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I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Direcţia juridică şi administraţie publică locală este compartimentul de specialitate al
Consiliului Judeţean Bacău prin intermediul căruia autoritatea publică judeţeană coordonează şi
îndrumă activitatea autorităţilor publice locale de la comune şi oraşe în vederea realizării serviciilor
publice de interes judeţean şi a exercitării atribuţiilor stabilite prin Legea administraţiei publice
locale, alte legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a
aparatului de specialitate precum şi alte hotărâri ale consiliului judeţean.
În concret, prin atribuţiile ce i-au fost conferite, Direcţia juridică a urmărit asigurarea
legalităţii în activitatea decizională a Consiliului judeţean şi a preşedintelui, pregătirea şi
desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean, organizarea executării acestora, apărarea valorilor
materiale din patrimoniul judeţului, a drepturilor şi intereselor acestuia, organizarea fluxurilor
informaţionale, circulaţia şi păstrarea documentelor, activitate de secretariat, arhivă etc.
În îndeplinirea sarcinilor sale, direcţia a colaborat cu celelalte direcţii şi compartimente de
specialitate din aparatul consiliului judeţean, cu alte instituţii şi servicii publice, cu autorităţile
publice locale.
O preocupare prioritară a direcţiei a fost aceea a perfecţionării, pregătirii profesionale,
întregul personal fiind cuprins în diferite forme instituţionalizate de perfecţionare – învăţământ
superior, studii postuniversitare, masterate, cicluri de pregătire în cadrul instituţiilor de profil în care
locul central l-a ocupat cunoaşterea legilor şi a cerinţelor formulate în programele de accelerare a
reformei în administraţia publică locală.
Structura Direcţiei juridice şi administraţie publică locală cuprinde Serviciul juridic,
documentare şi reglementări, Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală,
Compartiment Monitorul Oficial şi transparenţă decizională şi Compartiment coordonare a activităţii
consiliilor locale.
În perioada ianuarie – decembrie 2009, Direcţia juridică şi administraţie publică locală, prin
intermediul serviciilor şi compartimentelor din subordine, a desfăşurat următoarele activităţi după
cum urmează:

I. Serviciul juridic, documentare şi reglementări este structurat potrivit Regulamentului
de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe trei domenii:
Serviciul juridic, documentare şi reglementări, Compartimentul de lucru consilieri judeţeni şi Arhiva.
1. În domeniul de activitate al Serviciului juridic, documentare şi reglementări, s-au
desfăşurat următoarele activităţi:
- asistenţă juridică şi reprezentare în instanţe, întocmind totodată şi actele procesuale
necesare, într-un număr total de 123 dosare (40 civile, 60 contencios-administrativ, 10 litigii de
muncă, 13 comerciale). Din acestea, un număr de 90 au fost dosare proprii în care Consiliul
Judeţean Bacău sau instituţiile aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău au fost parte, şi un
număr de 33 au fost dosare de reprezentare şi asistenţă juridică a autorităţilor administraţiei
publice locale din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Căiuţi, Roşiori, Strugari, Onceşti,
Răchitoasa, Parincea, Dărmăneşti, Găiceana, Valea Seacă, Prăjeşti, Plopana, Cleja, Hemeiuşi,
Ştefan cel Mare, Mănăstirea Caşin, Parava, Dărmăneşti;
- s-au formulat răspunsuri la un număr de 110 adrese externe;
- s-a răspuns unui număr de 97 adrese interne formulate de Direcţia buget-finanţe, Direcţia
urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice, Direcţia resurse umane, management,
informatizare, Direcţia integrare europeană, Compartiment audit public intern;
- s-a răspuns la 50 adrese către Instituţia Prefectului – judeţul Bacău;
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- s-au promovat un număr de 17 proiecte de hotărâri de guvern;
- s-au promovat un număr de 199 hotărâri de consiliu judeţean şi un număr de 346 proiecte
de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău;
- s-a asigurat verificarea legalităţii actelor administrative elaborate de direcţiile şi serviciile
din cadrul Consiliului Judeţean Bacău;
- s-au elaborat proiecte de caiete de sarcini şi contracte pentru închiriere şi concesionare
bunuri imobile.
În aplicarea dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean şi având în vedere prevederile
legislaţiei europene şi naţionale au fost depuse toate diligenţele necesare pentru înfiinţarea a două
asociaţii intercomunitare privind serviciile de furnizare a apei şi serviciul de salubrizare. Astfel, încă
din anul 2007 au fost întocmite, în colaborare cu consultantul, Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Aceste două documente constitutive ale asociaţiei ADIB au
fost comunicate tuturor autorităţilor administrativ teritoriale din judeţ dintre care 79 le-au aprobat. În
urma unor modificări pe plan legislativ au trebuit concepute şi adoptate alte hotărâri care să
modifice Actul Constitutiv şi Statutul ADIB. După îndeplinirea formalităţilor necesare pentru
înregistrarea asociaţiei la Tribunalul Bacău, în speţă semnarea actului constitutiv şi a statutului în
faţa notarului public, strângerea certificatelor de cazier fiscal ale UAT membre, şi reînnoirea
rezervei de denumire, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău prin Încheierea nr. 55/PJ/27
mai 2008 a Judecătoriei Bacău a dispus înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
După acest moment un număr de 6 autorităţi locale au solicitat aderarea la ADIB, fapt care
a necesitat modificarea actului constitutiv şi statutului ADIB prin adoptarea de către membri a unor
hotărâri de consiliul local în această privinţă.
Pentru finalizarea aplicaţiei la fondurile europene în acest moment se depun eforturi pentru
realizarea fuziunii între S.C. Apa Serv S.A. şi Compania de Apă Bacău pentru crearea unui
operator regional.
În aplicarea aceloraşi prevederi legislative europene şi pentru conformarea cu dispoziţiile
acordului semnat de România în vederea intrării în Uniunea Europeană, la sfârşitul anului 2008 sau demarat procedurile pentru înfinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare
Bacău. La fel ca şi la ADIB în colaborare cu consultanţii au fost întocmite Actul constitutiv şi
Statutul Asociaţiei care au fost aprobate prin hotărâre, în conformitate cu prevederile legislative, de
către toate autorităţile administrtiv teritoriale din judeţ. În acest moment ne aflăm în stadiul
finalizării documentaţiei pentru depunerea cererii de înregistrare la Judecătoria Bacău.
De asemenea, s-a răspuns nenumăratelor solicitări de consultanţă juridică formulate de
autorităţile administraţiei publice locale autonome, instituţiile publice din subordinea Consiliului
Judeţean Bacău, precum şi direcţiilor şi serviciilor din cadrul Consiliului Judeţean Bacău.
2. În domeniul de activitate al Compartimentului de lucru consilieri judeţeni pe anul
2009:
- s-a asigurat publicarea convocării şedinţelor Consiliului Judeţean Bacău în presa locală;
- s-a asigurat convocarea telefonică şi în scris a consilierilor judeţeni la şedinţele Consiliului
Judeţean Bacău şi la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Bacău.
Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a şedinţelor de consiliu judeţean şi a
comisiilor de specialitate au fost multiplicate şi îndosariate în mape aproximativ 370.900 de pagini,
reprezentând materiale de studiu. Totodată, consilierii judeţeni au primit spre studiu materialele de
şedinţă pe e-mail şi pe CD alături de cele pe suportul de hârtie (mape).
În anul 2009 au avut loc 18 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău, din care 12 au fost
şedinţe ordinare şi 6 au fost şedinţe extraordinare. Prezenţa consilierilor la şedinţele consiliului
judeţean a fost de 98,8%.
În cele 18 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău au fost adoptate 199 de hotărâri care au
fost afişate pe reţeaua şi pe site-ul consiliului judeţean.
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Cele 199 de hotărâri au reuşit să reglementeze întreaga paletă de atribuţii date de lege în
competenţa consiliului judeţean, sintetizate, după cum urmează:
- adoptare buget;
- rectificare buget;
- stabilirea unor taxe şi impozite locale;
- modificarea, completarea sau revocarea totală sau parţială a unor hotărâri ale
Consiliului Judeţean Bacău adoptate anterior;
- aprobare organigrame, state de funcţii şi regulamente de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate şi ale unităţilor subordonate Consiliului Judeţean
Bacău;
- modificarea regimului juridic al unor terenuri şi clădiri;
- aprobare sau modificare de „Programe de transport persoane prin servicii regulate”;
- aprobarea unor studii de fezabilitate;
- aprobare şi finanţare de programe, proiecte şi acţiuni culturale;
- soluţionare plângeri prealabile;
- aprobare asocieri, fuziuni etc;
- alte probleme curente.
Din cele 199 de hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Bacău, 119 de hotărâri au
necesitat aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la afişierul Consiliului Judeţean Bacău.
În anul 2009 au fost adoptate 346 de dispoziţii cu caracter normativ şi cu caracter
individual.
Pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bacău s-a asigurat consultarea şi multiplicarea documentelor originale aflate în păstrarea
compartimentului (hotărâri, expuneri de motive şi rapoarte aferente hotărârilor, dispoziţii şi referate
aferente dispoziţiilor).
Din multitudinea problemelor soluţionate prin dispoziţii, enumerăm:
- convocarea şedinţelor de consiliu judeţean;
- numirea unor comisii (de examinare, de licitaţie, de recepţie, de preluare, de
predare-primire);
- angajarea sau reangajarea de personal;
- acordarea de sporuri de vechime;
- modificarea sau revocarea unor dispoziţii adoptate anterior;
- admiterea schimbării pe cale administrativă a numelui sau prenumelui unor
persoane.
Au fost primite, înregistrate, multiplicate şi expediate celor vizaţi, în termenele prevăzute de
lege, cele 199 de hotărâri adoptate şi cele 346 de dispoziţii emise.
Au fost pregătite pentru arhivare şi predate la arhiva consiliului judeţean dispoziţiile
preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi celelalte documente specifice activităţii
compartimentului, aferente anului 2008.
3. Activitatea din domeniul arhivei consiliului judeţean
Au fost eliberate adeverinţe privind sporul de vechime, salarizarea şi alte sporuri cu
caracter permanent, la solicitările venite din partea cetăţenilor sau a altor instituţii (Prefectură,
Arhivele Statului etc.) care au redirecţionat petiţiile din partea cetăţenilor, spre rezolvare Consiliului
Judeţean Bacău.
S-au eliberat copii după documentele existente în arhiva instituţiei: decretele de
expropriere, decizii, planuri de situaţie, autorizaţii de construire, hotărâri, dispoziţii, etc. la
solicitarea persoanelor şi instituţiilor care s-au adresat în scris.
Au fost oferite spre consultare, la solicitarea personalului din cadrul Consiliului Judeţean
Bacău, documente deţinute şi s-au făcut copii după documentele respective.
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S-a primit în arhiva instituţiei, fondul arhivistic din partea unor direcţii (buget–finanţe,
resurse umane, management şi informatizare, urbanism), iar în baza inventarelor au fost verificate,
legate şi etichetate, pachetate la fondul arhivistic respectiv.
S-a efectuat serviciul de distribuire a corespondenţei Consiliului Judeţean Bacău la unităţile
din subordine sau la alte instituţii.
A fost dusă şi adusă corespondenţa (plicuri, colete) de la Oficiul Poştal Bacău.
II. Activitatea Serviciului relaţii cu publicul şi administraţie publică locală este
structurată pe două domenii: Relaţii cu publicul şi administraţie publică locală şi Soluţionarea
problemelor ridicate de cetăţeni în scrisori şi în audienţe.
1. În domeniul relaţiilor cu publicul şi administraţie publică locală
Prin Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală se asigură atât informarea
operativă a cetăţenilor privind activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei, cât şi modalitatea
concretă de realizare a acestei activităţi în sensul transmiterii informaţiilor solicitate.
Astfel, la nivelul Consiliului Judeţean Bacău au fost înregistrate un număr de 27 cereri
privind informaţii de interes public, structurate pe categorii de solicitări, conform Informării nr. 232
din 12.01.2010, anexată prezentului raport.
Din numărul total de solicitări înregistrate au fost soluţionate favorabil 26 dintre cereri,
excepţia fiind o solicitare care avea ca obiect informaţii exceptate de la liberul acces al cetăţenilor.
Acest rezultat, în procentaj pozitiv, se datorează activităţii zilnice a consilierilor de
specialitate ce au asigurat soluţionarea operativă a solicitărilor cetăţenilor, cu respectarea
riguroasă a termenelor şi a temeiurilor legale de soluţionare a acestora.
Întrucât solicitările privind informaţiile de interes public au putut fi soluţionate prin mijloacele
de informare de care dispune Consiliul Judeţean Bacău: touch-screen, e-mail, fax, avizier, telefon
tip linie verde, mass media locală, activitatea din cadrul compartimentului de specialitate nu a
necesitat cheltuieli suplimentare care să depăşească sumele alocate prin bugetul Consiliului
Judeţean Bacău.
Menţionăm că au fost situaţii în care un număr mare de cetăţeni, chiar dacă au solicitat
copii după documentele existente, primind lămuriri pe loc şi punându-li-se la dispoziţie
documentele solicitate la Biroul Relaţii cu publicul şi administraţie publică locală, s-au declarat
mulţumiţi şi nu au mai solicitat copiile după documente.
De asemenea, un număr semnificativ de cetăţeni au solicitat relaţii, prin telefon, fax, e-mail,
nemaifiind necesară deplasarea acestora la sediul autorităţii noastre.
Trebuie să menţionăm că nu s-a înregistrat nici o acţiune în contencios administrativ.
Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, conform căreia cetăţenii şi
asociaţiile legal constituite pot să solicite participarea activă la luarea deciziilor administrative şi în
procesul elaborării proiectului de hotărâre, nu s-au înregistrat cereri din partea acestora.
Aşadar, există transparenţă decizională în activitatea Consiliului Judeţean Bacău, fapt ce
rezultă din aceea că nu s-au înregistrat sesizări sau reclamaţii privind modalitatea de aplicare în
practică a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
2. Activitatea privind soluţionarea problemelor ridicate de cetăţeni în scrisori şi în
audienţe, pentru perioada ianuarie - decembrie 2009
În spiritul asigurării unei relaţii directe şi nemijlocite între cetăţeni şi autorităţile
administraţiei publice, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean este organizat un
compartiment distinct de informare şi relaţii publice, prin intermediul căruia se realizează un
serviciu public capabil să răspundă cât mai bine cerinţelor cetăţenilor, cât şi standardelor Uniunii
Europene în domeniu.
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Acest compartiment asigură înregistrarea petiţiilor adresate direct Consiliului Judeţean, cât
şi rezolvarea petiţiilor transmise spre soluţionare de către instituţiile centrale, sporind astfel
încrederea cetăţenilor faţă de instituţiile statului, precum şi faţă de funcţionarii publici care
desfăşoară activitatea în acest sector de activitate.
O atenţie deosebită se acordă activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la persoanele
din conducerea Consiliului Judeţean, asigurându-se în permanenţă un climat de încredere şi
respect reciproc, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii.
Conştientizând faptul că cetăţenii au aşteptări tot mai mari din partea autorităţii şi o
relaţionare pe măsură, funcţionarii acestui compartiment au ca preocupare permanentă
soluţionarea într-un termen cât mai scurt a petiţiilor, fără a depăşi termenul de 30 de zile,
respectându-se astfel cu stricteţe prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor.
A intrat în practica curentă şi primirea cetăţenilor în afara orelor de audienţă de către
funcţionarii Compartimentului relaţii cu publicul, pentru a facilita accesul celor care vin din
localităţile mai îndepărtate ale judeţului şi care depind de transportul în comun, eliminând astfel
nivelul de nemulţumire al cetăţenilor faţă de modul cum sunt trataţi în instituţiile publice.
Există o continuă preocupare pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor în raporturile cu
autorităţile publice şi pentru găsirea unor soluţii viabile de îmbunătăţire a relaţionării dintre aceste
două părţi.
Acest compartiment acordă relaţii şi prin telefon, creând premisele unei reale apropieri a
unei anumite categorii defavorizate de cetăţeni faţă de instituţia publică, referindu-ne în mod
special la persoanele cu handicap, pentru care deplasarea la sediul instituţiei este realmente o
problemă.
În întâmpinarea acestora, dar şi a tuturor cetăţenilor, funcţionează o linie telefonică tip „linie
verde”, cu apel gratuit pentru cetăţenii judeţului, la care funcţionarii compartimentului relaţii cu
publicul răspund şi acordă relaţii în domeniile care intră în competenţa Consiliului Judeţean.
Pentru perioada 1 ianuarie 2009 – 1 decembrie 2009, statistic, activitatea de soluţionare a
petiţiilor se prezintă astfel:
- număr de scrisori

TOTAL - 196

- scrisori locale
TOTAL - 186, din care:
- rezolvate
- 179
- în curs de rezolvare
-7
- scrisori centrale
TOTAL - 10 din care:
- rezolvate
- 10
- în curs de rezolvare
- număr total de audienţe

- 651

Au existat situaţii în care Consiliului Judeţean a fost sesizat în legătură cu probleme care
nu ţin de competenţa sa de rezolvare, şi atunci, respectându-se prevederile Ordonanţei nr.
27/2002, petiţiile au fost transmise în termenul legal instituţiilor competente în rezolvarea
problemelor sesizate, făcându-i-se cunoscut şi petentului acest lucru.
Toate persoanele care s-au prezentat în audienţă au solicitat sprijinul autorităţii privind
lezarea unor drepturi, intrarea în legalitate, ajutoare financiare sau materiale pentru depăşirea unor
situaţii cu care se confruntă.
În toate cazurile, au fost ascultaţi cu mare atenţie şi implicare, creându-se o atmosferă de
toleranţă şi stabilindu-se un dialog real, deschis şi constructiv.
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La finalul audienţei cetăţenii s-au declarat mulţumiţi de faptul că problema lor şi-a găsit
rezolvare, în cele mai multe cazuri chiar în cadrul audienţei.
În cazul în care problema semnalată nu era de competenţa Consiliului Judeţean, s-a luat
legătura telefonic cu instituţia competentă, cu rugămintea ca petenţii să fie primiţi şi audiaţi.
Principalele probleme ridicate de cetăţeni au vizat domenii ca:
- protecţie socială;
- protecţia copilului;
- probleme referitoare la încadrarea într-un grad de handicap
- urbanism;
- reabilitare drum;
- activitatea defectuoasă a autorităţilor locale.
Activitatea de soluţionare a cererilor şi primirea cetăţenilor în audienţă s-a desfăşurat în
spiritul şi litera legii, astfel încât nu s-a primit nici o reclamaţie administrativă şi nu s-a înregistrat
nici o cauză la instanţa de contencios administrativ.
Se urmăreşte permanent aplicarea Codului de Conduită al Funcţionarilor Publici, pentru
realizarea unor relaţii cu cetăţenii conform cu standardele administraţiei publice, al cărui beneficiar
final este cetăţeanul, astfel încât etica funcţiei publice să reprezinte o componentă esenţială a
activităţii desfăşurate de către Compartimentul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală.
De asemenea, în fiecare vineri se desfăşoară un program prelungit până la orele 18,30, în
conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1723/14.oct.2004 privind combaterea birocraţiei în
activitatea de relaţii cu publicul.
Relaţia de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ a făcut posibilă
soluţionarea în procent de 90% a problemelor ridicate de petenţi în scrisori şi audienţă.
Pentru viitor, una din preocupările principale este creşterea încrederii cetăţenilor în
instituţiile statului, creşterea nivelului de satisfacţie de ambele părţi, astfel încât societatea civilă să
vadă în Consiliul Judeţean, dar şi în alte autorităţi ale administraţiei publice din judeţ, o mai mare
implicare şi apropiere faţă de problemele de zi cu zi ale acestora, în contextul unei perioade de
restricţie bugetară şi reformă administrativă.

III. Activitatea Compartimentului Monitorul Oficial şi transparenţă decizională

Compartimentul Monitorul Oficial şi-a început activitatea în luna septembrie 2006, în baza
dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/28.08.2003, conform cărora, la nivelul fiecărui
judeţ, se înfiinţează servicii publice de editare a monitoarelor oficiale.
Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa nr. 75 din 2003 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor
administrativ-teritoriale, actualizată, monitorul oficial al judeţului este publicaţia oficială care are ca
obiect de activitate producţia editorială, tipografică si de difuzare a actelor şi documentelor emise
sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, preşedintele consiliului judeţean, prefect
şi serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale.
În urma solicitărilor făcute pentru comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter
normativ ale consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, în vederea publicării
în monitorul oficial al judeţului au fost transmise pe suport magnetic, numai de la primăriile
municipiilor Bacău şi Oneşti şi de la comunele Tamaşi, Caşin, Sascut şi Oituz.
De asemenea, în prezent, se primesc Monitoare Oficiale editate de la un număr de 36 de
judeţe.
Având în vedere atribuţiile compartimentului, s-a întocmit referatul privind includerea în
bugetul anului 2010 şi a cheltuielilor necesare editării Monitorului Oficial al judeţului Bacău.
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IV. Totodată vă aducem la cunoştinţă că din cadrul direcţiei a fost desemnat dl. Ciprian
Nica pentru desfăşurarea activităţii care decurge din Programul „cornul şi laptele” derulat în
baza prevederilor O.G. nr. 96/2002 unde s-au formulat un număr de 10 adrese şi raportări către:
• Inspectoratul General al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor;
• Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
• Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău;
• răspunsuri la diferite sesizări.
Au fost întocmite, împreună cu Serviciul Achiziţii Publice caietele de sarcini pentru licitaţiile
electronice organizate în cadrul acestui program în conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a asigura funcţionalitatea corespunzătoare a tuturor serviciilor şi compartimentelor
din cadrul acesteia, precum şi interdependenţa cu celelalte direcţii din cadrul Consiliului Judeţean
Bacău, cu care ne dorim ca pe viitor să existe o mai bună colaborare, în vederea realizării
interesului comun, solicităm din partea conducerii o disponibilitate mai mare privind asigurarea
resurselor materiale şi financiare. În acest sens, solicităm ca în viitor să se asigure aprovizionarea
cu mai multă celeritate a materialelor solicitate prin referatele aprobate, precum şi asigurarea
avansului spre decontare în situaţia în care urmează a fi făcute delegaţii în interesul autorităţii.
O altă solicitare priveşte asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea unor surse de
documentare actualizate (cursuri de drept civil, procesual civil, procesual penal, comercial, colecţii
de practică judiciară etc.) motivată de frecventele modificări legislative şi de necesitatea asigurării
unei consultanţe juridice corespunzătoare atât aparatului de specialitate şi unităţilor subordonate
consiliului judeţean cât şi administraţiilor publice locale din judeţ.
Reiterăm menţiunea făcută la finalul Raportului de activitate pe anul 2009 cu privire la
asigurarea fondurilor necesare pentru editarea şi publicarea Monitorului Oficial al judeţului Bacău,
document a cărei publicare este obligatorie potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor
administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
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INFORMARE
privind accesul la informaţiile de interes public la Consiliul Judeţean Bacău
în perioada ianuarie – decembrie 2009

Indicatorul de referinţă potrivit art. 27 din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public
a) Numărul total de solicitări de informaţii de interes public
b) Numărul total de solicitări departajate pe domenii de interes:
- edilitar gospodăresc
- protecţie socială
- învăţământ – cultură
- protecţie sanitară
- comerţ privatizare
- alte domenii
c) Numărul de solicitări rezolvate favorabil
d) Numărul de solicitări respinse – total
din care pentru:
- informaţii exceptate de la acces
- informaţii inexistente
- alte situaţii
e) Numărul de solicitări adresate în scris - total
din care:
- pe suport de hârtie
- pe suport magnetic
f) Numărul de solicitări adresate de persoane fizice
g) Numărul de solicitări adresate de persoane juridice
h) Numărul de reclamaţii administrative - total
din care:
- rezolvate favorabil
- respinse
i) Numărul de plângeri în instanţă - total
din care:
- rezolvate favorabil
- respinse
- în curs de soluţionare
j) Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice
k) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public
l) Numărul estimativ de vizitatori ai punctelor de informare – documentare

Numărul
de cazuri
27
12
2
1
12
26
1
1
27
27
5
22
16 800 lei
0 lei
36 000
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II. DIRECŢIA BUGET FINANŢE
1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009,
Consiliul Judeţean Bacău a repartizat sumele pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală
şi pentru proiectele care necesită cofinanţare locală.
Astfel, Consiliul Judeţean a repartizat pe unităţi administrativ – teritoriale suma de 41.795
mii lei, din care: 20.983 mii lei reprezintă “Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale” şi 20.812 mii lei “Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”.
Pentru drumuri comunale, Consiliul Judeţean a repartizat suma de 7.079 mii lei,
reprezentând Sume defalcate din TVA.
2) Elaborarea, aprobarea şi rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău s-a
realizat în mai multe etape, astfel:
a) În baza Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/ 2009, a Deciziei nr.123/2009 a
directorului executiv al Direcţiei generale a finanţelor publice Bacău şi a Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 37/12.03.2009 s-a aprobat bugetul propriu al Consiliului Judeţean Bacău în
următoarea structură:
Mii lei
I . VENITURI TOTALE
1. Venituri proprii
2. Cote defalcate din impozitul pe venit (13 % )
3.Sume alocate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale
(27%)
4. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţului (11.02.01)
5. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
(11.02.06)
6. Sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene
7. Subvenţii pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap
8. Subvenţii primite de la alte bugete pentru susţinerea persoanelor cu
handicap
II. CHELTUIELI TOTALE

207.932
2.317
43.120
19.710
66.189
19.884
10.000
41.212
5.500
207.932

b) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 87/15.05.2009, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean a fost rectificat cu suma de 583 mii lei reprezentând “Transferuri voluntare, altele decât
subvenţiile”. În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolul “Asigurări şi asistenţă
socială “.
c) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 116/20.07.2009, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost rectificat cu suma de 5,5 mii lei, reprezentând “Donaţii şi sponsorizări”.
În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolul “Cultură, recreere şi religie “.
d) Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 142/31.08.2009 bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost rectificat cu suma de 5.284,89 mii lei , pe seama următoarelor surse de
venituri:
- „Subvenţii pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap”
419,00 mii lei;
- „Fondul European de Dezvoltare Regională"
4.417,61 mii lei;
- „Fondul Social European”
448,28 mii lei;
În mod corespunzător s-au suplimentat cheltuielile la capitolele ”Asigurări şi asistenţă
socială “, “Transporturi” şi “Alte servicii publice generale”.
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e) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 166/19.10.2009, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost rectificat cu suma de 135,45 mii lei, pe seama următoarelor surse de
venituri:
- “Donaţii şi sponsorizări”
4,20 mii lei;
- “Subvenţii pentru finanţarea programului multianual POR”
131,25 mii lei;
În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolele ”Cultură, recreere şi religie” şi
“Transporturi”.
f) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 181/14.11.2009, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost rectificat cu suma de 1.871 mii lei, din care la partea de venituri:
- “Venituri proprii”
- 393 mii lei;
- “Subvenţii pt. fin. drepturilor persoanelor cu handicap
2.249 mii lei;
- “Subvenţii de la alte administraţii “
15 mii lei;
În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolele: “Autorităţi publice “, ”Alte
servicii publice generale”, “Tranzacţii privind datoria publică”, “Apărare”, ”Cultură, recreere şi
religie”, “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică “, “Asigurări şi asistenţă socială “, “Transporturi” şi
“Alte acţiuni economice”.
g) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 195/23.12.2009, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost rectificat cu suma de 6.105,93 mii lei, din care:
- “Venituri proprii”
8,00 mii lei;
- “Subvenţii pt. fin. drepturilor persoanelor cu handicap
4.223,43 mii lei;
-“Fondul European de Dezvoltare Regională”
1.874,50 mii lei;
În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolele: “Autorităţi publice “, ”Alte
servicii publice generale”, “Tranzacţii privind datoria publică”, “Învăţământ”, ”Sănătate”, “Locuinţe,
servicii şi dezvoltare publică“, “Asigurări şi asistenţă socială“, “Transporturi” şi “Alte acţiuni
economice”.
h) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 1/8.01.2010, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost rectificat cu suma de 245,14 mii lei reprezentând „Subvenţii pentru
finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică”.
În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolul ”Alte servicii publice generale”.
3) Elaborarea propunerilor de buget pentru perioada 2010-2013
Pentru realizarea obiectivelor propuse s-a estimat un necesar de 241.459 mii lei în 2010,
de 245.334 mii lei în 2011, 252.533 mii lei în 2012 şi de 260.675 mii lei în 2013.
Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite şi urmărirea realizării veniturilor
Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite a fost corelată cu urmărirea realizării
veniturilor proprii, prin promovarea proiectelor pentru stabilirea impozitelor, taxelor şi tarifelor la
nivel judeţean în baza propunerilor formulate de direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean şi
a instituţiilor din subordinea acestuia.
S-a monitorizat şi s-a analizat modul de încasare a veniturilor conform bugetului aprobat de
Consiliul Judeţean. În acest sens, au fost identificate sursele pentru realizarea veniturilor proprii şi
fundamentarea acestora în proiectul de buget pe anul 2009. S-a urmărit încasarea debitelor şi
calcularea majorărilor de întârziere pentru debitele neachitate la termen.
Împrumutul bancar aflat în derulare, contractat de Consiliul Judeţean Bacău pentru
realizarea investiţiilor de interes local a fost monitorizat şi raportat lunar la Ministerul Finanţelor
Publice şi Direcţia Finanţelor Publice a Judeţului Bacău.
De asemenea, s-a urmărit organizarea contabilităţii veniturilor în conformitate cu legislaţia
în vigoare şi înregistrarea corectă şi la termen a veniturilor în contabilitate.
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Principalele activităţi şi acţiuni realizate
 Calcularea şi plata salariilor şi drepturilor de personal;
 Acordarea vizei de control finanaciar preventiv (3.040 documente);
 Acordarea avansurilor pentru deplasări interne şi externe şi urmărirea justificării lor;
 Verificarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor mişcărilor patrimoniale, (intrări
171.385.410,34 lei, ieşiri 169.089.779,68 lei) ale imobilizărilor corporale şi necorporale,
obiectelor de inventar şi a materialelor, din care:
- imobilizări corporale
necorporale
- obiecte de inventar
- materiale
TOTAL:





şi

intrări
152.975.004,98

ieşiri
150.614.109,53

139.342,87
18.271.062,49
171.385.410,34

148.169,55
18.327.500,60
169.089.779,68

Inventarierea anuală a bunurilor şi organizarea acesteia prin identificarea bunurilor
materiale şi a valorilor băneşti din patrimoniul Consiliului Judeţean Bacău, Centrului
Militar Judeţean, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Bacău şi a investiţiilor în curs de
execuţie;
Evidenţierea şi efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie şi trezorerie.

EVIDENŢA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI BACĂU
Evidenţa domeniului public şi privat al judeţului Bacău a avut în vedere o serie de activităţi
şi acţiuni care s-au concretizat în:
- actualizarea domeniului public al Judeţului Bacău prin întocmirea şi transmiterea la
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a documentaţiei necesare promovării proiectului de
hotărâre de guvern;
- centralizarea hotărârilor consiliilor locale şi elaborarea proiectelor de Hotărâre a
Guvernului pentru actualizarea domeniului public al unor municipii, oraşe şi comune din judeţul
Bacău;
- delimitarea terenurilor care fac parte din domeniul public al judeţului de cele ale
municipiilor, oraşelor şi comunelor, aferente instituţiilor publice în raport de noua situaţie
determinate de solicitările de restituire conform Legii nr. 10/2001 actualizată şi intabularea
acestora în evidenta imobiliară;
- organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire a restituirilor în natură pentru
imobilele în care îşi au sediul instituţii publice, conform prevederilor Legii nr. 10/2001;
- actualizarea contractelor de închiriere, administrare, concesionare şi asociere în
participaţiune pentru spaţiile apartinand domeniului public şi privat;
- organizarea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului propriu şi valorificarea
rezultatelor inventarierii;
- evidenţierea în contabilitatea instituţiei a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al judeţului;
- evidenţierea în contabilitatea instituţiei a intrărilor şi ieşirile de bunuri care aparţin
domeniului public şi privat;
- înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi
casarea bunurilor imobile din domeniul public şi privat al judeţului.
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III. DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ
Relaţiile de cooperare interregională şi de integrare europeană
Cooperări – Colaborări – Parteneriate
COOPERĂRI
În baza axelor de colaborare ale Convenţiei de cooperare dintre Judeţul Bacău şi Regiunea
Limousin, în anul 2009, s-au stabilit următoarele domenii de colaborare:
1. agricultură,
2. administraţie publică locală,
3. educaţie şi tineret
1. În domeniul agriculturii, s-a continuat
proiectul “Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii
băcăuane - formarea specialiştilor din domeniul
agricol“, implementat încă din 2006. Acest proiect
vizează promovarea parteneriatului dintre Judeţul
Bacău şi Regiunea Limousin, în scopul dezvoltării
de noi mecanisme şi metode de sprijin pentru
definirea şi implementarea politicilor agricole şi de
dezvoltare rurală ale Judeţului Bacău.
Obiectivele specifice ale proiectului au
constat în: sprijin metodologc pentru definirea unui
plan de formare profesională de calitate în domeniul
agricol, care să răspundă noilor cerinţe europene prin formarea formatorilor şi consilierilor din
domeniul agricol, utilizând transferul de bune practici şi de competenţe; formarea a 30 de formatori
şi consilieri agricoli în vederea creşterii nivelului de performanţă a acestora, a îmbunătăţirii şi
diversificării, în funcţie de cerere, a curriculei; studierea posibilităţilor de adaptare a sistemului
francez de formare profesională continue în domeniul agricol la nivelul judeţului Bacău; punerea în
valoare a practicilor inovatoare dezvoltate în Limousin şi favorizarea transferului lor în Judeţul
Bacău – stagiu de formare profesională.
În acest sens, s-a organizat în perioada 22-25 iunie 2009, un stagiu de formare în
Regiunea Limousin, de către Centrul de formare agricolă Magnac-Laval, la care au participat 8
specialişti de la Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă (OJCA) Bacau şi de la DADR Bacău
În afara vizitelor de teren, s-au organizat seminarii în vederea prezentării următoarelor teme:
 Organizarea agriculturii în Franţa, instalarea agricultorilor şi modalităţi de finanţare pentru
agricultură,
 Aplicarea programului GAL în Regiunea Limousin,
 strategia Limousin din cadrul noului program LEADER,
 Ingineria pedagogică şi scrierea unui plan de formare –model francez,
 Studii de caz privind scrierea propunerilor de formare agricolă (context, obiectivul formării,
conţinut, grup ţintă, desfăşurare, metode pedagogice, intervenţii).
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2. În cadrul axelor de colaborare “Promovarea
cooperării multilaterale în mod special în domeniul
formării continue a functionarilor din administraţia
publică locală” şi “Formare, schimburi de experienţă şi
de bune practici între cele două colectivităţi şi între
structurile şi instituţiile celor două teritorii în domenii
care sunt relevante pentru câmpul lor de intervenţie”,
Consiliul Judeţean Bacău a iniţiat proiectul
“Modernizarea administraţiei publice
prin
formarea funcţionarilor din APL - Fonduri
structurale şi Manager de proiect pentru fonduri
europene”.
Obiectivul principal al proiectului vizează sprijinirea autorităţilor publice locale în vederea
mobilizării şi a implementării unei politici de dezvoltare integrată a judeţului Bacău, bazată pe
utilizarea fondurilor europene, pentru proiecte din domeniile: economic, social şi cultural.
Proiectul s-a desfăşurat pe o prioadă de un an (iunie 2008-iunie 2009) şi a cuprins 5
module de formare. Ultimul modul a reprezentat un stagiu de studiu organizat în Regiunea
Limousin pentru 15 funcţionarii publici din Consiliul Judeţean Bacău însoţiţi de un reprezentant al
autorităţii publice, respectiv de dl. Vicepreşedinte Silviu Bondor, în perioada 22-25 iunie 2009.
Stagiul s- a desfăşurat pe o perioadă de 4 zile şi a cuprins:
- Seminar de prezentare a:

proiectelor Judeţului Bacău care au obţinut finanţare europeană din fonduri
structurale, a proiectelor propuse şi a unui proiect de succes – “Valea Caşinului şi a
Oituzului posibile destinaţii turistice de excelenţă”;

misiunilor Secretariatului General pentru Afaceri Regionale (SGAR) din
Regiunea Limousin privind gestionarea fondurilor europene;

rolului Consiliului Regional Limousin pentru gestionarea subvenţiei globale;

axelor prioritare ale Programelor operaţionale FEDR (Fondul European de
Dezvoltare Regională) şi ilustrate prin proiecte.
La aceste prezentări a fost prezent dl. Gérard Vandenbroucke, Vicepreşedintele Consiliului
Regional Limousin, responsabil cu cooperarea între Regiunea Limousin şi Judeţul Bacău şi dl.
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău, Silviu Bondor.
Cu această ocazie dl. Vicepreşedinte Silviu Bondor în intervenţia sa, a accentuat faptul că se
doreşte continuarea parteneriatului creat între cele două regiuni, care reprezintă un bun instrument
reciproc de lărgire a ariei de colaborare şi a lucrului în cadrul unor proiecte care să reprezinte
adevărate modele europene şi care să ofere garanţia abordării şi rezolvării problemelor
existente, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor reale ale comunităţilor celor două colectivităţi.
- mese rotunde în cadrul cărora au avut loc prezentări interactive privind:
 Planul de comunicare FEDR Limousin,
 proiectele de cooperare transnaţională implementate de Regiunea Limousin: Rural
Innova, Cotour,
 aplicarea programului GAL în Regiunea Limousin,
 strategia Limousin din cadrul noului program LEADER.
- vizite de teren destinate să ilustreze atât proiectele de succes realizate în Regiunea
Limousin prin finanţări din Fonduri Structurale cât şi strategiile de dezvoltare locală care sunt
implementate în Regiunea Limousin.
Rezultatele principale ale proiectului au fost:
- formarea, evaluarea şi certificarea a 24 de specialişti în rândul funcţionarilor publici din
cadrul Consiliului Judeţean Bacău privind probleme legate de fondurile europene şi
managementul de proiecte;
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-

-

realizarea unui stagiu a 15 funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Bacău în
Regiunea Limousin pe probleme de atragere fonduri structurale şi proiecte de succes
implementate;
Creşterea capacităţii de mobilizare a finanţărilor europene şi utilizarea acestora mult mai
eficace;
Valorificarea expertizei şi experienţei actorilor din Regiunea Limousin.
Acţiuni propuse

A. În cadrul stagiului efectuat de funcţionarii publici la Consiliul Regional Limousin (ca
urmare a implementării proiectului “Modernizarea administraţiei publice prin formarea funcţionarilor
din APL - Fonduri structurale si Manager de proiect pentru fonduri europene”) s-a prezentat în
detaliu proiectul RURAL Innova iniţiat de partenerii francezi, în particular (RUR@CT), a cărui
obiectiv principal îl reprezintă transferul de bune practici între regiunile europene.
Trebuie amintit faptul că Judeţul Bacău, la momentul lansării
proiectului Rural Inova, nefiind membru al U.E.a avut calitatea, în proiect,
de observator (în baza Convenţei de cooperare între Regiunea Limousin şi
Judeţul Bacău).
În scopul de a pune la dispoziţia unui cât mai mare număr de actori
de dezvoltare rurală a mijloacelor operaţionale de implementare a
dispozitivelor inovante, ca urmare a transferului de bune practici, s-au
utilizat: un site-web, un plan de comunicare şi s-a lansat reţeaua
RUR@CT. Această reţea este formată, în prezent, din 53 de regiuni din 15
ţări, care oferă instrumente de capitalizare necesare pentru transferul de
bune practici la scară europeană. Reţeaua realizează un inventar
operaţional de bune practici privind dezvoltarea rurală inovantă, armonioasă a zonelor rurale la
nivel economic, social, de mediu şi furnizează ajutor practic pentru transferul de experienţă între
«regiunile exportatoare» şi «regiunile importatoare».
Urmare a discuţiilor purtate cu responsabilii reţelei RUR@CT, Judeţul Bacău a aderat la
această reţea în luna august 2009 prin semnarea de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Bacău a «Cartei de angajament a partenerilor» şi completării formularul de informare şi înscriere.
Din partea noastră s-au transmis deja două proiecte sociale de succes (cele care au fost
premiate în cadrul “Competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România”)
pentru a fi valorizate de cei care sunt interesaţi.
În consecinţă, avantajele devenirii Judeţului Bacău ca membru al reţelei RUR@CT sunt
următoarele: valorizarea bunelor practici/proiectelor de succes ale regiunilor membre ale acestei
reţele şi o nouă modalitate de promovare a judeţului Bacău în cadrul reţelei/întărirea imaginii,
mărirea vizibilităţii judeţului nostru la nivel european (judeţul poate deveni o regiune” importatoare”,
dar în acelaşi timp şi o regiune “exportatoare” de bune practici).
B. În afară de seminar, mesele rotunde şi vizitele de teren organizate pentru cursanţii
băcăuani, au avut loc o serie de întrevederi.
În acest sens, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău, dl. Silviu Bondor împreună cu
responsbilul cu cooperarea între cele două regiuni, au discutat cu reprezentanţii interesaţi de a
continua sau a iniţia proiecte în parteneriat, din următoarele domenii:

Tehnologia Comunicării ( IT)

Dezvoltare economică

Domeniul sanitar

Turism rural

Cultură
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• Consiliul Regional Limousin prin Agenţia Regională de
Dezvoltare Limousin, ne-a propus reluarea participării la Festivalul
Internaţional de Webdesign.
Se aminteşte faptul că Agenţia Regională de Dezvoltare
Limousin, a semnat un Contract de parteneriat cu HIT Park Bacău,
în octombrie 2005 în scopul de a se organiza preselecţia ediţiei a
II-a a Festivalului care a avut ca rezultat participarea unei echipe băcăuane selecţionate la
Festivalul Internaţional de Webdesign (WIF) de la Limoges.
Acest eveniment a reprezentat o provocare dar şi un instrument de promovare, de
prospectare, de schimburi economice privind tehnologiile de informare şi de comunicare.
Anul acesta şi-a exprimat dorinţa Universitatea Bacău ca în parteneriat cu administraţia
publică locală, respectiv Consiliul Judeţean Bacău, să organizeze preselecţia în vederea
participării la ediţia următoare a Festivalului WIF 2010. În acest sens, au avut loc discuţii cu dl.
Edwuard Pancer, şef de proiecte internaţionale ADR Limousin (Limousin Expansion) şi Agnes
Jallet, asistent, implicaţi direct în organizarea festivalului WIF 2010, pentru a se cunoaşte detalii
privind organizarea şi logistica concursului.
• Dl. Edwuard Pancer a propus şi alte posibile colaborări care ar avea ca efect promovarea
dezvoltării parteneriatelor economice între judeţul nostru şi Regiunea Limousin, şi anume:
 colaborare cu Centrul de cercetare Agricol Limousin privind noi varietăţi de cartofi. (Centrul
de cercetare este interesat de materialul genetic existent la noi);
 transferul tehnologic pentru marcaje, inscripţionări multicolore cu ajutorul laserului pe
produsele din ceramică, sticlă (inclusiv parbrize) sau metal (un posibil parteneriat cu
Universitatea Bacău privind “Echipamente de inscripţionare pe materiale şi sisteme de
comandă“);
 realizarea la Bacău a unei expoziţii de ceramică de uz industrial şi casnic, în vederea unor
posibile viitoare colaborări de afaceri;
 crearea la Bacău a unui Centru de dezvoltare economică franco-român care să facă
legătura între IMM-urile franceze, cu preponderenţă din Regiunea Limousin şi cele
băcăuane, în particular pentru prelucrarea lemnului, confecţii metalice, confecţii carton,
construcţii lucrări de amenajare şi protecţia mediului şi din alte sectoare de interes comun.
Această cerere a fost transmisă din partea d-lui Michel Delaut, şef ADIR Limousin
(Expansion Limousin)
•
Ca urmare a stagiilor efectuate la Bacău,
începând cu anii 2006, a studenţilor de la Institutul de formare
asistenţi medicali din Limoges de pe lângă Crucea Roşie
Franţa (Institut de formation en soins infirmiers de Limoges) şi a
semnării Acordului de colaborare între această instituţie şi
Liceul «Mihai Eminescu» din Bacău, s-au purtat discuţii cu directorul acestei instituţii, d-na
Marie-Jeanne Vaugoyeau şi responsabilul cu probleme de formare, d-na Elisabeth Sauvage, în
vederea continuării acestor stagii (la cererea acestora) şi prezentării din partea noastră a unei
Convenţii de colaborare propusă de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din Bacău, care în toţi
aceşti ani de stagiu s-a ocupat în mod special de studenţii stagiari.
Directorul Institutului de formare asistenţi medicali din Limoges a propus pentru anul 2010
efectuarea unui stagiu la Bacău a 2 studenţi, ca de obicei în luna ianuarie, pe o perioadă de o lună
de zile şi o vizită în vederea perfectării colaborărilor cu cele două organizaţii (Liceul «Mihai
Eminescu» şi OAMM din Bacău).
•
În cadrul seminarului de expunere a proiectelor de succes a judeţului Bacău a fost
prezentat şi proiectul “Valea Caşinului şi a Oituzului posibile destinaţii turistice de excelenţă”. La
această expunere a fost prezentă şi Myriam Vandenbossche, director adjunct al Comitetului
Regional de Turism Limousin. Ca urmare a audierii proiectului, d-na Vandenbossche a fost
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interesată de o colaborare privind formarea responsabillor din domeniu la nivel judeţean şi local,
pe teme ce privesc modalităţile de promovare a zonelor turistice.
Totodată, Nicole Mallet-Michalon, expert în problemele de turism rural cu probleme de
cooperare internaţională a Centrului de formare Magnac-Bellac, a discutat despre posibilitatea de
continuare a programului de sprijin al dezvoltării turismului rural în judeţul Bacău, început încă din
2008.
Acest program iniţiat de Consiliul Judeţean Bacău, are ca obiectiv principal formarea actorilor
din domeniul turismului rural şi agroturismului privind modalităţile de diversificare a pachetului
turistic oferit de aceştia.
Ca urmare a discuţiilor purtate s-a ajuns la concluzia de a se efectua, înainte de începerea
cursurilor, o vizită de lucru în 2010, pentru a se realiza un diagnostic al situaţiei actuale a turismului
din mediul rural băcăuan.
•
În cadrul vizitei efectuate în comuna St Just le Martel, a
avut loc şi o întâlnire cu Preşedintele şi Vicepreşedintele Salonului
Internaţiomal de caricatură, desen de presă şi umor, Gerard
Vandenbroucke şi Corinne Villegier, cu care s-a discutat despre
posibilitatea de organizare la Bacău, în primăvara anului 2010, a unei
expoziţii de caricatură având ca temă - copiii cu probleme speciale.
Aceste expoziţii reprezintă o continuitate a acelora care s-au mai
organizat la noi, începând cu anul 2006.
3. În cadrul domeniului educaţie şi tineret s-a implementat proiectul «Ce viitor au tinerii
din Europa?» care a fost iniţiat de Consiliul Regional Limousin în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Bacău. Acest proiect a fost aplicat în cadrul programului european “Tineret în
acţiune”co-finanţat de U.E prin Comisia Europeană - DG Educaţie şi Cultură.
Alături de Judeţul Bacău ca parteneri de proiect ai Regiunii Limousin au fost şi alte regiuni
europene şi anume: Judeţul Sălaj (România), Regiunea Bezirk de Moyenne Franconie (Germania)
şi Provincia Ravena (Italia).
Scopul proiectului este de îmbunătăţire a înţelegerii problemelor europene de către tineri.
Grupul ţintă l-au reprezentat tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 - 25 de ani, din regiunea
Limousin şi celelalte 4 regiuni europene partenere de proiect.
Proiectul a cuprins 4 activităţi importante şi anume:
1. Elaborarea şi difuzarea unui chestionar despre probleme ale tinerilor privind
viitorul acestora în Europa;
2. Completarea chestionarelor, capitalizarea rezultatelor acestora şi analiza lor;
3. Organizarea unui Seminar (Forumul tinerilor) care a avut loc în perioada 30-31
octombrie 2009, la Limoges.
În cadrul acestei activităţi, judeţul Bacău a
fost reprezentat de un număr de 6 tineri, elevi şi
studenţi
ai
Colegiului
Naţional
”Vasile
Alecsandri”, “Mihai Eminescu, Colegiului
Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu
Karpen", Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”,
Colegiul Naţional Pedagogic ”Ştefan cel Mare”
şi ai Universităţii "Vasile Alecsandri" Bacău.
Forumul tinerilor care s-a organizat la
Limoges s-a desfăşurat pe durata a două zile, iar la
lucrările lui au participat în jur de 28 de tineri din
regiunile partenere şi aproximativ 50 de tineri din
Regiunea Limousin.
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Temele de discuţii din cadrul lucrărilor Forumului au fost aceleaşi cu temele cuprinse în
chestionare şi anume:
- cunoaşterea Europei şi a instituţiilor europene;
- identitatea şi percepţia cu privire la Europa;
- mobilitatea tinerilor în Europa;
- cum va fi Europa peste10 ani?
4. Realizarea de materiale de promovare proiect, respectiv, elaborarea şi editatea
broşurii «Ce viitor au tinerii din Europa?», pliante şi un film de prezentare a proiectului, ai cărui
protagonişti sunt cei 6 tineri reprezentanţi ai judeţului Bacău la Forumul tinerilor de la Limoges şi
ceilalţi tineri din celelalte 4 regiuni partenere de proiect din Franţa, Italia, Germania şi România
(judeţul Sălaj).
Rezultatul principal al proiectului constă în faptul că exprimarea viziunii cu privire la Europa
a tinerilor din regiunile participante la proiect, atât prin completarea chestionarelor cât şi prin
intervenţiile avute în cadrul Forumului, reprezintă un ajutor cert pentru construirea politicilor
publice de mâine.
PARTENERIATE
Consorţiul reţelei locale privind promovarea economică, formarea şi ocuparea forţei de
muncă din Andaluzia (Spania), a iniţiat proiectul Enredate-Empleate din cadrul programului
transnaţional ”EUROANGAJARE” finanţat prin Fondul Social European (FSE) pentru perioada
2007-2013.
Scopul proiectului este să creeze noi instrumente şi metode care să îmbunătăţească
participarea şi implicarea instituţiilor publice şi private din teritoriu, în vederea studierii şi adaptării
de Politici Active în domeniul angajării forţei de muncă la nevoile specifice domeniilor productive.
Consiliul Judeţean Bacău a semnat scrisoarea de parteneriat în vederea participării la
activităţile proiectului care constau în: vizite de studii, schimburi de bune practici, conferinţă de
diseminare proiect, evaluarea comună prin intermediul platformei web.
Proiectul se află, la acest moment, în faza de evaluare.
PARTENERIATE – ASOCIERI
Parteneriate realizate prin semnarea acordurilor de asociere între Consiliul Judeţean
Bacău şi diverse instituţii din domeniul educaţional, sanitar, cultural şi al cultelor
1. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Spitalul de Pediatrie Bacău în vederea
finanţării şi realizării în comun a proiectului ”Conferinţa Naţională de Chirurgie Pediatrică a
Societăţii de Chirurgie Pediatrică din România”ce a avut loc la Bacău în perioada 02-03 aprilie
2009.
În vederea sensibilizării tinerilor rezidenţi, medici de familie şi medici pediatri de diverse
specializări, s-a ales tema conferiinţei “abdomenul acut la copii”, în contextul în care sindromul de
abdomen acut poate conduce la o creştere a ratei mortalitatii si morbiditatii infantile.
Programul manifestărilor a cuprins prezentarea de lucrări cu tema propusă susţinute de
medici specialişti în chirurgie pediatrică, de medici pediatri şi de specialişti în boli infecţioase.
La conferinţă au participat colectivităţi medicale, medici de familie şi medici de diverse
specializări din judetul Bacau şi din ţară.
2. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Universitatea din Bacău – Facultatea de Ştiinţe
în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului „Conferinţa internaţională de Matematică şi
Informatică 2009“ care a avut loc în perioada 08-10 septembrie 2009
Conferinţa internaţională de Matematică şi Informatică 2009 a oferit oportunităţi în vederea
iniţierii unor relaţii de cooperare ştiinţifică, a unor colaborări interdisciplinare între participanţi
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prezenţi la eveniment (cercetători membri ai acadamiei Române, cercetători de la IMAR, cadre
didactice universitare, doctoranzi, reprezentanţi ai Companiilor IBM şi Oracle, doctoranzi în
domeniu) şi a deschis, totodată, noi direcţii de cercetare.
La conferinţă, au fost prezenţi participanţi din ţară şi din străinătate (Anglia, Belgia, Canada,
Germania, Israel, Spania, Statele Unite ale Americii).
Programul conferinţei a cuprins: prezentarea unor lucrări de cercetare şi studii; o expoziţie
de carte ştiinţifică şi didactică din domeniile Matematică şi Informatică; o expoziţie de artă plastică
şi o masă rotundă pe tema reformei învăţământului universitar în domeniile Matematică şi
Informatică.
3. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Universitatea „George Bacovia” Bacău şi
Centrul de Cultură ”George Apostu” din Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a
proiectului „SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE ESTETICĂ, ediţia a XV-a“.
În vederea analizării şi implementării noilor tendinţe ale gândirii estetice în prezentarea şi
reprezentarea artelor vizuale, literare sau de spectacol, a promovării rezultatelor cercetărilor şi
studiilor realizate de specialiştii de prestigiu şi a celor mai valoroase noi apariţii din artă şi filosofie,
aparţinând celor mai renumiţi autori în domeniu, s-a organizat cea de-a XV-a ediţie a Simpozionul
Naţional de Estetică.
Evenimentul a constat în mai multe activităţi şi anume: conferinţă, expoziţii de artă plastică,
spectacole de teatru, literare sau muzicale, lansări de carte, omagieri personalităţi, respectiv
sculptorul-maestru George Apostu, culminată cu decernarea Marelui Premiu ”George Apostu”.
4. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Parohia Romano-Catolică în vederea finanţării
şi realizării în comun a proiectului de construire a lăcaşului de cult romano catolic „Inima
Neprihănită a Mariei” din cartierul Şerbăneşti.
Scopul proiectului constă în păstrarea valorilor spirituale ale Bisericii romano-catolice în
rândul comunităţii băcăuane prin construirea unei parohii romano –catolice cu denumirea „Inima
Neprihănită a Mariei”,, în cartierul Şerbăneşti (obiectul nr. 5 „Biserica + turn”).
Acest lăcaş de cult asigură asistenţă spirituală pentru 750 de enoriaşi de confesiune
romano-catolică din cartierul Şerbăneşti şi împrejurimi.
DELEGAŢII
În perioada 12-13 mai 2009 a fost prezentă în
judeţul nostru, Doamna Margot Jose Marquez
GARCIA, ambasador al Republicii Venezuela la
Bucureşti.
Scopul acestei vizite a fost de promovare a relaţiilor
economice, culturale şi administrative dintre judeţul Bacău şi
regiuni ale Republicii Venezuela.
În acest sens, în sala de consiliu a Palatului administrativ, a avut loc, pe data de 12 mai
2009 o întâlnire între d-na ambasador, Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Bacău şi mediul de
afaceri băcăuan. La această întâlnire au participat preşedinţii patronatelor, reprezentanţi ai CCI
Bacău, directori de IMM-uri.
Discuţiile s-au axat pe probleme economice şi de administraţie publică, permiţând astfel o
mai bună înţelegere a potenţialului de investiţii şi oportunităţile existente în judeţul nostru, lăsând
posibilitatea unei cooperări durabile în special în domeniul agriculturii, industriei agro-alimentare,
chimiei, aeronauticii, turismului şi nu în ultimul rând în domeniul culturii.
•
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Programul Excelenţei Sale a cuprins şi întâlniri cu personalităţi din viaţa culturală
băcăuană, cadre universitare, studenţi şi vizite a obiectivelor culturale, cât şi a unor unităţi de
producţie de prestigiu ale judeţului.
•
În lunile iunie - iulie 2009, Consiliul Judeţean Bacău a primit 3 delegaţii din
Regiunea Limousin în cadrul colaborărilor existe în domeniul educaţiei, după cum urmează:

Jean Louis Crassat, directorul
Exploataţiei Agricole din Magnac –Bellac, însoţit de
un grup de elevi de la Liceul Agricol Magnac, s-au
aflat într-un schimb de experienţă la Liceul Agricol
“J.M. Elias” din Sascut. Cu această ocazie, în data
de 2 iunie Jean Louis Crassat împreună cu
directorul Liceului din Sascut şi inspectorul
responsabil de programe europene de la
Inspectoratul Judeţean Şcolar Bacău, au purtat
discuţii cu Vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Bacău, Silviu Bondor, legate de posibilităţile
continuării legăturilor dintre Liceul Agricol “J.M.
Elias” din Sascut şi rectoratul francez, dar şi privind demararea unor proiecte noi în baza
protocolului încheiat de Consiliul Judeţean Bacău şi Consiliul Regional Limousin,

în data de 4 iunie, Virginie Falacho, responsabilul managementului financiar din
cadrul Directiei de Relaţii Internaţionale a Universităţii din Limoges şi Marlène Frugier, responsabil
cu organizarea şi probleme ale tinerilor studenţi, din cadrul aceleaşi direcţii, însoţite de
reprezentantul Departamentului Relaţii Internaţionale a Universităţii din Bacău, s-au întâlnit cu
Vicepreşedintele Dumitru Brăneanu şi consilierul responsabil cu probleme de cooperare cu
Regiunea Limousin din cadrul Direcţiei Integrare Europeană. Discuţiile purtate între aceştia s-au
axat asupra implicării comunităţii locale în derularea colaborărilor dintre cele două regiuni pe teme
legate de domeniul educaţie şi formare profesională.

delegaţia formată din Isabelle COUTY, Director Servicii de primire
şi însoţirea studenţilor cu handicap şi Jean Loup ADAUD de la Direcţia de management
studenţi şi cadre didactice, însoţiţi de reprezentantul Departamentului Relaţii Internaţionale a
Universităţii din Bacău au fost prezenţi, în data de 8 iulie, la Consiliul Judeţean Bacău.
S-au purtat discuţii cu Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Silviu Bondor şi cu
responsabilul cu cooperarea de la Direcţia Integrare Europeană, legate de:
- pregătirea, în parteneriat, în cadrul programului POS DRU a unui proiect –pilot cu titlul:
“Centru de primire şi sprijin pentru studenţii cu handicap”(formarea de resurse umane în domeniu,
în vederea înfiinţării unui centru de primire şi sprijin pentru studenţii cu handicap - model francez),
- posibilităţile de multiplicare a schimburilor de experienţă franceză şi de practică în
domeniul dezvoltării mobilităţii şi primirii studenţilor, în mod special a studenţilor care au dificultăţi
sau nevoi speciale (studenţi cu handicap).

În săptămâna (16 – 20 noiembrie 2009), Şcoala cu Clasele I-VIII „Ion Creangă”
Bacău şi Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a organizat în cadrul Programului de
„Învăţare pe tot parcursul vieţii” – Programul transversal: Activitatea cheie 1 - Cooperare şi inovaţie
în politicile de educaţie şi formare, o vizită internaţională de studiu pentru factorii de decizie din
domeniul educaţiei, cu titlul “Modele de bune practici în managementul educaţional”.
•
În data de 19 noiembrie, Vicepreşedintele Dumitru Brăneanu a primit
delegaţia-beneficiarul direct al proiectului, formată din opt participanţi, directori de şcoli din Franţa,
Germania, Marea Britanie, Olanda şi Turcia, însoţiţi de profesorul responsabil de proiect de la
Şcoala „Ion Creangă” Bacău.
Scopul întâlnirii cu autorităţile publice locale a fost de a purta discuţii privind facilitarea
schimbului de informaţii şi de experienţă între factorii de decizie şi specialiştii din domeniul
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educaţional, pentru promovarea intereselor comune ale ţărilor participante, în special în domeniile
educaţiei preşcolare, şcolare (generale, tehnice şi vocaţionale) şi în domeniul educaţiei superioare.
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 aceste condiţii, în anul 2005, s-a realizat o strategie de reabilitare a drumurilor judeţene
aflate în administrarea Serviciului Public Judeţean de Drumuri, unitate aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Bacău. Analiza a fost efectuată în funcţie de starea tehnică a drumurilor, de
necesitatea conectării drumurilor judeţene la reţeaua de drumuri naţionale şi de necesitatea
asigurării legăturilor cu centrele de comună de pe raza judeţului. Pentru reabilitarea drumurilor
judeţene primare şi secundare s-au facut o serie de estimări financiare, rezultând un necesar de
aproximativ 600.000.000 RON.
În anul 2005 Consiliul Judeţean Bacău a accesat un credit bancar în valoare de
55.000.000 RON destinat reabilitării drumurilor judeţene primare şi secundare. Având în vedere
necesarul estimat pentru reabilitarea acestor drumuri şi valoarea creditului bancar a fost necesară
o reîmpărţire şi prioritizare a acestor drumuri judeţene.
În permanenţă sunt căutate noi surse de finanţare guvernamentale sau comunitare pentru
reabilitarea şi modernizarea sectoarelor de drum judeţean ce necesită investiţii ample cu costuri
ridicate. O oportunitate în acest sens o constituie Programul Operaţional Regional 2007-2013,
elaborat de Ministerul Integrării Europene în strânsă colaborare cu Agenţiile de Dezvoltare
Regională, proiect ce a fost transmis Comisiei Europene.
Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POR 2007-2013 axa prioritară 2,
domeniul de intervenţie 2.1, Consiliul Judeţean Bacău a depus aplicaţii pentru reabilitarea şi
modernizarea unor drumuri judeţene primare (drumuri judeţene ce fac conexiuni la reţeaua
drumurilor naţionale) şi anume:
o Reabilitarea DJ 119F, Căiuţi - Pralea km. 0+000-14+300, judeţul Bacău;
o Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg. Ocna - Oituz km. 15+800 – 26+700,
judeţul Bacău;
o Reabilitare DJ 252, Huruieşti - Găiceana - Parincea – Bibireşti - Buhoci, km.
75+300-130+100, judeţul Bacău, proiect aflat în stadiul de contractare;
o Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău - Fundu Răcăciuni, km. 1+680-12+300
şi 14+300-28+050;
o Reabilitare şi modernizare DJ 207 D, Dămieneşti - Mîgla - Prăjeşti - Traian, km.
28+000-50+254;
o Reabilitare şi modernizare DJ 119, Dumbrava - Gura Văii, km. 33+400-44+758;
o Reabilitare şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni - Dumbrava, km. 0+000-12+116.
Primele 2 obiective de investiţii: Reabilitarea DJ 119F, Căiuţi - Pralea km. 0+00014+300, judeţul Bacău şi Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg Ocna - Oituz km. 15+800 –
26+700, judeţul Bacău, se află în stadiul de implementare.
Obiectivul de investiţii Reabilitare DJ 252, Huruieşti - Găiceana - Parincea -Bibiresti Buhoci, km. 75+300-130+100, judeţul Bacău, se află în stadiul de contractare.
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Ultimele 4 obiective de investiţii: Reabilitare şi modernizare DJ 119, Dumbrava - Gura
Văii, km. 33+400-44+758; Reabilitare şi modernizare DJ 207 D, Dămieneşti - Mîgla - Prăjeşti Traian, km. 28+000-50+254; Reabilitare şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni - Dumbrava, km.
0+000-12+116; Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău - Fundu Răcăciuni, km. 1+680-12+300
şi 14+300-28+050, au fost evaluate şi sunt trecute pe lista de rezervă a Organismului Intermediar
în vederea finanţării.
În anul 2009 s-au elaborat şi s-au depus următoarele proiecte cu finanţare nerambursabile:
o Sistem informatic integrat pentru eficientizarea comunicării cu cetăţenii şi a
fluxurilor de activităţi din administraţia publică locală, finanţat de POS - Creşterea
Competivităţii Economice - Axa III ,,Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele
publice şi privat”- Domeniul Major de Intervenţie 2 ,, Dezvoltarea şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice” , Operaţiunea 3.2.1. ,,Susţinerea implementării de soluţii de
e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;
o Completarea sistemelor clasice existente de încălzire cu sisteme care utilizează
energie solară, la o serie de clădiri aflate în proprietatea publică a judeţului Bacău, finanţat de
către Administraţia Fondului pentru Mediu;
o Reconstructie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul din judeţul
Bacău: comunele Tamaşi, Parincea şi Urecheşti, finanţat de catre Administraţia Fondului
pentru Mediu;
o
Ambulatoriu Spital Judeţean, finanţat prin POR 2007 - 2013, în cadrul axei
prioritare 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenţie 3.1 – Reabilitarea,
modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;
o Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – OBSERVATORUL
ASTRONOMIC VICTOR ANEŞTIN BACĂU, finanţat prin Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa 5 Domeniul Major de Intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe;
o Implementarea unui sistem modern de management al calităţii şi mediului - un pas
spre o administraţie europeană (Iso si EMAS), finanţat prin Programul Operational
Dezvoltarea Capacităţii Administrative;
o Programarea Strategică – modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii
descentralizate/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate, finanţat prin Programul
Operational Dezvoltarea Capacităţii Administrative;
o Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru eficientizarea
serviciilor livrate cetăţenilor de către administraţia publică locală din judeţul Bacău (ghiseu
unic), finanţat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacităţii Administrative.
Proiectele contractate şi aflate în stadiul de implementare sunt:
 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în administraţia publică locală, proiect finanţat de
Programul Operaţional privind Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa 1 Domeniul 1.3,
operaţiunea “Module de pregătire în domenii ca achiziţii publice, ECDL, limbi străine,
dezvoltare de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”;
 Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău, instrument programatic pentru
administraţia publică locală, finanţat de Programul Operaţional privind Dezvoltarea
Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1.
,,Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico- administrativ”;

Introducerea de instrumente şi proceduri moderne de management în cadrul
Consiliulu Judeţean Bacău, pentru gestionarea cheltuielilor sociale şi îmbunătăţirea calităţii
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serviciilor, finanţat de Programul Operaţional privind Dezvoltarea Capacităţii Administrative,
Axa prioritara 1, Domeniul major de intervenţie 1.3.,, Revizuire de structuri şi implementare de
instrumente moderne, îmbunătăţiri de structuri şi procese ale managementului de politici
publice’’;

Sistem informatic Geospaţial pentru gestionarea Riscurilor şi a Intervenţiilor
Medicale - SIGRIM – finanţat de POS - Creşterea Competivităţii Economice - Axa III
,,Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat” - Domeniul Major
de Intervenţie 2 ,,Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea
3.2.2. ,,Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor
informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;

Strategy for Sustainable Development finanţat prin Mecanismul Financiar al
Spaţiului Economic European.
Proiecte a căror implementare a fost finalizată pe parcursul anului 2009
Proiectul „Reabilitarea DJ 241, Podu Turcului- Glăvăneşti km 27+800- 32+600 si Putini
Coloneşti – Izvorul Berheciului km 67+000-69+200 şi consolidarea podurilor pe DJ 123 km
45+027 si km 45+530 din jud. Bacău”, finanţat prin Programul Phare 2005, C.E.S, Componenta
Măsuri împotriva dezastrelor provocate de inundaţii.
Obiectivul specific al proiectului a fost refacerea şi modernizarea infrastructurii distruse la
nivel local şi regional de către inundaţii prin reabilitarea DJ 241, Podu Turcului - Glăvăneşti, km.
27+800-32+600 şi Putini Coloneşti – Izvorul Berheciului, km. 67+000-69+200 şi consolidarea
podurilor pe DJ 123 km. 45+027 şi km. 45+530 din judeţul Bacău.
Costul total eligibil al proiectului este de 1.928.585 euro, iar suma solicitată de la
Autoritatea Contractantă 1.928.585 euro, durata proiectului fiind de 30 luni.
Proiecte în cadrul cărora Consiliul Judeţean participă în calitate de partener:
•
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale autorităţilor locale în domeniile
managementului proiectelor şi al achiziţiilor publice”, finanţat prin Programul Operaţional privind
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritara 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie 3 - Îmbunătăţirea
eficacităţii organizaţionale (aplicant fiind Centrul de Resurse Juridice Bucureşti ăn parteneriat
cu Consiliul Judeţean Bacău);
•
Achiziţionarea echipamentelor specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat , finanţat prin POR 2007-2013, 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, beneficiar Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
•
Centrul de informare EUROPE DIRECT Bacău reprezentat prin Universitatea din
Bacău, administraţia publică locală, reprezentată prin Consiliul Judeţean Bacău, Primăria
municipiului Bacău, Primăria oraşului Slănic-Moldova şi sectorul non-guvernamental,
reprezentat de Asociaţia Repere Bacău.
•
Strategia de dezvoltare durabilă a zonelor rurale din judeţul Bacău, finanţabil prin
Programul Operational Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, Axa prioritară 1:
„Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” Domeniul
1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ - Strategii de
dezvoltare locală, in parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare Economică Locală Bacău
(ADEL)
•
Calitate în administraţie, finanţat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacităţii
Administrative;
- 22 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2009

•
Egalitate de şanse pe piaţa muncii la nivel regional, finanţat prin Fondul Social
European, cererea de propuneri de proiecte 97 „Şanse egale şi respect” , solicitant Asociaţia
Idei pentru Viitor;
•
Strategii nonformale pentru educaţie inclusivă, finanţat prin Fondul Social European,
cererea de propuneri de proiecte 91, „A doua şansă în educaţie”, solicitant Asociaţia Idei
pentru Viitor;
•
Antreprenoriatul – o şansă tuturor, finanţat prin Fondul Social European, cererea de
propuneri de proiecte 92, „Fii întreprinzător”, solicitant Asociaţia Idei pentru Viitor;
•
Şcoala – o necesitate, nu doar un drept, finanţat prin Fondul Social European,
cererea de propuneri de proiecte 91, „A doua şansă în educaţie”, solicitant Asociaţia Tineri
pentru Viitor;
•
Bunăstare regională prin dezvoltare rurală, finanţat prin Fondul Social European,
cererea de propuneri de proiecte 83 „ „Mediul rural – oportunitate de ocupare”, solicitant
Asociaţia Idei pentru Viitor;
•
Orice persoană are dreptul de a munci, finanţat prin Fondul Social European,
cererea de propuneri de proiecte 84 „Pentru o viaţă mai bună”, solicitant Asociaţia Idei pentru
Viitor;
•
Formarea şi specializarea asistenţilor sociali din mediul rural, finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, depus în cadrul cererii de
propuneri de proiecte 2007RO51PO001, „Mediul rural - oportunităţi de ocupare”, în parteneriat
cu Fundaţia Holt România.
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Finanţarea nerambursabilă de proiecte sociale, culturale şi sportive
din bugetul Consiliul Judeţean Bacău alocată pentru activităţi nonprofit de interes judeţean
Prin intermediul Legii nr. 350/2005, administraţiile publice locale au posibilitatea de a
acorda, din bugetul propriu, finanţări nerambursabile persoanelor fizice/juridice fără scop
patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii, precum şi cultelor religioase
recunoscute conform legii.
În acest sens, conform principiilor cadrului general şi procedurii pentru atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, Consiliul Judeţean Bacău a finanţat 9
proiecte sociale, culturale şi sportive, cu o sumă totală de 236.899 lei, următorilor beneficiari:
Lista proiectelor selectate
Nr.
crt.

Solicitant

1.

Fundaţia
de Sprijin Comunitar

2.

Asociaţia Hedonys Bacău

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Centrul Diecezan
Caritas Iaşi
Asociaţia Sprijin
pentru părinţi
Asociaţia culturală
Octavian Voicu
Asociaţia
pentru Promovarea
Învăţământului European
PF Carmen Murariu
Asociaţia Sportivă
Fotbal Company Municipal
Oneşti
Asociaţia
Judeţeană de Fotbal

Titlul proiectului
Locul tău e în bancă- campanie de
conştientizare asupra exploatării prin munca a
copiilor în mediul rural
Sprijin pentru copiii cu părinţii plecaţi la muncă
în străinatate
Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu
în judeţul Bacău
Centrul de zi NOROCEL- şanse egale la
îngrijire, creştere şi educaţie

Suma
aprobată
(lei)

Tip
proiect

21.000

social

24.700

social

12.701

social

24.000

social

Bacăul, centru cultural european

17.253

cultural

Comunicarea în administrarea publică de la
sate

10.300

cultural

Arta şi dăruire- Album monografic al artiştilor
plastici băcăuani, membri ai UAP

27.000

cultural

Organizarea cupei Trotuş pentru elevii din
mediul rural, ediţia a 2a

12.345

sportiv

SPORT LIFE

87.600

sportiv

ALTE ACTIVITĂŢI

Specialiştii Direcţiei Integrare Europeană şi ai Cabinetului Preşedintelui au pregătit
documentaţia necesară în vedere aplicaţiei de participare la Premiul European pentru Sectorul
Public.
Institutul European de Administraţie Publică (EIPA), cu sprijinul instituţional şi financiar a 15
state europene şi al Comisiei Europene a organizat cel de-al doilea European Public Sector Award
- EPSA 2009.
Obiectivul acestei iniţiative de premiere europeană constă în recunoaşterea celor mai buni,
inovatori şi eficienţi performeri din sectorul public european.
EIPA, a stabilit pentru competiţia anului 2009 patru teme, Consiliul Judeţean Bacău
înscriindu-se în competiţie, cu 4 proiecte, la următoarele două domenii tematice : “Îmbunătăţirea
performanţelor în furnizarea serviciilor publice” şi «Noi metode de lucru în parteneriat» .
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Din toate cele 4 aplicaţii ale Consiliului Judeţean Bacău, a fost declarat câştigător
proiectul: “Servicii integrate sociale, medicale şi educaţionale în mediul rural ”aplicat la
tematica «Noi metode de lucru în parteneriat».
Acest proiect a fost nominalizat pentru obţinerea “Certificatului celei mai bune practici“ şi se
află printre cele 40 de aplicaţii care au primit certificatul de bună practică, respectiv printre cele 11
aplicaţii în cadrul domeniului “Imbunătăţirea performanţelor în furnizarea serviciilor publice”.
Proiectele administraţiei publice din România s-au bucurat de apreciere şi au câştigat 4
certificate de bune practici şi o nominalizare la un premiu.
Se menţionează faptul că proiectul “Servicii integrate sociale, medicale şi educaţionale
în mediul rural ” este unul din proiectele de succes aplicate de Fundaţia de Sprijin Comunitar
(FSC) în zonele rurale, sărace ale judeţului nostru, în colaborare cu autorităţile publice locale,
respectiv, Consiliul Judeţean Bacău.
Certificatul pentru cele mai bune practici” i s-a înmânat
Consiliului Judeţean Bacău, cu ocazia unei Conferinţe care a avut loc
la Maastricht (Olanda) în perioada 4-6 noiembrie 2009, sub
auspiciile Suediei.
Conferinţa s-a desfăşurat în locul în care în 1992 a fost
certificată înfiinţarea Uniunii Europene prin Tratatul de la Maastricht,
iar certificatele şi premiile au fost înmânate de către primarul oraşului
Maastricht, domnul Gerd Leers.

La nivel naţional, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), în parteneriat cu
Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă -Agenda 21 a lansat Competiţia celor
mai bune practici în administraţia publică din România - "Inovaţie şi calitate în sectorul
public" - ediţia a II-a, al cărei scop este de identificare, evidenţiere şi premiere a celei mai
eficiente şi inovative practici administrative şi de a face cunoscute experienţa şi rezultatele
remarcabile ale administraţiei publice din România.
Secţiunile tematice pentru competiţie au fost în număr de trei, Consiliul Judeţean Bacău
înscriindu-se în cadrul pilonului: Îmbunatăţirea serviciilor publice printr-un management
organizaţional şi al calităţii performant, cu trei proiecte
şi cu un proiect la pilonul: Creşterea eficienţei
serviciilor publice prin metode novatoare.
Aceste aplicaţii au fost realizate de către
specialiştii din cadrul Direcţiei Integrare Europeană iar
două dintre acestea au fost evidenţiate în competiţia
naţională a bunelor practici, ambele în cadrul pilonului
3: Îmbunatăţirea serviciilor publice printr-un
management organizaţional şi al calităţii performant.
După etapa de evidenţiere, cele mai eficiente şi novatoare practici administrative, au fost
prezentate şi premiate în cadrul Conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, care a
avut loc la Bucureşti, în data de 20 octombrie 2009.
Astfel, Premiul I a fost acordat proiectului: “Reţeaua de îngrijire la domiciliu pentru
persoanele vârstnice”, iar Premiul II i-a revenit proiectului “Servicii integrate sociale, medicale
şi educaţionale în mediul rural ”, care a fost apreciat şi la nivel internaţional.
Participarea la Conferinţa „Inovaţie şi calitate în sectorul public” - Ediţia a II-a, a
reprezentat şi o oportunitate de a se împărtăşi părţile novatoare şi rezultatele concrete ale
proiectelor implementate, de a realiza schimburi de bune practici între instituţiile administraţiei
publice. Totodată, se poate spune că premierea celor două proiecte, a reprezentat o recunoaştere
a eforturilor depuse atât de administraţia publică cât şi de mediul asociativ, în vederea soluţionării
unor probleme majore ale cetăţenilor comunităţilor judeţului Bacău.
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S-a realizat traducerea documentaţiilor şi materialelor transmise de organizaţiile
europene cum ar fi: Adunarea Regiunilor Europei, Consiliul Europei, Comitetul Regional,
Congresul Puterilor Locale şi Regionale şi traduceri de documente ale direcţiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean Bacău;

S-a realizat pregătirea documentaţiei şi serviciile privind deplasarea delegaţiilor
Consiliului Judeţean Bacău la Maastricht şi Limoges;

Prin specialiştii Direcţiei integrare europeană s-au furnizat informaţii şi s-a oferit
consultanţă în legătură cu programele de finanţare ale U.E. guvernamentale sau iniţiate de
ambasade şi alte tipuri de programe;

În cursul anului 2009, Consiliul Judeţan Bacău prin reprezentantul Direcţia Integrare
Europeană, membru al Grupului Regional pentru Dezvoltarea Turismului a contribuit la elaborarea
Planului Regional de Acţiune pentru Turism (PRAT) Nord-Est 2007-2013.
Obiectivul general al PRAT îl constituie dezvoltarea sectorului turistic din Regiunea
Nord-Est prin valorificarea patrimoniului natural şi cultural şi creşterea calităţii produselor şi
serviciilor furnizate prin fructificarea oportunităţilor de finanţare disponibile în perioada 2007-2013,
contribuind la asigurarea unei rate de absorbţie cât mai ridicată a fondurilor europene adresate
turismului.
Totodată, Consiliul Judeţean Bacău a transmis avizul favorabil privind aprobarea Planului
Regional de Acţiune pentru Turism (PRAT) 2008-2013, sub rezerva includerii în document a unor
observaţii transmise.

Consiliului Judeţean Bacău s-a înscris la competiţia intitulată ”Regiunea cea mai
deschisă tinerilor”, organizată de către organizaţia pan-europeană ”Adunarea Regiunilor
Europei” (ARE), având ca temă ”creativitate şi inovaţie”.
În vederea participării la acest concurs, specialiştii Direcţiei Integrare Europeană au
completat un chestionar cu o serie de informaţii despre activitatea, preocupările tinerilor băcăuani
şi despre proiectele (europene, guvernamentale, regionale sau locale) în care au fost implicaţi
tinerii cu privire la promovarea oricărei forme de creativitate şi inovaţie în domeniile în care aceştia
activează sau vor activa.

Activitatea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău în cadrul Biroului de Reprezentare
al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România de la Bruxelles
Consiliul Judeţean Bacău este membru cu drepturi depline al Uniunii Naţionale a Consiliilor
Judeţene din România, începand cu data de 1 ianuarie 2001. Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului
consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autorităţi ale administraţiei publice locale.
Conform statutului sau a UNCJR-ului, are dreptul să deschidă reprezentanţe atât în ţară cât
şi în străinătate, în vederea realizării obiectivelor pentru care s-a înfiinţat. Scopul înfiinţării şi
funcţionării UNCJR este “înfăptuirea principiilor autonomiei şi descentralizării serviciilor publice în
organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, promovarea cooperării
regionale şi interregionale, colaborării cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei
publice locale existente în România.”
Având în vedere obiectivele pentru care s-a înfiinţat, UNCJR a deschis la Bruxelles un birou
de reprezentare în anul 2001, care a funcţionat cu un singur angajat până în anul 2005, când a fost
inaugurat noul sediu al acestuia, în strada Montoyer, nr. 24, în imediata vecinătate a sediului
Reprezentantei Permanente a României pe lângă UE. Biroul de Reprezentare al UNCJR la
Bruxelles este interfaţa dintre consiliile judeţene si instituţiile Uniunii Europene.
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In cadrul Adunării Generale a UNCJR de la Mamaia din 19 august 2005 preşedinţii
consiliilor judeţene au decis să răspundă unei nevoi legitime de a avea angajaţi bine instruiţi în
cadrul administraţiei publice din România. In cadrul aceleiaşi reuniuni a fost adoptat programul
propus angajaţilor consiliilor judeţene care urmau să fie delegaţi în cadrul Biroului de la Bruxelles
având astfel posibilitatea să se familiarizeze cu mediul şi politicile europene.
Temele de studiu propuse participanţilor desemnaţi din partea consiliilor judeţene au
cuprins domenii şi aspecte variate dintre care demne de enumerat ar fi: instituţii europene şi
procedura adoptării deciziilor (Parlamentul European, Comisia Europeană şi principalele
Directorate Generale – Agriculture and Rural Development, Enlargement, Environment, Regional
Policy -, Comitetul Regiunilor – instituţie europeană cu rol consultativ şi de reprezentare a
autorităţilor publice locale, compus din 317 membri şi tot atâţia supleanţi, alături de care,
reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor publice locale din România, de nivel judeţean
şi local au activat ca observatori, iar după data aderării ca membri cu drepturi depline), coeziune
economică şi socială, instrumente ale politicii de dezvoltare regională, dezvoltare durabilă,
comunicare şi mass-media, tehnici de lobby.
Având ca fundament Hotărârea Adunării Generale a UNCJR de la Mamaia şi în strânsă
legătură cu Strategia de Relaţii Externe a UNCJR, Consiliul Judeţean Bacău a decis participarea
prin personal desemnat prin dispozitia preşedintelui, la programul de activităţi desfăsurat în cadrul
Biroului de Reprezentare UNCJR de la Bruxelles. In perioada octombrie 2005 – decembrie 2009,
Consiliul Judeţean Bacău a fost reprezentat de un numar de 7 angajaţi din aparatul propriu de
specialitate care au participat la activităţile iniţiate de structura executivă a Uniunii.
Reprezentanţi:
Constantin Bogdan Seto, inspector de specialitate în cadrul Unitaţii Implementare
Proiecte, Direcţia Integrare Europeană ;
Dorina Popouţanu, şef serviciu Unitatea Implementare Proiecte, Direcţia Integrare
Europeană;
Diana Ilişanu, consilier în cadrul Direcţiei Integrare Europeană;
Ramona Tănasă, inspector de specialitate în cadrul Direcţiei Resurse Umane;
Tiberiu Ciobanu, consilier în cadrul Direcţiei Integrare Europeană;
Sava Marcela, consilier în cadrul Direcţiei Integrare Europeană;
Iulia Tălpig, consilier în cadrul Direcţiei Integrare Europeană.
Delegaţii Consiliului Judeţean Bacău au participat atât la activităţile organizate în cadrul
Biroului de Reprezentare a UNCJR de la Bruxelles dar mai ales au acţionat în mod individual în
ideea promovării imaginii şi intereselor specifice autorităţii publice.
Agenda publică europeană este una deosebit de încărcată, în Bruxelles fiind reprezentate
prin birouri proprii peste 250 de regiuni europene din toate cele 27 de state membre cât şi din ţările
candidate şi potenţial candidate, având în vedere faptul că, din punct de vedere instituţional,
protejarea şi reprezentarea interesului local şi regional este obiectivul ţintă al instituţiilor europene.
In activitatea desfăsurată, pe lângă contactele iniţiate în colaborare cu personalul UNCJR,
Consiliul Judeţean Bacău a promovat atât interesele sale şi ale instituţiilor subordonate (exemplu
Parcul Industrial HIT, Regia Autonomă Aeroportul Bacău, etc) dar şi ale unor parteneri locali cum
ar fi primăriile din mediul urban de pe teritoriul judeţului sau unele instituţii (ADL Bacău, Primăriile
Oneşti, Comaneşti, Slănic Moldova, Spitalul Municipal Moineşti, etc.).
Au fost transmise informaţii pe suport electronic, tuturor regiunilor europene reprezentate la
Bruxelles, dar şi pe suport clasic, în cadrul întâlnirilor organizate de către personalul UNCJR sau
iniţiate de către reprezentanţii CJ Bacău.
Participarea la întâlniri de lucru, seminarii internaţionale, conferinţe, vizite la obiective
diverse, gen instituţii europene (Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, Birouri de
Reprezentare Regională) a oferit posibilitatea stabilirii de contacte şi schimburi de informaţii cu
actori diverşi din spaţiul european, potenţial interesaţi de colaborare cu instituţii similare din
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România. Menţionăm participarea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Bacău a
persoanelor menţionate la un număr de peste 200 de evenimente publice europene organizate de
diverse instituţii:
Open Days (Zilele Porţilor Deschise), principalul eveniment public destinat
autorităţilor publice din statele membre şi în curs de aderare, organizat de către
Comitetul Regiunilor în parteneriat cu Comisia Europeană, Direcţia Regioanală;
Sesiunile plenare ale Comitetului Regiunilor;
Intâlniri organizate de către Misiunea României pe langă UE / Reprezentanta
Permananentă a României pe lângă UE cu specialişti în domeniul integrării
europene dar şi cu oficialităţi române prezente la Bruxelles (primul – ministru,
ministrul integrării europene etc.);
Intâlniri de lucru cu eurobservatorii români / europarlamentarii din cadrul
Comitetului Regiunilor şi din cadrul Parlamentului European;
Reuniuni tematice cu reprezentanţi ai unor regiuni europene care au birouri de
reprezentare la Bruxelles (Ex. : East Sweden, Provincia Namur, Regiunea
Bruxelles Capitale, Regiunea Valencia etc.);
Seminarii de comunicare.
Au fost transmise informaţii detaliate pe suport electronic tuturor birourilor de reprezentare
regională, şi de asemenea, s-a realizat schimbul de materiale de prezentare, în cadrul întâlnirilor
menţionate anterior, cu diversi reprezentanţi ai unor instituţii, regiuni, firme de consultanţă
europene.
Marea majoritate a informaţiilor transmise au avut impact pozitiv şi reacţie interesată din
partea celor menţionaţi anterior, fapt dovedit de solicitările de transmitere de informaţii
suplimentare detaliate, în urma contactelor iniţiate.
Prezenţa materialelor informative transmise de către reprezentanţii CJ Bacau pe site-urile
internet ale mai multor regiuni europene constituie o dovadă plauzibilă a interesului pe care
informaţiile transmise l-au provocat. Canalele eficiente de comunicare stabilite între birourile de
reprezentare regională şi structurile din ariile de competentă ale acestora sunt instrumente de
transmitere şi colectare de date de înaltă ţinută profesională. Pe cale de consecinţă, utilizarea
acestora pe viitor se va dovedi o metodă eficientă de colaborare.
In cadrul Comitetului Regiunilor, organism european de reprezentare politică a autorităţilor
administrative din ţările membre, cu rol consultativ pentru Comisia Europeană şi Parlamentul
European, Consiliul Judeţean Bacău a deţinut pozitia de supleant al observatorilor naţionali din
cadrul delegaţiei României. Intensificarea relaţiilor de colaborare cu acest organism dar şi cu
Uniunea Natională a Consiliilor Judeţene din România, Misiunea Permanentă a României pe lângă
UE / Reprezentanta Permananentă a României pe lângă UE, Ambasada României în Regatul
Belgiei, birourile de reprezentare regională, în mod special, Reprezentanta Permanentă a Regiunii
Limousin, partener privilegiat al Consiliului Judeţean Bacău va contribui la promovarea imaginii şi a
intereselor judeţului.
Legăturile stabilite cu Reprezentanta Permanentă a Regiunii Limousin, prin intermediul
doamnei Collete Gadioux, fost deputat european în primul Parlament ales al Uniunii Europene,
reprezentantă a Regiunii Limousin, constituie o premisă a dezvoltării şi concretizării relaţiilor
parteneriale între cele două autoritaţi publice, respectiv în domeniul agricol, al formării profesionale
la diferite nivele, a schimburilor culturale.
Capitalul de imagine, unul dintre atributele fundamentale ale unei instituţii/autorităţi,
susţinută de investiţia în resursele umane sunt componente indispensabile ale adaptării şi
dezvoltării într-un mediu dinamic, supus unor schimbări frecvente, aşa cum este mediul public
european, la ale cărui exigenţe şi standarde trebuie să ne raportăm şi aliniem.
De asemenea, deloc de neglijat este aspectul formării profesionale de care au beneficiat
reprezentanţii Consiliului Judeţean Bacău la Bruxelles, fapt care în mod singular duce la
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îndeplinirea obiectivului prezenţei româneşti în capitala europeană, asa cum a fost conceput în
viziunea Adunării Generale a UNCJR (pregătirea angajaţilor membrilor Uniunii la standarde
europene şi familiarizarea acestora cu mediul public european).
Seminariile şi cursurile de formare la care aceştia au participat s-au dovedit a fi extrem de
utile, acoperind prin tematică o gama variată de subiecte (instituţii europene şi rolul acestora,
proceduri de luare a deciziilor, dezvoltare durabilă, coeziune economică şi socială, tehnici de lobby
etc.)
Combinarea celor două aspecte prezentate sintetic (investiţia în dezvoltarea şi
perfecţionarea resursei umane şi promovarea capitalului de imagine) sunt argumente sine qua non
ale continuării şi intensificării prezenţei băcăuane în Bruxelles. Se combină astfel componenţa de
formare profesională şi personală a angajaţilor CJ Bacau prin dobândirea de noi competenţe şi
abilităţi (familiarizarea cu mediul european, dobândirea şi/sau perfecţionarea de competenţe
lingvistice şi tehnice necesare în derularea activitaţilor curente) cu un aspect foarte important, şi
anume dezvoltarea instituţională a autorităţii publice reprezentate în promovarea unui capital de
imagine pozitiv.
Participarea Consiliului Judeţean Bacău în cadrul Biroului de Reprezentare a UNCJR de la
Bruxelles este una dintre cele mai ample acţiuni cu caracter internaţional iniţiate până în prezent,
răspunzând unor nevoi specifice: prezentarea şi reprezentarea priorităţilor şi intereselor specifice şi
formarea profesională de care au beneficiat delegaţii CJ Bacău. Relaţiile stabilite atât cu delegaţi ai
altor Consilii Judeţene participanţi dar în special cu reprezentanţii altor regiuni europene prezenţi la
Bruxelles se vor putea concretiza în perspectiva oportunităţilor de cooperare dar şi financiare
oferite României în calitate de stat membru.
Exemple de activităţi practice din activitatea cotidiană a
Biroului de Reprezentare al UNCJR de la Bruxelles
Intâlnire cu Ambasadorul României în Belgia, E.S. dl Ion
Jinga; Locaţie: Bruxelles, sediul UNCJR

Delegaţia oraşului Slănic Moldova in Regatul Belgiei şi în Marele Ducat al Luxemburgului
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Conferinţă: Relaţiile externe ale entităţilor federale
Data:
19 Septembrie 2008, ora 8:45
Locaţie:
Hendrik Consciencegebouw, Buxelles
Organizatori:
Forum of Federations, REGLEG
Date de contact:
Carla Van de Woestijne,
carla.vandewoestijne@iv.vlaanderen.be

„Open Days – Regions And Cities in a Challenging World”
Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraselor – Regiuni şi Oraşe într-o Lume a Provocărilor”
O delegaţie a Consiliului Judeţean Bacău a participat, pentru prima dată, la Bruxelles în
cadrul "OPEN DAYS- Regions and cities in a challenging world"- "Săptămâna europeană a
regiunilor şi oraşelor - regiuni şi oraşe într-o lume a provocărilor", cea mai importantă manifestare
europeană adresată autoritaţilor locale si regionale.
Manifestarea a fost organizată de Comitetul regiunilor şi de Direcţia Generală de Politică
Regională a Comisiei Europene, cu sprijinul Preşedinţiei franceze a UE si al Parlamentului
European şi a inregistrat un numar record de participanţi - 216 regiuni şi oraşe din 32 de ţari.
România a fost reprezentata de 6 Consilii Judeţene- Bacău, Caraş Severin, Gorj, Maramureş,
Vrancea, Tulcea şi Zona Metropolitană Oradea.
Participarea la Open Days a presupus asocierea în cadrul unui conglomerat: „University Industry : A Key Link Towards Regional Growth” - „Universitate – Industrie: O Legătură Cheie
Pentru Dezvoltarea Regională” A Unui Număr De 8 Regiuni Din 7 Ţări Participante: Regiunea
Cantabria - Spania, Regiunea Apulia – Italia, Consiliul Judeţean Bacău – România, Regiunea
Basse – Normady – Franţa, Regiunea Lubelskie – Polonia, Regiunea Murcia – Spania, Regiunea
South Sweden – Suedia, Regiunea West Ireland – Irlanda.
Participarea În cadrul acestui consorţiu a constituit premisa stabilirii unor relaţii bilaterale
între Consiliul Judeţean Bacău şi unele entităţi politico-administrative din Spania, Italia şi Polonia.
Domnul professor universitar Liviu Drugus, prorector al Universitatii „George Bacovia”
Bacau, a susţinut în cadrul Seminarului „University And Industry At Work” – „Universitate Şi
Industrie Lucrând”, organizat de către consorţiul în care a fost membru şi Consiliul Judeţean Bacău
o expunere ştiinţifică intitulată “Doxa Praxis Continuum”, beneficiind de o audienţă considerabilă:
peste 90 de participanţi. Au fost organizate în total, peste 140 de seminarii pe durata celor 3 zile de
manifestare ale Open days, marea majoritate a acestora fiind organizate de către consorţiile
multinaţionale şi multiregionale participante.
Judeţul Bacău a fost, de asemeni, o prezentă vizibilă şi prin intermediul standului propriu
de prezentare în cadrul “Cafenelei investitorilor”. Cele aproximativ 100 de standuri expozitionale
organizate sub egida Investors' Cafe au fost vizitate de peste 4 000 de persoane.
Au fost expuse în cadrul standului materiale de prezentare specifice (albume, cd-uri, mape
de prezentare, hărti, picturi, broşuri) provenind de la Consiulul Judeţean Bacău, Primăria
Municipiului Bacău, Primăria Oraşului Slănic-Moldova, Parcul Industrial Hit, Camera De Comerţ Şi
Industrie Bacău, Universitatea George Bacovia, Artistul Plastic (pictor naiv) Dl. Ioan Măric
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Sesiunea de formare pe domeniul fondurilor
structurale – organizată DG REGIO - Directoratul
General pentru Politică Regională al Comisiei
Europene
Locaţie: UNCJR Bruxelles
Organizatori: DG REGIO
Date de contact: www.uncjr.org

International Contact Days

Delta Dunării,
o moştenire europeană
Locaţie: Parlamentul European
Organizatori: PSE, ALDE, Ursus, Pro
Tv
Date de contact: victor.bostinaruassistant3@europarl.europa.eu

- 31 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2009

Contacte stabilite direct de catre reprezentanţii Consiliului Judeţean Bacău; exemple de
ţări/regiuni europene, asociaţii naţionale/europene; institţtii publice europene: Comisia Europeana,
Comitetul Regiunilor, Parlamentul European, companii de consultanţă domenii: agricultură, mediu,
cooperare internatională, bănci europene, universităţi
Instituţie
Generalitat Valenciana,Presidencia,Valencian
Regional Office In Brussels
Biroul De La Bruxelles Al Regiunii Valencia
Generalitat Valenciana,Conselleria De
Presidencia,Delegacion De La Comunidad
Valenciana En Bruselas

Persoana De Contact

Funcţie

Jose Alberto Lopez Moreno

Consilier, Director Al
Biroului De Cooperare
Interregională

Juan Manuel Revuelta Perez

Director General

Fundacion Comunidad Valenciana-Region Europea

Alfonso Alcolea Martinez

Fundacion Comunidad Valenciana-Region Europea

Gustavo Martinie

Fundacion Comunidad Valenciana-Region Europea

Cristina Bonafe

Liedra Network Association
Asociaţia Liedra – Combaterea Violenţei Contra
Femeilor Şi A Excluziunii Sociale
Asociacion Aragonesa De Entidades Locales(Asael)
Asociaţia Entiţătilor Locale Din Provincia Aragon
Managing Projects Sustainable
Firma De Consultanţă
Managementul Proiectelor Sustenabile
Asturex-Sociedad De Promocion Exterior Principado
De Asturias S.A
Societatea De Promovare Externă A Principatului
Asturias
Aidico-Instituto Tecnologico De La Construccion
Institutul De Tehnologii Ale Construcţiei
Ferry Group
Companie Multinaţională
4.1
COMPANIE MULTINATIONALĂ
Euro Info Center Asturias,Idepa-Instituto De
Desarollo Economico De Principado De Asturias
Institutul De Dezvoltare Economică Al Principatului
Asturias
Euuro Info Center Asturias,Idepa-Instituto De
Desarollo Economico De Principado De Asturias
Institutul De Dezvoltare Economică Al Principatului
Asturias
Sodercan-Sociedad Para El Desarrollo Regional De
Cantabria
Societatea De Dezvoltare A Regiunii Cantabria
Sodercan-Sociedad Para El Desarrollo Regional De
Cantabria
Societatea De Dezvoltare A Regiunii Cantabria
Uc-Universidad De Cantabria
Universitatea Cantabria
Fundacion Comunidad Valenciana-Region Europea
Fundaţia Comunităţii Valenciene
Comunidad Autonoma De La Region De Murcia,
Oficina De La Region De Murcia En Bruselas
Comunitatea Autonoma A Regiunii Murcia

Departamentul Agricultură
Şi Ape
Departamentul De
Transport Şi Turism,
Marketing Regional
Departamentul
Competitivitate Şi Inovare

Beata Bibrowska

Director Al Briroului Din
Bruxelles

Carlos Franco Uliaque

Manager De Project

Marcelo Sabanes

Director General

Alberto Robles

Director General

Ignacio Trigo De La Cuadra

Responsabil Relaţii
Internaţionale

Manuel Ferry Sanchez

Preşedinte

RAUL CONGOST
FUENMAYOR

DELEGAD ÎN ROMÂNIA

Ines Seijo Martinez

Director

Monica Castro Goicochea

Responsabil Tehnic
Proiecte Europene

Mar Martin Raba

Responsabil Cooperare

Inma Valencia Bayon

Director Al Biroului Din
Bruxelles

Esperanza Arrizabalaga

Relaţii Internaţionale

Jose Vicente

Relaţii Internaţionale

Gustavo Lopez Cutillas

Delegat Al Biroului
Regiunii Murcia În
Bruxeles
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Franţa
Academie De Paris
Academia Din Paris
Creation - Ziar Regional
Region Basse-Normande
Regiunea Basse-Normandie
Limousin-Conseil Regional
Consiliul Regional Limousin
Limousin-Conseil Regional
Consiliul Regional Limousin
Limousin-Conseil Regional
Consiliul Regional Limousin
Ard Limousin-Agence Regionale De
Developpement
Agenţia De Dezvoltare Regională Limousin
Pole Excellence Design-Limousin Expansion
Centru De Excelenţă În Design
Ard Limousin
Agenţia De Dezvoltare Regională Limousin
Ard Limousin
Agenţia De Dezvoltare Regională Limousin
Espace Formation Magnac Bellac
Şcoala De Arte Şi Meserii
Espace Formation,Magnac Bellac
Şcoala De Arte Şi Meserii
Espace Formation Magnac Bellac Scoala De
Arte Şi Meserii
Ville De Feytiat
Comuna Feytiat
Ambassade De France En Roumanie
Ambasada Franţei În România
Societatea Europe Creative Internaţional
Consiliul General ,,Le Loiret’’

Janique Laudouar

Conducător De Proiect

Jef Tombeur

Redactor Şef
Ataşat La Bruxelles, Reprezentanţa La
Bruxelles A Regiunii Basse Normandie

Isabelle Cave
Gerard Vandenbroucke

Vice Preşidente Consiliul Regional

Germain Madia

Consilier Cabinetul Preşedintelui

Anne Rochard

Chargee De Mission Au Cabinet Du
President

Michel Delau

Director General

Michel Delau

Director

Edward Pancer
Patricia Golzio

Responsabil Misiuni De Dezvoltare
Economică Ţările Europei Centrale Şi
Orientale, Rusia
Responsabil Misiuni Cooperare
Internaţională

Jaques Ferrand

Director

Chaterine Demesy

Director

Nicole Mallet-Michalon

Profesoară

Bernard Forniaud

Primar

Aurelie Richard
Remy Degoul
Clement Oziel

Responsabil Misiuni De Cooperare
Descentralizata Şi Ong
Director
Vice- Preşedinte Al Consiliului
General, Consilier General De Canton
De Clery-Saint-Andre, Primar De ClerySaint-Andre
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IV. DIRECŢIA RESURSE UMANE, MANAGEMENT, INFORMATIZARE
În raport cu strategia naţională, normele legale, oportunităţile judeţului şi obiectivele
instituţiei, în cadrul Direcţiei resurse umane, management, informatizare în anul 2009 s-a avut în
vedere îmbunătăţirea managementului resurselor umane din aparatul de specialitate, instituţiile
publice şi unităţile aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean prin identificarea celor mai eficiente
modele şi practici de lucru cu resursele umane şi promovarea lor într-un cadru corespunzător
etapei actuale.
În vederea optimizării organizării interne, s-au operat modificări în structura organizatorică
a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi la instituţiile publice aflate sub autoritatea
acestuia prin crearea unor structuri flexibile, eficiente şi funcţionale. Astfel, s-a aprobat
organigrama şi statul de funcţii la Consiliul Judeţean şi la unităţile subordonate cu actualizarea
fişelor posturilor cuprinzând obligaţiile, competenţele şi răspunderile personalului.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 223/2008 privind unele măsuri de
reducere a unor cheltuieli bugetare, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante a fost
suspendată, excepţie făcând numai ocuparea posturilor unice ale căror atribuţii nu s-au regăsit la
celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice. Pe acest temei legal, în perioada
ianuarie-aprilie 2009 s-au organizat 4 concursuri de recrutare în urma cărora au fost ocupate 2
funcţii publice şi 2 posturi contractuale.
După această perioadă, urmare aplicării Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-contabile, nu s-au mai
organizat concursuri de recrutare, posturile fiind blocate.
S-au efectuat prognoze cu privire la ocuparea funcţiilor publice în cadrul instituţiei prin
întocmirea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010.
S-a asigurat întocmirea documentaţiei privind numirea, încadrarea, promovarea,
modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă precum şi actualizarea dosarelor
profesionale pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi conducătorii
unităţilor subordonate.
În anul 2009 s-a administrat şi actualizat baza de date a funcţiilor publice şi a funcţionarilor
publici din aparatul de specialitate, al instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean
şi al consiliilor locale în formatul standard stabilit de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
S-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din
aparatul de specialitate şi pentru conducerea unităţilor subordonate pentru activitatea desfăşurată
în anul 2008. În urma acestei evaluări au fost identificate domeniile şi necesităţile de pregătire şi
perfecţionare a personalului prin întocmirea Planului anual de perfecţionare profesională pentru
personalul aparatului de specialitate, în conformitate cu strategia administraţiei publice judeţene şi
oferta furnizorilor de pregătire profesională.
S-a acordat asistenţă de specialitate în problemele privind gestionarea resurselor umane,
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean, precum şi la solicitarea
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ.
Pentru realizarea prevederilor legale care reglementează activităţile publice au fost
fundamentate hotărâri şi dispoziţii, precum şi activităţi realizate de Consiliul Judeţean împreună cu
instituţii publice aflate sub autoritatea sa, asociaţii şi alte unităţi cu activităţi de interes public la care
consiliile judeţene au atribuţii prevăzute de lege.
Sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău îşi desfăşoară activitatea în prezent:
- 8 instituţii publice de cultură:
- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”
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- Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”
- Filarmonica „Mihail Jora”
- Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza"
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
- Ansamblul Folcloric „Busuiocul”
- Şcoala populară de arte şi meserii
- Revista de cultură „Ateneu”;
- 5 servicii publice de interes judeţean:
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
- Serviciul Public Judeţean de Drumuri
- Serviciul Public pentru Protecţia Plantelor
- Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii
de Salvamont
- R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău,
- două societăţi comerciale la care Consiliul Judeţean este acţionar majoritar:
- S.C. Apa Serv S.A. Bacău
- S.C. Parc Industrial Hit S.R.L 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.
Referitor la atribuţiile legale privind apărarea împotriva incendiilor s-a acordat sprijin în
organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor publice de pompieri civili din
judeţ, precum şi difuzarea materialelor de mediatizare a acţiunilor şi a măsurilor de apărare
împotriva incendiilor elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene”
al judeţului Bacău, conform legii.
În vederea realizării acţiunilor şi măsurilor pentru apărarea împotriva incendiilor au fost
transmise tuturor consiliilor locale tematici privind controalele de prevenire a incendiilor, cele
pentru instruirea serviciilor publice de pompieri civili şi măsurile de protecţie împotriva incendiilor
întocmite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău şi
revista de specialitate "Pompierii băcăuani" şi s-a aprobat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
de pe teritoriul judeţului Bacău referitor la paza contra incendiilor.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind asigurarea secretariatului executiv al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Bacău s-a asigurat pregătirea şi organizarea şedinţelor în plen şi pe
comisii ale acestui organism, primirea şi trimiterea corespondenţei, a petiţiilor şi a sesizărilor
cetăţenilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, relaţia cu celelalte
organisme similare din ţară precum şi relaţia cu presa.
Măsuri pentru întreţinerea, dezvoltarea şi perfecţionarea componentei informatice
Întreţinerea, dezvoltarea şi perfecţionarea componentei informatice a urmărit, în principal,
realizarea următoarelor obiective:
-

dezvoltarea sistemului informatic prin dotări noi: calculatoare, imprimante, servere ş.a.;
întreţinerea şi actualizarea software-lui de bază de pe toate echipamentele de calcul din
dotare;
întreţinerea şi administrarea reţelei de calculatoare şi a legăturii Internet;
întreţinerea şi instalarea echipamentelor de tehnologia informaţiei;
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-

dezvoltarea componentei informatice prin extinderea utilizării tehnologiei informaţiei,
implementarea de aplicaţii informatice şi perfecţionarea aplicaţiilor existente;
preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea corectă a informaţiilor;
acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate personalului propriu şi celui din
aparatul primăriilor, precum şi personalului din instituţiile şi serviciile publice aflate sub
autoritatea consiliului judeţean;
Activităţile de bază s-au efectuat în următoarele direcţii:

a) Activităţi privind strategia de informatizare
-

stabilirea conţinutului site-ului Web şi întocmirea procedurilor de actualizare şi modificare a
informaţiilor publicate pe site;
stabilirea conţinutului şi machetarea materialelor cu caracter informativ pentru mediatizarea
realizărilor şi activităţilor Consiliului Judeţean;
stabilirea dotării cu tehnologia informaţiei;
realizarea unei soluţii integrate de comunicaţii între Consiliul Judeţean şi primăriile din
judeţ, precum şi instituţiile din subordine care să asigure fluxul de informaţii în timp real
precum şi accesul la Internet.

b) Activităţi de concepţie şi dezvoltare
-

-

evidenţa şi gestionarea bazelor de date ale consiliului judeţean (personal, salarii, buget,
patrimoniu, venituri etc.);
proiectarea, dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor proprii (ex: evidenţa contabilă, evidenţa
inventarului mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, bilanţul contabil, elaborare buget
propriu, capacitatea financiară, evidenţa hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Bacău);
prelucrarea şi asimilarea unor aplicaţii realizate de terţi (Legis, Urbanism);
întreţinerea bibliotecii de programe şi arhivare.

c) Activităţi de valorificare şi întreţinere a resurselor informatice
-

implementarea şi întreţinerea software-lui de aplicaţii (Windows Xp, MS Office, Corel Draw,
FoxPro etc.)
instruirea utilizatorilor pentru exploatarea aplicaţiilor şi a produselor program;
acordarea de asistenţă tehnică utilizatorilor de tehnică de calcul din aparatul propriu (95 de
utilizatori) şi consultanţă de specialitate primăriilor comunale şi orăşeneşti, precum şi
instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului judeţean.

d) Activităţi de info-grafie şi editare computerizată
-

tehnoredactarea şi imprimarea documentelor şi studiilor;
prelucrarea de texte, imagini şi grafice privind activitatea consiliului judeţean.
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V. DIRECŢIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
ŞI LUCRĂRI PUBLICE
Activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări
Publice au urmărit atât transpunerea la nivelul teritoriului judeţului a strategiilor, politicilor şi
programelor de dezvoltare în profil spaţial, cât şi monitorizarea implementării acestora în
conformitate cu documentaţiile de specialitate aprobate, fiind structurate pe îndeplinirea atribuţiilor
care revin autorităţii administraţiei publice judeţene în ceea ce priveşte dezvoltarea
economico-socială şi de mediu a judeţului, gestionarea serviciilor publice, autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, dezvoltarea urbanistică şi amenajarea teritoriului, astfel:
1. Fundamentare, gestionare şi monitorizare investiţii, lucrări şi servicii publice
a) Programe naţionale de servicii şi lucrări publice
a1) Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, instituţii publice
- Gestionarea şi monitorizarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze
sportive din spaţiul rural, derulat conform O.G. nr. 7/2006, pentru un număr de 94 obiective de
investiţii cuprinse în program, structurate astfel:
a) componenta 1 - poduri şi podeţe, alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare - 58,
suma alocată de la bugetul de stat - 102 009 mii lei,
din care:
- poduri şi podeţe:
25, suma alocată – 43 841 mii lei;
- alimentare cu apă:
14, suma alocată - 25 082 mii lei;
- canalizare şi staţii de epurare:
19, suma alocată - 33 086 mii lei;
b) componenta 2 - baze sportive: 36, suma alocată de la bugetul de stat – 1 020 mii lei;
- Gestionarea şi monitorizarea programului de alimentare cu apă la sate, derulat conform
H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale,
alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice,
republicată - în cursul anului 2009 aflându-se în derulare 8 obiective, suma alocată de la bugetul
de stat în 2009 fiind de 5 225 mii lei, iar suma necesară pentru punerea în funcţiune a obiectivelor
de 13 714 mii lei;
- Gestionarea şi monitorizarea programului de alimentare cu apă la sate, derulat conform
H.G. nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru
realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu
apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul
localitaţilor rurale, cu modificările şi completările ulterioare - există 17 sisteme aflate în funcţiune,
iar 1 sistem (Letea Veche) se află în conservare, cu precizarea că în 2009 au fost încheiate
recepţiile finale, respectiv, s-au recepţionat 5 sisteme: Farăoani, Poduri, Magireşti – 2 sisteme şi
Ardeoani;
- Participarea în comisiile de recepţie, la obiectivele din cadrul Programului de alimentare
cu apă la sate aprobat conform H.G. nr. 687/1997 şi H.G. nr. 577/1997;
- Derularea, împreună cu consultantul ILF Consulting Engineers, a proiectului de investiţitii
Masura ISPA 2005 RO P PA 001-2 «Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul
apă/apa uzata in Romania», al cărui scop îl constituie îndeplinirea angajamentelor asumate de
România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană în domeniul protecţiei mediului –
respectiv apă/apă uzată, precum şi pregătirea aplicaţiei pentru accesarea fondurilor europene –
Fondul de Coeziune – pentru etapa I de implementare. Obiectul Master Planului îl constituie
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stabilirea necesarului de investiţii în domeniul apei/apei uzate, prioritizarea investiţiilor şi estimarea
costurilor, pe etape de implementare, pentru o perioada de 30 de ani.
Etapele de implementare sunt:
I
2008 – 2015
II
2016 – 2018
III
2019 - 2037
Se estimează că lucrările vor demara în anul 2010, stadiul proiectului fiind următorul:
• a fost semnat Acordul de principiu cu privire la planul de investiţii prioritare, etapa I (2008
– 2015);
• valoarea totală a investiţiilor aprobate prin Acordul de principiu – 118 milioane euro
(conform evaluărilor făcute de catre consultant);
• în cursul anului 2009 a fost elaborat şi aprobat Master Planul;
• s-a demarat acţiunea privind întocmirea studiului de fezabilitate, urmând
avizarea/aprobarea acestuia şi elaborarea/depunerea Aplicaţiei de finanţare;
• în scopul asigurării cadrului instituţional aferent Aplicaţiei de Finanţare POS Mediu-Axa
prioritară 1, a fost infiinţată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB şi s-au
întreprins demersurile necesare pentru înfiinţarea Operatorului Regional, prin fuziunea prin
contopire între S.C. APA SERV S.A. Bacău din subordinea Consiliului Judeţean Bacău şi S.C.
Compania de Apă Bacău S.A., procedură aflată în curs de derulare;
- Gestionarea şi monitorizarea acţiunilor privind lansarea Programului prioritar naţional
pentru construirea sau reabilitarea/modernizarea de sedii pentru aşezămintele culturale; în
cadrul acestui program, au fost aprobate pentru judetul Bacău, 52 de proiecte conforme cu criteriile
de eligibilitate din mediul rural - pentru aşezăminte culturale noi, şi 2 proiecte din mediul mic urban
– pentru reabilitarea aşezămintelor culturale existente (pînă în prezent, nu s-a deschis finanţarea);
- Gestionarea şi monitorizarea acţiunilor privind derularea Programului naţional de
dezvoltare rurală prin FEADR, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii
rurale; fiind în curs de derulare 7 proiecte, în valoare totală eligibilă de 64 850 mii lei. Pentru
accesarea de fonduri în cadrul acestui program au depus proiecte integrate – în sesiunea din
iunie-iulie 2009, 55 unităţi administrativ-teritoriale;
- Asigurarea activităţii de coordonare referitor la implementarea Programului Electrificare
2007 – 2009, în aplicarea prevederilor H.G. nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului
"Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localitaţilor neelectrificate şi
înfiinţarea Unităţii de management al programului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 563/2008 pentru aprobarea
Regulamentului privind implementarea Programului "Electrificare 2007-2009". Prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr. 101/29.06.2009, a fost aprobată Lista proiectelor prioritare propuse
pentru finanţare în cadrul programului, cuprinzând 20 de proiecte, valoarea investiţiilor necesare
fiind evaluată la 23 119 mii lei - până în prezent nu s-au facut evaluările de către Comisia special
constituită la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
a2) Reabilitare termică
- Monitorizarea Programului Naţional de reabilitare termică a clădirilor de locuit
multietajate, program derulat direct între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Transporturilor şi
autoritaţile locale;
- Iniţierea şi pregătirea documentaţiilor tehnico-economice în vederea accesării la
Programul privind Completarea sistemelor clasice existente de incălzire cu sisteme care
utilizeaza energie solară, pentru o serie clădiri aflate în proprietatea publică a judeţului Bacău;
fiind cuprinse în cadrul programului, un număr de 17 clădiri aflate în administrarea Spitalului
Judeţean de Urgenţă, Spitalului de Pediatrie şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie
- 38 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2009

a Copilului, cu investiţii în valoare totală de 4 889 mii lei, din care 2 113 mii lei vor fi asiguraţi din
Fondul de Mediu.
a3) Diminuarea riscurilor şi înlăturarea efectelor produse de calamităţi naturale
- Gestionarea contractului privind reabilitarea reţelelor de utilităţi aferente Centrului pentru
acţiuni de salvare şi prevenire a dezastrelor Corp A, B – clădirea fostei Biblioteci judeţene – lucrări
necesare pentru asigurarea funcţionalităţii integrale a clădirii; valoarea contractului este de 219 mii
lei, fiind realizate în 2009 lucrări în valoare de 215 mii lei;
- Contractarea elaborării harţilor de risc natural pentru zonele cu alunecări de teren
considerate prioritare din punct de vedere al vulnerabilităţii pentru 13 unităţi administrativ-teritoriale
ale judeţului; valoarea contractului fiind de 189,2 mii lei (din care 100 mii lei – finanţare Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului);
- Îndeplinirea unor activităţi specifice în cadrul Comisiei judeţene de prevenire şi apărare
împotriva calamităţilor naturale (sprijinirea gestionării situatiilor de urgenţă, a evaluării pagubelor
determinate de producerea unor calamitaţi, stabilirea măsurilor privind refacerea sau repunerea în
funcţiune a unor obiective distruse de calamităţi – drumuri, poduri, reţele de apă şi canalizare,
gestionarea şi asigurarea finanţării hărţilor de risc natural, etc).
- Îndeplinirea atribuţiilor ce revin consiliilor judeţene privind acţiunile de punere în sigurantă
a fondului construit existent, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) Protecţia mediului
- gestionarea proiectului Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi în
zonele învecinate (cu finanţare Măsura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/007); în cadrul acestei aplicaţii
de asistenţă tehnică, se află în curs de avizare/aprobare Master – Planul extins la nivelul
întregului judeţ.
Acţiuni ulterioare aprobării Master Planului - realizarea Studiului de fezabilitate şi a
Aplicaţiei de finantare din Fonduri de Coeziune;
- finalizarea Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor, în corelaţie cu prevederile Master
Planului, următoarea etapă fiind aprobarea documentului de către Consiliul Judeţean Bacău odată cu aprobarea Master Planului;
- În scopul asigurării cadrului instituţional aferent Aplicaţiei de Finanţare POS Mediu -Axa
prioritară 2, a fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău –
ADIS;
- gestionarea proiectului “Controlul integrat al poluarii cu nutrienţi”, fiind cuprinse în
cadrul proiectului, 3 unităţi administrativ-teritoriale (Gârleni, Căiuţi şi Răcăciuni). În anul 2009 au
fost încheiate Convenţiile de colaborare cu Unitatea de Management a Proiectului din cadrul
Ministerului Mediului şi Pădurilor, urmând ca demararea investiţiilor să înceapă în anul 2010.
Valoarea totală a investiţiilor este estimată la 1 265 mii euro, din care, suma de 64 mii euro va fi
finanţată din bugetele locale;
- organizarea, împreună cu ceilalţi parteneri, a Campaniei de împădurire “România prinde
rădăcini”;
- iniţierea şi pregătirea documentaţiilor tehnico-economice în vederea accesării la
Programul de îmbunătaţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole
degradabile; în cursul anului 2009 s-a aprobat participarea judeţului Bacău la acest program şi
asocierea Judeţului Bacău cu unităţile administrativ-teritoriale ale căror proiecte au fost selectate
pentru finanţare, respectiv Tamaşi, Parincea şi Urecheşti - valoarea totală a investiţiilor pentru cele
3 proiecte fiind estimată la 5 000 mii lei;
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- îndeplinirea unor activităţi specifice în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din cadrul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.
c) Monitorizarea lucrărilor publice
c1) Realizarea activităţii de inspecţie de şantier la investiţia Catedrala ortodoxă “Înălţarea
Domnului"
Catedrala Ortodoxă “Înălţarea Domnului” Bacău
Valoarea totală a investiţiei:
39 936 899,21 lei
(actualizată la data de 30.04.2007)
din care, construcţii-montaj:
37 085 373,58 lei
Realizat în 2009:
- 3150 mii lei – execuţie lucrări în continuare (din care s-au decontat 2 300 mii lei);
- 58 mii lei – instalaţii interioare şi exterioare;
- 100 mii lei – proiect amenajări interioare şi decoraţiuni;
Rest de finanţat la 31.12.2009:
- 12 622 mii lei – (finalizare lucrări montaj placaj piatră naturală la fatadă, montare
învelitoare tablă, tâmplărie, placaje interioare cu cărămidă + tencuieli speciale, etc.)
- 3 565 mii lei – finalizare lucrări de instalaţii (interioare şi exterioare)
- aprox. 10 000 mii lei - decoraţiuni şi amenajări interioare;
c2) Gestionarea Contractului de asociere dintre Judeţul Bacău şi Parohia romanocatolică “Sf. Nicolae” Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului de
construire a Lăcaşului de cult romano-catolic “Inima Neprihanită a Mariei”; valoarea
investiţiei finanţate de Consiliul Judeţean Bacău - 1 290 mii lei, iar realizări în 2009 - 700 mii lei;
c3) Gestionarea şi monitorizarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul
producerii calamităţilor naturale şi pregătire pentru situaţii de urgentă – Componenta B;
Reducerea riscului seismic, aprobat prin H.G. nr. 523/07.04.2004, în care este inclus obiectivul
Consolidare şi modernizare Centrul pentru acţiuni de salvare şi prevenire a dezastrelor (Corp A, B)
– Cladirea fostei Biblioteci judeţene Bacău. Coordonatorul programului este Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului (prin Unitatea de Management a Proiectului), iar sursa de finanţare - din
credite externe, din bugetul de stat prin bugetul MDRT, precum şi din alte surse legal constituite.
Consiliul judeţean Bacău are calitatea de Autoritate Contractantă şi Agenţie de Plată, alături de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în ceea ce priveşte supervizarea executării lucrărilor
şi administrării contractului de execuţie a lucrărilor. Valoarea totală a contractului este de 1 998
449,56 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Bacău este de 1 230 799,72 lei. Situaţia
derulării Programului - în curs de execuţie lucrări.
Lucrări executate la 31.12.2009:
1. sursa A (MDRT)
878 414,94 lei
2. sursa B (Consiliul Judeţean Bacău)
1 048 659,86 lei
Datorită acţiunii civile având ca obiect revendicarea imobilului, termenul de punere în
funcţiune stabilit prin contract (ianuarie 2010), va fi amânat pentru luna mai 2010;
c4) Gestionarea Contractului de asociere a Judeţului Bacău cu Municipiul Moineşti în
vederea finanţării şi realiăzării în comun a Proiectului de extindere a Compartimentului de
primire – urgenţe al Spitalului Municipal Moineşti; în cursul anului 2009 s-a finalizat proiectarea
şi s-a contractat execuţia lucrărilor, valoarea lucrărilor fiind de aproape 2 200 mii lei;
c5) Gestionarea contractelor privind realizarea unor lucrări de intervenţii la imobile aflate în
domeniul privat al judeţului:
• Clădire Leagăn nr. 1, str. G. Bacovia nr. 54 – în 2009 s-a realizat etapa de proiectare şi
s-au executat lucrări în valoare de 190 mii lei (din totalul de 1 528 mii lei);
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• Clădire Policlinică stomatologică, str. Mărăşeşti nr. 13 – în 2009 s-a finalizat
proiectarea, urmând ca în 2010 să se realizeze lucrările de intervenţii propriu-zise care se impun;
c6) Activităţi specifice
- Pregătirea caietelor de sarcini pentru organizarea licitaţiilor pentru investiţii proprii ale
Consiliului Judeţean Bacău;
- Participare la întocmirea listelor de programe, realizarea proiectării, contractării şi
execuţiei lucrărilor proprii de investiţii ale Consiliului Judeţean Bacău;
- Asigurarea asistenţei tehnice privind elaborarea documentaţiilor tehnico-economice
privind lucrările publice;
- Verificarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii publice a
caror finanţare se asigură integral sau parţial din bugetul judeţului şi supunerea acestora spre
aprobare Consiliului Judeţean Bacău;
- Fundamentarea propunerilor pentru aprobarea de către Consiliul Judeţean Bacău a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii finanţate/cofinanţate din bugetul
judeţului.
d) Transport public judeţean
-

-

-

Întocmirea documentelor de procedură pentru emiterea de hotărări ale Consiliului Judeţean
Bacău referitoare la :
▪ aprobarea modificărilor, completărilor şi reactualizării condiţiilor de transport pe
unele trasee judeţene cuprinse în “Programul de transport public judeţean prin servicii
regulate pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie 2011“, aprobat prin H.C.J. Bacău
nr.39/17.03.2008, cu modificările şi completările operate în anul 2008 – H.C.J. Bacău
nr.15/30.01.2009; H.C.J. Bacău nr.30/26.02.2009; H.C.J. Bacău nr.102/29.06.2009; H.C.J.
Bacău nr.143/31.08.2009;
▪ fundamentarea şi propunerea spre aprobare a tarifelor propuse de operatorii de
transport pentru unele trasee judeţene cuprinse în “Programul de transport public judeţean
prin servicii regulate pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie 2011 “ – H.C.J. Bacău
nr.14/30.01.2009; H.C.J. Bacău nr.103/31.08.2009;
▪ fundamentarea şi propunerea spre aprobare a indexării tarifelor pentru eliberarea
licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe raza judeţului Bacău stabilite prin H.C.J. Bacău nr. 55/ 23.04.2008 H.C.J. Bacău nr. 168/19.10.2009;
Participarea la lucrarile Comisiei paritare, infiinţată prin Dispoziţia nr. 64/13.03.2008 a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău. S-a pregătit şi transmis Serviciului Electronic de
Atribuire în Transporturi (A.S.S.I). – Serviciul Electronic de Atribuire în Transporturi
(S.A.E.T) Bucureşti documentatia necesară organizării licitaţiei pentru atribuirea a două
trasee judeţene a caror operatori de transport judeţeni au renunţat la prestarea serviciului
pe traseele respective. După finalizarea licitaţiei electronice în datele de 04.06.2009 –
traseul nr.15 “Bacău – Roşiori – Valea Mare “ şi 18.09.2009 – traseul nr.146 “Bacău –
Berzunţi (Dragomir)“, prin Hotărările Comisiei Paritare nr.1/04.06.2009 şi nr.2/ 25.09.2009
au fost atribuite S.C. “GRUP ATYC“ S.R.L. Târgovişte, jud. Dambovita şi S.C. “GIRUETA“
S.R.L. Târgovişte, jud. Dâmboviţa. Actualmente, “Programul de transport public judeţean
prin servicii regulate pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie 2011“ se derulează pe 150
trasee judeţene, deservite de un numar de 44 operatori de transport;
Participare la lucrarile Comisiei de negociere clauze contractuale şi redactare a
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport judeţean public de
persoane pentru traseele cuprinse în “Programul de transport public judeţean prin
servicii regulate pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie 2011“, stabilită prin Dispozitia
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-

-

-

-

-

-

-

Presedintelui Consiliului Judetean Bacau nr. 36/04.03.2009. Comisia a negociat si intocmit
contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport judetean de persoane prin curse
regulate cu un numar de 30 operatori de transport care deservesc 105 trasee judeţene
cuprinse în Programul de transport 2008 – 2011;
Eliberarea contra cost, a unui număr de 35 Licenţe de traseu şi a Caietelor de sarcini
aferente, unui numar de 14 operatori de transport pentru prestarea serviciului de transport
judeţean de persoane prin curse regulate speciale; încasăndu-se la bugetul judeţului, suma
de 7 981,53 lei;
Monitorizarea permanentă a activităţii de transport judeţean de călători prin curse regulate
în trafic judeţean, pe raza judetului Bacău, derulată conform Programului aprobat pentru
perioada 2008 – 2011 prin H.C.J. Bacău nr.39/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a activităţii de transport judeţean de călători prin curse regulate
speciale în trafic judeţean;
Participarea, împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale, A.R.R. Bacău, I.J.P Bacău Serviciul “Poliţie rutieră “, R.A.R. Bacău, Direcţia Vămilor Bacău, la cca. 25 controale în
trafic, precum şi la reuniuni informaţionale/şedinţe de analiză, organizate în vederea
reglementării unor situaţii litigioase ivite în derularea activităţii de transport judeţean prin
curse regulate;
Întocmirea documentaţiei necesară înlocuirii autovehiculelor utilizate la efectuarea
serviciului de transport persoane , la cererea expresă a operatorilor de transport judeţean
interesaţi;
Completarea în permanenţă a bazei de date a Compartimentului “Transport public“ cu
informaţiile furnizate de consiliile locale, operatorii de transport judeţean, A.R.R. Bacău –
Agenţia Bacau, A.S.S.I. - S.A.E.T. Bucureşti şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
Monitorizarea transportului local de calatori, organizat la nivelul municipiilor, oraşelor şi
comunelor de pe raza judeţului Bacău, în sensul înfiinţării de Compartimente de transport
public local şi atestării acestora de către A.N.R.S.C. Bucureşti;
Cercetarea şi rezolvarea sau, dupa caz, transmiterea la A.R.R. – Agenţia Bacău şi/sau
Inspectoratului Judeţean de Poliţie – Serviciul “Poliţie rutieră“ a sesizărilor/reclamaţiilor pe
linie de transport rutier public de călători formulate de autoritătile executive locale,
operatorii de transport judeţean sau beneficiarii serviciului.
2. Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism

Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 350/2001 şi Legea nr. 50/1991,
structura de specialitate în domeniul amenăjarii teritoriului şi urbanismului condusă de arhitectulşef al Judeţului a coordonat activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean
şi a gestionat procedura autorizării executării lucrărilor de construcţii, prin desfaşurarea
următoarelor activităţi principale:
a) Activităţi specifice privind avizarea şi autorizarea executării lucrărilor de
construcţii
- Emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi eliberarea
avizelor structurii de specialitate, concretizată într-un aport valoric de 453 131,50 lei, defalcat
pe următoarele componente:
 481 certificate de urbanism – aport valoric de 15 723,00 lei – valoare taxe
achitate pentru emiterea acestora;
 254 autorizaţii de construire/desfiinţare - aport valoric de 432 828,10 lei valoare taxe achitata pentru emiterea acestora;
 347 avize ale structurii de specialitate - aport valoric de 4 580,4 lei - valoare
taxe achitate pentru emiterea acestora;
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 102 acorduri unice – scutite de la plata taxei de emitere;
- Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege pentru
emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, verificarea
documentaţiilor depuse şi returnarea acestora în situaţia în care se constată ca sunt incomplete,
cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a deficienţelor constatate;
- Informarea publicului interesat asupra modului de aplicare a noilor prevederi legale
incluse în legislaţia privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi în domeniul autorizării
executării lucrărilor de construcţii, intervenite în cursul anului 2009, respectiv Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii şi Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
- Pregătirea documentaţiilor complete, depuse în vederea anălizării, redactarea actelor de
autoritate pentru care documentaţiile respectă prevederile legale, semnarea, înregistrarea şi
înaintarea acestora solicitanţilor;
- Determinarea valorii timbrului arhitecturii pentru fiecare investiţie pentru care se solicită
autorizaţia de construire şi întocmirea documentelor necesare virării lunare a taxelor în contul
unităţilor beneficiare, respectiv Uniunea Arhitecţilor din România şi Ordinul Arhitecţilor din
România, conform opţiunii autorului dreptului de autor sau moştenitorilor acestuia, dupa caz;
- Întocmirea lunară şi semestrială a situaţiei actelor de autoritate emise şi transmiterea
acesteia Inspectoratului de Stat în Construcţii al judeţului Bacau şi Direcţiei Judeţene de Statistică,
precum şi asigurarea caracterului public, în conformitate cu prevederile legii;
- Reactualizarea băncii de date cuprinzând documentaţiile aferente certificatelor de
urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra
terenurilor, precum şi valorificarea conţinutului acesteia prin eliberarea de copii după documentele
existente, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice interesate;
- Regularizarea unui număr de 115 autorizaţii de construire eliberate de Consiliul Judeţean
Bacău, în cuantum valoric de 167 702,6 lei - în funcţie de anul emiterii autorizaţiilor, situaţia
regularizărilor se prezintă astfel :
- anul 2006 : 5 autorizaţii, în cuantum valoric de 1 395,58 lei;
- anul 2007 : 42 autorizaţii, în cuantum valoric de 141 105,20 lei;
- anul 2008 : 68 autorizaţii, în cuantum valoric de 25 201,82 lei;
- 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;
- Finalizarea activitaţii de inventariere a Arhivei tehnice gestionate de Consiliul Judeţean
Bacău şi preluată de la S.C. General Proiect S.A. şi predarea acesteia către Direcţia Buget Finanţe;
- Eliberarea de copii după documentele existente în arhiva tehnică – 129 solicitări,
contravaloarea serviciilor prestate fiind în cuantum valoric de 5 573 lei.
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b) Activităţi specifice privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
- Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege pentru
emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, verificarea
documentaţiilor depuse şi returnarea acestora în situaţia în care se constată ca sunt incomplete,
cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a deficienţelor constatate;
- Verificarea, prezentarea şi analizarea în plenul Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism a unui număr de 71 documentaţii de urbanism – 12 Planuri Urbanistice
Generale, 58 Planuri Urbanistice Zonale, 1 Plan Urbanistic de Detaliu, din care 67 documentaţii au
primit aviz favorabil, respectiv:
• 11 Planuri Urbanistice Generale - comunele Asau, Ghimeş-Faget, Măgura, Poduri,
Răchitoasa, Pârjol, Săuceşti, Sărata, Solonţ, Traian, Târgu-Trotuş (în perioada 2005-2009
fiind avizate planurile urbanistice generale pentru comunele: Corbasca, Strugari, Răcăciuni,
Pârgăreşti, Letea Veche, Bârsăneşti, Palanca, Urecheşti, Cotofaneşti, Helegiu, Faraoani,
Ardeoani, Filipeşti, Hemeiuş, Cleja, Racova, Lipova, Pânceşti, Caşin, Asău, Săuceştii,
Sărăta, Răchitoasa, Ghimeş- Făget, Pârjol, Solonţ, Traian, Poduri, Târgu-Trotuş, Măgura);
• 55 Planuri Urbanistice Zonale;
• 1 Plan Urbanistic de Detaliu;
- Obţinerea avizelor de la Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Bacău, şi aprobarea
acestuia prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 63/14.04.2009;
- Coordonarea elaborării, avizării şi aprobării Planurilor Urbanistice Generale şi
Regulamentelor Locale de Urbanism ale municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Bacău, în
limita fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – în cursul anului 2009 sau primit 60 000 lei, sumă ce a fost repartizată pentru oraşul Dărmăneşti, comunele Gioseni şi
Ştefan cel Mare;
- Reprezentare în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice;
- Participarea la întâlnirile de lucru ale Registrului Urbaniştilor din România;
- Participarea la întâlnirile de lucru ale Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de judeţe, organizate sub
egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
3. Activităţi determinate de îndeplinirea unor atribuţii specifice
- Îndeplinirea atribuţiilor care revin în temeiul H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, de către responsabilul cu
gestionarea documentelor clasificate în Structura de securitate înfiinţată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 65/01.04.2009, respectiv întocmirea Programului de
Prevenire a Scurgerii de Informaţii clasificate şi listelor cu lucrările existente şi nominalizate ca fiind
“secrete de serviciu” şi a salariaţilor care au acces la aceste documente în baza autorizaţiilor de
acces la informaţiile clasificate ca “secrete de serviciu”;
- Asigurarea secretariatului comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea
declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local;
- Inventarierea lucrărilor publice şi construcţiilor autorizate în judeţul Bacău, care se
realizează din fonduri publice sau private, constituirea şi gestionarea băncii de date permanente,
conform H.G. nr. 853/1998 privind autorizarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării
Teritoriului de a constitui şi gestiona banca de date cuprinzand lucrarile publice şi construcţiile;
- Actualizarea şi gestionarea bazelor de date privind proiectele pentru obiectivele de
investiţii la consiliile locale;
- Asigurarea activitaţii de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul judeţului;
- Asigurarea activităţii de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul judeţului;
- Întocmirea de referate şi recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi planurilor de situaţie
pentru imobilele aparţinând domeniului public şi privat al judeţului, respectiv Spitalul Judeţean de
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Urgenţă Bacău, Spitalul de Pediatrie, Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţie a
Copilului Bacău, Dispensarele medicale şi Policlina Militară Bacău;
- Efectuarea formelor legale pentru înscrierea în cartea funciară a unor imobile aparţinând
domeniului public şi privat al judeţului, respectiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, Spitalul de
Pediatrie, Centrul Maternal, Complex Margareta, Clădire Ateneu;
- Asigurarea secretariatului comisiei tehnico-economice (CTE) pentru analizarea şi avizarea
documentaţiilor tehnico-economice, la stadiul de studii de fezabilitate, promovate de ordonatorii
principali de credite din administraţia locală, a caror finanţ,are se asigură integral sau în
completare din bugetele locale, bugetul judeţului, precum şi cele finanţate din împrumuturi interne
şi externe;
- Transmiterea corespondenţei către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Consiliul local Bacău, Consiliul local Moineşti, pentru finanţarea lucrărilor prevăzute în programul
“Sistem informaţtional specific domeniului imobiliar-edilitar şi a băncilor de date urbane” pentru
anul 2009 ;
- Desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării
tehnice/casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public al judeţului;
- Verificarea, restituirea pentru completare, recepţia şi/sau avizarea documentaţiilor pe
baza carora urmează să se elibereze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra
terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, solicitate în temeiul H.G.
nr. 834/1991 de către S.N.P. Petrom S.A., S.N.C.F.R. Transport Marfă, Societatea Nationala de
Radiocomunicaţii 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;
- Monitorizarea, şi după caz, cercetarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor referitor la
activitatea de transport şi distribuţie energie electrică în beneficiul consumatorilor individuali,
urmarirea modului de realizare a extinderilor de reţele electrice 0,4 kv. rurale şi a reţelelor de
iluminat public rural;
- Participarea în comisia de recepţie a documentaţiilor cadastrale de dezmembrare a
imobilelor in care se desfasoara activitati medicale şi activităti medicale conexe;
- Participarea în comisia de licitaţie pentru Introducerea cadastrului general al oraşului
Slănic Moldova;
- Verificarea şi soluţionarea scrisorilor şi a petiţiilor.
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VI. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
În anul 2009, Serviciul Achiziţii Publice a participat la fundamentarea şi elaborarea
programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de direcţiile
de specialitate şi resurselor bugetare aprobate.
A elaborat documentaţiile de atribuire (caiete de sarcini, fişe de date a achiziţiilor, contracte
etc.) pentru prezentarea ofertei, asigurând totodată personal pentru comisiile de deschidere,
evaluarea ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare, cu îndeplinirea obligaţiilor referitoare la
publicitate prin transmiterea anunţurilor şi a invitaţiilor de participare către SEAP şi UCVAP, în
conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice de produse pentru consumul curent,
servicii privind elaborarea de documentaţii tehnico-economice, servicii de publicitate şi lucrări.
Serviciul Achiziţii Publice a fost implicat în derularea procedurilor de achiziţie publică
referitoare la proiectele: Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău – Instrument de lucru în
administraţie şi Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în administraţia publică locală din judeţul Bacău,
proiecte finanţate din fonduri structurale prin intermediul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Capacităţii Administrative.
Astfel, în anul 2009 Consiliul Judeţean Bacău, prin compartimentul de specialitate, a atribuit
contracte de furnizare, servicii şi lucrări, după cum urmează:
- Materiale de intreţinere si curăţenie;
- Produse de papetărie;
- Carburanţi auto benzină şi motorină;
- Hărtie pentru fotocopiatoare, imprimante şi faxuri;
- Autoturism;
- Consumabile - cartuşe pentru imprimante;
- Aprovizionare şi distribuţie produse lactate pentru elevi şi preşcolari;
- Aprovizionare şi distribuţie produse de panificaţie pentru elevi şi preşcolari;
- Achiziţionare mobilier;
- Achiziţionare calculatoare, imprimante, scannere şi alte echipamente IT;
- Achiziţionare pachete de rechizite privind proiectul “Ghiozdanul şcolarului”;
- Elaborarea hărţilor de risc natural pentru alunecări de teren;
- Servicii de transport rutier de mărfuri în cadrul programului PEAD 2009;
- Servicii cazare cursanţi;
- Reevaluarea şi evaluarea bunurilor imobile aparţinând domeniului public al judeţului
Bacău;
- Elaborarea expertizei tehnice la clădire Leagăn nr. 1 si clădire Stomatologie;
- Servicii de publicare într-un cotidian local a anunţurilor de convocare a şedinţelor
Consiliului Judeţean Bacău;
- Servicii de asigurare a vizibilităţii proiectului reabilitare DJ 241;
- Servicii privind realizarea evenimentului “România prinde rădăcini”;
- Servicii de consultanţă în vederea accesării unui proiect pentru introducerea şi
menţinerea în funcţiune a sistemului de management ISO, inclusiv EMAS;
- Servicii de publicitate în vederea implementării proiectului intitulat “Îmbunătăţirea
calităţii serviciilor în administraţia publică locală din judeţul Bacău”;
- Întocmirea studiului de fezabilitate şi a documentaţiilor conexe privind completarea
sistemelor clasice existente de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară;
- Creaţie şi realizare a unui material video-tv de promovare a potenţialului turistic al
judeţului Bacău;
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Elaborare documentaţie tehnico-economică în vederea realizării lucrărilor de
consolidare, reparaţii şi reabilitare termică pentru Corpul de clădire A a imobilului
Leangăn nr. 1;
- Întocmire PTH, DE, DA, CS şi DL pentru lucrările de consolidare, reparaţii şi
reabilitare termică pentru clădire Stomatologie;
- Transmisii în direct şedinţe Consiliul Judeţean;
- Reabilitare DJ 119F Căiuţi-Pralea;
- Extindere compartiment de urgenţă la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti;
- Proiectare şi execuţie lucrări de consolidare reparaţii şi reabilitare termică la
clădirea Leagăn nr. 1;
- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente Obiectului nr. 5 Biserica şi turn lăcaş de
cult “Inima neprihănită a Mariei”.
Serviciul Achiziţii Publice a asigurat asistenţa tehnică de specialitate în vederea derulării
procedurilor de achiziţii publice de către consiliile locale, care au solicitat consultanţă în acest
sens.
De asemenea, serviciul a monitorizat derularea contractelor de achiziţie publică, a întocmit
raportul anual privind contractele atribuite şi transmiterea lui la ANRMAP, rapoartele privind
îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici şi a realizat gestionarea
dosarelor achiziţiilor publice.
-
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VII. CABINETUL
PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN
Pentru ca organizarea autorităţilor administrativ teritoriale să fie conform normelor şi
cerinţelor Uniunii Europene a fost nevoie de unele modificări, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul
înfiinţării Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, prin Hotărârea Consiliului
Judeteţean Bacău, nr. 92/2006.
Prin Dispoziţia nr. 265/16.11.2006 emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, au
fost aprobate atribuţiile personalului din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău.
Având în vedere natura sarcinilor şi îndatoririlor prevăzute în această dispoziţie, Cabinetul
Preşedintelui Consiliului Judeţean poate fi considerat ca o interfaţă între preşedintele Consiliului
Judeţean, pe de o parte, şi opinia publică, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean,
autorităţile publice locale, alte organisme, pe de altă parte, după cum urmează:
Pe linia relaţiei cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, Cabinetul Preşedintelui
solicita persoanelor abilitate din direcţiile de specialitate note informative, documente sau acte
persoanelor care au obligaţia să răspundă cererilor formulate în termenul stabilit de normele
interne, în baza mandatului dat de Preşedinte; de asemenea, colaborează cu direcţiile şi
compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate în vederea stabilirii agendei
Preşedintelui Consiliului Judeţean; tot pe această linie se comunică şi programul Preşedintelui
Consiliului Judeţean direcţiilor şi compartimentelor implicate în desfăşurarea activităţilor cuprinse
în agenda Preşedintelui; sunt realizate note, sinteze, rapoarte, se analizează documente specifice,
la solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean în colaborare cu direcţiile şi compartimentele
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
În ceea ce priveşte relaţia cu opinia publică, Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean
asigură funcţionarea permanentă a relaţiilor cu mass-media, informând opinia publică operativ, în
mod practic şi clar, bazat pe date reale, despre activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului
Judeţean, în baza mandatului acestuia şi nu în ultimul rând, participă împreună cu Preşedintele
Consiliului Judeţean sau în numele acestuia la festivităţi şi activităţi publice:
- realizarea articolelor de presă cu privire la activitatea desfaşurată de Consiliul Judeţean
Bacău.
- realizarea şi punerea la dispoziţie a materialelor informative solicitate de diferite ONG-uri
în baza Legii numărul 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.
- realizarea comunicatelor de presă cu privire la activitatea desfăşurată de Preşedintele
Consiliului Judeţean;
- organizarea efectivă a conferinţelor de presă;
- monitorizarea mass-media locală cu privire la imaginea Consiliului Judeţean Bacău;
Cu privire la stabilirea agendei de lucru a Preşedintelui Consiliului Judeţean, aceasta se
refera la 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 de lucru
a Preşedintelui Consiliului Judetean cuprinde elaborarea notelor de propuneri pentru marcarea
unor date şi momente importante în viaţa social-politică a judeţului precum si activităţile publice
relevante pentru activitatea acestuia Se asigură participarea şi însoţirea Preşedintelui Consiliului
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Judeţean la diferite evenimente şi conferinţe de către consilierii din cadrul Cabinetului şi se
răspunde de selecţia, ierarhizarea şi indicarea temelor relevante din documentele cu caracter
informativ şi a celor din mapa de corespondenţă a Preşedintelui, se înregistrează şi se realizează
statistica tematică a corespondenţei adresate Preşedintelui Consiliului Judeţean.
Pe linia întocmirii şi gestionării documentaţiei specifice se ţine evidenţa documentelor
intrate şi se mentionează locul unde au fost repartizate spre rezolvare sau spre informare; sunt
realizate traduceri pentru documente şi activităţi specifice; se întocmesc şi se redacteaza adrese,
documente şi corespondenţa specială a Preşedintelui Consiliului Judeţean; şi nu în ultimul rând se
răspunde de gestionarea operativă a documentelor informative cu caracter special destinate
Preşendintelui.
Activităţile de protocol fac parte integrantă din
atribuţiile Cabinetului Preşedintelui Consiliului
Judeţean în cadrul cărora se asigură organizarea
unitară a concepţiei şi execuţiei ceremonialului şi
protocolului la acţiunile care au loc pentru marcarea
unor date importante, se gestionează propunerile
pentru persoanele care urmează a fi felicitate de
Preşedintele Consiliului Judeţean şi răspunsurile la
felicitările adresate acestuia. În altă ordine de idei, se
întocmesc şi se gestionează lista de cadouri
simbolice ce se oferă cu diferite prilejuri, listele de
invitaţi la recepţiile organizate cu ocazia festivităţilor
şi de asemenea se organizează ceremoniile de
depunere a jurământului în faţa Preşedintelui
Consiliului Judeţean de către funcţionarii publici.
Pe linia relaţiei cu alte organisme Cabinetul
Preşedintelui Consiliului Judeţean asigură legătura
acestuia cu autorităţile publice locale şi unităţile
subordonate sau persoanele stabilite de acestea în
vederea rezolvării problemelor specifice, în baza
mandatului acordat; se transmit mesaje interne şi
externe prin sistemul computerizat, se urmăresc şi se
controlează
stadiul
rezolvării
lucrărilor
şi
răspunsurilor, în termenul legal, către petenţi,
autorităţi, instituţii sau persoane juridice, referitoare
la activitatea specifică.
În acest sens, la Cabinetul Presedinului s-au
desfasurat următoarele activităţi:
- centralizarea şi promovarea „Calendarului
Pieţelor Târgurilor şi Oboarelor 2009”;
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- implementarea Proiectului de Hotărare iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău,
intitulat “Ghiozdanul Şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a învăţământului preşcolar
şi şcolar clasele I-VIII din mediul rural şi Şcolile de Artă şi Meserii din judeţul Bacău. Prin initiativa
acestui proiect s-a dorit sprijinirea sociala a preşcolarilor şi şcolarilor din mediul rural precum şi a
celor din Şcolile de Arte şi Meserii în vederea accesului egal şi sporit la educaţie.
Astfel, Consiliul Judetean Bacau a oferit, in toamna acestui an, fiecărui copil preşcolar şi
şcolar din mediul rural un set de rechizite şcolare .
- implementarea programul PEAD 2009 – Planul anual European de furnizare Ajutoare
alimentare în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate, aprobat prin Hotărârea de Guvern
nr.600/2009.
Consiliul Judeţean Bacău a organizat distribuirea ajutoarelor alimentare către beneficiarii
finali
din
fiecare
comună,
prin
intermediul
primăriilor.
Destinatarii finali au fost primăriile care au asigurat preluarea ajutoarelor din depozitele Consiliului
Judeţean
şi
le-au
distribuit
direct
persoanelor
cele
mai
defavorizate.
Acest program ajută următoarele categorii de persoane defavorizate:
1. Familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul
la un venit minim garantat acordat în baza legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr.
79/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau după
caz, din pensii cumulate, se află sub 400lei/lună;
4. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.
- realizarea unor machete pentru promovarea imaginii judeţului Bacău (diverse materiale
imprimate);
- întocmirea de referate având scopuri diverse;
- asigurarea participării la Congresul de la Paris pentru Dezvoltarea Durabilă „Congress for a
Sustainable Development of Romania” - premiul Club de Bucharest pentru sprijinirea şi
dezvoltarea durabilă regională şi rurală.
- realizarea diferitelor mesaje de felicitare;
- întocmirea şi gestionarea cadourilor simbolice (respectiv trofee, albume etc) cu prilejul
diferitelor ocazii: vizite oficiale (comisarul european pentru multilingvism Leonard Orban, în
cadrul proiectului „Europe Direct”, reprezentanţii Guvernului din Tadijkistan şi reprezentanţii
UNICEF Romania, vizita Amdasadorului Israelului, Excelenţa Sa David Oren, vizita
Ambasadorului Venezuelei, Margot Jose Marquez Garcia) cât şi alte festivităţi.
- Participarea la Conferinţa Naţională de Chirurgie Pediadrică a Societăţii de Chirurgie
Pediatrică din România - Bacău.
- Participarea la etapa de primăvară a campaniei de împădurire „România prinde rădăcini”,
iniţiată de Realitatea TV. Caravana „verde” a revenit la Comăneşti, judeţul Bacău, pentru a
continua procesul de refacere a pădurii de pe Valea Agăşului.
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- Întreţinerea corespondenţei cu reprezentanţii regiunii Cebu, doamna Guvernatoare
Gwendolyn F. Garcia din Republica Filipine în vederea dezvoltării unei colaborări între judeţul
Bacău şi Regiunea Cebu.
Se pot menţiona şi alte activităţi ale Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean
referitoare la: coordonarea folosirii corecte a simbolurilor naţionale (drapel, imn de stat, stema),
asigurarea programării activităţii autoturismului de serviciu în timpul şi afara programului, pentru a
răspunde solicitărilor cu caracter urgent, în numele şi din împuternicirea Preşedintelui Consiliului
Judeţean şi realizarea lucrărilor dispuse de Preşedintele Consiliului Judeţean, în legătură cu
atribuţiile consiliului judeţean, astfel cum sunt stabilite prin normele legale.
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VIII. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
Întocmirea planului de audit public intern pentru anul 2008 a avut la bază următoarele
criterii:
• prevederi exprese din hotărâri ale Consiliului Judeţean Bacău pentru compartimentul de
audit pulic intern;
• resursele structurii proprii de audit public intern;
• volumul şi natura diferită a activităţilor desfăţurate de entităţile subordonate Consiliului
Judeţean Bacău;
• evaluarea riscului asociat diferitelor structuri.
În condiţiile unui fond de timp redus, activitatea de audit public intern a cuprins următoarele
tematici :
1) Verificarea în cadrul unui număr de 7 instituţii subordonate, a modului în care s-au
stabilit, încasat şi virat veniturile pentru care exista obligaţia virării parţiale sau totale, la Consiliului
Judeţean Bacău;
2) Verificarea respectării bugetelor aprobate şi a legalităţii utilizării finanţării alocate de
către Consiliul Judeţean Bacău în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.18 din
04.02.2008 privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes
public judeţean, pentru un număr de 31 proiecte.
Recomandările făcute în rapoartele de audit întocmite au fost:
1. În cazul finanţărilor nerambursabile:
- nu toate sumele cuprinse în rapoartele financiare depuse de aplicanţii proiectelor ce au
beneficiat de finanţări nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Bacău au fost
acceptate ca fiind cheltuieli eligibile;
- sumele neacceptate la plat[ reprezintă cheltuieli care nu îndeplinesc unul sau mai multe
criterii de eligibilitate sau cheltuieli a căror documente justificative nu respectă
prevederile legale de întocmire a acestora;
Aceste recomandări au produs deja efecte, mai exact din suma totală contractată ca fiind
finanţare nerambursabilă de 236.899 lei, au fost aprobate plăţi în suma de 205.399 lei, mai puţin
cu 31.500 lei.
2. Misiunile de audit în domeniul procesului bugetar au vizat proiecte/acţiuni în care instituţia
a fost implicată ca şi partener/asociat, în baza unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean
Bacău.
3. Recomandările au vizat:
- întocmirea, la finele implementării proietului, unui raport narativ privind activităţile
desfăşurate şi rezultatele obţinute;
întocmirea, la finele implementării proiectului, a unui raport financiar.
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IX. SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI
ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII DE SALVAMONT
ACTIVITĂŢI 2009
-Participări periodice în comisii de specialitate alături de reprezentanţii MTCT - Autoritatea
Naţională pentru Turism în vederea realizării notelor de constatare pentru obţinerea clasificării
structurilor de primire turistică din Judeţul Bacău;
- Participarea în comisii de specialitate alături de reprezentanţii MTCT - Autoritatea
Naţională pentru Turism în vederea preschimbării autorizaţiilor de funcţionare ale structurilor de
primire turistică precum şi a certificatelor de clasificare;
- Îmbunătăţirea şi completarea bazei de date cu privire la punctele (obiectivele) de interes
turistic din judeţul Bacău. Inventarierea obiectivelor de interes turistic şi a zonelor cu potenţial
turistic din judeţul Bacău;
- Căutarea de soluţii practice atât pentru punerea în valoare a acestor obiective cât şi
pentru a introduce în circuitele turistice zonele cu potenţial turistic – stabilirea strategiei de
dezvoltare durabilă a turismului din judeţul Bacău;
- Deplasări la primăriile de pe Valea Trotuşului - stabilirea de legături cu reprezentanţii
primăriilor în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare a turismului din zona şi implicit din
Judeţ;
- Ture în Masivul Nemira în colaborare cu jandarmeria montană din Slănic Moldova;
-Ture periodice la acţiuni pregătitoare alături de Formaţia SALVAMONT Neamţ, în Masivele
Ceahlău, Hăşmaş, Bistriţei, Tarcău;
- Simularea unor acţiuni de salvare montană alături de formaţia SALVAMONT Neamţ;
- Cooptarea de voluntari pentru Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Bacău, în vederea
realizării echipei SALVAMONT Bacău;
-Ture de pregătire în masivele din judeţ alături de voluntarii cooptaţi;
- Ture de patrulare preventivă în Masivele Nemira, Ciucului, Tarcău, Goşman;
- Activităţi practice în cadrul Proiectului „Parcul Cicloturistic Nemira” - premarcare trasee,
stabilire de noi trasee, hărţi GPS şi puncte importante preluate în sistem GPS;
- Studierea posibilităţilor de legătură pe trasee cicloturistice şi de mountain bike între judeţul
Vrancea şi judeţul Neamţ prin zona montană a judeţului Bacău (Valea Trotuşului), în vederea
realizării unei magistrale cicloturistice ce va lega judeţul Vrancea (Soveja) de judeţul Neamţ cu
trecere prin Slănic Moldova, Valea Trotuşului, Nordul Moldovei;
- Premarcare de trasee montane în masivul Nemira (traseul de creasta)-Pasul Oituz-Lacul
Poiana Uzului. Premarcarea a constat în parcurgerea integrala a crestei, stabilirea punctelor de
amplasare a refugiilor, a stâlpilor indicatori în zona de păşune alpină, precum şi a locurilor de
popas. Premarcarea s-a realizat în colaborare cu ONG-uri din Bacău –Clubul de Ecologie şi
Turism „Veniţi cu Noi” şi „Alpin Club Bacău”. S-a stabilit harta GPS a zonei şi punctele de
importanţă turistică. Urmează să se depună documentaţia necesară pentru omologarea traseelor
montane din judeţul Bacău.
- Ture practice cicloturistice şi de mountain bike în masivele Tarcău şi Ciuc. În urma
acestor acţiuni s-a refăcut marcajul cicloturistic de pe valea Camenca (comuna Brusturoasa,
judeţul Bacău) şi valea Tarcăului (comuna Tarcău, judeţul Neamţ). Urmează a se întocmi
documentaţia necesară omologării pentru ca acest traseu să poată fi introdus în reţeaua naţională
de magistrale cicloturistice.
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- Participări la acţiuni de ecologizare alături de ONG-uri precum „Veniţi cu Noi” şi „Centrul
Regional de Ecologie”;
- Proiect în lucru „Alaska 2010” - premieră băcăuană, abordarea vârfului Mc. Kinley din
Parcul Naţional Denali. Proiect în colaborare cu VcN Bacău;
- Proiect în lucru „Drum spre Europa 2010”;
- Răspunsuri la adrese;
- Întocmirea lunară a pontajului.
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I. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Activitatea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau s-a
desfasurat în conformitate cu ariile prioritare stabilite prin Strategia Judeteana in domeniul
Asistentei Sociale si Protectiei Copilului pentru perioada 2006 – 2011, actualizata prin Hotararea
Consiliului Bacau nr. 107/29.06.2009, Planul Judetean de Restructurare/Închidere a institutiilor
rezidentiale pentru protecţia persoanelor adulte cu dizabilitati si Planul de actiune pentru anul
2009, aprobat prin Hotarâaea Consiliului Judeţean nr. 106/29.06.2009.
Direcţia Generală de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau realizeaza si asigura la
nivel judetean aplicarea masurilor, politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul
protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap,
precum si a oricaror alte persoane aflate la nevoie, activitatile derulate in acest sens putand fi
structurate in patru categorii:
I. Activitati în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului;
II. Activitati în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte cu dizabilităti/în dificultate;
III. Gestionarea resurselor umane;
IV. Atragere de surse de finantare prin elaborarea de proiecte;
V. Gestionarea resurselor financiare.
I. ACTIVITATI SI REZULTATE
IN DOMENIUL PROMOVARII ŞI PROTECTIEI DREPTURILOR COPILULUI
Activitatile desfasurate in acest domeniu au urmarit realizarea urmatoarelor obiective:
1. Asigurarea bunastarii vietii copilului si protectiei acestuia intr-un mediu familial sanatos
si functional
DGASPC Bacau acorda servicii cu un pronuntat caracter preventiv, respectiv de ingrijire si
recuperare de zi pentru copii cu dizabilitati, servicii de informare si consiliere pentru parinti si copii
si un serviciu specializat avand si o componenta rezidentiala destinat mamei si copilului nou
nascut cu risc crescut de abandon.
Centrul de zi pentru copilul cu dizabilitati Onesti, asigura servicii de asistenta sociala,
consiliere psihologica, consiliere juridica, recuperare kinetoterapeutica si logopedica,
grupuri de suport, educatie sanitara, lunar, in medie pentru un numar de 194 copii cu
dizabilitati mentale, neuropsihice sau asocaiate, din care:
• 72 copii proveniti din familie;
• 99 copii din sistemul de protectie protectie speciala de tip rezidential;
• 14 copii din asistenta maternala.
Capacitatea Centrului este de 85 locuri cu o medie zilnica de ocupare de 75 beneficiari.
Cei 112 beneficiari din sistemul de protectie speciala – Centrul Rezidential Alexandra si
asistenta maternala – acced in Centrul de zi la servicii educationale si logopedice, iar prin
colaborarea cu Asociatia “Incluziunea” Onesti la servicii de kinetoterapie.
De aceleasi servicii beneficiaza si cei 72 copii din comunitate,
Trebuie specificat ca din cei 72 copii, 44 sunt din municipiul Onesti, iar 28 din comunele
limitrofe.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau a furnizat servicii de
consiliere si sprijin pentru parinti si copii prin Centrul de Consiliere si Sprijin pentru
Parinti si Copii.
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In perioada analizata Centrul de Consiliere a acordat servicii in 239 de sesizari privind 403
copii.
Cazuistica instrumentata in anul 2009 include in cele 239 de sesizari si 54 sesizari cu 107
copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate.
In urma interventiei asistentiale pentru un numar de 35 copii, din care: 12 copii cu parinti
plecati la munca in strainatate, a fost necesara instituirea unei masuri de protectie speciala.
In cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Bacau,
functioneaza un serviciu specializat de protectie, adresat mamei si copilului – Centrul
Maternal al carui misiune este prevenirea abandonului si institutionalizarii nou nascutului.
In perioada raportata, un numar de 47 mame si 69 copii, din care, 1 copil cu dizabilitati au
beneficiat de servicii in cadrul centrului, durata medie de rezidenta fiind de 6 luni.
Se remarca faptul ca, intre motivele care au condus la instituirea unei masuri temporare de
protectie pentru mama si copil/copii, un loc important il ocupa starea de minoritate – 2 mame,
violenta intrafamiliala – 15 cazuri, lipsa locuintei si a unei surse de venit stabile – 27 cazuri si
probleme medicale ale mamei (afectiuni psihice) – 3 cazuri.
2. Imbunatatirea calitatii serviciilor de protectie speciala si definitiva a copilului lipsit
temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai
Rezultate in perioada raportată:
A. Servicii de protectie speciala de tip familial – asigurate prin Centrul pentru servicii de tip
familial
Centrul pentru servicii de tip familial, aflat in structura Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Bacau, asigura servicii de protectie speciala unui numar de 1278 de
beneficiari la data de 31.12.2009 pe doua componente dupa cum urmeaza:
 Componenta Asistenti Maternali Profesionisti.
 Componenta Plasamente de Tip Familial,Tutela si Evaluare a Copilului care a savarsit o
fapta penala si nu raspunde penal.
Evolutia numarului de copii ocrotiti prin masuri de protectie speciala de tip familial
01.01.2009 – 31.12.2009
Nr. copii
01.01.2009

Masura protectie

Nr. copii
31.12.2009

Tot Hot. CPC/
Reg
Sent im urgenta
al, din care:
inta
Plasament la rude pana la gr. IV
Plasament la alte familii sau
persoane
Plasament la asistent maternal
Tutela
Supraveghere specializata
TOTAL

425
60

425
60

-

612
64
24
1185

576
64
24
1149

36
36

Tot Hot. CPC/
R
Sent egim
al, din
inta
care:
urgenta
469
464
5
67
67
648
71
23
1278

628
71
23
1253

20
25
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Situatie comparativa Intrari – Iesiri in/din sistem familial

MASURA DE
PROTECTIE
Plasament la rude pana la gr. IV
Plasament la alte familii sau
persoane
Plasament la asistent maternal
Tutela
Supraveghere specializata
TOTAL

Intrari 2009

Iesiri 2009

95
23

51
16

95
19
232

59
12
1
139

Din situatiile prezentate rezulta faptul ca atunci cand se impune instituirea unei masuri de
protectie speciala care implica separarea copilului de parinti se incearca intotdeauna compensarea
separarii prin plasarea copilului in familia largita sau in reteaua de asistenta maternala care
cuprinde la 31.12.2009, 497 AMP la care beneficiaza de servicii de protectie speciala 648 copii,
din care: 126 sunt copii/tineri cu dizabilitati.
B. Servicii in domeniul adoptiei
•
•
•
•
•
•





•

Activitatea s-a concretizat in perioada raportata in:
Deschidere procedura adoptie interna: 79 copii;
Familii atestate – 46, din care: pe lista de asteptare: 14
Adoptii finalizate – 39;
Incredintari in vederea adoptiei active la data de 31.12.2009 - 14;
Copii incredintati in vederea adoptiei in alte judete: 10;
Copii dezinstitutionalizati – 61, respectiv:
55 copii din asistenta maternala;
4 copii din plasament familial;
1 copil din CR ONG;
1 copil cu masura de protectie alternativa – tutela.
Adoptii monitorizate – 83.

EVOLUTIA ADOPTIEI IN PERIOADA 2005 - 2009
AN 2005
35

AN 2006
28

AN 2007
46

AN 2008
46

AN 2009
39

C. Servicii de protectie speciala in sistem rezidential
Obiectivele prioritare in domeniul protectiei speciale de tip rezidential derivate din Strategia
judeteana in domeniu au vizat continuarea procesului de dezinstitutionalizare, imbunatatirea
calitatii serviciilor si continuarea procesului de inchidere a institutiilor de tip clasic.
Sistemul de protectie de tip rezidential din structura D.G.A.S.P.C. Bacau cuprinde la
31.12.2009 un numar de 7 centre rezidentiale, din care: 3 centre sunt unitati organizate pe concept
familial, iar 4 sunt de tip clasic.
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Dinamica numarului de copii/tineri ocrotiti in sistem rezidential in perioada
01.01.2009 – 30.06.2009

Situatie comparativa decembrie 2004 – decembrie 2009
Copii/tineri in Centre Rezidentiale
Tip centru de
plasament

Decembrie
2004

Decembrie
2005

Decembrie Decembrie Decembrie
2006
2007
2008

Decembrie
2009

Centre de tip clasic
pentru copii in
dificultate - cu CES
Centre de tip clasic
pentru copii cu
dizabilitati
Centre de tip familial
pentru copii in
dificultate
Centre de tip familial
pentru copii cu
dizabilitati
Total

361

287

255

207

170

130

243

250

244

248

186

180

142

137

143

134

135

144

19

20

18

20

16

10

765

694

660

609

507

464

Situatia prezentata in tabel releva faptul ca numarul de copii/tineri protejati in sistemul de
protectie special este in scadere constanta.
Din totalul copiilor aflati in centrele rezidentiale din structura D.G.A.S.P.C. la data de la
sfarsitul anului 2009, 248 au varste cuprinse intre 14 -18 ani si peste, 273 copii/tineri sunt
incadrati in grad de handicap, din care: 174 copii/tineri au certificat de incadrare intr-un grad de
handicap emis de Comisia pentru Protectia Copilului, iar 99 tineri au certificat de incadrare intr-un
grad de handicap emis de Comisia Judeteana de Evaluare a persoanelor cu handicap pentru
adulti.
Din totalul de copii/tineri cu certificat de incadrare intr-un grad de handicap 10 tineri sunt
infectati HIV.
La sfarsitul perioadei raportate, in unitatile de asistenta si protectie a copilului din alte
judete erau ocrotiti 24 copii/tineri in centrele rezidentiale ale serviciilor publice de asistenta sociala.
Sunt persoane cu deficiente senzoriale care au fost orientati scolar pentru a frecventa forme de
invatamant special inexistente in judetul Bacau.
Pentru reformarea sistemului de protectie speciala de tip rezidential in domeniul protectiei
copilului in conformitate cu Strategia Judeteana sunt in curs de implementare 2 proiecte in
parteneriat cu Fundatia Hope and Homes for Children Romania:
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1. Inchiderea Centrului rezidential Pietricica Comanesti;
In perioada raportata, a continuat derularea procesului de inchidere a Centrului Rezidential
„Pietricica” Comanesti, conform Contractului de Colaborare nr. 1568/RG/05.06.2007, incheiat cu
HHC Romania. Activitatile derulate in anul 2009, conform proiectului au fost:
• achizitionarea si reabilitarea a trei case pentru copii/tineri cu nevoi special in care vor fi
preluati in anul 2010, 37 rezidenti in C R Pietricica.
• Achizitionarea si reabilitarea unei case pentru familia a 5 copii/tineri rezidenti, urmand ca
acestia sa fie reintegrate in luna martie 2010.
2. Inchiderea Centrului Rezidential Ghiocelul Bacau.
Pentru implementarea proiectului
s-a semnat Contractul de Colaborare nr.
166/13.01.2009, cu aceeasi organizatie nonguvernamentala. Obiectivul contractului prevede
construirea / achizitionarea unui numar de 6 case de tip familial ( 4 case in municipiul bacau, 1
casa in Onesti si 1 casa in Comanesti). In anul 2009 s-au revaluat medico-psiho-social toti
beneficiarii centrului in vederea identificarii unor masuri de protectie alternative.
Pentru anul 2010 se preconizeaza si inchiderea acestui centru si transferarea beneficiarilor
in case de tip familial.
D. Diversificarea serviciilor de asistenta si sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu
dizabilitati sau cerinte educative speciale.
Activităţile desfăşurate au urmărit pregatirea tinerilor beneficiari, în raport cu vârsta, studiile
şi legislaţia în vigoare, în vederea integrării active a acestora pe piaţa muncii la părăsirea
sistemului de protecţie.
În anul 2009, în evidenţa Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă
au fost un număr de 142 de beneficiari, dintre care 60 tineri în dificultate, iar 24 cu nevoi
speciale.
Au fost integrati socio-profesional un numar de 49 tineri, din care: 11 au beneficiat de
suport pentru o locuinta de tip social.
In cadrul parteneriatului cu ONG – uri autorizate si acreditate sa desfasoare activitati de
protectie si asistenta sociala pentru tineri au fost pregatiti, evaluati si selectati un numar de 20
tineri, care au fost cuprinsi in forme alternative de suport in scopul integrarii profesionale,
respectiv:
 Asociatia Betania – Programul alternativ de integrare “Centrul pentru integrare tineri: 3
tinere;
 Asociatia Trust Orfelinat Ungureni - Proiectul alternative de integrare sociala “Ciocarlia” –
13 tineri;
 Fundatia Family Care Foundation – Proiectul alternative de integrare sociala “Favor” – 4
tineri;
In anul 2009, s-a reusit realizarea actiunii “Intalnire intre generatii”. Scopul a fost de a
prezenta modele de succes in integrarea tinerilor in viata sociala si profesionala. La data de
13.08.2009 a avut loc la Consiliul Judetean Bacau in prezenta domnului Dragos Benea un
simpozion la care tineri care au fost integrati profesional au vorbit despre experienta traita si
acumularile personale si profesionale.
E. Protectia si asistarea specializata a copiilor aflati in situatii de risc major (copilul strazii,
copilul delicvent, copilul victima a exploatarii, abuzului, traficului si rapirii)
Prevenirea abuzului si a neglijarii de orice fel precum si a fenomenelor care determina
intrarea copilului in dificultate se reflecta in activitatea Centrului pentru servicii de intervenţie în
regim de urgenţă în domeniul protecţiei copilului, care este structurat în două compartimente:
a. Biroul de consiliere şi sprijin pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat şi abandonat;
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b. Biroul de consiliere, informare şi sprijin pentru copilul strazii, copilul repatriat şi copilul - victimă a
traficului de persoane.
In anul 2009 Centrul a desfasurat o activitate complexa si diversificata vizind următoarele 7
categorii de beneficiari: copilul abuzat, neglijat, exploatat, abandonat, copilul strazii, copilul
repatriat şi copilul victimă a traficului de persoane.
Concret activitatile s-au concentrat pe evaluarea si responsabilizarea persoanelor adulte
care au in ingrijire copii, iar in situatiile de incalcare a drepturilor copilului, s-au cautat si identificat
alternative viabile pentru ca minorii sa beneficieze de un mediu stabil, securizant.
In anul 2009 au fost instrumentate un numar de 596 cazuri, pe urmatoarea tipologie:
Abuz/Neglijare – 443 cazuri;
Copiii strazii – 83 cazuri;
Copii aflati pe teritoriul altor state – 20 cazuri;
Trafic intern de copii – 9 cazuri;
Copii abandonati in unitati sanitare – 41 cazuri.
Inca de la începutul anului în curs, asa cum reiese din statistica prezentata anterior,
DGASPC Bacau prin serviciile de interventie in regim de urgenta peste 350 cazuri de copii neglijati
grav de catre proprii parinti, pentru care au fost emise un numar de 152 dispozitii de plasament in
regim de urgenta. Numai in perioada 01.01.2009 – 21.01.2009 s-a intervenit la un număr de 65 de
cazuri şi au fost preluati în sistemul de protecţie 27 copii în urma neglijării grave din partea
părinţilor.
D.G.A.S.P.C. Bacău în parteneriat cu H.H.C. România a demarat în teritoriu un plan de
acţiune privind dezvoltarea serviciilor primare pentru prevenirea separării copilului de familie.
Întâlnirile de lucru au avut drept scop identificarea resurselor pentru dezvoltarea serviciilor sociale
primare şi s-au desfăşurat la sediul a trei primării de pe raza judeţului Bacău, fiind invitate să
participe 34 de autorităţi locale.
De asemenea, o altă activitatea importanţă a în perioada raportată a fost participarea unei
echipe de specialişti alături de Agenţia Naţională Împotriva Traficiului de Persoane-Centrul
Regional Bacău la acţiuni de prevenire şi combatere a fenomenului, desfăşurate pe raza judeţului
Bacău, în zone de risc.
•
•
•
•
•

F. Imbunatatirea calitatii vietii si serviciilor oferite copiilor cu dizabilitati
In evidenta Serviciului de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati sunt 2607 copii cu
dizabilitati, incadrati in grad de handicap/orientati scolar, din care: 2378 copii incadrati in
grad si 229 copii cu certificate de orientare scolara care nu necesita incadrare in grad.
Distributia pe grade este urmatoarea:
- Gradul grav – 1255 copii;
- Gradul accentuat – 457 copii;
- Gradul mediu – 656 copii;
- Gradul usor - 10 copii
In perioada raportata au primit certificate de incadrare in grad de handicap un numar de
331 cazuri noi si au fost emise 21 cu orientari scolare .
Din analiza datelor statistice existente la nivelul serviciului se remarca faptul ca din totalul
de 2378 copii cu dizabilitati, 1998 se afla in familia biologica, si doar 7% din ei beneficiaza de
servicii de recuperare si compensare in servicii de zi.
In scopul sprijinirii recuperarii si integrarii sociale a copiilor cu dizabilitati si a dezvoltarii si
profesionalizarii serviciilor locale de recuperare terapeutica in cursul anului 2009 s-au implementat
in parteneriat doua proiecte, respectiv:
1. Proiect „Unitate de interventie la domiciliu”
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Proiectul s-a derulat în perioada 2 decembrie 2008 – 30 noiembrie 2009, şi a avut la bază
un parteneriat încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi
Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Neuromotor Centrul Daniel.
Prin activităţile desfăşurate, proiectul a reuşit să acopere o parte din deficienţele semnalate
la nivelul comunităţilor locale în ceea ce priveşte existenţa şi funcţionarea serviciilor destinate
copiilor cu dizabilităţi, creşterea accesului la terapii de recuperare timpurie, informarea cu privire la
drepturile şi obligaţiile acestora, îmbunătăţirea percepţiilor şi ameliorarea prejudecăţilor cu privire
la această categorie de beneficiari.
Grupul ţintă a fost constituit din 482 copii cu deficienţe neuro-motorii, cu vârste cuprinse
între 0 şi 18 ani şi familiile acestora, din care au fost selectaţi 180 de beneficiari finali şi familiile
acestora a căror acces la consiliere şi terapie recuperatorie era limitat.
2. Proiect “Centrul de Informare, Consiliere şi Sprijin pentru Familiile Copiilor cu
Autism”
În cadrul Programului Phare 2006 “Coeziune Economică şi Socială” – Dezvoltarea
Resurselor Umane – Servicii Sociale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bacău, în parteneriat cu Asociaţia de Caritate, Misiune şi Ajutor Betania, a implementat în
perioada 02.12.2008 –30.11.2009 proiectul “Centrul de Informare, Consiliere şi Sprijin pentru
Familiile Copiilor cu Autism”.
Scopul proiectului a vizat dezvoltarea serviciilor sociale destinate copiilor cu autism şi
familiilor acestora, respectiv realizarea unui sistem local de asistenţă socială bazat pe egalitate de
şanse care să rezolve problemele grupurilor vulnerabile. La nivel macro-social, proiectul şi-a
propus rezolvarea problemei deficitului de servicii sociale destinate copiilor cu dizabilităţi şi în mod
specific, rezolvarea problematicii copiilor diagnosticaţi cu autism sau cu tulburări din spectrul autist.
Grupul ţintă a fost constituit din familiile copiilor cu autism/tulburări din sperctrul autist din
judeţul Bacău, beneficiarii direcţi fiind 55 de familii ai caror copii sunt diagnosticati cu tulburari din
spectrul autist.
II. ACTIVITATI SI REZULTATE OBTINUTE
IN PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP/PERSOANE ADULTE IN DIFICULTATE
Prioritatea activitatii desfasurate a fost continuarea procesului de reforma la nivelul
serviciilor
functionale
si
structurilor
din
subordinea
DGASPC,
care
vizeaza
restructurarea/inchiderea institutiilor rezidentiale, avand ca finalitate imbunatatirea calitatii
serviciilor asigurate beneficiarilor acestor institutii si implicit cresterea standardului de viata.
Obiectivele generale ale domeniului la care s-a raportat activitatea sunt:
1. Asigurarea accesului la servicii sociale si medicale a persoanelor cu dizabilitati si
prevenirea institutionalizarii.
Pe parcursul anului 2009 au fost asigurate urmatoarele servicii pentru persoanele adulte cu
dizabilitati neinstitutionalizate:
• Sprijin pentru integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati:
- Incheierea unui protocol cu AJOFM Bacau avand ca scop realizarea in comun a
masurilor privind cresterea sanselor de ocupare si integrare profesionala a
persoanelor cu dizabilitati.
- In luna martie 2009, a fost incheiata o conventie de parteneriat cu Fundatia
„Motivation” Romania in cadrul proiectului: „START pentru egalitatea de sanse a
persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii”, cu scopul integrarii socio-profesionale a
persoanelor cu dizabilitati si prevenirea marginalizarii sociale. Pana in prezent au
beneficiat de consiliere si sprijin in cadrul proiectului 36 beneficiari, din care 5 au
fost angajati.
- Participare la proiectul “Centre de integrare prin terapie ocupationala” – pasiv
versus activ in procesul de integrare socioprofesionala.
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Referitor la incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati apar o serie de probleme
legate de faptul ca majoritatea persoanelor sunt absolventi de invatamant profesional, ofertele de
munca sunt pentru munca necalificata, iar salarizarea echivaleaza cu salariul minim pe economie.
• Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati la servicii si institutii in functie de
nevoile identificate:
- Demersuri pentru incheierea noului act aditional al conventiei tripartite necesara
eliberarii rovignetei pentru persoanele cu handicap, precum si pentru persoanele
care le au in ingrijire - 117 dosare pentru rovigneta instrumentate, din care 112
solutionate
• Monitorizarea serviciilor de protectie acordate persoanelor cu dizabilitati din familie:
- Evaluarea potentialilor asistenti personali si eliberarea unui numar de1838 acorduri.
- Actualizarea bazei de date referitoare la asistentii personali din judet. In baza de
date a serviciului de ingrijire de tip familial a persoanelor adulte la data de
31.12.2009 sunt 3495 asistenti personali.
- Colaborare in cadrul proiectului “Sanse egale la ingrijire, crestere si educare,
implementat de Asociatia “Sprijin pentru parinti” care a vizat instruirea unui numar
de 35 asistenti personali din comunele Margineni, N. Balcescu si Faraoani.
2. Implementarea planului de restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale de protectie
speciala a persoanelor cu dizabilitati. Imbunatatirea conditiilor de ingrijire si asistenta in
cadrul centrelor de ingrijire a persoanelor cu dizabilitati
A. Acordarea serviciilor sociale specializate in sistem rezidential.
Avand in vedere obiectivele generale ale Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale
si protecţiei copilului in perioada 2006-2011, Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si
incluziunea sociala a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, strategii care au vizat
implementarea reformei in domeniul asistentei sociale si noilor normative reglementate de către
Legea 448/2006 si a completarilor ei, Serviciul pentru îngrijire de tip rezidential in domeniul
asistentei sociale a persoanelor adulte a urmarit in 2009 sa ofere servicii nediscriminatorii si
corespunzatoare nevoilor tuturor categoriilor de persoane adulte cu handicap vulnerabile/aflate in
dificultate, care sa contribuie la cresterea calitatii vietii persoanelor asistate in vederea incluziunii
sociale a acestora.
Sistemul de protectie speciala de tip rezidential din judetul Bacau cuprinde 10 Centre, in
care beneficiaza de servicii un numar de 887 persoane adulte, din care: 701 sunt incadrate in
grade de handicap.
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Clasificarea functie de tipul si gradul de handicap este prezentata in tabelul urmator:
TIP DE HANDICAP
GRAD
Fizic
Vizual
Auditiv
Somatic
Mental
Psihic
Grav
42
7
0
1
184
17
Accentuat
22
5
2
2
266
96
Mediu
3
1
0
0
49
3
Usor
0
0
0
0
1
0
TOTAL
67
13
2
3
500
116
Total persoane cu certificat de incadrare in grad de handicap la 31.12.2009 – 701, din care:
• Certificat permanent – 601;
• Certificat revizuibil - 100

Din clasificare, rezulta ca handicapurile mentale, urmate de cele psihice sunt
preponderente.
Cele 186 persoane asistate care nu sunt incadrate in grad de handicap, beneficiaza de servicii,
dupa cum urmeaza:
• 71 persoane in CRRN Racaciuni;
• 20 persoane in CRRN Darmanesti;
• 32 persoane in CRRPH Comanesti;
• 7 persoane in CRRPH Ungureni;
• 56 persoane in CIA Rachitoasa.
Din totalul de 887 persoane asistate in Centre, 244 sunt persoane varstnice, din care:
131 sunt incadrate in grad de handicap.
Distributia acestora pe centre este prezentata in tabelul urmator:
PERSOANE VARSTNICE
CENTRUL

CRRN RACACIUNI
CRRPH COMANESTI
CIA RACHITOASA
CRRPH UNGURENI
CRRN DARMANESTI
CIAPD COMANESTI
TOTAL GENERAL

TOTAL, din
care:

CU CERTIFICAT DE
INCADRARE IN GRAD
DE HANDICAP

FARA CERTIFICAT

31
56
84
13
12
48
244

7
30
30
8
8
48
131

24
26
54
5
4
113

Ponderea cea mai mare a persoanelor varstnice, asa cum rezulta din situatia prezentata,
este In CIA Rachitoasa – 84, din care: 54 varstnici fara certificate de incadrare in grad de
handicap. In prezent se fac demersurile necesare reorganizarii acestui centru in institutie pentru
protectia persoanelor varstnice.
Deoarece la nivelul comunitatilor nu sunt dezvoltate servicii de ingrijire, recuperare si
reabilitare pentru persoanele cu dizabilitati care sa faciliteze mentinerea acestora in mediul
familial,atunci cand apar situatii de criza sau familia este in imposibilitatea de a-si asuma
responsabilitatea ingrijirii, singura optiune este cea de a solicita instituirea unei masuri de protectie
speciala.
In vederea solutionarii acestor cereri, la nivelul DGASPC Bacau prin Dispozitia nr.
250/09.02.2009 s-a infiintat Comisia de analiza si solutionare a solicitarilor de admitere in centrele
de protectie speciala pentru persoane adulte.
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La data de 01.01.2009 numarul total de cereri de asistare aflat in evidenta DGASPC Bacau
era de 220. Pe parcursul anului 2009 s-au inregistrat un numar de 58 cazuri noi si au fost
solutionate prin:
• instituirea unei masuri de protectie – 33 cereri;
• identificarea unor alternative la institutionalizare – 22 cereri.
De asemenea au fost scoase din baza de date 71 cereri aflate in asteptare datorita
decesului persoanelor, si au fost solutionate un numar de 15 contestatii. La 31.12.2009 numarul de
cereri in asteptare era de 150.
In anul 2008 a fost depus si declarat eligibil pentru finantare prin Banca Mondiala proiectul
“Restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni”, care va avea
ca finalitate infiintarea CIA Filipesti cu o capacitate de 48 locuri si 4 Locuinte protejate in com.
Filipesti.
In prezent proiectul se afla in stadiul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici prin Hotarare de
Guvern.
In scopul promovarii si respectarii drepturilor persoanelor cu handicap s-au organizat doua
actiuni cu vizibilitate la nivelul jud. Bacau, respectiv: „CEL MAI FRUMOS OU DE PASTE”, cu
ocazia sarbatorilor pascale, „FESTIVALUL SALCAMULUI”, si “CULORILE TOAMNEI” actiuni care
au constat in expozitii de produse, concursuri cu premii, programe artistice.
3. Asigurarea si facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati la prestatiile sociale
Incadrare in grad de handicap a persoanelor cu dizabilitati
In anul 2009 Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, a eliberat un
numar de 7209 certificate, din care: 1977 cazuri noi.
La 31.12.2009 sunt in evidenta Secretariatului Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte
cu handicap un numar de 15.090 persoane cu dizabilitati neinstitutionalizate, din care:
• Gradul grav - 5585;
• Gradul accentuat - 8399;
• Gradul mediu - 1011;
• Gradul usor – 95;
Prestatii sociale
La 01.01.2009 erau in plata un numar de 14.825 persoane cu handicap,
neinstitutionalizate, din care:
• Copii - 1.793, din care:
- Gradul grav - 924;
- Gradul accentuat - 382;
- Gradul mediu - 487;
• Adulti – 13.032, din care:
- Gradul grav - 4.756;
- Gradul accentuat - 7.508;
- Gradul mediu - 768.
In perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 s-au inregistrat un numar de 2277 cazuri noi, din
care:

-

Copii – 303;
Adulti – 1974.

Varfurile curbei de crestere a numarului persoanelor s-au inregistrat la persoanele cu
handicap somatic – 516 persoane, psihic – 373 persoane, iar lunile de varf au fost: ianuarie – 218
persoane, februarie – 257 persoane, martie – 230 persoane.
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In perioada analizata nu au mai beneficiat de prestatii sociale un numar de 7402 persoane,
din care: copii – 1773; adulti – 5629.
Fata de inceputul anului 2009, numarul persoanelor cu handicap care beneficiaza de
prestatii sociale a crescut de la 14.825 la 16084 persoane (1972 copii si 14.112 adulti) la
31.12.2009. Cresterea fost de 1259 persoane, respectiv procentual s-a inregistrat o crestere de
7,8%.
4. Asistenta sociala a victimelor violentei domestice
In structura DGASPC functioneaza in cadrul Serviciului Antisaracie, Prevenire si
Combatere a Violentei in Familie si Asistenta a Victimelor Violentei, Abuzului si Traficului de
Persoane Adulte Compartimentul pentru Prevenirea Violentei in Familie – acreditat ca furnizor de
servicii sociale prin Decizia Comisiei Judetene de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale
Bacau.
In perioada analizata activitatea s-a concretizat in:
Nr. cazuri active la 1 ianuarie 2009 = 54 (saracie = 29; violenta domestica = 25)
Nr. cazuri intrate in 2009 = 48 (saracie = 13; violenta domestica = 35)
Nr. cazuri inchise in 2009 = 92 (saracie = 36; violenta domestica = 56)
Nr. cazuri active la 31.12.2009 = 62 (saracie = 20; violenta = 14)
Nr. cazuri trafic persoane adulte inchise in 2009 = 9;
Nr. cazuri inregistrare tardiva a nasterii in 2009 =10.
S-au asigurat, pe o perioada determinata urmatoarele servicii sociale: asistenta sociala,
consiliere psihologica, consultanta juridica, intermedierea relatiei victimei cu alte institutii implicate
in solutionarea situatiei acesteia.
In anul 2009 pe problematica prevenirii traficului de persoane s-au derulat urmatoarele
campanii:
• Campania “Banii tai ii imbogatesc pe traficanti...banii tai ucid suflete!”- comunele Colonesti
si Lipova;
• Campanie de informare cu privire la traficul de persoane – la Grupul scolar “Alexandru
Vlahuta” Podu Turcului.
III. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE
Activitatea in domeniul gestionarii resurselor umane, a fost centrată pe gestionarea
judicioasa a resurselor umane.
In anul 2009 s-au organizat doua concursuri pentru selecţia personalului, care au avut ca
rezultat încadrarea a 11 persoane. La 31.12.2009, din totalul de 2109,5 posturi prevăzute în
statul de funcţii al Direcţiei generale, sunt ocupate un număr de 1969,5 posturi. În ceea ce
priveşte promovarea în carieră, au fost promovaţi de la debutant un număr de 45 salariaţi,
De asemenea, în aceast an, pentru un numar de 151 salariaţi a încetat activitatea, iar la 48
salariaţi le-au fost suspendate contractele individuale de muncă, din care la 33 salariaţi pe
perioada concediilor de creştere şi îngrijire a copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 15
salariaţi pentru concediu fără plată.
Pentru asigurarea unor servicii de calitate conform Standardelor de calitate minime
obligatorii numărul de posturi la nivelul DGASPC pentru anul 2009 ar fi trebuit să fie de 2608, deci
se înregistrează un minus de 499,5 posturi.
Dinamica resurselor umane din cadrul D.G.A.S.P.C. in anul 2009 este prezentata in tabelul
urmator.
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Nr.
crt

1.
2.

3.

Specificaţie

Aparat
propriu
Centre pentru
protecţia
copilului
Centre pentru
protecţia
persoanelor
adulte
TOTAL

Prevazute

Nr. posturi la 01.01.2009
din care:
personal de
specialitate
Vacante
Ocupate

Nr. posturi la 31.12.2009

Prevazute

Vacante

Ocupate

din
care:
perso
nal de
speci
alitate

149,5

39

110,5

86%

144

40,5

103,5

88%

1076,5

27

1049,5

74%

1084

47,5

1036,5

76%

903,5

19,5

884

68%

881,5

52

829,5

68%

2129,5

85,5

2044

76%

2109,5

140

1969,5

77%

Serviciul resurse umane s-a implicat cu răspundere în crearea şi permanentizarea unui
climat optim de muncă în cadrul instituţiei, cu accent pe diminuarea şi combaterea actelor de
indisciplină a salariaţilor şi soluţionarea potenţialelor conflicte de muncă.
Până la data de 30 iunie 2009, ca urmare a prevederilor Anexei nr.1 din Hotărârea
Guvernului nr.1007/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a
structurii operative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor
de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a procedurilor Ordonanţei
Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, s-a procedat, la reorganizarea structurii şi activităţii
instituţiei în raport cu obiectivele Strategiei judeţene în domeniu şi a reglementărilor legale în
vigoare.
Prin apariţia Ordonanţei de urgenţă nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor
cheltuieli bugetare s-a creat un nou context economico-financiar în care ne desfăşurăm activitatea,
având ca obiectiv prioritar încadrarea strictă în resursele financiare alocate prin buget.
Prin H.C.J. nr. 56 din 14.04.2009 au fost modificate organigrama, statul de funcţii, numărul
de personal şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, după cum urmează:
• Centrul pilot de servicii pentru persoanele cu handicap „Condorul” Bacău cu 60,5 posturi sa transformat în Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi „Condorul”
Bacău, cu 64 posturi;
• Centrul de tip respiro „Pinochio” Bacău cu 22 posturi s-a transformat în Centrul rezidenţial
„Pinochio” Bacău cu 15 posturi;
• Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă a persoanelor cu dizabilităţi „Minerva”
Buhuşi cu 13 posturi a fost restructurat;
• Biroul strategii, programe şi proiecte în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului a
fost transformat în Serviciul strategii, programe şi proiecte în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului;
• Serviciul antisărăcie şi prevenire a violenţei în familiei şi marginalizării sociale a fost
transformat în Serviciul antisărăcie, prevenire şi combatere a violenţei în familie şi asistenţă
a victimelor violenţei, abuzului şi traficului de persoane adulte.
În primul semestru al anului 2009 s-a avut în vedere creşterea calităţii pregătirii
profesionale a salariaţilor, obiectiv concretizat prin organizarea cursului de calificare de gradul II
în profesia de lucrător social, absolvit de 86 persoane din care 36, reprezentând 42% din total,
sunt salariaţi ai Direcţiei. La acest curs şi-au adus aportul 9 specialişti din cadrul Direcţiei.
În aceeaşi nota se înscriu activităţile de formare permanentă a personalului, finanţate din
bugetul instituţiei la care s-au înregistrat 406 participări, cu un buget alocat de 13.610 lei.
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IV. ATRAGERE DE SURSE DE FINANTARE
PRIN ELABORARE SI IMPLEMENTARE DE PROIECTE
A. PROIECTE DEPUSE ÎN CALITATE DE SOLICITANT
1. Proiect „Autorităţi responsabile, comunităţi implicate”
Proiectul a fost aplicat în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii
Administrative” Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu
accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – „Sprijin pentru
procesul de descentralizare sectorială a serviciilor” şi îşi propune îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
serviciilor sociale furnizate de DGASPC Bacău şi autorităţile publice locale.
Principalul scop al proiectului se referă la declanşarea procesului de descentralizare în
vederea preluării de către autorităţile locale a competenţelor necesare oferirii de servicii sociale şi
eficientizarea mecanismelor de luare a deciziilor în domeniul asistenţei sociale la nivel comunitar.
Proiectul se află în acord cu obiectivele prevăzute în Strategia Judeţeană în domeniul
Asistenţei Sociale şi Protecţiei Copilului pentru perioada 2006-2011 care urmăreşte şi
descentralizarea serviciilor sociale, cu accent pe creşterea capacităţii administrative a DGASPC
Bacău prin continuarea reformei la nivelul serviciilor funcţionale şi la nivelul structurilor din
subordine, respectiv, consolidarea parteneriatului public-privat. Prin implementarea acestui proiect,
DGASPC Bacău, se va implica în egală măsură în procesul de transferare a elementelor
strategiilor guvernamentale către autorităţile publice locale, creând astfel modele de bună practică.
Proiectul are un buget în valoare totală de 1.150.000 lei, din care finanţare nerambursabilă
1.127.000 lei (98%) şi contribuţia proprie în valoare de 23.000 lei (2%).
Grupul ţintă se compune din beneficiari direcţi şi beneficiari indirecţi, din prima categorie făcând
parte 15 angajaţi din cadrul DGASPC Bacău care vor beneficia de seminarii şi sesiuni de formare
precum şi de asistenţă pentru creşterea capacităţii administrative. Din a doua categorie de
beneficiari vor face parte cel puţin 10 autorităţi locale şi 30 de persoane din cadrul autorităţilor
locale care vor dobândi competenţe similare cu cele ale personalului din cadrul DGASPC.
B. PROIECTE DEPUSE ÎN CALITATE DE PARTENER
1. Proiect „Integrare şi formare pentru persoanele vulnerabile în Regiunea Nord Est’’
Proiectul a fost aplicat de SC EURO PERSONAL SRL Iaşi în calitate de solicitant, în
parteneriat cu DGASPC Bacău şi DGASPC Constanţa şi se doreşte a fi un proiect strategic
finanţat de Fondul Social European, care îşi propune desfăşurarea unor activităţi de formare şi
consiliere a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor categorii sociale defavorizate (femei abuzate,
victime ale violenţei domestice, victime ale traficului de persoane, tineri peste 18 ani care părăsesc
sistemul de protecţie).
Proiectul va cuprinde campanii de informare şi conştientizare în comunităţile locale care vor
avea ca principal obiectiv dezvoltarea abilităţilor şi a respectului de sine pentru persoanele cu
dizabilităţi, activităţi pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, desfăşurarea de stagii de
formare şi campanii de consiliere profesională şi informare. În toate reşedinţele de judeţ din
Regiunile N-E şi S-E se vor desfăşura cursuri de operare PC, cursuri de antreprenoriat şi
contabilitate.
In cadrul acestui proiect Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului va
asigura accesul la informatiile referitoare la grupul tinta al proiectului pentru a beneficia de
activitatile cuprinse in proiect.
2. Proiect „Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor
dezavantajate”
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Proiectul a fost aplicat de Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Neuromotor „Centrul
Daniel”, în cadrul Programului Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 – „Integrarea în societate
a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate”, având ca scop furnizarea de servicii
care să conducă la dezvoltarea abilităţilor de viaţă pentru copiii şi tinerii cu handicap sau boli
invalidante, promovarea nondiscriminării şi egalităţii de şanse, creşterea implicării şi incluziunii
sociale a acestora.
Activităţile proiectului vor completa serviciile de recuperare a copiilor şi tinerilor cu
deficienţe neuromotorii sau boli invalidante cu furnizarea de servicii de dezvoltare a abilităţilor de
viaţă şi facilitare a schimbului de informaţii între specialiştii în domeniu.
Grupul ţintă este alcătuit din copii şi tineri cu handicap, copii şi tineri din comunitatea locală,
profesionişti ce activează în domeniul furnizării de servicii privind dezvoltarea abilităţilor de viaţă
independentă.
Implementarea proiectului va conduce la atingerea următoarelor rezultate:
• copiii şi tinerii cu handicap şi boli invalidante vor avea acces la servicii de dezvoltare a
abilităţilor de viaţă independentă;
• dezvoltarea comportamentului de acceptare a handicapului de către copiii şi tinerii din
comunitate;
• 150 de specialişti vor avea acces la informaţii suplimentare prin intermediul ghidului de
bune practici.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului va avea urmatoarele
responsabilitati:
- Identificarea tinerilor cu handicap ce necesita servicii de dezvoltare a abilitatilor de
viata aflati in evidenta DGASPC
- Prezentarea unor modele de lucru privind dezvoltarea abilitatilor de viata
- Organizare Conferinta de Presa
3. Proiect „CIREŞARII”
Proiectul a fost aplicat de Asociaţiei Trust Orfelinat Ungureni (TOU) în cadrul Programului
Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 – „Integrarea în societate a tinerilor aparţinând
minorităţilor şi grupurilor dezavantajate”.
Scopul proiectului vizează creşterea capacitaţii organizatiei în ceea ce priveşte derularea
unui program care să ofere servicii corespunzătoare pentru tinerii care părăsesc instituţiile de
protecţie specială din sistemul public al judeţului Bacău, prin oferirea de suport pentru dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă şi integrare în societate.
Proiectul dispune de un buget în valoare de 41.692 euro, din care 37.522 (90%) contribuţia
finanţatorului, la care se adaugă suma de 4.170 euro (10%) contribuţia solicitantului.
Grupul ţintă este constituit din tineri cu vârste cuprinse între 17 şi 24 de ani ce urmeză să
părăsească sistemul de protecţie în momentul în care finalizează o formă de învăţământ.
Implicarea Directiei Generale de Asistenta Sociala in acest proiect vizeaza asigurarea
accesului echipei de proiect la datele si informatiilor referitoare la cei 14 tineri care provin din
serviciile sociale specializate ale insitutiei ( servicii de tip familial, servicii rezidentiale), participarea
la actiunile de promovare si mediatizare a proiectului.
Beneficiarii direcţi vor fi 14 tineri care provin din sistemul public de protectie al judetului
Bacau, pentru care se va realiza integrarea socio-profesională, sporirea şanselor pentru obţinerea
unui loc de muncă, diminuarea riscurilor de devianţă socială, conştientizarea rolului şi locului pe
care aceşti tineri îl au în societate şi creşterea implicării lor sociale.
Beneficiarii indirecţi vor fi DGASPC Bacău şi angajatorii care vor beneficia de angajaţi
instruiţi şi sprijiniţi, efortul lor de integrare profesională a tinerilor fiind redus iar satisfacţia mărită,
obţinându-se astfel amplificarea încrederii lor în a angaja tineri proveniţi din sistemul de protecţie.
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În egală măsură, şi societatea civilă va fi un beneficiar indirect care va dispune de forţă de muncă
performantă şi pregătită
să facă faţă provocărilor, exemple pozitive pentru generaţiile de tineri ce urmează să părăseacă
sistemul de protecţie, surse de încredere sporită pentru membrii societăţii civile că acest proces de
integrare este posibil.
Rezultate aşteptate
• 14 tineri vor beneficia de suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;
• 14 tineri vor beneficia de servicii de orientare şi reorientare profesională ;
• 14 tineri vor beneficia de sprijin în inserarea socio-profesională şi păstrarea locului de
muncă;
• 14 tineri vor beneficia de ajutor pentru începerea vieţii pe cont propriu.
4. Proiect „Planul de servicii sociale pentru vârstnici – Regiunea Nord Est – Model de
planificare a serviciilor integrate ca instrument de incluziune socială”
Proiectul se derulează în baza unui parteneriat între FUNDAŢIA DE ÎNGRIJIRI
COMUNITARE BUCUREŞTI şi DGASPC Bacău pentru o perioadă de 12 luni şi îşi propune
realizarea unui model de planificare a serviciilor destinate persoanelor vârstnice şi incluziunea
socială a acestora.
Proiectul se va desfăşura la nivelul Regiunii Nord-Est, contribuţia DGASPC Bacău
constând în desemnarea unei persoane care va coordona activitatea la nivelul judeţului Bacău.
C. PROIECTE FINALIZATE IN ANUL 2009
1. Proiect “Unitate mobilă de intervenţie la domiciliu”
Proiectul s-a derulat în perioada 2 decembrie 2008 – 30 noiembrie 2009, şi a avut la bază
un parteneriat încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi
Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Neuromotor Centrul Daniel.
Proiectul se integrează în Strategia Naţională şi Judeţeană în domeniul Asistenţei Sociale
şi Protecţiei Copilului şi a avut ca scop prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor cu
deficienţe neuro-motorii din judeţul Bacău, sprijinirea integrării sociale a acestora prin activităţi de
consiliere şi instruire a părinţilor, recuperarea copiilor la domiciliu, dezvoltarea şi profesionalizarea
serviciilor locale de recuperare terapeutică, dezvoltarea sentimentului de toleranţă şi solidaritate
comunitară prin activităţi de mediatizare şi promovare în comunitatea locală.
Prin activităţile desfăşurate, proiectul a reuşit să acopere o parte din deficienţele semnalate
la nivelul comunităţilor locale în ceea ce priveşte existenţa şi funcţionarea serviciilor destinate
copiilor cu dizabilităţi, creşterea accesului la terapii de recuperare timpurie, informarea cu privire la
drepturile şi obligaţiile acestora, îmbunătăţirea percepţiilor şi ameliorarea prejudecăţilor cu privire
la această categorie de beneficiari.
Grupul ţintă a fost constituit din 482 copii cu deficienţe neuro-motorii, cu vârste cuprinse
între 0 şi 18 ani şi familiile acestora, din care au fost selectaţi 180 de beneficiari finali şi familiile
acestora a căror acces la consiliere şi terapie recuperatorie era limitat.
Valoarea totală a proiectului a fost de 86.280 de euro din care Comisia Europeană a
finanţat suma de 75.000 euro reprezentând 87% din valoarea totală a proiectului şi suma de
11.280 euro reprezentând contribuţia aplicantului în procent de 13%.
Rezultate obţinute:
• 244 copii au beneficiat de servicii sociale specializate
• au fost realizate 566 intervenţii în plan kinetoterapeutic;
• 164 familii au beneficiat de consiliere şi educaţie terapeutică;
• 61 copii au fost consiliaţi psihologic;
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•
•
•
•
•
•

191 părinţi au beneficiat de consiliere psihologică;
152 familii au beneficiat de consiliere socială şi suport;
au fost realizate 3 întâlniri în cadrul grupurilor de sprijin ;
52 părinţi au participat la întâlnirile din cadrul grupurilor de sprijin;
107 părinţi au participat la cursul de formare “Tehnici de îngrijire la domiciliu”;
au fost distribuiţi 50 de fluturaşi pentru promovarea serviciului.

2. Proiect “Centrul de Informare, Consiliere şi Sprijin pentru Familiile Copiilor cu
Autism”
În cadrul Programului Phare 2006 “Coeziune Economică şi Socială” – Dezvoltarea
Resurselor Umane – Servicii Sociale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bacău, în parteneriat cu Asociaţia de Caritate, Misiune şi Ajutor Betania, a implementat în
perioada 02.12.2008 –30.11.2009 proiectul “Centrul de Informare, Consiliere şi Sprijin pentru
Familiile Copiilor cu Autism”.
Scopul proiectului a vizat dezvoltarea serviciilor sociale destinate copiilor cu autism şi
familiilor acestora, respectiv realizarea unui sistem local de asistenţă socială bazat pe egalitate de
şanse care să rezolve problemele grupurilor vulnerabile. La nivel macro-social, proiectul şi-a
propus rezolvarea problemei deficitului de servicii sociale destinate copiilor cu dizabilităţi şi în mod
specific, rezolvarea problematicii copiilor diagnosticaţi cu autism sau cu tulburări din spectrul autist.
Grupul ţintă a fost constituit din familiile copiilor cu autism/tulburări din sperctrul autist din
judeţul Bacău, beneficiarii direcţi fiind 55 de familii după cum urmează: 20 de familii ale căror copii
au fost integraţi în programul de zi al centrului, 25 de familii ale căror copii au beneficiat de
serviciile centrului de zi în sistem ambulatoriu şi 10 familii ale căror copii s-au aflat pe listele de
aşteptare ale centrului de zi “Delfinul”.
Valoarea totală a proiectului a fost de 74.955 euro, din care Comisia Europeană a asigurat
suma de 67.459,5 euro reprezentând 90% din valoarea totală a proiectului, la care se adaugă
suma de 7.495,5 euro reprezentând contribuţia aplicantului în procent de 10%.
Rezultate obţinute:
• au fost înregistrate 62 solicitări adresate serviciului;
• a fost înregistrat un număr de 57 beneficiari direcţi;
• 28 familii au beneficiat de consiliere socială ;
• 9 familii au beneficiat de consiliere medicală ;
• 21 familii au beneficiat de consiliere psihologică ;
• 34 familii au beneficiat de consultanţă psihopedagogică la domiciliu sau în centru ;
• pentru un număr de 55 de beneficiari s-au îmbunătăţit competenţele de îngrijire ;
• 57 familii au beneficiat de servicii de informare;
• au fost realizate 23 grupuri educaţionale şi 22 grupuri de suport;
• creşterea gradului de informare a părinţilor în domeniul îngrijirii/recuperării copilului cu
autism
• îmbunătăţirea climatului familial în 55 de familii;
• dezvoltarea unei reţele de sprijin la nivelul comunităţii;
• crearea şi funcţionarea Centrului de Informare, Consiliere şi Sprijin pentru Familiile Copiilor
cu Autism Bacău.
3. Proiect „Copilule, oriunde ai fi, ai drepturi!”
Proiectul a fost implementat de Asociaţia Umanitară Equilibre în parteneriat cu Organizaţia
Hrăniţi Copiii şi DGASPC din judeţele Iaşi, Vaslui, Vrancea şi Bacău, cu sprijin financiar din partea
Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei – Paris.
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Scopul proiectului a vizat creşterea şi îmbunătăţirea gradului de informare a populaţiei cu
privire la drepturile copilului, în acord cu legislaţia internaţională şi naţională prin transferul de
cunoştinţe către angajaţii autorităţilor locale, întărirea competenţelor şi expertizei organizaţionale în
ceea ce priveşte drepturile copilului, prin activităţi de sensibilizare a comunităţilor locale şi a
cetăţenilor pentru respectarea drepturilor copilului.
Principalele activităţi ale proiectului au fost elaborarea şi aplicarea unui chestionar de
evaluare a nivelului şi tipurilor de cunoştinţe cu privire la drepturile copilului şi realizarea unui
studiu de evaluare, organizarea unui curs de formare de formatori, derularea unor campanii de
informare în comunităţile incluse în proiect şi desfăşurarea unui seminar final cu reprezentare
regională.
•
•
•
•
•
•

Rezultate obţinute:
au fost aplicate 120 chestionare de evaluare a nivelului de cunoştinţe în ceea ce priveşte
drepturile copilului;
au fost formate 70 de persoane resursa din cadrul comunitatilor (19 la Odobeşti, 16 la
Coloneşti, 19 la Răchitoasa şi 16 la Plopana);
număr zile de formare: 8 zile – 2 zile/comunitate;
număr ore de formare :64 ore formare – 16 ore/comunitate/formator;
număr comunităţi implicate: 4 campanii
numar campanii de promovare a drepturilor copilului: 4 campanii

D. PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE
1. Proiect „Adapost de zi şi de noapte pentru copiii străzii - Morcoveaţă”
Proiectul vizează înfiinţarea unui adăpost de zi şi de noapte cu o capacitate de 15 locuri
pentru copiii străzii de pe raza Municipiului Bacău, pentru a veni în sprijinul prevenirii fenomenului,
pentru reducerea cauzelor şi efectelor acestuia şi pentru scăderea numărului de copii aflaţi în
stradă.
În acord cu obiectivele prevăzute în Strategia Judeţenă în Domeniul Asistenţei Sociale şi
Protecţiei Copilului pentru perioada 2006-2011, implementarea proiectului va contribui la
integrarea şi reabilitarea socială a copilului din mediul stradal, cu accent deosebit pe echilibrarea şi
maturizarea personalităţii acestuia şi creşterea gradului de autonomie personală, respectiv, a
nivelului de colaborare prin asigurarea unui adăpost şi a hranei, asigurarea igienei şi îngrijirii
personale, consiliere, educaţie informală şi non-formală.
Bugetul total al proiectului este de 456.925,54 euro, din care 9.000 euro de la Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 241.000 euro de la Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei, la care se adaugă contribuţia Consiliului Judeţean Bacău în valoare de
206.925,54 euro (valoarea imobilului) plus 7.800 euro.
Grupul ţintă este alcătuit din copii care locuiesc în stradă, separaţi de familiile lor pentru
perioade lungi, copii care locuiesc cu familia dar care merg sau sunt duşi zilnic pe stradă pentru a
cerşi, copii care locuiesc pe stradă împreună cu familia.
Conform graficului iniţial, aprobat prin contract, proiectul ar fi trebuit să se finalizeze în luna
septembrie 2009, însă în realitate, acest proiect se va finaliza în aprilie 2010. Raportat la
planificarea activităţilor proiectului, întârzierile înregistrate în prezent, se datorează întîrzierii
obţinerii avizului Consiliului Interministerial şi a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul Proiectului „Iniţiativa Copiii Străzii”.
În anul 2009 s-au desfăşurat următoarele activităţi :
1. Amenajarea / reabilitarea spaţiului.
1.1 Obţinerea avizului tehnico-economic al Consiliului Tehnico-Economic din cadrul
Ministerului Muncii, a avizului Consiliul Interministerial şi a Hotărârii de Guvern cu aprobarea
indicatorilor tehnico-economici
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1.2. Achiziţia serviciilor de consultanţă pentru realizarea Proiectului Tehnic şi a Proiectului
pentru Autorizaţia de Construire, recepţie PTH, PAC şi obţinerea avizelor pentru autorizaţia de
construire.
1.3. Achiziţia lucrărilor de construcţie / modernizare şi dirigenţie de şantier
1.4. Execuţia lucrărilor: conform contractului de lucrări, execuţia se realizează în perioada
03.08.2009 – 03.02.2010.
2. Mediatizarea proiectului şi sensibilizarea opiniei publice - campanie publică de
conştientizare a populaţiei – 01-07.09.2009
În perioada 01-07.09.2009, în colaborare cu Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă,
s-a organizat şi derulat Campania publică de conştientizare a fenomenului „Copiii străzii” intitulată:
„Banii tăi ţin copiii in stradă”.
Campania a fost realizată în parteneriat cu Fundaţia de Sprijin Comunitar, Asociaţia de
Caritate, Misiune şi Ajutor Betania, Secţia 1 de Poliţie Bacău şi Episcopia Romanului în baza unei
Convenţii de parteneriat. De asemenea, acţiunea a beneficiat şi de sprijinul logistic al următorilor
colaboratori: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, SC PLUDI MARKET SRL şi
PRAKTIKER .
În perioada 7-11.09.2009, s-au desfăşurat acţiuni zilnice în stradă, unde echipe formate
din voluntari ai FSC şi Betania, reprezentanţi ai DGASPC şi Poliţie au distribuit materiale
informative. În fiecare zi, în stradă, a fost creat un punct de informare prin instalarea unui cort pus
la dispoziţie de ISU Bacău şi a fost afişat un banner.
Rezultate obţinute în anul 2009:
• obţinerea avizului Comitetului Tehnico-Economic;
• obţinerea avizului Consiliului Interministerial;
• obţinerea Hotarârii de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici;
• realizarea proiectului tehnic;
• demararea lucrărilor de execuţie pentru modernizarea clădirii;
• desfăşurarea campaniei publice de conştientizare a fenomenului “Copiii străzii”( distribuirea
unui număr de 3.500 fluturaşi, 530 afişe, afişare bannere în 4 locaţii, 4 zile de acţiune în
stradă, implicarea unui număr de 15 voluntari şi 15 reprezentanţi ai instituţiilor partenere, 8
articole în presa scrisă despre campania desfăşurată şi impactul acesteia, 2 emisiuni TV
de informare, peste 3.500 de persoane informate în mod direct despre impactul negativ al
incurajării cerşetoriei asupra copiilor).
2. Proiect „Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Racăciuni”
Proiectul se înscrie în domeniile de intervenţie ce vizează restrucurarea în vederea
închiderii Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni prin crearea Centrului
de Îngrijire şi Asistenţă a Personei cu Dizabilităţi Filipeşti cu o capacitate de 48 de locuri şi a unei
reţele de 4 locuinţe maxim protejate în comuna Filipeşti cu o capacitate de 6 locuri, care să ofere
servicii sociale specializate.
Durata iniţială a proiectului este de 16 luni (martie 2008 - iunie 2009), însă perioada de
implementare se va extinde şi pe parcursul anului 2010.
În conformitate cu estimările din Studiul de Fezabilitate şi ultima reactualizare cu indicele
de creştere a preturilor din luna august 2009, bugetul total al proiectului este de 1.988,34 mii euro
din care 970,00 mii euro de la BIRD şi ANPH şi 1.018,3 mii euro contribuţia DGASPC din
bugetul Consiliului Judeţean Bacău.
Proiectul vizează crearea de noi servicii sociale specializate, în vederea restructurării
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Racăciuni. Implementarea sa contribuie în
mare măsură la realizarea reformei instituţionale a sistemului de protecţie a persoanei cu
dizabilităţi la nivelul judeţului Bacău şi se încadrează în categoriile de intervenţie prevăzute în
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Strategia Judeţeană în domeniul Asistenţei Sociale şi Protecţiei Copilului 2006-2011 precum şi în
Strategia Naţională pe componenta restructurare instituţională. Serviciile propuse a se înfiinţa prin
proiect, se regăsesc şi în Planul Judeţean de Restructurare/Închidere, finalitatea pe termen lung
fiind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi, intervenţia
personalizată şi multidisciplinară, incluziunea socială a acestei categorii de beneficiari, dezvoltarea
deprinderilor de autonomie personală şi socială şi deschiderea serviciilor rezidenţiale de protecţie
specială către comunitate.
Obiective:
• înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Filipeşti cu o capacitate de 48 de locuri;
• înfiinţarea reţelei de 4 locuinţe protejate cu o capacitate de maxim 6 locuri;
• dezvoltarea capacităţii personalului selectat pentru asigurarea de servicii centrate pe
nevoile individuale ale beneficiarilor.
Grupul ţintă este reprezentat de 174 persoane cu handicap instituţionalizate în Centrul de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni, iar beneficiarii direcţi vor fi 72 persoane cu
handicap, din care 24 vor fi preluate în cele 4 Locuinţe protejate Filipesti şi 48 în cadrul Centrului
de Ingrijire şi Asistenţă Filipeşti.
În anul 2009, principalele activităţi au vizat obţinerea avizelor emise de Comitetul TehnicoEconomic şi Consiliul Interministerial, documente necesare pentru emiterea Hotarârii de Guvern
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Implementarea proiectului în anul 2010, este
conditionata si influentata de emiterea Hotarârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici.
VI. GESTIONAREA RESURSELOR FINANCIARE
Pentru indeplinirea obiectivelor in domeniul protectiei drepturilor copilului si a persoanei
adulte, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a primit pe anul 2009 credite
in suma totala de 101.011,80 mii lei din care s-au cheltuit 100.985,18 mii lei dupa cum urmeaza:

Denumire indicator
Componenta ADULTI
Componenta COPIL
Aparat propriu
Cofinantare fundatii si asociatii (BETANIA
si FSC)
Transferuri de la MMFSS
Cofinantare proiecte Phare
TOTAL

Total
buget
an
2009
23618
25795
3758
470

Credite
deschise la
data de
31.12.2009
23170
25795
3758
470

47620
3583
104844

47568,80
250
101011,80

Plati
efectuate la
data
31.12.2009

Procent de
realizare
al platilor
%

23159,82
25786,33
3756,88
470

99,96%
99,97%
99,97%
100%

47562,15
250
100985,18

99,99%
100%
99,97%
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Consideram faptul ca bugetul aprobat si gestionat in anul 2009, a fost dimensionat conform
alocatiilor primite desi estimarile nevoilor reale au depasit sumele acordate, urmare acestui fapt
institutia inregistrand sume restante catre furnizorii de bunuri si servicii in suma de 190,85 mii lei
dupa cum urmeaza:
Nr.
crt
1
2
3

CR Pietricica Comanesti
CR Ghiocelul Bacau
CR.Henri Coanda Bacau

Valoare furnizori
neachitati
9,13
12,62
0,75

4

CR Pro Familia Bacau

33,19

5
6

CR Pinochio Bacau
Aparat propriu
TOTAL CENTRE COPII

0,46
0,56
56,71

1
2
3
4
5
6

CIA Rachitoasa
CRRN Racaciuni
CRRPH Ungureni
CRRN Darmanesti
CRRPH Comanesti
CRRPD Tg.Ocna

2,6
78,79
2,56
1,83
3,85
20,37

7

CIAPD Tg.Ocna

18,12

8
9

CIAPD Comanesti
CRRPD Condorul Bacau
TOTAL CENTRE ADULTI

2,26
3,76
134,14

TOTAL FURNIZORI
NEACHITATI

190,85

Denumire centru

Explicatie
alimente, medicamente
alimente, mat. curatenie si sanitare
alimente
alimente, medicamente, mat.
curatenie
medicamente
reparatii auto

alimente
combustibil incalzire
alimente, lucrari reparatii
alimente
alimente
alimente, medicamente
alimente, medicamente, mat.
curatenie
alimente
alimente

MII LEI

Platile efectuate pana la 31 decembrie 2009, detaliate pe tipuri de cheltuieli si componente
se prezinta astfel:
Componenta
Copil
Plati
21122,18
4183,00

Componenta
Adulti
Plati
17738,55
4707,00

158,15

Tichete cadou
TOTAL I
Cofinantare
proiecte Phare
Cofinant.fundatii si
asociatii (Betania
si FSC)
Transferuri de la
MMFSS
Total General

Denumire indicator
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale
Cheltuieli de
capital

Aparat propriu
Plati

ANPH

Total
Plati

3180,88
545,00

0,00
392,50

42041,61
9827,50

468,27

0,00

0,00

626,42

323,00

246,00

31,00

0,00

600,00

25786,33

23159,82

3756,88

392,50

53095,53

0,00

0,00

250,00

0,00

250,00

470,00

0,00

0,00

0,00

470,00

0,00

0,00

0,00

47169,65

47169,65

26256,33

23159,82

4006,88

47562,15

100985,18
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Facem mentiunea ca achitarea utilitatilor a constituit o prioritate, in vederea asigurarii unor
conditii corespunzatoare si a unui climat favorabil beneficiarilor din sistem.
Nu in ultimul rand, in atentia noastra a fost pe primul plan asigurarea drepturilor de baza ale
beneficiarilor pentru realizarea scopului principal al activitatii institutiei noastre.
Privind acordarea si utilizarea unor sume pentru reparatii, trebuie remarcat faptul ca
acestea au fost cheltuite pentru continuarea lucrarilor de reabilitare a unor centre. Astfel, dintre
reparatiile cele mai importante amintim:
•
Instalatie incalzire, instalatie de apa si ventilatie la Centrul Rezidential
“Pinochio” Bacau in suma de 191 mii lei;
•
Reparatii instalatii sanitare, igienizare si modernizare grupuri sanitare la
Centrul Rezidential “Ghiocelul” Bacau in suma de 481 mii lei.
La Titlul 55 Alte transferuri: la finele anului 2009 au fost facute plati in valoare de 720 mii
lei reprezentand cofinantare proiecte phare precum si fundatii si asociatii dupa cum urmeaza :
• Asociatia Betania - pana la 31.12.2009, s-au facut plati in valoare de 350 mii lei pentru
cele doua proiecte care fac obiectul contractului de asociere nr.1863/14.04.2009 intre
DGASPC Bacau si ACCMA Betania, respectiv : Centrul «Lalelelor» pentru copii abuzati,
neglijati si exploatati ; Centrul de integrarea tinerilor.
• Fundatia de Sprijin Comunitar – Pana la 31.12.09 s-au facut plati in valoare de 120 mii
lei pentru proiectul « Servicii integrate pentru zona rurala » constand in oferirea de servicii
sociale si educationale intr-o comunitate saraca.
• Cofinantarea proiectelor Phare a fost in suma de 250 mii lei avand ca scop
implementarea proiectelor “Unitate mobila de interventie la domiciliu” si “Centrul de
informare, consiliere si sprijin pentru familiile copiilor cu autism – Bacau”.
La titlul 57 ”Transferuri“ sunt prevazute sumele necesare pentru plata prestatiilor sociale
si a facilitatilor persoanelor cu handicap neinstitutionalizate conform Legii nr 448/2006.
Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap neinstitutionalizate este
asigurata din fonduri primite de la bugetul MMFES prin Agentia Judeteana de Prestatii Sociale si
Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.
La nivelul judetului Bacau, la 31.12.2009, se inregistreaza un numar de 16. 084 persoane
cu handicap.
La 31 decembrie 2009, dintr-un buget aprobat in valoare de 47.620 mii lei, s-au facut plati
dupa cum urmeaza:
Mii lei
Denumire prestatie sociala

Numar mediu lunar
beneficiari la
31.12.2009

Total plati la
31.12.2009

1

Indemnizatie insotitor pentru adultul
nevazator-grav

1.155

6.260,02

2

Indemnizatie lunara pentru persoana cu
handicap grav

4.920

11.446,20

7.868

14.923,00

5.819
8.125
1.140
1.383
3.926
-

6.155,58
6.351,97
453,69
403,33
928,87
46.922,66

Nr.
crt.

3
4
5
6
7
8

Indemnizatie lunara pentru persoana cu
handicap accentuat
BPC pt persoana cu handicap grav
BPC pentru persoana cu handicap accentuat
BPC pt persoana cu handicap mediu
Transport CFR
Transport interurban auto
TOTAL
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Totodata in perioada de raportare au fost rezolvate cereri privind mandatele returnate ale
persoanelor cu handicap neinstitutionalizate in suma de 209,05 mii lei. Platile s-au derulat din
contul 5006.
La titlul 70 “Cheltuieli de capital” din programul de investitii aprobat pentru anul 2009 in
suma de 1.083 mii lei s-au facut plati in valoare de 626,42 mii lei dupa cum urmeaza
Mii lei
ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII din care:

626,42
336,52

1
2
3

ALTE CHELTUIELI
Expertiza tehnica – Documentatie de avizare a lucrarilor de investitii,
documentatii, avize/autorizatii pentru reparative capital acoperis la CRRPH
Comanesti
Lucrari de repararatie capital acoperis la CRRPH Comanesti
Lucrari reparatiii capital si amenajare – anexe gospodaresti, garaje, ateliere la
LA CIA Rachitoasa
DOTARI
Masina spalat industriala 25Kg (2buc) CR Ghiocelul Bacau
Uscator de rufe industrial (2 buc) CR Ghiocelul Bacau
Minicentrala termica (6 buc) CR Pro Familia Bacau

4

Dotari: Container frigorific pentru depozitare alimente la CIAPD Comanesti

70,85

5
6

Hota bucatarie (1 buc) la CRRPH Comanesti
Autoutilitara (1 buc) CIA Rachitoasa

19,18
41,71

1
2
3

9,52
190,00
137,00
289,90
93,18
44,98
20,00

Venituri proprii (autofinantate)
Veniturile proprii realizate in principal din contributii ale beneficiarilor din centrele de adulti pana la
31.12.2009 sunt in suma de 1.172,51 mii lei acestea fiind cheltuite in procent de 100 % .
Situatia incasarilor din contributii si a platilor de casa efectuate din contul de venituri proprii
se prezinta astfel:
Mii lei
Venituri
Plati efectuate
Sold initial
Total
Nr.
proprii
din venituri
Denumire centru
la inceput
venituri
crt.
incasate la
proprii
an 2009
2009
31.12.2009
31.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8

CRRN Darmanesti
CRRPH Comanesti
CRRN Racaciuni
CRRPH Ungureni
CITO Miorita Parincea
CIA Rachitoasa
CIAPD Comanesti
Activitate proprie (cursuri, amp,
chirii)
TOTAL

•
•
•
•
•
•

95,71
82,94
15,15
5,69
1,31
85,25
39,29
17,18

191,18
290,89
195,62
54,32
9,67
162,35
101,01
167,47

286,89
373,83
210,77
60,01
10,98
247,60
140,30
184,65

235,60
340,99
210,77
49,28
10,16
217,52
75,37
183,04

342,52

1.172,51

1.515,03

1.322,73

Platile efectuate din acest cont se localizeaza in principal, dupa cum urmeaza:
Cheltuieli de personal (activitatea proprie).......171,64 mii lei ;
Materiale de curatenie .................................... 46,12 mii lei ;
Incalzit iluminat si forta motrica
.................... 260,48 mii lei ;
Apa canal salubritate....................................... 29,21 mii lei ;
Carburanti si lubrefianti ................................. 53,00 mii lei ;
Alte bunuri si servicii pt.intretinere si funct..... 106,43 mii lei ;
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•
•
•
•
•

Reparatii curente ............................................ 119,76 mii lei ;
Hrana ............................................................. 289,42 mii lei ;
Medicamente si mat.sanitare ........................... 68,84 mii lei ;
Obiecte de inventar ......................................... 44,26 mii lei
Alte cheltuieli (drepturi asistati) .....................
78,88 mii lei.
Sponsorizari, contracte de donatie si colaborare
In anul 2009 DGASPC Bacau a beneficiat de donatii in valoare totala de 331,22 mii lei, din

care:
-

Alimente in suma de …………………………………………………….....……144,71 mii lei;
Medicamente in suma de …......................................……………………… 10,15 mii lei;
Imbracaminte si alte obiecte de inventar in suma de ..……………………… 81,83 mii lei;
Autoturisme ............................................................................................
64,70 mii lei ;
Alte materiale ..........................................................................................
29,83 mii lei.
Dintre cele mai importante donatii amintim:
• City Connect SRL Bacau a donat Centrului Rezidential «Ghiocelul» Bacau un autoturism in
valoare de 13,50 mii lei.
• Organizatia ”Kinder und Behindertenhilfe Rumanien” a donat Centrului de Recuperare si
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Ungureni un microbus Mercedes Benz Sprinter
412D, in valoare de 51,20 mii lei.
• Fundatia Hope and Homes for Children Romania a incheiat un contract de colaborare cu
DGASPC Bacau pentru oferirea unei alternative de tip familial, constand intr-o retea de 15
asistenti maternali profesionisti, la proiectele de restructurare a Centrelor Rezidentiale
“Pietricica”, “Ghiocelul” si “Alexandra” in perioada ianuarie - decembrie 2009. Incepand cu
ianuarie 2010 acestia vor fi asimilati Centrului Alternative de Tip Familial.
Pentru aceasta perioada, Fundatia HHC a suportat cheltuielile de intretinere si functionare
a serviciului de tip familial, reprezentand :
• salarizare asistenti maternali profesionisti ;
• drepturi si alocatii de hrana pentru copii ;
• deplasari personal specializat serviciu de tip familial ;
• consumabile si utilitati serviciu de tip familial.
In baza contractului mentionat mai sus, pana la 31.12.2009 s-au efectuat plati in valoare de
109,86 mii lei.

CONCLUZII
In perioada raportata activitatea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Bacau conform misiunii sale s-a centrat pe indeplinirea obiectivelor operationale din
Planul anual de actiune pentru anul 2009 in domeniul asistentei sociale si protectiei drepturilor
copilului.
In calitate de principal furnizor de servicii sociale specializate la nivel judetean
D.G.A.S.P.C. Bacau (28 servicii sociale acreditate), a avut ca obiectiv de referinta dezvoltarea si
diversificarea serviciilor sociale specializate in scopul continuarii procesului de reforma a sistemului
de asistenta sociala la nivelul judetului Bacau.
Pe langa realizarile obtinute trebuie subliniat ca domeniul de activitate ce intra in
competenta D.G.A.S.P.C. Bacau se confrunta cu probleme legate de asigurarea surselor de
finantare pentru desfasurarea activitatii la nivelul cerut de Standardele de calitate minime
- 77 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2009

obligatorii, fapt ce afecteaza atat calitatea serviciilor oferite beneficiarilor, cat mai ales dezvoltarea
de servicii specializate functie de nevoile identificate.
De asemenea, trebuie sa mentionam faptul ca o alta problema critica este cea legata de
insuficienta dezvoltare la nivelul judetului Bacau a serviciilor sociale primare – la nivelul
comunitatilor, desi actele normative in vigoare din domeniul asistentei sociale o prevad ca
obligativitate.
Absenta acestor servicii, are repercursiuni asupra activitatii D.G.A.S.P.C. Bacau, dar mai
ales asupra persoanelor aflate in nevoie sociala, in sensul ca interventia care ar trebui sa aiba loc
prin oferirea de servicii preventive in comunitatea de origine, implica separarea beneficiarilor de
familie, respectiv institutionalizarea in cele mai multe cazuri, ceea ce inseamna costuri mari.
Consideram ca se impune sublinierea faptului ca in domeniul asistentei sociale interventia
la nivel macro-social trebuie realizata si asumata de toate institutiile cu atributii in domeniu, nu
fragmentat, deoarece obiectivul final este constructia unui sistem de asistenta sociala care sa
implice servicii de calitate organizate in proximitatea beneficiarilor la cele mai mici costuri.
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II. SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE DRUMURI BACĂU
A. LUCRĂRI DE INVESTIŢII
1. Consolidare pod pe DJ 118, km 10+085, Floreşti - lucrare executată 70%;
2. Reparaţii capitale pe DJ 119B, Măgura - Mărgineni, km 8+200-16+700-lucrare executată
90%;
3. Reabilitare şi modernizare DJ 116B, Comăneşti-Straja, km 0+340-5+878-lucrare
finalizată;
4. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL - Reabilitare şi modernizare DJ 119F, CaiutiPralea, km 0+000-14+300 - lucrare demarata la sfarsitul anului 2009;
5. Reabilitare si modernizare DJ 116,Barsanasti - Tg.Ocna, km 0+000-10+850-lucrare
finalizata;
6. Modernizare DJ 252B, Tamasi - Chetris, km 12+200-13+300 - lucrare finalizata;
7. PHARE-Reabilitare DJ 241,PoduTurcului-Glavanesti,km 27+800-32+600 si PutiniColonesti-Izvoru Berheciului,km 67+000-69+200-lucrare finalizata
8. PHARE- Consolidare poduri pe DJ 123,Valea Uzului, km 45+027 si km 45+530-lucrare
finalizata.
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B. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE PERIODICĂ
În cursul anului 2009 Serviciul public judeţean de drumuri Bacău a executat următoarele
tipuri de lucrări de întreţinere periodică pe drumuri judeţene:
- tratamente bituminoase
- reparatii cu mixturi asfaltice-plombe
- scarificari si reprofilari cu adasos de material pietros
- marcaje rutiere longitudinale si transversale
- achizitionare şi montare indicatoare rutiere
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III. SERVICIUL PUBLIC DE PROTECŢIA PLANTELOR
Serviciul Public de Protectia Plantelor Bacau s-a infiintat in baza prevederilor Ordonantei de
Urgenta a Guvernului Romaniei nr.71/1999 prin Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr.
73/1999.
De la infiintare, serviciul a functionat si functioneaza si in prezent ca serviciu public de
interes judetean, cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean Bacau.
Obiectul de activitate al serviciului cuprinde:
a) combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor la toate culturile pentru toti producatorii
agricoli;
b) tratamentul chimic al semintelor destinate insamantarii;
c) dezinfectia, dezinsectia si deratizarea depozitelor de cereale si a altor incinte;
d) dezinfectia materialului saditor si de plantare;
e) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea si comercializarea acestora;
f) alte activitati specifice.
In perioada anului 2009 activitatea serviciului s-a desfasurat pe trei directii principale si
anume:
- executarea lucrarilor de prestari servicii in domeniul combaterii bolilor, daunatorilor,
buruienilor precum si dezinfectia, dezinsectia si deratizarea diferitelor spatii;
- aprovizionarea si depozitarea produselor fitosanitare necesare executarii lucrarilor de
prestari servicii;
- inchirierea unor spatii si terenuri aflate in administrarea serviciului in vederea obtinerii
unor venituri substantiale;
In cursul anului 2009, serviciul a executat lucrari de prestari servicii in valoare totala de
7.800 lei; intreaga suma fiind virata in contul Consiliului Judetean Bacau.
Activitatea de aprovizionare cu substantele necesare pentru executarea lucrarilor de
prestari servicii s-a desfasurat cu dificultate; sumele alocate fiind reduse, am fost nevoiti sa
negociem cu furnizorii termene de plata cat mai mari iar plata propriu-zisa am efectuat-o in cele
mai multe cazuri dupa incasarea contravalorii facturii.
In ceea ce priveste inchirierea spatiilor si a terenurilor aferente aflate in administrarea
serviciului subliniem faptul ca recesiunea si-a spus cuvantul si in acest domeniu intrucat societati
mici care erau interesate de inchirierea acestor spatii si-au incetat activitatea.
In anul 2009, serviciul a incasat din chirii suma de 23.479 lei din care 50% am virat in
contul Consiliului Judeten conform reglementarilor in vigoare.
In cursul anului 2009, am continuat monitorizarea celor trei fose (Podu Turcului, Bacau si
Sascut) din care in cursul anului 2006 prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.03.03.0210 au fost
reambalate si expediate in vederea incinerarii controlate 46 tone de deseuri de pesticide in
amestec. Aceasta activitate de monitorizare necesara pentru cel putin 5 ani de la golire, conform
legislatiei europene, constituie o veriga importanta in finalizarea unei actiuni initiate de serviciul
nostru si a carei valoare s- a finalizat cu cheltuieli de aproximativ 140.000 $ - respectiv 4,2 milioane
lei vechi – economie realizata de Serviciul Public de Protectia Plantelor Bacau pentru bugetul
Consiliului Judetean Bacau.
In cursul semestrului II al anului 2009 personalul serviciului a fost implicat in doua actiuni
importante derulate in judet si anume:
- Programul de sustinere a invatamantului prescolar si scolar clasele I – VIII din mediul rural
si Scolile de Arta si Meserii – Ghiozdanul scolarului 2009;
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- Programul de implementare a prevederilor H.G. nr. 600/2009 privind stabilirea
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitare destinate
categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania – P.E.A.D 2009.
In cadrul celor doua programe personalul angrenat in derularea lor s-a achitat de sarcini in
conformitate cu prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Bacau nr.
238/07.09.2009 precum si a Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Bacau nr.
196/07.07.2009.
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IV. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor îndrumă, coordonează şi controlează
metodologic activitatea a 11 SPCLEP pe linie de evidenţa persoanelor şi a 93 de primării pe linie
de stare civilă.
1. Organizarea, planificarea, conducerea si controlul indeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor
specifice
Îndrumarea, coordonarea şi controlul metodologic al activităţii serviciilor publice comunitare
locale de evidenţa persoanelor, furnizarea în condiţiile legii, a datelor din Registrul
judeţean/naţional de evidenţa persoanelor, monitorizarea activităţii SPCLEP prin centralizarea
indicatorilor comunicaţi lunar, sunt principalele activităţi desfăşurate de personalul DJEP Bacău.
În planificarea activităţilor Direcţiei s-a urmarit 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 legatură cu serviciul;
5. instituirea unui sistem flexibil de relatii cu publicul, adaptat cerinţelor comunităţii, pentru
diminuarea birocraţiei;
6. protecţia şi promovarea drepturilor omului.
Personalul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor îşi desfăşoară întreaga activitate, în
baza planurilor de muncă care au fost intocmite în raport cu volumul de muncă şi celelalte sarcini
specifice, cu termene si responsabilităti concrete. S-au executat sarcini pe linia luării în evidenţă a
noilor născuţi, a persoanelor repatriate, punerea în legalitate cu acte de identitate conform Legii nr.
290/2005 si a HGR 1375/2006, a tinerilor la 14 ani, a persoanelor cu acte de identitate expirate,
eliberarea de noi C.I. în locul celor pierdute, furate, deteriorate sau ca urmare a schimbarii
numelui, rezolvarea cererilor de schimbarea domiciliului, a resedinţei, preluarea în baza de date
automată a tuturor modificărilor impuse de rezolvarea lucrărilor curente, verificări în dosarele de
stare civilă, activităţi pe linie de evidenţă militară, verificarea de persoane la solicitarea lucratorilor
operativi, activitaţi de prevenire si popularizare a regimului de evidenţa populaţiei, activităţi
specifice de stare civilă, primirea documentelor pentru paşapoarte, permise şi certificate de
înmatriculare,activităţi specifice de resurse umane, de financiar-contabilitate,aprovizionare tehnicomaterială,precum şi activităţi juridice.
Zilnic s-a acţionat cu operativitate pentru rezolvarea cererilor cetăţenilor care au solicitat
eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, paşapoartelor, permiselor de conducere,
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, a certificatelor de stare civilă şi a transcrierilor de
stare civilă.
Pe linie de management s-au efectuat 6 controale de sprijin şi îndrumare, s-a participat la 7
şedinţe ale Consiliului Judeţean şi s-au efectuat 9 instruiri profesionale. Din aceste instruiri, două
au fost pe stare civilă, trei pe evidenţa persoanei, trei pe probleme de anticorupţie, iar una dintre
instruiri s-a desfăşurat cu o parte din secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ şi a avut o
tematică complexă: stare civilă, legea 677/2001 etc.
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În privinţa organizării şi desfăşurării activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor, în anul
2009, la nivelul DJEP BC, s-au desfăşurat 82 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 eliberarii actelor de identitate pentru diferite motive ;
- urgentarea transcrierii certificatelor de stare civilă ;
- rezolvarea cetatenilor care sunt netransportabili ;
- aprobarea exceptării de la publicare în MO a cererii de schimbare a numelui de familie în
cazurile prevăzute de OU nr.41/2003.
În cursul anului 2009, la nivelul DJEP BC s-au desfăşurat activităţi de coordonare a
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Bacău, pe linia protecţiei
şi promovării drepturilor omului, cum ar fi:
- activităţi pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de identitate,
sens în care s-au efectuat deplasări cu camera mobilă la domiciliul persoanelor bolnave,
netransportabile, în comunele arondate şi în special în cele situate la distanţe mai mari faţă de
sediul SPCLEP, precum şi în comunele nou înfiinţate (142 deplasări cu camera mobilă de preluat
imagini, ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr de 1687 persoane);
- s-au desfăşurat 6 activităţi de fotografiere pentru punerea în legalitate a persoanelor cu
handicap internate în: Asociaţia Lumina Comăneşti, Centrul de Recuperare şi Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Comăneşti, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor cu Dizabilităţi
Comăneşti, la solicitarea acestor instituţii;
- activităţi pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a persoanelor internate în unităţi
sanitare şi de protecţie socială (55 controale executate, ocazie cu care au fost puse în legalitate un
număr de 457 persoane);
- activităţi pentru prevenirea traficului de persoane, sens în care s-a cooperat cu organele
de poliţie şi Agenţia Împotriva Traficului de Persoane pentru identificarea persoanelor pretabile la
săvârşirea unor astfel de infracţiuni;
- activităţi pentru sprijinirea persoanelor vârstnice, bolnave, cu dizabilităţi, femei însărcinate
care au solicitat eliberarea actelor de identitate şi care au fost îndrumate şi ajutate la întocmirea
dosarelor de eliberare acte de identitate, înregistrarea acestora şi preluarea imaginii la camera foto
(394 persoane sprijinite, îndrumate şi ajutate);
- au fost desfăşurate activităţi de identificare, verificare şi punere în legalitate a minorilor
aflaţi în plasament la: Centrul Rezidenţial „Alexandra”, „Copii în sânul familiei” şi reţeaua de
apartamente „Casa mea” toate din municipiul Oneşti, fiind clarificată situaţia pe linie de stare civilă
şi evidenţa persoanelor a unui număr de 11 minori;
- au fost organizate şi desfăşurate acţiuni de identificare, verificare şi punere în legalitate a
unui număr de 863 persoane de etnie romă atât pe linie de stare civilă cât şi de evidenţă a
persoanelor, astfel:
- 222 persoane cu certificate de naştere;
- 17 persoane cu certificate de căsătorie;
- 624 persoane cu acte de identitate, din care 417 majori şi 207 minori.
În acest sens s-a cooperat cu societatea civilă şi în special cu organizaţiile
neguvernamentale care apără şi promovează interesele acestei minorităţi. Cetăţenilor de etnie
romă care s-au prezentat la ghişeu cu documente incomplete, fără certificate de stare civilă sau
acte de spaţiu, le-au fost eliberate cărţi de identitate provizorii şi au fost îndrumaţi la Autoritatea
administrativ-teritorială, unde prin grija autorităţilor locale au obţinut documentele respective şi
ulterior au fost puse în legalitate, ceea ce a condus la scăderea numărului de persoane restanţiere
din anul 2009 şi din anii anteriori. Pe această linie de muncă s-a colaborat foarte bine cu
reprezentanţii etniei rome din cadrul consiliilor locale;
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- tot în acest mod s-a procedat şi cu persoanele aflate în dificultate, fără posibilităţi
materiale, persoane vârstnice sau minori proveniţi din familii dezorganizate, faţă de care s-a
manifestat toleranţă şi nediscriminare;
- pentru persoanele aflate în detenţie în SNAP Tîrgu Ocna şi în Spitalul Penitenciar Tîrgu
Ocna; au fost solicitate primăriilor de la locul de naştere un număr de 3 certificate de naştere şi au
fost puse în legalitate cu acte de identitate 15 persoane;
- au fost desfăşurate activităţi, împreună cu Poliţia oraş Comăneşti, în vederea punerii în
legalitate cu certificat de naştere, pentru o persoană de etnie romă.
De asemenea s-au desfăşurat şi:
- activităţi şi măsuri în vederea respectării prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
sens în care atât direcţia judeţeană cât şi toate cele 11 servicii locale sunt înregistrate ca operator
de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere, au afişate la avizier extras
din această lege în ceea ce priveşte drepturile persoanei vizate. La nivelul judeţului Bacău, în anul
2009 s-au efectuat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, un număr de 24222 verificări în
Registrul Naţional/Judeţean/Local de Evidenţă a Persoanei;
- cu ajutorul posturilor de radio, televiziunilor şi presei locale au fost iniţiate 68 de activităţi
de mediatizare cu privire la importanţa actelor de identitate şi s-au difuzat extrase din Legea
nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date;
În judeţul Bacău, care are o populaţie activă de 755018 persoane, ce este deservită de 11
SPCLEP-uri, a fost stabilit programul de lucru cu publicul astfel încât acesta să fie în concordanţă
cu prevederile legale şi să răspundă solicitărilor cetăţenilor.
În vederea respectării drepturilor omului, cu ocazia desfăşurării alegerilor prezidenţiale,
direcţia şi toate serviciile au desfăşurat activităţi specifice cu modificarea programului de lucru cu
publicul, zilnic de la orele 8-20, iar sâmbăta şi duminica de la orele 8-16.
Tot pe linia respectării drepturilor omului, la nivelul judeţului Bacău s-au încheiat protocoale
de colaborare între:
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bacău, semnat la data de 28.08.2009 cu termen de valabilitate de 1
an, cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi;
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău şi Serviciul de Probaţiune de pe
lângă Tribunalul Bacău, semnat la data de 10.06.2008 cu termen de valabilitate de 2 ani, cu
posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi;
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Buhuşi şi Grupul de Iniţiativă
Locală „Speranţa romilor din Buhuşi” (organizaţie neguvernamentală), semnat la data de
10.02.2008 cu termen de valabilitate de 2 ani, în care pe lângă obiective de îmbunătăţirea
condiţiilor de locuit în rândul romilor au fost prevăzute şi măsuri de punere în legalitate cu acte de
stare civilă şi acte de identitate în rândul acestora;
şi un acord de parteneriat între Asociaţia ProLife Nations Bacău şi Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Sascut, pentru implementarea proiectului „Legalitate şi
drepturi” al cărui scop este facilitarea obţinerii de acte de identitate şi de stare civilă pentru
cetăţenii de etnie romă, semnat la data de 08.08.2007 şi care este valabil pe toată durata de
implementare a acestui proiect.
Toate activităţile s-au desfăşurat cu respectarea drepturilor omului, toleranţă şi
nediscriminare legată de originea rasială sau etnică, de convingeri politice, religioase, filozofice
sau de altă natură şi nu s-au înregistrat reclamaţii de acest gen împotriva salariaţilor.
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2. Executarea atribuţiilor şi sarcinilor atât pe linia evidenţei persoanelor cât şi pe stare civilă
A. Evidenţa persoanelor
Cadrele biroului judeţean de evidenţa persoanelor îşi desfăşoară întreaga activitate, în
baza prevederilor O.G.84/2001 privind înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de
evidenţa persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.372/2002, ale O.U.G nr.
97/2005 privind evidenţa, domiciliul reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, ale Legii
nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, ale Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu
modificările şi completările ulterioare şi Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii
nr.119/1996, protocoalele încheiate, ordinele, instrucţiunile şi dispoziţiile primite de la M.A.I. şi
D.E.P.A.B.D.
Coordonarea şi controlul metodologic al activităţii serviciilor publice comunitare locale de
evidenţa persoanelor, furnizarea în condiţiile legii, a datelor din Registrul judeţean/naţional de
evidenţa persoanelor, sunt principalele activităţi desfăşurate de lucrătorii biroului.
În planificarea activităţilor biroului s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
- punerea în aplicare într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul evidenţei
persoanelor;
- verificarea modului în care personalul de la serviciile publice comunitare locale de
evidenţa persoanelor cunoaşte şi aplică în practică prevederile actelor normative care
reglementează activitatea în materie de evidenţa persoanelor;
- cunoaşterea dinamicii şi a particularităţilor activităţii de evidenţa persoanelor, în scopul
creşterii calităţii serviciilor prestate comunităţii;
- reducerea factorilor de risc privind declararea unei false identităţi, precum şi a celor
privind infracţiunile în legătură cu serviciul;
- instituirea unui sistem flexibil de relaţii cu publicul, adaptat cerinţelor comunităţii, pentru
diminuarea birocraţiei.
Pentru realizarea acestor obiective, au fost desfăşurate următoarele activităţi:
- transmiterea către SPCLEP, a tuturor dispoziţiilor primite de la DEPABD sau MAI în
vederea prelucrării şi aplicării prevederilor acestora;
- coordonarea metodologică a activităţilor necesare aducerii la îndeplinire a sarcinilor ce
revin SPCLEP;
- monitorizarea activităţii SPCLEP prin centralizarea, verificarea şi analizarea indicatorilor
comunicaţi zilnic şi lunar;
- asigurarea mediatizării legislaţiei în materie şi a obiectivelor şi rezultatelor structurilor
teritoriale de evidenţa persoanelor.
În anul 2009, 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 11 SPCLEP-uri, constatările şi măsurile dispuse fiind aduse la cunoştinţă
secretarilor unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora funcţionează.
Conform atribuţiilor ce le revin, lucrătorii biroului au efectuat în perioada analizată 1276
verificări în Registrul judeţean/naţional pentru evidenţa persoanelor, respectându-se prevederile
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date.
O colaborare foarte bună, permanentă şi eficientă s-a înregistrat între DJEP Bacău şi Biroul
Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bacău, specialiştii
acestui birou, deplasându-se periodic la SPCLEP pentru a acorda sprijin de specialitate lucrătorilor
desemnaţi să execute activităţile specifice pe linie de informatică, monitorizând permanent fluxul
privind emiterea cărţilor de identitate şi a celor de alegător, urmărind indicatorii de coerenţă a
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datelor, implementând măsuri de protecţie, securitate şi creştere a calităţii datelor la nivelul bazelor
de date locale.
În anul 2009 au fost verificate în baza judeţeană şi centrală un număr de 728 comunicări
pentru obţinerea statutului de CRDS şi au fost înaintate la DEPABD un număr de 44 cereri pentru
emiterea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi domiciliului. Tot în perioada supusă analizei au
fost centralizate şi transmise la DEPABD, situaţiile statistice privind activităţile desfăşurate de către
SPCLEP pentru punerea în legalitate pe linie de evidenţa persoanelor, a asistaţilor din unităţile de
ocrotire şi protecţie socială.
Având în vedere faptul că activitatea principală a SPCLEP este punerea în legalitate cu
acte de identitate, a cetăţenilor din raza de competenţă şi în conformitate cu Planul de Măsuri al
DEPABD nr. 73155/2004, serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor au acţionat în plan
mediatic, pentru popularizarea prevederilor legale în materie, a obligaţiilor ce le revin cetăţenilor,
cu scopul de a-i determina să se prezinte la SPCLEP pentru punerea în legalitate cu act de
identitate valabil.
În conformitate cu atribuţiile ce revin DJEP, lucrătorii biroului au monitorizat activitatea de
eliberare a actelor de identitate, desfăşurată de către cele 11 servicii locale, centralizând lunar şi
înaintând la DEPABD, statistica activităţii de evidenţa persoanelor.
În anul 2009 au fost eliberate un număr de 58299 acte de identitate, din care 54312 C.I. şi 3987
C.I.P. (fig.1). Ca urmare a expirării valabilităţii au fost eliberate 18490 C.I. şi 8149 au fost eliberate
pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.
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Referitor la rezolvarea volumului de muncă planificat pentru anul 2009 situaţia pe formaţiuni
se prezintă astfel:
FORMAŢIUNEA

MAJORI
Volum 2009
planificat

BACĂU
BUHUŞI
COMĂNEŞTI
DĂRMĂNEŞTI
ONEŞTI
MOINEŞTI
PODU TURCULUI
SLĂNIC MOLDOVA
TÎRGU OCNA
SASCUT
DOFTEANA
TOTAL

12748
1257
1715
488
3656
2931
700
166
662
790
305
25418

REZOLVAT

9637
917
864
431
2663
2129
544
145
523
528
279
18660

COPII
Volum 2009
planificat

3599
470
641
198
1473
1093
412
67
295
449
128
8825

REZOLVAT

2222
292
360
148
1093
768
311
62
228
256
112
5852
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Deşi D.J.E.P. nu are atribuţii pe linia punerii în legalitate a cetăţenilor, coordonarea şi controlul
metodologic presupun monitorizarea, centralizarea şi analiza, indicatorilor realizaţi, de către
serviciile locale, pe linia eliberării actelor de identitate persoanelor care nu au solicitat acest lucru
în termenul prevăzut de lege.
Cu toate eforturile depuse de către forţele implicate în activitatea de identificare şi
legalizare a persoanelor ce au actul de identitate cu termenul de valabilitate expirat, precum şi al
tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu posedă acte de identitate, la nivelul judeţului Bacău,
la finele anului 2009 au fost puse în legalitate 18660 din totalul de 25418, ceea ce reprezintă
73,41%, iar din totalul de 8825 tineri ce au fost planificaţi pentru a fi puşi în legalitate cu primul act
de identitate au fost rezolvaţi 5852, ceea ce reprezintă 66,31%.
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Fig. 2

Dintre posturile de poliţie care s-au implicat cu seriozitate şi au colaborat cu lucrătorii de
evidenţa persoanelor, obţinând rezultate foarte bune pe linia punerii în legalitate a persoanelor
majore restanţiere, exemplificăm: Dărmăneşti 88,32%, Bîrsăneşti 88,98%, Bogdăneşti 88,06%,
Căiuţi 85,52%, Podu Turcului 89,29%, Vultureni 95,35%, Slănic Moldova 87,35%, Dofteana
91,48%.
Numărul de persoane restanţiere existent la sfârşitul anului 2009 este determinat de o serie
de factori ca:
- existenţa unor comune unde multe familii sunt plecate în străinătate;
- situaţia financiara precară a multor cetăţeni din mediul rural;
- nefolosirea cu eficienţă de către persoanele împuternicite a sistemului sancţionator
prevăzut de lege;
- autorităţile administraţiei publice locale nu au solicitat SPCLEP organizarea unor acţiuni
de fotografiere şi preluare de documente, comparativ cu anii anteriori când se organizau mai multe
astfel de acţiuni.
La nivelul biroului judeţean de evidenţa persoanelor s-au înregistrat 6 petiţii, din care 5 au
fost rezolvate în termenul legal, iar una este în curs de rezolvare.
În anul 2009 au fost depistate un număr de 15 acte de identitate emise cu substituire de
persoană, la care lucrătorii BEP au efectuat verificări în limita competenţelor, informându-se in
acest sens DEPAD Bucureşti (fostul INEP).
Activitatea lucrătorilor de evidenţa persoanelor s-a desfăşurat într-un climat de muncă
corespunzător, guvernat de norme care au asigurat respectarea şi aplicarea întocmai a
prevederilor legale, a demnităţii umane, a responsabilităţii profesionale, a obiectivităţii, deschiderii
şi disponibilităţii şi nu în ultimul rând, al comunicării directe, eficiente între membrii colectivului.
În perioada supusă evaluării nu au fost înregistrate sesizări ale cetăţenilor cu privire la
activitatea lucrătorilor biroului, aceştia nu au fost implicaţi în evenimente rutiere sau de alta natură,
desfăşurându-si activitatea corespunzător atribuţiilor ce le revin din fişa postului.
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B. Starea civilă
Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău a
desfăşurat în anul 2009 următoarele activităţi:
Îndrumare şi control pe linie de stare civilă la serviciile publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor şi primăriile din judeţ, conform graficului anual aprobat de Preşedintele
Consiliului Judeţean.
În anul 2009 s-au efectuat 91 controale, obiectivele urmărite constând în:
- respectarea prevederilor legale privind înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă;
- înregistrarea, operarea şi comunicarea menţiunilor;
- urmărirea modului de evidenţiere şi de folosire a certificatelor de stare civilă;
- asigurarea securităţii documentelor de stare civilă etc.
S-a verificat un număr de 20.903 acte de stare civilă, din care:
- de naştere
– 7953
- de căsătorie
– 4768
- de deces
– 8182
Verificarea actelor de stare civilă în 2008, comparativ cu 2007 se prezintă astfel:
Acte de stare civilă
De naştere
De casătorie
De deces
Total

2009
7953
4768
8182
20.903

2008
7783
4464
6691
18938

Fig. 3

La nivelul întregului judeţ au fost înregistrate 93 căsătorii mixte.
Constatările rezultate în urma controalelor la S.C.P.L.E.P.-uri/primării şi măsurile stabilite
pentru remedierea unor deficienţe au fost consemnate în procese verbale, conform modelului
prevăzut în Anexa nr. 7 din Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
2. Schimbarea numelui pe cale administrativă, în baza O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea
şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, modificată şi completată
ulterior.
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2009 au fost soluţionate 78 dosare prin care s-a
solicitat schimbarea numelui/prenumelui, 75 fiind aprobate de Preşedintele Consiliului judeţean
Bacău, iar 3 respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale.
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3. Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru transcrierea în actele de stare
civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români, procurate din
străinătate.
În cursul anului 2009 au fost verificate şi avizate prealabil 1097 de transcrieri, din care:
- 332 dosare pentru care au fost întocmite referate cu propunerea de aprobare/respingere
şi care au fost înaintate în acest sens către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Bucureşti (în prezent Direcţia pentru Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date).
- 765 dosare, care au fost verificate de către personalul de stare civilă, avizate prealabil în
vederea transcrierii (cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale) sau respinse în
vederea completării cu anumite documente, conform prevederilor legale în materie. Precizăm că
această procedură este prevăzută şi a fost adoptată începând cu data de 13.06.2009, dată la care
a intrat în vigoare Legea nr. 201/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă.
civilă

4. Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru rectificarea actelor de stare

În 2009 au fost verificate 661 dosare de rectificare pentru care au fost emise avize
favorabile în vederea rectificării prin dispoziţia primarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv
au fost respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale.
5. Completarea Formularului E 401 (partea B) – “Atestat privind componenţa familiei în
vederea acordarea prestaţiilor familiale”
La solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Bacău – Compartiment Migrare
Europeană, Serviciul Stare Civilă a completat şi înaintat acestei instituţii un număr de 131
Formulare E 401 pentru lucrătorii cetăţeni români care au domiciliul în România şi care îşi
desfăşoară activitatea în alte state membre ale Uniunii Europene.
6. Certificate de stare civilă şi extrase de uz oficial comunicate de primării către INEP
(DEPABD) prin Serviciul Stare Civilă al DJEP Bacău
Conform Radiogramei INEP nr. 284021/august 2008, s-a urmărit procurarea de la primării a
114 certificate de stare civilă şi extrase uz oficial şi înaintarea acestora la INEP (DEPABD).
7. 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 1222 extrase
pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, ex. II.
8. Operarea menţiunilor
Din totalul de peste 33.901 comunicări de menţiune înregistrate în registrul intrare-ieşire, au
rămas neoperate la sfârşitul anului 3215 menţiuni.
9. Soluţionarea petiţiilor
În anul 2009 au fost rezolvate un număr de 6 petiţii în materie de stare civilă.
10. Gestiunea registrelor şi certificatelor de stare civilă
Situaţia gestionării registrelor şi certificatelor de stare civilă, la nivelul DJEP Bacău se
prezintă în felul următor:
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I. Gestiunea certificatelor de stare civilă
Nr.
Crt.

SPECIFICAŢII

1.

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

Stoc la data de 31.12.2008

8.500

2.600

2.875

13.975

2.

Nr. certificate ridicate de la
INEP de către DJEP în
anul 2009

24.000

9.000

10.000

43.000

3.

Nr. certificate ridicate de la
DJEP Bacău de către
primării în anul 2009

25.650

8.250

10.275

44.175

4.

Stoc certificate la data de
31.12.2009

6.850

3.350

2.600

12.800

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

Gestiunea registrelor de stare civilă:
Nr.
Crt.

SPECIFICAŢII

1.

Stoc la data de 31.12.2008

52

32

34

118

2.

Nr. registre ridicate de la INEP
de către DJEP în anul 2009

80

64

96

240

3.

Nr. registre ridicate de la
DJEP Bacău de către primării
în anul 2009

74

48

82

204

4.

Stoc registre la data de
31.12.2009

58

48

48

154

Sinteza volumului de servicii furnizate în anul 2009 de către DJEP BC, atât pe linie de
evidenţa persoanelor, cât şi pe stare civilă se găseşte într-o anexă la prezentul bilanţ.
3. 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 2009, următoarele activităţi cu caracter periodic:
evidenţa mişcărilor de personal efectuate în cursul anului 2009, care au constat în:
• total posturi aprobate prin statul de funcţii – un număr de 42 de posturi;
• total personal existent la data de 01.01.2009 – un număr de 27 salariaţi;
• angajări în anul 2009 – un număr de 1 salariat;
• încetări ale raporturilor de muncă din diverse motive (cu acordul părţilor)
– un număr de 1 salariat;
• promovări în funcţii publice de conducere
– un număr de 1 salariat;
• promovări în funcţii publice ca urmare a absolvirii studiilor superioare
– 1 număr de 1 salariat;
• transformarea a două posturi de personal contractual în posturi de funcţii publice;
• total personal la data de 31.12.2009 – un număr de 27 salariaţi.
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- asigurarea completării la zi a registrului general de evidenţă a personalului şi transmiterea
acestuia în format electronic la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, conform Hotărârii
Guvernului nr. 553/2009;
- asigurarea, completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă, în conformitate cu
prevederile legale, înregistrând modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici şi
personalului contractual: avansări în treptele de salarizare, promovări, acordare spor vechime ca
urmare a trecerii de la o tranşă la alta;
- actualizarea dosarelor personale ale salariaţilor;
- întocmirea lunară a fişelor colective de prezenţă pentru salariaţi,în vederea acordării
drepturilor băneşti şi a tichetelor cadou;
- evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale şi a orelor suplimentare efectuate
de salariaţi;
- urmărirea întocmirii fişelor de post pentru fiecare salariat, înmânarea acestora titularului şi
arhivarea lor;
- transmiterea către SPCLEP- uri a conţinutului radiogramelor pe linie de resurse umane,
primite de la Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor( actual DEPABD ).
S-a ţinut evidenţa poliţiştilor detaşaţi şi s-a informat permanent conducerea Inspectoratului
Naţional pentru Evidenţa Persoanelor cu privire la modificările intervenite în situaţia acestora.
Nu au fost semnalate sesizări şi reclamaţii privind conduita la locul de muncă şi în societate
a personalului direcţiei.
4. Activitatea pe linie juridică, contencios şi relaţii publice
Compartimentul juridic a realizat în cursul anului 2009, următoarele activităţi:
- avizarea pentru legalitate a unui număr de 57 acte normative emise de Directorul executiv
al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
- transmiterea către SPCLEP- uri a conţinutului radiogramelor pe linie juridică, primite de la
INEP( în prezent Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date);
- transmiterea lunară către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date a situaţiei privind modul în care se reflectă activitatea serviciilor publice comunitare locale
de evidenţă a persoanelor din judeţul Bacău, în mass-media locală(articole publicate în cotidianele
şi periodicele locale, materiale difuzate la posturile teritoriale şi locale de radio şi televiziune);
- raportările semestriale a situaţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire,
evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă, la
nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău.
- transmiterea anuală la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date a Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
5. Activitatea pe linie de informatică (I.T.)
A fost schimbat tipul de licenţiere pentru softul legislativ Eurolex, trecându-se de la varianta
monopost la varianta de reţea. Acest lucru a fost realizat în scopul uşurării operaţiunilor de
actualizare a bazei de date legislative a acestui program.
La sfârşitul anului 2009 a fost finalizat site-ul web al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor. Acesta a fost realizat în întregime de către personalul Compartimentului Informatizare
din cadrul direcţiei.
Pe lângă activităţile sus-menţionate, în perioada ianuarie – decembrie 2009, personalul
Compartimentului Informatizare a efectuat şi următoarele activităţi:
- gestionarea căsuţei de e-mail a direcţiei;
- asigurarea calităţii bazei de date judeţene de evidenţă a persoanelor;
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- sprijinirea lucrătorilor de la S.P.C.L.E.P.-uri în scopul accesării portalului, server-ului de email şi a server-ului FTP al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor si Administrarea Bazelor de
Date;
- preluarea statisticii lunare a activităţii de evidenţă a persoanelor de la fiecare
S.P.C.L.E.P., centralizarea indicatorilor si transmiterea statisticii lunare la Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;
- preluarea statisticii săptămânale a activităţii de evidenţă a persoanelor de la fiecare
S.P.C.L.E.P.;
- asigurarea legăturii cu societăţile ce acordă service la reţea, router, modem precum şi alte
echipamente, servicii sau programe informatice;
- preluarea corespondenţei de pe serverul FTP al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor si
Administrarea Bazelor de Date;
- transmiterea radiogramelor prin reţeaua VPN către S.P.C.L.E.P.-urile din judeţ;
- remedierea erorilor din baza judeţeană de evidenţă a persoanelor;
- instalarea de sisteme de operare şi programe conform necesităţilor;
- generarea listelor cu persoanele cărora le-a expirat termenul de valabilitate al cărţii de
identitate;
- asigurarea coerenţei între baza centrală de evidenţă persoanelor şi baza centrală de
paşapoarte;
- gestionarea licenţelor 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.
6. Activitatea pe linie administrativă şi asigurare tehnico-materială
Pe baza bugetului aprobat pe anul 2009 şi a programului anual de achiziţii:
- s-au îmbunătăţit condiţiile de lucru ale salariaţilor ce lucrează în arhivele de stare civilă
(echipamente de protecţie şi dozatoare de apă);
- s-au achiziţionat: un server FTP, un server VPN şi licenţe aferente programelor necesare
desfăşurării operaţionale şi în siguranţă a activităţilor de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă..
Achiziţiile cu valori mari s-au efectuat prin intermediul catalogului de produse din SEAP, în
vederea îndeplinirii criteriului de achiziţii publice prin mijloace electronice în proporţie de cel puţin
20%, în conformitate cu Art. 661, din HG198/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace
electronice.
Pe linie de aprovizionare cu materiale şi imprimate specifice asigurate de către I.N.E.P.,
acestea au fost aprovizionate la timp şi în cantităţi suficiente desfăşurării activităţii la nivelul
judeţului. Menţionăm că pe parcursul acestui an, am întâmpinat probleme privind asigurarea
formularelor „Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate” deoarece I.N.E.P. nu a fost în măsură
să ne furnizeze cantităţile necesare.
Am centralizat necesarul la nivel de judeţ, privind materialele şi imprimatele specifice
activităţilor de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă şi am raportat situaţia la I.N.E.P. în vederea
stabilirii necesarului pentru anul 2010, la nivel de ţară.
Pentru asigurarea funcţionării în bune condiţiuni a direcţiei am întocmit anexele bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010, privind necesarul de rechizite, materiale, obiecte de
inventar, mijloace fixe, servicii, consultanţă ş.a.m.d.
7. 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.
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În anul 2009, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău a avut iniţial un buget
de venituri şi cheltuieli în sumă de 1.051 mii lei, aprobat prin H.C.J. nr. 37 din 12.03.2009.
La sfârşitul anului, în urma a două rectificări bugetare, din luna august 2009 şi din luna decembrie
2009, s-a ajuns la un buget de venituri şi cheltuieli în sumă de 937 mii lei, după cum urmează:

Venituri totale din care:
Venituri proprii
Subvenţii (T.V.A.)
Cheltuieli totale din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Tichete cadou
Cheltuieli de capital

Aprobat
937,00
51,00
886,00
937,00
762,00
108,00
51,00
16,00

Mii lei
Realizat
954,40
73,40
881,00
930,27
760,53
104,77
49,00
15,97

La capitolul investiţii, în anul 2009 s-au achiziţionat:
- 2(două) calculatoare cu soft-urile şi licenţele necesare utilizării lor (sistem de operare,
programe birou, antivirus);
- un calculator tip server cu soft-urile şi licenţele aferente (sistem de operare, programe
birou, antivirus) necesar compartimentului Informatică, calculator pe care rulează trei aplicaţii tip
server.
- un calculator tip server necesar implementării unui program ce vizează securizarea reţelei
la nivelul întregului judeţ şi uşurarea activităţii de management al întregii reţele judeţene. In
vederea implementării acestui program, acest calculator va trebui configurat cu un sistem de
operare „Windows Server 2008” şi licenţe „client” aferente (acest sistem de operare şi licenţele
aferente vor fi incluse în proiectul de buget pentru anul 2010), server ce va permite managementul
întregii reţele judeţene de calculatoare de la nivelul structurilor de evidenţa persoanelor (acest
server nu poate face parte şi din altă reţea).
Dacă la începutul anului 2009 valoarea estimată şi prevăzută în buget a veniturilor proprii a
fost de 51 mii lei, la sfârşitul anului valoarea veniturilor proprii încasate a fost de 73,40 mii lei.
Din totalul veniturilor proprii încasate s-au cheltuit 49 mii lei (din veniturile proprii încasate sa asigurat plata tichetelor cadou ce s-au acordat în cursul anului salariaţilor instituţiei cu ocazia
evenimentelor prevăzute în Regulamentului intern de acordare a tichetelor cadou, aprobat prin
Dispoziţia nr. 3 din 06.01.2009).
Diferenţa de 24,40 mii lei dintre valoarea veniturilor încasate şi valoarea veniturilor proprii
utilizate, rămasă la 31 decembrie 2009 în contul de disponibil al instituţiei deschis la Trezoreria
Bacău s-a reportat pentru anul 2010.
În cursul anului s-a asigurat organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar –contabile în
conformitate cu dispoziţiile legale, urmărindu-se realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari
aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi respectarea disciplinei bugetare şi a celei
financiare. S-a realizat raportarea lunară şi trimestrială către Direcţia Buget – finanţe din cadrul
Consiliului judeţean Bacău a situaţiilor monitorizării cheltuielilor de personal pe elemente
componente. De asemenea s-a realizat organizarea contabilităţii bugetare asigurându-se
prezentarea conturilor de execuţie şi a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare.
Totodată s-a asigurat întocmirea documentelor de planificare financiară, plata integrală şi la
timp a drepturilor băneşti a personalului, urmărirea vărsării, la termen şi în cuantumurile stabilite, a
sumelor ce constituie obligaţii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi a
fondurilor speciale, organizarea contabilităţii finanţate din mijloace bugetare, prin care se asigură
evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare. Toate
acestea au fost însoţite de documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata cheltuielilor.
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S-a urmărit organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile, în conformitate cu
dispoziţiile legale, înregistrarea în contabilitate a tuturor valorilor patrimoniale (active fixe şi
circulante precum şi valori materiale si băneşti), precum şi păstrarea integrităţii patrimoniului şi
recuperarea debitelor.
S-a asigurat întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile,
precum şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special în conformitate cu
dispoziţiile legale.
În luna noiembrie s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului instituţiei, în
conformitate cu dispoziţiile legale, concluziile şi rezultatele inventarierii fiind consemnate în
procesele verbale întocmite de comisiile de inventariere.
Lunar s-au întocmit situaţiile privind veniturile realizate de personalul detaşat din cadrul
MIRA la D.J.E.P. Bacău, s-au centralizat situaţiile primite de la S.P.C.L.E.P.- urile din judeţ şi s-au
transmis aceste situaţii către I.N.E.P. Bucureşti. De asemenea s-a asigurat transmiterea către
S.P.C.L.E.P. - uri a radiogramelor primite de la I.N.E.P. ce conţin reglementari de natura financiarcontabilă.
Având în vedere rolul DJEP în coordonarea şi controlul metodologic al activităţii SPCLEPurilor şi pentru eliminarea neajunsurilor care mai există, atât în activitatea noastră, cât şi cea din
teritoriu ne propunem următoarele obiective:
1. Intensificarea activităţilor şi colaborarea cu factorii responsabili pentru identificarea şi
legalizarea persoanelor care sunt restanţiere pe linie de evidenţa persoanelor;
Răspunde: Şeful BEP + şefii SPCLEP
Termen: permanent
2. Folosirea mijloacelor mass-media pentru informarea populaţiei cu privire la obligaţiile
care le au pe linie de stare civilă şi evidenţa persoanelor;
Răspunde: Compartimentul secretariat, juridic, relaţii publice
Termen: permanent
3. Finalizarea inventarului de stare civilă la arhiva registrelor de stare civilă ex. 2 (terminat
în proporţie de 75% în 2009) pentru registrele din anul 1906 până în prezent;
Răspunde:

Comisia de inventariere stabilită prin dispoziţie internă;
Termen: 31.03.2010.

4. Crearea unui program informatic de arhivă, după finalizarea inventarului de stare civilă la
arhiva registrelor de stare civilă ex.2;
Răspunde:

Compartimentul de informatică
Termen: 31.05.2010.

5. Achiziţionarea unei licenţe Windows Server 2008 + Licenţe acces clienţi pentru
punerea în funcţiune a unui server la nivelul direcţiei cu scopul uşurării administrării şi gestionării
întregii reţele VPN la nivelul judeţului.
Răspunde:
Compartimentul de informatică
Termen: 31.12.2010
6. Intensificarea activităţilor pe linia protecţiei şi promovării drepturilor omului;
Răspunde:
Directorul executiv DJEP Bc
Termen: permanent
7. Continuarea organizării de instruiri profesionale la nivelul judeţului atât pe linie de
evidenţa persoanelor cât şi pe linie de stare civilă;
Răspunde:
Şeful BEP+Şeful SSt.Civ.
Termen: anul 2010
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8. Comunicarea modului de soluţionare a unor speţe complexe către SPCLEP-urile şi/sau
unit.administrativ-teritoriale din judeţ.
Răspunde:
Şeful BEP+Şeful SSt.Civ.
Termen: permanent
9. Intensificarea comunicării cu primarii şi secretarii unităţilor administrativ teritoriale din
judeţul Bacău, pentru a conştientiza rolul ofiţerului de stare civilă, realizând astfel degrevarea
acestora de activităţile care nu au nicio legătură cu LEGEA nr.119/1996.
Răspunde:
Directorul executiv DJEP Bacău
Termen: permanent

Volum de servicii servicii furnizate în anul 2009
de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SERVICIUL FURNIZAT
A. Starea Civilă
Soluţionarea cererilor privind schimbarea de nume pe cale administrativă
Soluţionarea cererilor privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate în
străinătate (332 + 765)
Soluţionarea cererilor de eliberare extrase de stare civilă
Instruiri
Control şi îndrumare la SPCLEP-uri şi Primării
Formular E401-Atestat privind comp. familiei în vederea acordării prestaţiilor fam.
Operare şi comunicare de menţiuni
Rectificări
Petiţii stare civilă
Verificarea şi centralizarea lunară /semestrială/anuală a indicatorilor specifici pe
linie de stare civilă de la 93 primării din judeţ
Total Servicii Stare Civilă
B. Evidenţa persoanelor
Furnizarea datelor din Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, la
solicitarea persoanelor fizice/juridice
Sprijin, îndrumare şi control
Comunicări CRDS
Verificare cereri pentru atestare a cetăţeniei şi domiciliului
Transmiterea indicatorilor zilnici la DEPABD
Instruiri anticorupţie, DGA + SIPI, Pol. de Frontieră + Jandarmi + IPJ Bacău
Petiţii evidenţa persoanelor
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 11 SPCLEP din judeţ
Activităţi cu caracter permanent privind rezolvarea erorilor din BDC privind CNPurile duble , decedaţi etc.
Total servicii Evidenţa Persoanelor
TOTAL SERVICII

Volum de
servicii
DJEP
Bacău
78
1097
1222
2
91
131
33.901
661
6
26
37215

1276
18
728
44
266
9
6
15
440
532
3334
40549

- 98 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2009

V. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „COSTACHE STURDZA”
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău este o instituţie publică integrată în
sistemul naţional de biblioteci care are misiunea de a satisface cerinţele de informare, studiu,
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 curiozitatea intelectuală, creativitatea şi competiţia, 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.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău organizează, pe lângă activităţile specifice
prevăzute de lege, manifestări culturale şi de promovare a cărţii la nivel judeţean.
În acest sens:
•
Biblioteca Judeţeană are un rol major în oferta de informaţii, la care au acces, fără
discriminare, toţi locuitorii de pe raza judeţului Bacău.
•
Informaţia este factor determinant în dezvoltarea ştiinţei, economiei şi a culturii, în
păstrarea identităţii naţionale şi locale.
•
Bibliotecarii instituţiei asigură asistenţă de specialitate oricărei persoane / organizaţii
care doreşte să facă o cercetare în scop personal, profesional, ştiinţific sau comercial.
•
Bibliotecarii instituţiei facilitează accesul la colecţiile bibliotecilor din România şi
oferă servicii specializate, care conduc la economie de timp şi la creşterea independenţei
utilizatorului în procesul cunoaşterii.
•
Bibliotecarii instituţiei accesează şi alte surse de informare, promovează legătura cu
experţi din toate domeniile cunoaşterii şi parteneriatul.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău este o organizaţie deschisă la colaborare
şi parteneriat, reprezintă o forţă de muncă flexibilă şi specializată, dispune de un personal care
respectă şi promovează calitatea şi valoarea şi are ca obiectiv asigurarea unui management de
calitate.
Obiectivele generale ale anului 2009 au fost:
•
Valorificarea şi gestionarea corectă a resurselor prin adoptarea optimă a fondurilor
şi serviciilor la nevoile utilizatorilor bibliotecii, cu accent pe alocarea într-un mod inovativ şi
flexibil a resurselor existente;
•
Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional, cultural şi
educaţional, cu un accent deosebit pe folosirea inovativă a noilor tehnologii, dar şi pe ideea
că nu trebuie să fie schimbate sau oprite serviciile deja orientate spre nevoile utilizatorilor;
•
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului pentru a putea oferi servicii
de înaltă calitate;
•
Creşterea gradului de utilizare a bibliotecii, ca răspuns la valorificarea şi gestionarea
adecvată a resurselor;
•
Îndrumarea metodologică de specialitate a bibliotecilor publice din judeţul Bacău,
municipale, orăşeneşti şi comunale;
•
Promovarea imaginii şi a serviciilor bibliotecii.
În formularea şi îndeplinirea obiectivelor s-au avut în vedere câteva criterii importante:
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Criteriul evoluţiei, conform căruia au fost menţinute şi dezvoltate activităţile tradiţionale de
bază şi în acelaşi timp au fost înfiinţate servicii noi, moderne, aşteptate de public şi realizate cu
mijloacele tehnologiei informaţionale.
Criteriul valorii publice, conform căruia biblioteca şi-a orientat activitatea spre acele zone în
care prin serviciile ei poate aduce beneficii comunităţii.
Criteriul diferenţei a individualizat biblioteca în contextul cultural în care evoluează,
orientând-o spre servicii care nu dublează serviciile altor instituţii, dar sunt complementare cu
acestea şi se realizează în parteneriat, adăugând valoare rezultatelor obţinute.
Valorificarea şi gestionarea eficientă a resurselor
Prin aceasta biblioteca îşi realizează misiunea ei de bază şi anume aceea de a satisface
cerinţele publicului care o frecventează.
Acest lucru s-a obţinut prin:
• Aplicarea unor politici de achiziţii de documente astfel ca sumele alocate pentru acest
capitol să fie cât mai eficient folosite.
Oferta de documente noi este unul dintre principalele aspecte apreciate de utilizatori. S-a
efectuat o documentare mai amplă asupra pieţei editoriale, o comunicare optimă şi eficientă cu
furnizorii, dar şi o mai bună colaborare între compartimentul achiziţii şi secţiile de relaţii cu publicul.
Astfel, în 2009 s-au completat colecţiile bibliotecii cu un număr de 6505 unităţi de bibliotecă (cărţi,
documente audio-video, periodice). Din acestea 4558 reprezintă cărţi achiziţionate cu factură din
fondurile alocate, 1191 cărţi şi 189 periodice achiziţionate din donaţii, 188 cărţi şi 90 periodice
pentru fondul Depozitului Legal, 289 documente audio-video. În 2009 biblioteca a contractat 84 de
abonamente publicaţii periodice, în valoare de 17 742 lei. În total, pentru achiziţii s-au cheltuit 128
mii lei, din care 32 mii lei din venituri proprii.
S-au eliminat din evidenţă, prin casare, un număr de 925 unităţi de bibliotecă.
Astfel, colecţiile bibliotecii însumează la finele anului 2009 un număr de aproximativ 440000
de unităţi de bibliotecă.
La acest capitol, achiziţii, demnă de remarcat este donaţia de carte din sec. XIX şi început
de sec. XX, din partea familiei prof. Virgiliu Neculau (1901-1983). Donaţia este compusă dintr-un
număr de 565 volume, în marea lor majoritate ediţii în limbile germană şi franceză, editate şi
tipărite de case celebre din Europa care au avut contribuţii semnificative în evoluţia artei
tipografice.
În acelaşi context se remarcă achiziţia de cărţi digitale audio care reprezintă implementarea
standardului Daisy – standard internaţional de accesibilizare a informaţiei pentru persoanele cu
deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire, în bibliotecile publice. Aceste cărţi digitale audio
sunt citite de un tip special de aparat, două la număr, care au intrat în patrimoniul bibliotecii prin
donaţie, ca urmare a protocolului de colaborare încheiat cu Fundaţia „Cartea călătoare” din
Focşani.
• 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 7294 de titluri carte, 450 titluri documente audio-video, 183 titluri documente seriale, 4491
autori noi, 19468 de numere de inventar corespunzătoare unităţilor biblioteconomice prelucrate, sau operat modificări şi actualizări pe un număr de 6748 volume. S-a completat baza de date
electronică „Articole din publicaţii seriale”, din softul integrat de bibliotecă TINLIB cu 1120 de
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înregistrări cu privire la articole ce fac parte din Bibliografia Judeţului Bacău. S-au făcut paşi
importanţi în trecerea la evidenţa informatizată a publicaţiilor intrate în bibliotecă.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău gestionează un sistem informatic compus
din 57 calculatoare, 11 laptopuri şi un număr suficient de alte echipamente multifuncţionale care
acoperă mulţumitor nevoile angajaţilor, ale Centrului Judeţean de Formare înfiinţat în 2009,
precum şi cele ale publicului.
Infrastructura logistică şi de comunicaţii a fost administrată corespunzător, de asemenea
softul de specialitate TINLIB.
•
Menţinerea accesului la Internet pentru public.
Staţii de lucru pentru utilizatori conectate la Internet: 10 la sediul central şi suplimentarea în
2009 cu încă 2 staţii, câte una la filialele Mioriţa şi Bicaz.
•
Verificarea patrimoniului bibliotecii la termenele prevăzute de lege.
•
Menţinerea condiţiilor optime de funcţionare în toate spaţiile bibliotecii.
În acest sens, s-au reorganizat în permanenţă colecţiile din cadrul secţiilor bibliotecii şi
filialelor pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor utilizatorilor. Pornind de la principiul că biblioteca
trebuie să ofere un spaţiu atractiv pentru utilizatori şi pentru personal, în acest an s-au efectuat
reparaţii şi îmbunătăţiri substanţiale atât la sediul central cât şi la filialele Bicaz şi Mioriţa, iar pentru
filiala Ştefan cel Mare s-a reuşit găsirea şi închirierea unui spaţiu corespunzător şi mutarea în noua
locaţie. S-au valorificat toate spaţiile încă disponibile din depozite, achiziţionând rafturi noi pentru
extinderea colecţiilor. Astfel, putem afirma, că atât sediul central cât şi filialele în care biblioteca
desfăşoară activităţi pentru public sunt modernizate, oferă o ambianţă plăcută, asigură servicii şi
facilităţi moderne.
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 relizate 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 2009 – bibliografie;
- „Bacău 600” oglindit în presa băcăuană;
- Bibliografia judeţului Bacău 2000;
- Calendarul cultural – 2010;
- Bibliografia Judeţului Bacău 2009;
- Catalogul „Eugen Ionescu. Concurs Internaţional de Ex-libris”.
Despre modul cum a fost realizat Catalogul „Eugen Ionescu. Concurs Internaţional de Exlibris” s-au primit aprecieri deosebite de la specialişti de marcă în domeniu.
Programele şi proiectele culturale ale anului 2009 au avut ca scop continuarea
manifestărilor tradiţionale ale bibliotecii, atragerea de noi colaborări şi iniţierea de acţiuni cu
caracter interdisciplinar. Diversificarea ofertei culturale s-a realizat atât sub aspectul conţinutului,
cât şi al modalităţilor de abordare, aşa încât să fie cât mai atractive pentru public. Prin programele
şi proiectele culturale biblioteca vine în sprijinul învăţării pe tot parcursul vieţii, pentru toate
grupurile de vârstă şi toate categoriile socio-profesionale, prin intermediul instituirii învăţării
nonformale.
În anul 2009, la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” s-au organizat un număr de 96 activităţi
culturale, 206 expoziţii ( de carte, dar şi de tablouri, sculptură, icoane, ex-librisuri, fotografii,
obiecte, etc.), 21 lansări de carte, 34 panouri foto-documentare, 12 vizionări de filme, 14 audiţii, 8
simpozioane, 6 conferinţe.
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Este o practică frecventă a bibliotecii stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu alte
instituţii de cultură sau educative băcăuane, pentru creştera 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. S-au încheiat parteneriate şi cu alte tipuri de organizaţii, cum
ar fi: Fundaţia „Cartea Călătoare” Focşani, Penitenciarul Bacău, Asociaţia „Mie îmi pasă” Bacău,
Asociaţia „Buzunarul cu teatru” Bacău, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Bacău, Asociaţia Nevăzătorilor filiala Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, Editura Humanitas, ş.a. În instituţia noastră s-au derulat, pe lângă proiectele naţionale, şi
câteva proiecte internaţionale, dintre care unul sub egida UNESCO.
Numărul total de astfel de parteneriate şi protocoale pentru anul 2009 este de 71.
În continuare biblioteca este căutată frecvent de alţi parteneri şi numărul relaţiilor stabilite în
această formă este în creştere.
Dintre programele şi proiectele care s-au detaşat prin noutate şi prin tendinţa de racordare
la practicile europene se remarcă:
Conferinţele bibliotecii – organizarea unei serii de conferinţe, serie începută în ianuarie
2009 şi încheiată în iunie a aceluiaşi an. Cele 6 ediţii ale conferinţelor au adus în faţa unui public
numeros, de peste 300 de participanţi la fiecare manifestare, personalităţi de prestigiu ale culturii
româneşti: prof. univ. Ştefan Munteanu, scriitorul Danion Vasile, cercetătorul polar Theodor
Negoiţă, academicianul Dan Zamfirescu, scriitorul româno-american Ovidiu Hurduzeu, criticul
literar Theodor Codreanu. Totodată au fost vernisate 6 expoziţii la temă şi s-au lansat 10 cărţi ale
conferenţiarilor. Seria conferinţelor bibliotecii a cunoscut un real succes de public şi a avut un larg
ecou mediatic, local şi naţional, constituindu-se într-un veritabil trend cultural al zonei noastre.
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Concursul Internaţional de Ex-libris, ediţia a XXII-a cu tema „Eugen Ionescu” – o
manifestare culturală de nivel internaţional (au participat concurenţi din România, Franţa, Belgia,
Italia, Rep. Moldova, Azerbaidzjan) care a devenit un punct de interes în peisajul plastic băcăuan,
şi în acelaşi timp un blazon al instituţiei care
îmbogăţeşte colecţiile speciale cu un fond atât
de valoros.
Proiectul acesta îşi restaurează din
mers propria continuitate, recuperând şi
transpunând artistic teme şi personalităţi ale
culturii noastre. Tema concursului, numărul
participanţilor, efervescenţa creativă a celor
tineri şi realizarea artistică a lucrărilor dau
valoare şi dimensiune concursului din acest
an.

Programul de vacanţă – un proiect care a dat posibilitatea de petrecere în mod educativ şi
plăcut a vacanţei. Programul s-a bucurat de un succes incontestabil, el aducând zilnic în bibliotecă
grupe de 20-30 de copii până în 14 ani, totalul participanţilor însumând 1935 de copii.
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Bibliotecari în devenire – proiect care a presupus dezvoltarea competenţelor specifice
domeniului cercetării, informării şi documentării, cum şi implicarea activă într-o serie de activităţi de
voluntariat.
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Şcoala după şcoală la bibliotecă – proiect care şi-a propus să asigure condiţii de învăţare ,
recreere, supraveghere şi protecţie unui grup de 8-10 copii, în intervalul orar 12-16, de luni până
vineri, pe parcursul întregului an şcolar. Locul de desfăşurare este la filiala Bicaz.
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Săptămâna Bibliotecii – care a marcat Ziua Bibliotecarului printr-o serie bogată de activităţi
specifice. Cel mai important moment al acestui eveniment îl constituie, an de an, decernarea de
premii şi diplome bibliotecarilor cu performanţe profesionale deosebite.

Se mai remarcă şi alte proiecte şi programe desfăşurate: Anul Internaţional al Astronomiei,
Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii, Salonul Cărţii pentru Copii, Zilele Bacăului, Sub semnul lui
Hipocrate, şi multe, multe alte activităţi care au atras un public numeros.
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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 volorile şi serviciile de bibliotecă, în ciuda tendinţei
manifestate la nivel mondial de scădere a interesului pentru lectură.
Astfel, numărul de utilizatori activi în 2009 a fost de 4985 din care nou înscrişi 2308. Din
cei 2308 utilizatori, 75 % reprezintă elevi şi studenţi. Utilizarea bibliotecii prin vizite directe la sediul
central şi la cele trei filiale, dar şi utilizarea bibliotecii de la distanţă prin servicii telefonice, vizite
virtuale via Internet, au fost de 99755 vizite, cu o frecvenţă medie zilnică de aproximativ 391. Din
totalul de 99755 vizite, 2112 sunt servicii oferite telefonic, fax, poştă; 2000 sunt vizite virtuale via
Internet, iar 10778 sunt numărul de participanţi la evenimente culturale.
S-au împrumutat 300018 unităţi de bibliotecă, din care 149355 consultate în bibliotecă.
Indicatorii menţionaţi succint sunt superiori celor din anul precedent.
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului
pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate
Perfecţionarea profesională în biblioteconomie s-a concretizat prin participarea la cursurile
organizate de Centrul de Pregătire Profesională din Cultură al Ministerului Culturii a unui număr de
13 salariaţi. De mare importanţă la acest capitol este şi înfiinţarea Centrului Judeţean de Formare,
despre care se va detalia mai jos.
Îndrumarea metodologică de specialitate a bibliotecilor publice din judeţul Bacău
În anul 2009 activitatea metodică a Bibliotecii Judeţene „Costache Sturdza” Bacău s-a
concentrat pe două componente principale:
1.
Pregătirea profesională a bibliotecarilor publici din judeţul Bacău
2.
Conceperea unui proiect de informatizare a bibliotecilor publice din judeţul Bacău şi
aplicarea acestuia la concurs în cadrul Programului Naţional Biblionet, lansat de IREX
România.
Pregătirea profesională, în cadrul activităţii metodice a Bibliotecii Judeţene, a cuprins 5
întâlniri pe centre zonale (Oneşti, Moineşti, Răcăciuni, Podu Turcului şi Bacău) în perioada 14-20
mai 2009, efectuându-se instruirea detaliată a tuturor bibliotecarilor publici din judeţ pentru
participarea la Programul Naţional Biblionet şi s-au luat măsurile organizatorice concrete pentru
constituirea dosarelor de concurs. A doua perioadă de întâlniri a fost 27-31 iulie 2009, în cadrul
cărora au fost puse la punct detaliile organizatorice pentru primirea echipamentelor informatice
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după câştigarea concursului din runda I. Următoarea sesiune de instruiri profesionale a avut loc la
15 decembrie 2009, la sediul Bibliotecii Judeţene, cu două teme strict profesionale („Bibliotecarul
comunicator, un partener al utilizatorului în societatea informaţională” şi „Noi servicii de bibliotecă
în condiţiile punerii în funcţiune a CIP”), precum şi lansarea rundei a II-a de extindere a
informatizării bibliotecilor publice din judeţ prin Programul Naţional Biblionet. În cadrul acestor
întâlniri profesionale au fost lansate şi 5 titluri de cărţi în prezenţa autorilor şi a unor critici literari
referenţi.

Informatizarea bibliotecilor publice în cadrul Programului Naţional „Biblionet. Lumea în
biblioteca mea.” a ocupat cea mai mare parte a activităţii metodice. Programul este de nivel
naţional şi este finanţat din sursă privată, având ca scop modernizarea bibliotecilor publice.
Bibliotecile publice din judeţul Bacău, câştigătoare, vor asigura publicului acces gratuit la internet.
Partener este IREX România (cu susţinerea fundaţiei Bill şi Melinda Gates).
În perioada mai-iunie 2009, a fost constituită o mapă electronică formată din 25 de dosare
ale bibliotecilor comunale şi orăşeneşti care s-au înscris la competiţie. Pe baza ei, Biblioteca
Judeţeană a conceput un proiect care a câştigat competiţia, rezultatul fiind anunţat la 20 iulie 2009.
Astfel, 19 biblioteci comunale şi Biblioteca Orăşenească Buhuşi au câştigat câte 4, respectiv, 6
calculatoare, câte o imprimantă şi un scaner şi alte echipamente necesare legării la reţeaua
globală de Internet. În total, este vorba de 78 de computere, 20 de imprimante, 20 de scanere, 78
de camere web, 78 de căşti cu microfoane şi alte echipamente, precum şi toate softurile gratuite.
Aparatura a fost distribuită la sfârşitul anului 2009.
În septembrie 2009 a fost constituit Centrul Judeţean de Formare, dotat (prin donaţie) de
către IREX cu 11 laptop-uri şi softul necesar pregătirii profesionale gratuite în IT şi managementul
Caculatoarelor cu Internet pentru Public a bibliotecarilor publici. Totodată, două bibliotecare de la
Biblioteca Judeţeană au fost trimise la cursuri de formarea formatorilor, urmând să fie trainerii
Centrului Judeţean de Formare.
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În cadrul acestui centru au fost deja instruiţi 21 bibliotecari cu profesori de la EOS
Timişoara, alţii 10 urmând să fie şcoliţi în luna ianuarie 2010. Întrucât, la 15 decembrie am lansat
runda a doua de extindere în cadrul Programului Biblionet, am constituit deja o nouă mapă cu 25
de dosare în vederea obţinerii de calculatoare pentru încă 20 de biblioteci publice.
Promovarea imaginii şi a serviciilor bibliotecii
Pentru o instituţie publică, promovarea unei imagini corecte şi vizibilitatea tuturor acţiunilor
sunt condiţii esenţiale pentru a fi percepută şi apreciată corespunzător de către comunitate.
Colaborarea cu mass-media locală şi naţională s-a concretizat în multiple apariţii în presa
scrisă şi audiovizuală. Toate evenimentele mari ale bibliotecii au beneficiat de anunţuri, prezentări,
interviuri, emisiuni TV şi radio, transmisii de înregistrări. Referirile sunt atât în presa locală tipărită (
sunt cca. 350 de referiri la activitatea bibliotecii ) cât şi în presa electronică.
Anunţurile postate pe site-ul bibliotecii ( www.bjbc.ro ) şi informaţiile despre serviciile şi
activităţile curente au fost o altă modalitate de informare, dar şi de formare a imaginii instituţiei
care se vrea prezentă mereu în atenţia publicului.
Dezvoltarea serviciului de pe site-ul web, denumit Întreabă bibliotecarul , are de asemeni
un rol de promovare a serviciilor bibliotecii.
Materialele informative distribuite utilizatorilor sub formă de broşuri, pliante, invitaţii,
fluturaşi, afişe au informat publicul despre oferta bibliotecii, programul de funcţionare, condiţii de
înscriere, parteneri, colaboratori, etc.
Apreciem că toate aceste demersuri au contribuit la construirea şi promovarea unei imagini
corecte despre bibliotecă şi au făcut-o vizibilă ca instituţie culturală de prestigiu.
Activitatea financiar – contabilă
Veniturile bibliotecii au fost de 1 706 mii lei din care de la bugetul local 1 674 mii lei şi 32
mii lei venituri proprii. Totalul cheltuielilor a fost de 1 665,43 mii lei, din care 1 231,57 mii lei
cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii 425,84 mii lei şi cheltuieli pentru achiziţii cărţi,
publicaţii şi materiale documentare 128,4 mii lei.
Activitatea financiar - contabilă s-a desfăşurat, ca şi în anii precedenţi, 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.
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Activităţile enumerate în prezentul raport reprezintă activitatea desfăşurată de
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” în anul 2009, prin secţiile 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, discutate de muzeografii
din cadrul instituţiei, şi aprobate.
Există mai multe categorii de proiecte care se desfăşoară în cadrul instituţiei, şi
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anume proiecte cultural – expoziţionale, ştiinţifice şi educaţionale.
Proiectele desfăşurate ca parte a planului cultural minimal sunt structurate astfel
încât să acopere principalele domenii care vizează activitatea unui muzeu conform
legislaţiei existente, structurare prezentă şi în cadrul proiectului de management în baza
căruia este condusă instituţia.
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 fiind 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.

CERCET ARE

SIMPOZIOANE
ŞTIINŢIFICE

PROIECTE
EDUCAŢIONALE

EXPOZIŢII

PATRIMONIU
CULTURAL MOBIL
(COLECŢII)
PUBLICAŢII
ŞTIINŢIFICE

BIBLIOTECĂ DE
SPECIALITATE

Proiectele propuse şi finalizate în anul 2009, s-au realizat în colaborare cu
Universitatea Bacău, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Agenţia
Regională de Protecţie a Mediului, Agenţia de Protecţie a Mediului, Direcţia Silvică,
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Biblioteca Judeţeană Bacău.
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Realizarea şi conceperea tematicii expoziţiilor prevăzute în planul cultural minimal
pentru anul 2009, precum şi documentarea pentru susţinerea proiectelor educaţionale
(prezentări multimedia, prelegeri, pregătire pentru aplicaţii practice, colaborări) sunt
activităţi curente, ce continuă de-a lungul anului.
De asemeni, de-a lungul anului a continuat activitatea de mărire şi îmbunătăţire a
bazei de date ce conţine evidenţa informatizată a patrimoniului instituţiei
Proiectele cultural – expoziţionale desfăşurate în anul 2009, sunt prezentate în
tabelul nr. 1.

Tabel nr. 1 Proiecte cultural – expoziţionale desfăşurate în anul 2009.
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

1.

Denumirea activităţi

Locul de susţinere

A. EXPOZIŢII
„Poluarea incotro” - expoziţie itinerantă
Muzeul de Şt. Naturii
- Sera
Arii protejate din Romania „Rezervaţia
Vivariu
naturală Munţii Nemira” – expoziţie
temporară.
„Telescopul Spaţial Hubble”- expoziţie Biblioteca Judeţeană
itinerantă
„C. Sturza”
„Omul pe lună” - expoziţie temporară
Observatorul
Astronomic
„Calul - animal nobil”
Vivariu
Arii protejate din România „Arii Naturale
Vivariu
Protejate de Interes Avifaunistic” –
fotoexpoziţie
„Flori si albine o poveste dulce pentru tine” Muzeul de Şt. Naturii
- expoziţie temporară
„Surâsul verii” – fotoexpoziţie
Muzeul de Şt. Naturii
Mari biologi români – „Profesori şi elevi ai
Casa Memorială
marelui savant Ion Borcea” – expoziţie “Ion Borcea” Racova
permanentă
Amfibieni şi reptile - cunoaştere şi protecţie Unităţi şcolare din
- expoziţie itinerantă
Bacău
Lumea animalelor de lângă noi - expozitie Unităţi şcolare din
itinerantă
Bacău
B. MANIFESTARI COMPLEXE
ANUL NAŢIONAL AL ASTRONOMIEI
Observatorul

Vernisaj

12.02.2009
27.02.2009

28.05. 2009
10.11. 2009
12.11.2009
10.12.2009

03.12.2009
03.12.2009
09.12.2009

2009
2009

08.03.2009
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2.

3.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.

„Şi ea este astronom”, „100 ore de
Astronomic
05.04.2009
astronomie”, „ Săptămâna astronomiei”,
„V. Anestin”
29.04.-3.05.2009
5-6.08.2009
„Eclipsa de Lună prin penumbră”,
„Săptămâna Spaţiului”
6-8.10.2009
NOAPTEA MUZEELOR,
Observatorul
17.05.2009
„Cerul Bacăului”- observaţii astronomice în
Astronomic
aer liber
„V. Anestin”
„ION BORCEA – 130 ANI DE LA Casa Memorială
09-10.12.2009
NAŞTERE” - simpozion
„Ion Borcea” Racova
C. PROIECTE EDUCATIONALE
pentru
descoperire
şi
Vivariu

„Împreună
cunoaştere”
„Pădurea – trecut, prezent şi viitor”
„Natura, casa mea - 22 Aprilie – TERRA,
planeta noastră”;
Ziua Mondială a Zonelor Umede
Ziua păsărilor
Luna Pădurii

Vivariu

Unităţi şcolare
Vivariu
Unităţi şcolare,
Muzeul Şt. Naturii,
Vivariu
Ziua Pamântului
Unităţi şcolare
Ziua Păsărilor şi a Arborilor
Vivariu
Ziua Mediului
Unităţi şcolare
Ziua Mondială a Habitatului
Unităţi şcolare
Ziua Mondială a Animalelor
Unităţi şcolare
D. TIPĂRITURI
Revista
Ştiinţifică
–
STUDII
ŞI
Editura
COMUNICĂRI vol. XXII
„Ion Borcea”
Broşuri:
Editura
„Cum să-ţi faci un ierbar?”
„Ion Borcea”
„Cum să-ţi faci un insectar?”

12-14.02.2009

23.04.2009
02 februarie
01 aprilie
15 martie - 15
aprilie
22 Aprilie
10 Mai
05 iunie
01 octombrie
04 octombrie
decembrie
decembrie

Proiectele educaţionale au fost realizate în şcoli din judeţul Ba ăcu, în ba z a
protocolului de colaborare semnat cu Inspectoratul Şcolar Bacău, şi a protocoalelor de
colaborare cu unităţile şcolare.
Anul 2009, a fost al doilea în care an în care Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” a fost prezent în unităţi şcolare din Bacău, pe lângă proiecte expoziţionale
prin expoziţii itinerante.
Expoziţiile itinerante disponibile pentru unităţile şcolare din municipiu şi judeţul
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Bacău sunt: „Lumea animalelor de lângă noi”; „Amfibieni şi reptile - protecţie şi
cunoaştere” şi „Poluarea încotro?”.
Cele 32 proiecte educaţionale (tabelul nr. 2) desfăşurate în anul 2009 cuprind atât
acţiuni de cunoaştere şi conştientizare a valorilor mediului înconjurător, acţiuni de tipul
„hands-on”, dedicate manifestărilor din calendarul naturii cum sunt cele enumerate în
tabelul nr. 1.
În cadrul acestora, se desfăşoară şi lecţii educative, de recapitulare şi de fixare a
cunoştinţelor de biologie prin prezentare de filme ştiinţifice, documentare, prezentări
multimedia , a ctivită ţi în teren, şi concursuri de desen pe teme de mediu, având drept
scop educarea elevilor în spiritul conturării deprinderilor de conservare şi protecţie a
naturii.

Tabel nr. 2 Proiecte educaţionale desfăşurate în anul 2009.
Nr. Acţiuni /prezentări multimedia
crt.
1.

Locul de
desfăşurare a
acţiunii
Şcoala „Nicolae
Iorga”.

Data

Echipa de
proiect

11..27.02.

Ghiurcă Daniel
Guşă Delia
Roşu George
Tudor Anca ,
Tofan Florin,
Zaharia
Lăcrămioara
Tudor Anca ,
Tofan Florin
Paraschiv Dalia,
Burghelea Costel
Paraschiv Dalia,
Burghelea Costel
Burghelea Costel
Paraschiv Dalia

Itinerare expoziţie „Amfibieni
şi
reptile”
prezentări
multimedia
„Zonele umede, izvoare ale
vieţii”

Scoala „Dimitrie
Leonida” Bacău

12.02.

3.

„Pic pic pic un strop de apă”

Grădiniţă Lespezi

4.

7.

„Împreună pentru descoperire şi
cunoaştere”
„Pădurea – trecut, prezent şi
viitor”
– „Natura, casa mea”, „22
Aprilie – TERRA, planeta
noastră”;
„Poluarea încotro?”

25.02.
26.02.
1214.02.
1214.02.
23.04.

8.

„Misterele Universului”

2.

5.
6.

Vivariu
Vivariu
Vivariu

Colegiul de
ecologie „Gr.
Antipa”
Sc. de arte si
meserii

5.03.

Zaharia L, Tudor
A., Tofan F.

18.03.

Adam Oana,
Barabaş Bogdan
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9.

Poduri Bacău
Colegiul de
ecologie „Gr.
Antipa”

„Poluarea încotro?”

9.03.

10. „Poluarea încotro?”

Colegiul„Gr.Anti
pa”

1619.03.

11. Amfibieni şi reptile

„Gradinita 29”

20.03.

12. „Poluarea încotro?”
Luna pădurii

Col D.Mangeron,
Saucesti, Schineni

8.10.04.

13. Misterele universului

Poduri Bacău
Sc.18
Col.M.Eminescu

7. 04 10 .04.
12.15.05.

Liceul Saligny

16.05.

Saucesti, Serbesti,
Sc.
Miron Costin
Sc.16
Şcoala „Ion
Creangă”
Sc.Săuceşti,
Şerbeşti,
Sc.Siret
Şcoala „Alecu
Russo”
Sc.nr.28

04.06.
05.06.

14. „Poluarea încotro?”

15. Misterele Universului
16. Ziua mediului

17. Prezentări multimedia
18. Prezentari multimedia

19. Prezentări multimedia
20. Prezentari multimedia

21. Prezentări multimedia
22. „Lumea
picătură”

nevăzută

dintr-o

Şcoala „Spiru
Haret”;
Muzeul de st.
Naturii

05.06.
4.06.

4.06.
5.06.

29.09.
30.09.

Tudor Anca ,
Tofan Florin,
Zaharia
Lăcrămioara
Tudor Anca ,
Tofan Florin,
Zaharia
Lăcrămioara
Ghiurcă Daniel,
Guşă Delia, Roşu
George
Tudor Anca ,
Tofan Florin,
Zaharia
Lăcrămioara
Adam Oana,
Barabaş Bogdan
Tudor Anca , Tofan
Florin, Zaharia
Lăcrămioara
Adam Oana ,
Barabaş Bogdan
Tudor Anca , Tofan
Florin, Zaharia
Lăcrămioara, Pavel
Otilia
Maria Velea
Tudor Anca , Tofan
Florin, Zaharia
Lăcrămioara
Maria Velea
Tudor Anca , Tofan
Florin, Zaharia
Lăcrămioara
Maria Velea
Tudor Anca , Tofan
Florin, Zaharia
Lăcrămioara
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23. Prezentări multimedia
24. „Lumea
picătură”

nevăzută

dintr-o

25. Prezentări multimedia
26. „Apa între bine şi rău”

27. Prezentări multimedia
28. Din tainele lumii microscopice

29. Lumea nevăzută dintr-o picătură

Şcoala „Spiru
Haret”;
Gr. Sc. Gr. Antipa
Bacău

6.10.

Maria Velea

7.10.

Şcoala „Româno
Americană”,
Sc. Gen. Siret

16.10.

Tudor Anca , Tofan
Florin, Zaharia
Lăcrămioara
Maria Velea

Liceul Sportiv
Sc. nr. 10 Bacău

24.10.
25.10.

Gr. Şcolar Gr.
Antipa

12.11.

30. Prezentări multimedia

16.10.

Colegiul Naţional
„Vasile
Alecsandri”,
31. Lumea nevăzută dintr-o picătură
Gr. Şcolar Gr.
Antipa

12.11.

32. Prezentări multimedia

05.11.

33. „Lumea
picătură”

nevăzută

dintr-o

Şcoala „Ion
Simionescu”
Lilieci;
Gr. Şcolar Gr.
Antipa

20.11.

05.11.

Tudor Anca , Tofan
Florin, Zaharia
Lăcrămioara
Maria Velea
Tudor Anca , Tofan
Florin, Zaharia
Lăcrămioara, Pavel
Otilia
Tudor Anca , Tofan
Florin, Zaharia
Lăcrămioara
Maria Velea

Tudor Anca , Tofan
Florin, Zaharia
Lăcrămioara
Maria Velea

Tudor Anca , Tofan
Florin, Zaharia
Lăcrămioara

În a ceastă direcţie, oferta muz eului s-a îmbogăţit, pe lângă oferta ştiinţifică şi
culturală existând o ofertă de prezentări multimedia, ataşată prezentului raport.
Realizarea acestor proiecte, cultural – expoziţionale şi educaţionale, precum şi
strategia de marketing cultural pusă în practică prin acţiuni de popularizare a expoziţiilor
şi manifestărilor organizate de instituţie, în anul 2009, s-au concretizat în faptul că, un
număr de 23227 vizitatori au călcat pragul Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, după
cum urmează:
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Tabel nr. 3 Numărul de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”, pe secţii, pentru anul 2009 .
Nr.
crt.
1.
2.

Număr vizitatori

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.

cu plată

grup

individual

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
19969
1596
1637
25

Total

21565
1662
23227

Muzeul de Ştiinţele Naturii
7874
400

264
0

8138
400
8538

Vivariul
5949
300

1136
25

7085
325
7410

Observatorul Astronomic
6111
937

186
0

6297
937
7234

Casa Memorială „Ion Borcea” Racova
35
10

45

Pentru îmbogăţirea patrimoniului instituţiei, în programul cultural ştiinţific au fost
prevăzute pentru anul 2009, 17 lucrări ştiinţifice (tabelul nr. 4) care presupun cercetări
floristice şi de vegetaţie de pe valea râului Siret, cunoaşterea diversităţii fungilor din
judeţul Bacău, a vegetaţiei muscinale din munţii Ta cău,
r
a entomofa nuei, şi
herpetofaunei, din judeţul Bacău, inclusiv Bazinul mijlociu al Siretului.

Tabel nr. 4 Lista activităţilor de cercetare ştiinţifică realizate în anul 2009.
NR.
CRT.

1.
2.
3.
4.
5.

DENUMIREA ACTIVITĂŢII

Contribuţii la cunoaşterea biodiversităţii cerambicidelor
(Coleoptera,Cerambycidae) din jud. Bacău
Ciupercile şi mediul lor de viaţă
Contribuţii la studiul araneelor din judeţul Bacău
Cercetări asupra ecologiei scarabeidelor (Scarabaeoidea,
Coleoptera din jud. Bacău
Algele din lacurile de acumulare – biodiversitate şi ecologie

AUTORUL
PROIECTULUI

Gurău Gabriela
Jigău Ortansa
Atănăsoaie Isabel
Arinton Mihaela
Tudor Anca
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6.

Studiul faunistic, sistematic şi ecologic al Apoidelor antofile
din fauna Moldovei
Studiul populaţiilor de amfibieni şi reptile din judeţele
Bacău şi Neamţ

Tomozei Bogdan

8.

Studiul speciilor din Familia Elateridae răspândite în pajişti
şi importanţa lor ecologică şi economică

Zaharia
Lăcrămioara

9.

Contribuţii la studiul populaţiilor de reptile şi pasări din
bazinul mijlociu al Siretului şi cartarea herpetofaunei şi
ornitofaunei din jud. Bacău
Studierea scolitidelor din România şi Europa
Diversitatea fungilor din jud. Bacău

7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Studiul briofitelor din jud. Bacău
Contribuţii la cunoaşterea entomofaunei de carabide
(Coleoptera – Carabidae) din bazinul mijlociu al Siretului.
Contribuţii
la
cunoaşterea
entomofaunei
(Diptera
Syrphidae) din rezervaţia Perchiu -Bacău
Studiul avifaunei şi a paraziţilor externi la diferite grupe de
animale din bazinul mijlociu al Siretului.
Cercetari privind biodiversitatea curculionidelor –
Coleoptera din Munţii Nemira
Studii de biodiversitate floristică si de vegetatie în munţii
Berzunţi, Bacău
Studiul micromamiferelor din diferite ecosisteme ale
bazinului mijlociu al Siretului.

Ghiurcă Daniel

Roşu Sorin
Maftei Daniel
Pavel Otilia
Roşu George
Păsălău Elena
Pavel Valeria
Burghelea Costel
Guşă Delia
Ardei Irina
Paraschiv Dalia

În realizarea acestor lucrări s-au avut în vedere:
- îmbogăţirea bibliografiei cu privire la zona şi grupul sistematic studiat;
- stabilirea metodelor de lucru în teren.
- studierea materialului existent în colecţie;
- determinare, redeterminare, verificare;
- s-au fă cut depla sări în teren pentru observa iţi, colecta er de material biologic în
localităţile: Slănic Moldova, Racova, Ocolul Silvic Căiuţi, Ocolul Silvic Dărmăneşti,
Trebeş, Luncani, Ocolul Silvic Zeletin, Trebeş;
- Participare la sesiunile ştiinţifice de comunicări organizate la Galaţi, Cluj, Craiova,
Chişinău, Prahova, Bacău;
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- Participare la al XIX-lea Simpozion al Societăţii Lepidopterologice Române - „Protecţia
şi conservarea entomofaunei României” Galaţi (24-26 aprilie 2009 - Arinton Mihaela,
Zaharia Lăcrămioara).
- Participare la Simpozionul Naţional de Micologie 2-4 sept 2009 – Cluj ( Pavel Otilia);
- Participare la Sesiunea ştiinţifică internaţională „Muzeul şi cercetarea ştiinţifică” - 23-26
sept. 2009 – Craiova (Gurău Gabriela, Arinton Mihaela);
- Participare la Simpozionul Naţional „Natura şi Omul” – Prahova 1-2 oct. 2009 (Gurău
Gabriela, Jigău Ortansa);
-

Participare la Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Zoologie de pe lângă

Academia Republicii Moldova (10 nov. 2009);
În urma organizării expediţiilor de teren s-a colectat material biologic (tabel nr. 5).

Tabel nr. 5 Evidenţa materialului biologic colectat, preparat, determinat şi
introdus în colecţie în anul 2009.
Material colectat
Nr. Numele
crt. Prenumele
1. Proca Maria
2. Tomozii
Bogdan
3. Păsălău
Elena
4. Pavel Otilia
5. Arinton
Mihaela
6. Ghiurcă
Daniel
7. Ardei Irina
8. Andrei
Gabriela
9. Atanasoaie
Isabel
10. Hongu
Maria
11. Ciubotaru
Maria
12. Goagă
Ovidia
13. Rosu
George
14. Tudor Anca
Total

Insecte

Plante
Superioare

Material preparat

Plante
Plante
Inferi- Amfibieni
Insecte Superioare
Reptile
oare
Aranee
1267
-

1287
2347
1000

1593
-

-

-

-

1487

-

85

-

1017

-

475
31

-

-

-

130

-

394

Plante
Inferioare

Material
Material
introdus
Amfibieni determinat
în colecţii
Reptile

-

-

-

-

-

-

-

1300

1204

930

-

-

-

1000

1000

-

-

-

200
-

-

60
1306

-

-

-

-

150
50
-

400

-

-

150
50
-

896
1246 larve
150
50
-

130

506

-

-

-

-

-

25

-

495

-

-

-

80

-

-

-

-

-

566

-

-

-

97

-

-

-

-

-

504

-

-

-

900

-

--

-

-

-

-

-

300

-

-

-

300

-

300

-

8227

1723

1397

200

3674

-

42 plan

-

10 sp

4637

103
964
-
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Drept urmare, la fina lul anului 2 0 0 9 pa
, trimoniul muz eal a fost îmbogăţit prin
introducerea în colecţiile instituţiei, a unui număr de 4637 piese.
În anul 2009, a continuat informatizarea colecţiilor muzeului, a bazei de date ce
include azi cele 200087 piese din colecţiile noastre. Avem dezvoltat un sistem care permite
introducerea în baza de date a pieselor care sunt introduse în inventarul instituţiei.
Astăzi, datorită acestui program şi a eforturilor depuse de specialiştii instituţiei în
ultimii ani, fiecare piesă din colecţie are o fişă analitică în baza de date, (iar unde este
cazul este parte dintr-o fişă colectivă).
S-a realizat convertirea bazei de date pentru a fi compatibilă cu programul
DOCPAT, program ce uşurează sortarea datelor şi oferă posibilitatea de imprimare în
baza mai multor criterii. Cu ajutorul acestui program se pot lista inventare ale anumitor
colecţii, liste de piese pentru realizarea unor expoziţii, cataloage de colecţie, liste de
inventar, etc.
De asemeni, de află în lucru viitoarea bază de date care va fi disponibilă on line
pentru a asigura legătura cu lumea ştiinţifică, dar şi care va pune la dispoziţie pentru cei
interesaţi date cu privire la speciile aflate în colecţiile instituţiei noastre.
Această bază de date va avea o interfaţă uşor de accesat, după tipicul paginilor web
prezente pe internet.
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii este atestat de Ministerul Mediului pentru a
realiza studii de impact şi rapoarte de mediu, proiecte care se constituie într-o sursă de
realizare a veniturilor instituţiei.
Anul 2009 a fost de anul în care instituţia a fost reatestată după noua legislaţie
pentru a realiza studii de impact şi rapoarte de mediu.
S-au realizat astfel următoarele proiecte:
- „Participative management of the Special Protection Area Lunca Siretului
Mijlociu”;
- Întocmirea documentaţiei privind declararea ca monument a amplasamentului
„Fântâna cu trei stejari” – comuna Faraoani;
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- Studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extracţii
agregate minerale de râu în vederea amenajării unui iaz piscicol – perimetrul Buhoci
terasă, judeţul Bacău”
- Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extracţii
agregate minerale de râu – perimetrul Coştei, judeţul Bacău”
- Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Staţia de
sortare Filipeşti”
Începând cu anul 2009, instituţia are realizare pliante de prezentare a secţiilor
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, pentru fiecare dintre expoziţiile vernisate,
precum şi alte pliante de popularizare a instituţiei, ataşate prezentului raport.
Tot în anul 2009, am fost onoraţi de vizita E.S. d-na Ambasador a Republicii
Venezuela la Bucureşti, în vederea unor colaborări viitoare.
A fost finalizat prin contribuţia biroului de muzeotehnică şi în scurt timp va fi
lansat, noul site al instituţiei.
În cadrul seriei de ilustrate „Mari biologi români”, am lansat ilustratele „Charles
Darwin - 200 ani de la naştere” şi „Ion Borcea – 130 ani de la naştere”.
În anexe se regăsesc imagini de la unele dintre cele mai importante manifestări ale
anului 2009 în instituţia noastră, precum şi pliantele expoziţiilor deschise în 2009 la
secţiile instituţiei.
.
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Anexa nr. 1

Expoziţia itinerantă
„Poluarea încotro?” - a
fost vernisată în
Muzeului de Ştiinţele
Naturii din Aleea
Parcului nr.9, la data de
12.02.2009.
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Expoziţia temporară
„Arii naturale protejate
din judeţul Bacău –
rezervaţia Naturală
Munţii Nemira” a fost
vernisată în sala de
expoziţii a Vivariului, la
data de 27.02.2009.

Anexa nr. 2
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Anexa nr. 3

În luna mai a anului 2009
expoziţia itinerantă „Telescopul
Spaţial Hubble” a fost vizionată
de elevi în diferite unităţi
şcolare, dar şi în sala de lectură a
Bibliotecii Judeţene Bacău.
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Anexa nr. 4

La data de 10.11.2009 am
organizat
vernisajul
expoziţiei
temporare
„Omul pe lună” în cadrul
Observatorului Astronomic
„Victor Anestin”.
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Anexa nr. 5
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În perioada 9-10 decembrie 2009, în
colaborare cu am organizat Simpozionul „Ion
Borcea – 130 ani de la naştere” în Casa
Memorială „Ion Borcea” din comuna Racova.
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Anexa nr. 6

Expoziţia temporară „Flori şi
albine – o poveste dulce
pentru tine” a fost vernisată
la data de 3.12.2009, în sala
de expoziţii a muzeului de
ştiinţele naturii din Aleea
Parcului nr. 9.
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Anexa nr. 7

Câteva aspecte din derularea
celor 32 proiecte educaţionale
desfăşurate în unităţi şcolare ale
judeţului Bacău, în anul 2009.
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Anexa nr. 8

Instituţia noastră a fost onorată în
de vizita E.S. J.M. Garcia Marques,
ambasadorul Republicii Venezuela
la Bucureşti.
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Bacău, Str. 9 Mai nr. 7, Tel./fax: 0234 / 512444; 0334 / 102120; e-mail: muzeuistorie_bacau@yahoo.com;
muzeuistorie_bacau@yahoo.com
muzeudeartabacau@yahoo.com; www.muzeu-iulian-antonescu-bacau.ro; www.cmiabc.ro

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009
Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” reprezintă o prestigioasă instituţie, care
prin diversitatea activităţilor şi funcţiilor sale specifice constituie un reper esenţial
în ceea ce priveşte realizarea actului cultural în judeţul Bacău şi în municipiul de
reşedinţă.
Cu o activitate rodnică şi permanentă de peste 50 ani, Complexul Muzeal vine
în întâmpinarea publicului cu proiecte, programe şi oferte cultural-educative şi
ştiinţifice diversificate şi cât mai apropiate de nevoile şi dorinţele oamenilor,
deschizându-le gustul pentru frumos, pentru istoria şi tradiţiile locului şi mai ales
pentru curiozitatea şi ineditul informaţiilor furnizate. Rolul de păstrător al valorilor
patrimoniului cultural naţional, de conservare, restaurare şi valorificare a acestuia
rămâne de asemenea prioritar în desfăşurarea activităţilor instituţiei noastre. Astfel,
prin implicarea colectivului muzeal în manifestările cultural-educative organizate
pe plan local, naţional şi chiar internaţional, prin pregătirea profesională a
angajaţilor, prin cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului cultural,
putem spune că instituţia muzeală băcăuană rămâne un important lăcaş de cultură
în peisajul judeţului pe care îl reprezintă.

I.

Activitatea ştiinţifică de dezvoltare, cercetare şi valorificare
a patrimoniului muzeal

1. Dezvoltarea patrimoniului
În cursul anului 2009, colecţiile Complexului muzeal “Iulian Antonescu” s-au
îmbogăţit cu un număr de 989 bunuri culturale după cum urmează:
a. Secţia de istorie; 165 obiecte muzeale în valoare totală de 9.851 lei din care:
- 130 piese de arheologie, provenite de pe şantierul arheologic de la Fulgeriş,
(com. Pânceşti, jud.Bacău).
- 35 din domeniul istoriei, provenite din donaţii
- 295 monede din argint (crăiţari austrieci datând din sec. XVII-XVIII) ce fac
parte din tezaurul descoperit întâmplător la Boşoteni, com Bereşti Tazlău, care a fost
predat muzeului. Tezaurul a fost evaluat de către numismatul dr.Viorel Butnariu de la
Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” Iaşi la suma de 1.500 dolari.
b. Secţia de artă; 517 lucrări (pictură, grafică, sculptură) provenite din donaţii,
organizarea unor expoziţii de autor şi lucrări premiate la “Saloanele Moldovei”, în
valoare totală de 144.740 lei.
c. Secţia de etnografie; 14 obiecte, 10 provenite din achiziţii (din venituri
proprii) şi 4 din donaţii, în valoare totală de 1.050 lei.
Menţionăm că pentru anul 2009 în bugetul Complexului nu s-a aprobat nici o
sumă pentru achiziţii muzeale.
2. Evidenţa şi clasarea patrimoniului
Secţia istorie:
a. Evidenţă
- s-au realizat fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei.
- s-au întocmit acte de evaluare pentru piesele intrate în colecţiile secţiei prin
cercetare şi donaţii.
- a fost demarat procesul de întocmire a fişelor analitice de evidenţa din
expoziţiile permanente în format DOCPAT, în vederea clasării bunurilor
culturale aflate în această locaţie. (91 fişe)
- în cursul anului a fost inventariat un număr de 6.400 de bunuri culturale din
cadrul secţiei.
- s-a început evidenţa contabilă a patrimoniului secţiei, înregistrându-se în format
Microsoft Excel (7.400 piese).
- s-a predat gestiunea Tezaur de la gestionar Silvia Iacobescu către muzeograful
Anton Coşa, în cursul lunii decembrie 2009.

b. Clasare:
- a fost întocmită şi depusă documentaţia în vederea clasării a unui număr de 5 de
bunuri culturale din domeniul arheologiei, piese din aur provenite de pe
şantierul arheologic Răcătău-Tumulul V, cercetat în 2002, clasate în categoria
Tezaur.
- a fost întocmită documentaţia, ce urmează a fi depusă pentru clasarea în
categoria Tezaur a unui număr de 20 de piese aparţinând colecţiei de
Numismatică şi Medalistică.
- s-a întocmit documentaţia pentru exportul pieselor care au participat la
expoziţia internaţională organizată la Varşovia - Polonia (47 piese)
Secţia de artă s-au întocmit:
- 200 fişe de evidenţă;
- 15 dosare cu propuneri de clasare;
- 150 fişe în programul DOCPAT;
Sectia de etnografie:
- transcrierea pe noul tip de fişă a celor 607 piese din colecţia de ceramică;
- fişarea a 20 de piese de fier;
- realizarea fişelor de conservare la obiectele textile fişate;
- inventarierea pe suport electronic a pieselor etnografice aflate în inventarul
secţiei de etnografie;
- fotografierea obiectelor din fier şi lemn, precum şi a celor din expoziţia
permanenetă în vederea realizării evidenţei foto pe suport electronic.
- înregistrarea fişelor de fototecă pe suport electronic.
3. Cercetare
- Realizare de cercetări arheologice în localităţile:
1. Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău (responsabil şantier Istina Elena
Lăcrămioara), în perioada 10-14 noiembrie 2009. În acest sit anul acesta
nu s-au întreprins cercetări arheologice efective. S-au realizat cercetări
interdisciplinare în colaborare cu Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi,
conform Contractului nr. 19788/21.10.2009 prin care s-au realizat
prospecţiuni arheogeofizice. Rezultatele acestor cercetări au determinat
mărimea aşezării din perioada eneolitică (cultura Cucuteni), precum şi
concentraţia zonală a complexelor arheologice;
2. evaluare de teren: Boşoteni, com. Bereşti-Tazlău, jud. Bacău (responsabil
Istina Elena-Lăcrămioara, colectiv: Istina Marius-Alexandru, Voinescu
Petru), unde au fost întreprinse cercetări pe locul descoperirii tezaurului

-

-

-

monetar din argint format din 295 de piese şi vasul în care a fost
depozitat.
în cursul anului 2009 au fost întreprinse următoarele supravegheri
arheologice, realizate în baza unor contracte de prestări servicii, în urma cărora
instituţia a realizat la capitolul venituri proprii suma de 8.064 lei:
- Bacău, str. Şoimului, nr. 2-14 (responsabil Silvia Iacobescu) – 422 lei;
- Bacău, str. Oituz, nr. 6 (responsabil Istina Elena-Lăcrămioara) – 422 lei;
- Dărmăneşti, traseu conductă de apă Valeau Uzului-Baraţi (responsabil
Istina Elena-Lăcrămioara) – 7.220 lei.
documentare în arhivele din Bacău (pentru localităţile: Mărgineni, Faraoani,
Luizi-Călugăra şi Gioseni);
documentare în arhive pentru realizarea monografiei Consiliului Judeţean
Bacău;
documentare în muzee şi biblioteci naţionale;
documentare de specialitate privind realizarea expoziţiei şi a catalogului
Mirajul aşezărilor cucuteniene din judeţul Bacău: Lichitişeni, Ţigăneşti,
Fulgeriş.
continuarea colaborării cu dr. Viorel Butnariu (Institutul de Istorie „A.D.
Xenopol” Iaşi) pentru realizarea unui volum privind valorile numismatice din
patrimoniul instituţiei, precum şi studierea tezaurului descoperit la Boşoteni,
com. Bereşti-Tazlău;
cercetare istorico-documentară în judeţ: Faraoani, Valea Mare, Mărgineni,
Luizi Călugăra, Cleja, Gioseni, Pârgăreşti, Tuta, Horgeşti, Soci, Pogleţ, Lilieci,
Palanca etc.;
realizarea tematicii expoziţionale pentru Muzeul de Istorie şi Etnografie
Palanca;
colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti privind
analiza unor piese metalice din epoca eneolitică şi epoca bronzului, în cadrul
programului ARCHAEOMET (coordonator de proiect dr. Bogdan
Constantinescu, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Fizică şi Inginerie
Nucleară Măgurele).

Secţia de artă:
- documentare în vederea pregătirii şi organizării expoziţiilor temporare;
- documentare în vederea prezentării expoziţiilor permanente (muzeu şi case
memoriale) în emisiuni ale televiziunilor locale.
- documentare în vederea întocmirii şi completării fişelor de evidenţa şi a
rapoartelor de expertiză pentru clasare.
- colaborări cu autori ai unor albume de artă (Valentin Ciucă, “Un secol de Arte
frumoase în Moldova”, Muzeul National de Artă al României pentru catalogul
Expoziţiei “Napoleon al III-lea şi Ţările Române”, ziarul “Adevărul”, colecţia
Biblioteca de Artă, pentru albumele “Tonitza” şi “Grigorescu”, Doina Păuleanu,
Rodica Cruceru etc)

Secţia de etnografie:
- realizarea a 4 tematici privind înfiinţarea unor colecţii şi muzee, solicitate de
organele locale din localitătile: Dămieneşti, Glăvăneşti, Măgura şi Tisa SilvestriSecuieni;
- deplasare pe teren, în diferite comune ale judeţului Bacău, pentru realizarea de
imagini foto cu arhitectura actuală, necesare realizarii unor panouri care vor fi expuse
în expoziţia permanentă de etnografie;
- documentare pentru expozitii şi participări la sesiuni ştiinţifice;
4. Valorificarea patrimoniului cultural
În anul 2009 s-a organizat un număr de 82 activităţi cultural educative: expoziţii
simpozioane, colocvii, ateliere pedagogice, lansări de carte, etc. la care muzeul a fost
iniţiator sau partener, (vezi anexă). Din acestea, 4 au fost de importanţă internaţională:
- Cucuteni Culture – Art and Religion/ Kultura Cucuteni – Sztuka i Religia,
Varşovia, Polonia, septembrie 2009 - ianuarie 2010, organizată de Complexul
Muzeal „Bucovina” Suceava, în colaborare cu muzee din Moldova, cu
patrimoniu arheologic aparţinând culturii Cucuteni (responsabili din partea
instituţiei Iacobescu Silvia şi Istina Elena-Lăcrămioara, participante în
colectivul de organizare şi la vernisajul expoziţiei din 16 septembrie 2009);
- Napoleon al III-lea şi Ţările Române, organizator principal Muzeul de Artă al
României, deschisă în 2008 la Bucureşti şi în 2009 la Compiegne, (Franţa);
- “Saloanele Moldovei” ediţia a XIX-a , în colaborare cu UAP din Republica
Moldova;
- Tabăra internaţională de la Tescani, în colaborare cu Muzeul Muzicii
“George Enescu” Bucureşti şi Centrul de Cultură “Rosetti Tescanu - George
Enescu” Tescani;
Dintre manifestările de importanţă natională amintim:
-Simpozionul “Vasile Pârvan”, organizată la inceputul lunii octombrie în cadrul
festivalului Zilele Bacăului,
-participarea în calitate de parteneri alături de Primăria municipiului Bacău şi
Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova la organizarea primei ediţii a “Târgului de
Procoavă”, manifestare la care au participat meşteri populari din mai multe judeţe ale
ţării.
-colaborare la expoziţia “Comorile timpului. Civilizaţii din epoca de piatră”,
organizată la Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti cu piese expuse în expoziţia de la
Olten (Elveţia, 2008)
În 2009, specialiştii muzeului au participat cu comunicări ştiinţifice la activităţile
organizate atât la sediu cât şi la alte instituţii muzeale din Iaşi, Piatra Neamţ, Roman,
Vaslui, Suceava, Botoşani, Sf.Gheorghe, Miercurea Ciuc, Piteşti, Bucureşti etc.

Publicaţii:
3. Monografii:
- Anton Coşa, Monografia comunei Gioseni, Iaşi, Editura Sapienţia, 2009.
- Anton Coşa, Monografia comunei Luizi-Călugăra, Roman, Editura Serafica,
2009 (coautor).
- Anton Coşa, Mărgineni – un sat la porţile Bacăului, Iaşi, Editura Sapienţia,
2009.
- Anton Coşa, Monografia comunei Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print,
2009.
4. Cataloage expoziţionale
- Istina Elena-Lăcrămioara, Mirajul aşezărilor cucutenine din judeţul Bacău:
Lichitişeni, Ţigăneşti, Fulgeriş, Bacău, Editura Corgal Press, 2009, 38 p.
- Istina Elena-Lăcrămioara şi Iacobescu Silvia au redactat fişe de obiect pentru
cataloagul ce a însoţit expoziţia internaţională din Polonia:
- Cucuteni Culture – Art and Religion/ Kultura Cucuteni – Sztuka i Religia
(coordonator Ioan Mareş), Suceava, 2009, 179 p.
5. Studii, articole
- Istina Elena-Lăcrămioara a publicat în cursul anului 2008 următoarele
articole:
1. L. Stratulat, L.E. Istina, La civiltà nei musei din Moldavia (Romania), în
Cucuteni. Tesori di una civiltà preistorica dei Carpazi (ed. N. Ursulescu, R.
Kogălniceanu, C. Creţu), Iaşi, 2008, p. 227-246.
2. L.E. Istina, Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău, Punct: Dealul Fulgeriş/ La
3 cireşi, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2008,
Târgovişte, 2009, p. 301-303, nr. 149.
3. Lăcrămioara-Elena Istina, Viorel Butnariu, Marius -Alexandru Istina, Tezaurul
de la Boşoteni (sec. XVII-XVIII). Note preliminarii, în Carpica, vol.
XXXVIII, p. 104-118 (sub tipar).
- Coşa Anton a publicat în cursul anului 2009 următoarele studii:
1. Bisericile din Cleja, în Almanahul , Iaşi, 2009, p. 213-222.
2. Comunitatea catolică din Mărgineni-Bacău. Coordonate etnografice, în
Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, nr. 9, Iaşi, 2009, passim.
3. Genealogii de „ceangăi”: O istorie familială dincolo de frontiere, în
Zargidava. Revistă de istorie, VIII, Bacău, 2009, p. 87-96.
4. Un izvor istoric inedit privind catolicii din Parohia Valea Seacă, în
Buletin istoric (revista Departamentului de cercetare ştiinţifică al Episcopiei
Romano-Catolice de Iaşi), nr. 10, Iaşi, Editura „Presa Bună”, 2009, passim.

5. Un manuscris uitat al lui Dumitru Mărtinaş, Acta Bacoviensia, nr. 4,
Bacău, 2009, p. 171-178.
6. In memoriam. Eroi catolici din judeţul Bacău, în Carpica, XXXVIII,
Bacău, 2009, passim.
7. In Honorem. Profesorul Ion H. Ciubotaru la împlinirea vârstei de 70
de ani, în Carpica, XXXVIII, Bacău, 2009, passim.
- Boldur Dimitrie-Ovidiu a publicat în cursul anului 2009 următoarele studii:
1. „Trupuri” de moşii din comuna Stăniţa şi vecinătăţile acesteia (între
anii 1929-1942), în Carpica, XXXVIII, Bacău, 2009, p. 239-245 (în
colaborare cu Irina-Elena Boldur).
2. Luptători anticomunişti băcăuani – cazul studentului Mircea Gh.
Răileanu, în Carpica, XXXVIII, 2009, p. 352-362 (în colaborare cu
Alexandra-Irina Imbrişcă).
3. De la „Hudeştii Mari”, la „Hudeştii Mici” şi cei din contemporaneitate
– câteva repere etno-geografice, în Carpica, XXXVIII, 2009, p. 363-372
(în colaborare cu Ştefania-Otilia Chiţac şi Dumitru Harabulă).
6. Note, recenzii
- Marina-Mihaela Bărbieru: The Danube Script in the Light of the Turdaş and
Tărtăria Descoveries – Exhibition Catalogue, în Carpica, XXXVIII, 2009, p.
428-429.
- Ghiurcă Manuela: Anton Coşa, Monografia comunei Gioseni, în Carpica,
XXXVIII, 2009, p. 445-447.
- Ghiurcă Manuela: Gheorghe Dumitroaia, Muzeul Cetatea Neamţ, Tg. Neamţ,
România, în Carpica, XXXVIII, 2009, p. 448-449.
- Ghiurcă Manuela: Studii şi evocări despre Iulian Antonescu, în Zargidava.
Revistă de istorie, VIII, 2009, p. 293-294.
Editarea volumului “Carpica” XXXIX
Activităţile Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” au fost mediatizate în presa
şi la posturile de televiziune locale, cât şi în cadrul emisiunilor realizate de postul
Radio Iaşi, Radio România - Cultural şi TVR1 Bucureşti în cadrul emisiunii “Ieri
şi Azi” (despre Casa Memorială “George Bacovia”).
În 2009, Complexul Muzeal a beneficiat de un public de 18219 vizitatori din care:
indivudual 767, grup 9197, gratuit 9232, străini 23.

II.

Activitatea de Restaurare şi Conservare

Secţia de Istorie

1. Continuarea amenajării depozitului pentru amplasarea pieselor noi intrate în
patrimoniu;
2. Inventarierea pieselor intrate în cursul anului în patrimoniul secţiei;
3. Observarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat;
4. Întreţinerea curăţeniei (în depozite şi săli de expoziţii);
5. Întocmirea fişelor de conservare;
6. A fost prelucrat materialul arheologic (spălat, marcat, triat etc.) rezultat din
campaniile arheologice 2006, 2007, 2008 şi 2009 de pe şantierul arheologic
Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău
7. A fost prelucrat tezaurul descoperit în localitatea Boşoteni, com. BereştiTazlău: 295 monede de argint + vasul în care a fost depozitat tezaurul.
8. A fost prelucrat materialul provenit din evaluarea de teren întreprinsă în
localitatea Boşoteni, com. Bereşti-Tazlău, pe locul descoperirii tezaurului.
9. Laboratorul de metale-ceramică a efectuat intervenţii de restaurare pe un
număr de 602 de piese din patrimoniul secţiei, piese din ceramică, piatră şi metal.
10. S-au întocmit un număr de 105 fişe de restaurare, pentru piese restaurate la
sfârşitul anului trecut.
11. S-a intervenit cu restaurarea integrală a unor piese pe suport de hârtie
provenite de la Muzeul Buhuşi (document “Carte de hotărnicie a moşiei Bodeşti
sau Buhuşi cu Trupul Orbicu, din Judeţul Neamţ – nr. inv. 329; Carte Bisericească
- 20L).
12. Restaurarea şi conservarea unei bancnote – emisiune 1928, în vederea intrării
acesteia în patrimoniul instituţiei.
13. Operaţiuni de restaurare a unei piese în vederea intrării în patrimoniul
instituţiei (Noul Testament); operaţii: curăţire uscată, îndepărtarea inscripţiilor cu
creion de cărbune; curăţirea umedă – îndepărtarea halourilor de culoare brună şi
îndepărtarea colţurilor pliate; presă.
14. Consilidarea unei cărţi „Istoria Bisericii româneşti, N. Iorga.
15. S-au întocmit fişe de restaurare pentru piesele inventariate în colecţiile secţiei.
Secţia de etnografie
1. Menţinerea parametrilor microclimatici în limitele admise de normele de
conservare în depozite şi în expoziţia permanentă;

2. Restaurarea a 14 piese textile din inventarul secţiei de etnografie; completarea
documentaţiei de specialitate pentru piesele restaurate;
3. Completarea fişelor de conservare pentru piesele achiziţionate sau primite
donaţie în 2009;
4. Organizarea depozitului de etnografie;
5. Inventarierea textilelor nou intrate în colecţie – înscrierea în registru şi
fotografierea lor;
6. Restaurarea a 16 piese din lemn aparţinând secţiilor de istorie, artă şi
etnografie;
7. Mutarea la Bacău a pieselor etnografice existente în depozitul de la Răcăciuni;
8. Confecţionarea de cutii din lemn, necesare organizării depozitului de textile;
9. Confecţionarea gherghefurilor pentru atelierul pedagogic “De la firul de lână la
covoraş”;
10. Verificarea periodică a stării de conservare a pieselor aflate în depozite şi în
sălile de expoziţii;
11. Menţinerea curăţeniei în depozite;
12. Menţinerea curăţeniei în sălile de expoziţie;
13. Fotografierea obiectelor din fier şi lemn, precum şi a celor din expoziţia
permanentă în vederea realizării evidenţei foto electronice şi a fişelor de fototecă;
14. Reorganizarea depozitelor cu piese din lemn.
Secţia de artă
1. verficarea, consemnarea şi corectarea valorilor de temperatură şi umidiatate
în sălile de expoziţie;
2. curăţenie săptămânală în depozite şi expoziţii;
3. tipărirea şi plastifierea etichetelor noi în limbile română şi franceză
confecţionarea de casete noi şi depozitarea lucrărilor de grafică pe
tipodimensiuni.
4. înregistrarea lucrărilor intrate în patrimoniul muzeului în ultimul an;
completarea fişelor de evidenţă şi conservare;
5. tratamente aplicate la obiectele din lemn
6. amenajarea laboratorului de restaurare;
7. selectarea a 84 de lucrări (icoane şi pictură) propunerea de intrare în procese
de conservare şi restaurare, în funcţie de starea lor de conservare;
8. expertizarea lucrărilor propuse pentru restaurare;
9. curăţarea depunerilor de murdărie de pe 5 icoane;
10. consolidarea şi protejarea cu foiţă japoneză;
11. Fotografierea lucrarilor supuse restaurării
12. investigaţii cu ultraviolete
13. operaţii de restaurare finalizate la 4 icoane şi 4 lucrări de pictură;
14. intocmirea dosarelor de restaurare.
15. lucrări reparaţii şi igienizare la Casa “G.Bacovia”

III.

Managementul resurselor umane:

- În organigrama muzeului pe 2009 au fost aprobate un număr de 60 de posturi din
care până la sfârşitul anului au fost ocupate 57 de posturi , 3 rămânând vacante.
- În urma pensionării unui paznic, pentru a putea asigura în condiţii optime serviciul
de pază pe timp de noapte a instituţiei, a fost angajat un alt paznic care a fost instruit
ca agent de pază în cadrul cursurilor organizate de SC Azia Security Sistems Srl
Bacău.
- Alţi doi specilişti, un muzeograf şi un conservator au urmat cursuri de perfecţionare
profesională organizate în cadrul Centrului de pregătire profesională în Cultură.

IV. Managementul resurselor materiale:
- Complexul muzeal a realizat în 2009 venituri totale de 1.720.034 lei, din care
- Venituri proprii 66.813 lei
- Subventii de la Consiliul Judeţean Bacău 1.653.221 lei
Plăţile de casă în sumă de 1.720.034 lei au fost repartizate astfel:
- Cheltuieli de personal, 1.344.189 lei
s-a asigurat plata salariilor pentru personalul angajat, contribuţiile către bugetul
asigurărilor sociale, contribuţia pentru constituirea fondului de şomaj şi asigurări de
sănătate. S-a avut în vedere încadrarea în sumele alocate de la bugetul local pentru
acest scop.
- Bunuri şi servicii, 289.829 lei
s-au achitat furnizorii de energie termică, energie electrică, apă, canal, gaze naturale,
taxe de salubritate, s-au achiziţionat o serie de materiale pentru curăţenie, furnituri de
birou şi alte materiale şi aparatură necesare pentru organizarea evenimentelor
culturale şi evidenţa patrimoniului.
-Cheltuieli de capital, 38.998 lei
s-au instalat aparate de aer condiţionat în sălile de expoziţie ale secţiei de istorie, s-au
montat camere de luat vederi suplimentare în sălile de expoziţie la toate secţiile, s-a
achiziţionat un microscop performant pentru laboratorul secţiei de istorie.
-Venituri proprii realizate, 66.813 lei , faţă de 65.000lei prevăzute iniţial în
buget.
Director
Prof. Silvia IACOBESCU

Activităţi ale Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău realizate în anul 2009
ANEXĂ
Nr.
crt.
0

Titlul activităţii

Felul activităţii

Data

Secţia

Observaţii

2

3

4

1.

1
24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor
– Dimensiuni europene

Activitate didactică

22 ianuarie

Relaţii publice

2.

Unire-n cuget şi simţiri

Activitate didactică

22 ianuarie

Arheologie-istorie

3.

150 de ani de la Unirea Principatelor
Române

Simpozion

23 ianuarie

Arheologie-istorie

5
Colaborare cu “Colegiul Naţional” Vasile
Alecsandri” Bacău
Colaborare cu Grădiniţa “Agricola”
Bacău (în cadrul unui parteneriat anual)
Colaborare cu Societatea de Ştiinţe
Istorice – Filiala Bacău; Universitatea din
Bacău; Colegiul “Henri Coandă” Bacău;
Şcoala cu cls. I-VIII “Constantin Platon”
Bacău; Şcoala de Arte şi Meserii
“Dimitrie Leonida” Bacău

4.

Carpica – vol. XXXVII

Lansarea anuarului
Complexului

23 ianuarie

Relaţii publice

5.

24 ianuarie 1859-24 ianuarie 2009

Activitate didactică

23 ianuarie

Arheologie-istorie

6.

Mica unire pentru cei mici

Activitate didactică

23 ianuarie

Arheologie-istorie

7.

150. Unirea Principatelor

Expoziţie (organizată
la Vaslui)

23-ianuarie-23
martie 2009

Arheologie-istorie

8.

Gheorghe Velea

Expoziţie (la Muzeul
Ghika Comăneşti)

Ianuarie-martie

Artă

9.

Maramureş. Moştenire culturală
UNESCO

Expoziţie

30 ianuariefebruarie 2009

Arheologie-istorie;
etnografie

Colaborare cu Grădiniţa cu program
prelungit „Lizuca” Bacău (în cadrul
proiectului educativ „Lizuca merge la
Bacău”)
Colaborare cu Şcoala de Arte şi Meserii
“Dimitrie Leonida” Bacău (în cadrul unui
program annual de parteneriat)
Colaborare cu Muzeul Judeţean “Ştefan
cel Mare” Vaslui; Muzeul “Vasile
Pârvan” Bârlad; Muzeul Brăilei; Muzeul
Judeţean Buzău; Muzeul Judeţean de
Istorie Galaţi; Complexul Muzeal
Naţional “Moldova” Iaşi; Muzeul
Literaturii Române Iaşi
Colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie
şi Arheologie Maramureş, sub patronajul
Comisiei Naţionale a României pentru
UNESCO

10.

Între galben şi violet

Manifestare

11.

Dialoguri cu Ilie Boca

Expoziţie şi colocvii

12.

Povestind despre Bacovia

Colocviu

13.

Expoziţia Naţională de Carte – ediţia
de Iarnă

Expoziţie şi lansări de
carte

14.

Experiment

Expoziţie

15.

Între galben şi violet (ediţia a II-a)

Simpozion

16.

Legendele mărţişorului

Activitate didactică

17.

Vise în primăvară

Expoziţie personală
Dorina Costraş

18.
19.
20.

Peisaj

Expoziţie

Expoziţie de tapiserie Veronica Călin

Expoziţie

Scris, formă, simbol

Expoziţie

21.

91 de ani de la Unirea Basarabiei cu
România

22.
23.

Expoziţie fotografică „Judeţul meu
frumos”
Comorile timpului. Civilizaţii din
epoca de piatră

24.

91 de ani de la Unirea Basarabiei cu
România

25.

Artă decorativă

Simpozion
Expoziţie
Expoziţie (organizată
la MNIR, Bucureşti)
Activitate didactică
(La Colegiul “Henri
Coandă” Bacău)
Expoziţie

9 februarie
Februarie-iunie
2009
11 februarie
2009
12-15 februarie
12 februarie-2
martie
25 februarie
2009
Februariemartie 2009
6-21 martie
2009
12 martie-5
aprilie 2009
Martie
26 martieaprilie

Artă

Colaborare cu Teatrul Municipal “George
Bacovia” şi Colegiul Naţional “Ştefan cel
Mare” Bacău

Artă
Artă

Colaborare cu Grădiniţa cu program
prelungit nr. 33 şi Grădiniţa nr. 4 Bacău

Toate

Parteneriat cu Editura HUMANITAS

Artă

Colaborare cu UAP – Filiala Bacău

Artă
Etnografie,
Arheologie-istorie

Colaborare cu Colegiul Naţional “Ştefan
cel Mare” Bacău
Şcoala „Mihail Sadoveanu”, Şc.„Mihai
Drăgan”, Şc. „Alecu Russo”, Şc. „Spiru
Haret”, Lic. „G.Apostu”, Şc. Gen. Bălcuţa
com.Sascut, Şc. Sarata, Grăd. „Lizuca”,
Grăd. Nr. 33, Grăd. Nr. 27, Şc. Sascut

Artă, etnografie
Artă
Toate secţiile
Artă, etnografie

Colaborare cu UAP Bacău

Arheologie-istorie

Colaborare cu Asociaţia Refugiaţilor din
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul
Herţei; Asociaţia “Cultul Eroilor” –
filiala Bacău

Arheologie-istorie

Colaborare cu Grădiniţa “Lizuca” Bacău

Arheologie-istorie

Colaborare cu peste 30 de muzee şi
universităţi din ţară

3 aprilie 2009

Relaţii publice

Colaborare cu Colegiul “Henri Coandă”
Bacău

9-29 aprilie
2009

Artă, etnografie

27 martie 2009
30 martieaprilie
23 martie-30
aprilie

Expoziţie (la Muzeul
Ghika Comăneşti)

Aprilieseptembrie

26.

Peisaj

27.

Ouă îcondeiate (expoziţie concurs de
iocoane, ouă încondeiate şi pictură
religioaseă pe piatră)

Expoziţie

Aprilie

Etnografie

28.

Memoria patrimoniului industrial

Expoziţie fotodocumentară

Aprilie-mai

Arheologie-istorie

29.

Icoana din sufletul copilului

Expoziţie (Muzeul din
Buhuşi)

Aprilie

Arheologie-istorie

30.

Paşi spre lumina învierii

Expoziţie

Aprilie

Arheologie-istorie

31.

Ioan Vînău – „Lumină şi sinteză”

Expoziţie

Aprilie-mai

Arta, etnografie

32.

Sărbătorile primăverii

Manifestare

28 aprilie

Toate secţiile

33.

Modelarea lutului

34.
35.
36.

Expoziţie fotografică a Colegiului
Catolic
9 Mai Ziua Europei
9 Mai: Ziua Independenţei României –
Ziua Europei

37.

Artă

Activitate didactică

Aprilie-mai

Etnografie

Expoziţie

6 mai

Istorie

Manifestare

8 Mai

Istorie

Simpozion

8 Mai

Arheologie-istorie

Povestind despre Bacovia

Colocviu

11 mai 2009

Artă

38.

Cei mici în Europa

Activitate didactică

Mai

Arheologie-istorie,
Relaţii Publice

39.

Bucovina în fotografii

Expoziţie

9-29 mai

Artă

40.

Mirajul aşezărilor cucuteniene din jud.
Bacău: Lichitişeni, Ţigăneşti, Fulgeriş

Editare
Catalog de expoziţie

Mai

Arheologie-istorie,
Relaţii Publice

Palatul Copiilor Buhuşi, Şc. „ M. Drăgan”,
Şc. „M. Sadoveanu”, Şc. „S. Haret”, Lic.
„G. Apostu”, Şc. Sarata, Şc. GalbeniBălcescu, Şc. Lespezi-Gârleni, Grşd. Nr.
33, Colegiul Naţional „V. Alecsandri”
Colaborare cu instituţii din Iaşi, Vaslui,
Suceava, Botoşani, în cadrul unui proiect
cofinanţat de AFCN
Colaborare cu instituţii de învăţământ din
Buhuşi)
Colaborare cu Grupul Regional Nord-Est
(Penitenciarele Bacău, Botoşani, Iaşi,
Vaslui)
Colaborare cu Complexul Muzeal Iaşi –
Muzeul de Artă, Uniunea Artiştilor
Plastici din România – Filiala Iaşi
Lic. „G. Apostu”, Şc. „M. Sadoveanu”, Şc.
„S. Haret”, Şc. „Al. Cuza”, Şc. „M.
Eminescu”- Buhuşi, Şc. „D. Leonida”,
S.A.M. Galbeni- Bălcescu, S. A. M. Sarata,
Şc. „N. Iorga”, Grăd. ”Lizuca”, Grăd. Nr.
33, Grăd. Nr. 27

Colaborare cu Prefectura Judeţului Bacău
Colaborare cu Grădiniţa cu program
prelungit nr. 33 şi Grădiniţa nr. 4 Bacău
Colaborare cu Grădiniţa “Agricola”
Bacău şi Grădiniţa “Lizuca” Bacău
Colaborare cu Societatea pentru Cultura
şi Literatura Română în Bucovina

41.
42.
43.

Civilizaţia Cucuteni în actualitate
Mirajul aşezărilor cucuteniene din
judeţul Bacău: Lichitişeni, Ţigăneşti,
Fulgeriş
Vali Boncu, Suflet dat în judecată

Colocviu

18 mai

Arheologie-istorie

Expoziţie

Mai-septembrie

Arheologie-istorie

Lansare de carte

21 mai

Arheologie-istorie

Colaborare cu Fundaţia “Cucuteni pentru
Mileniul III” şi Fundaţia Cultural
Ştiinţifică “Iulian Antonescu”
Colaborare cu Fundaţia “Cucuteni pentru
Mileniul III” şi Fundaţia Cultural
Ştiinţifică “Iulian Antonescu”
Colaborare cu Teatrul Municipal “George
Bacovia” Bacău, Colegiul Naţional
“Ştefan cel Mare” Bacău şi Universitatea
“Vasile Alecsandri” Bacău
Colaborare cu Societatea de Ştiinţe
Istorice – Filiala Bacau
Colaborare cu UAP Neamţ, UAP Bacău
Colaborare cu Grădiniţa “Agricola”
Bacău
Colaborare cu Liceul de Artă “George
Apostu” Bacău

44.

In memoriam George Bacovia

Simpozion

22 mai

Arta

45.
46.
47.

Glorie eroilor neamului românesc

Manifestare didactică

26 mai

Arheologie-istorie

Retrospectivă Gheorghe Diaconu

Expozitie

Iunie-august

1 iunie

Expoziţie

1 iunie

Artă
Arheologie-istorie,
relatii publice

48.

Generaţii art

Expoziţie

Iunie

Artă

49.

Expoziţie personală Mădălina Ababei
„Etape”

Expoziţie

Iunie-august

Etnografie

Colaborare cu autorul

50.

Copil, copilărie

Expoziţie

Iunie

Artă

Colaborare cu Şcoala “Alexandru cel
Bun” Bacău

Expoziţie

Iunieseptembrie

Arheologie-istorie

Colaborare cu Muzeul Militar Naţional
“Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău

Expoziţie

Iulie-august

Artă

Atelier 35

Expoziţie

Iulie-august

Artă

54.

Tabăra de creaţie Tescani

Tabără

Iulie-august

Artă

55.

Scrierea danubiană în lumina
descoperirilor de la Turdaş şi Tărtăria

Expoziţie

Augustoctombrie

Arheologie-istorie

56.

Recital Andrei Khmyzau şi Gabriela
Lipceanu

Concert de cameră

14 august

Artă

57.

Monumente de arhitectură în peisaj

Expoziţie

Septembrieoctombrie

Artă

51.
52.
53.

Personalităţi ale aviaţiei şi
paraşutismului românesc din secolul
XX
Oaspeţi astrali – Mihnea Baran

Colaborare cu artişti din Bucureşti,
Timişoara, Galaţi, Neamţ, Iaşi, Bacău
Colaborare cu Muzeul “George Enescu”
Bucureşti
Colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie
al Transilvaniei Cluj-Napoca şi Institutul
de Arheomitologie (SUA)
Colaborare cu Direcţia Judeţeană Pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Bc

58.

Călătorie în trecut

Activitate didactică

19 septembrie

Arheologie-istorie

Colaborare cu Liceul cu Program Sportiv
Bacău

59.

Saloanele Moldovei

Expoziţie-concurs

Augustoctombrie

Artă, etnografie

Colaborare cu UAP Moldova

60.

Expoziţie personală Dany Madlen
Zărnescu şi Gheorghe Zărnescu

Expoziţie

Septembrie

Etnografie, artă

61.

In memoriam George Bacovia

Simpozion

17 septembrie

Arta

62.

Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”

Simpozion naţional

2-3 octombrie

Toate secţiile

63.

„Crăiţarii” de la Boşoteni. Un tezaur
monetar inedit

Expoziţie

Octombrienoiembrie

Arheologie-istorie,
Relaţii Publice

64.

Târgul de Procoavă (ed. I a)

Târg de meşteri
populari

2 – 4 octombrie

Etnografie

65.

În oraşul lui Bacovia
Expoziţie personală
de ceramică Maria Petras (Budapesta)
„Cu ajutorul Mariei”

Manifestare

2-3 octombrie

Artă

Expoziţie

Octombrienoiembrie

Etnografie

67.

Picături de toamnă

Manifestare

3 noiembrie

Artă

68.

De la firul de lână până la covoraş

Activitate didactică

Noiembriedecembrie

Etnografie

69.

Vieţi dedicate unui ideal: România
Mare

Expoziţie

Noiembriedecembrie

Istorie

70.

Expoziţia personală Silvia Tiperciuc

Expoziţie

71.

Povestind despre Bacovia

Colocviu

66.

Noiembriedecembrie
13 noiembrie
2009

Colaborare cu Teatrul Municipal “George
Bacovia” Bacău, Colegiul Naţional
“Ştefan cel Mare” Bacău şi Universitatea
“Vasile Alecsandri” Bacău
Parteneri: Primăria Municipiului Bacău,
Asociaţia Meşterilor Populari din
Moldova, Asociaţia “Civitas
Bacoviensis” Bacău, Direcţia Judeţeană
Bacău a Arhivelor Naţionale, Societatea
de Ştiinţe Istorice – Filiala Bacău
Parteneri: Primăria Municipiului Bacău,
Asociaţia Meşterilor Populari din
Moldova

Colaborare cu autorul
Colaborare cu Colegiul Tehnic “N.V.
Karpen” Bacău
Şc. „S. Haret”, Şc. „M. Drăgan”, Grăd.
Lizuca”, Grăd. „G. Bacovia”, Grăd. nr.
27, Grăd. Nr. 33, Grăd. Nr. 21, Grăd. Nr.
17, Grăd. „Floriţa”
Colaborare cu Muzeul Judeţean “Ştefan
cel Mare” Vaslui, Complexul Muzeal
Neamţ, Muzeul Brăilei

Artă
Artă

Colaborare cu Grădiniţa cu program
prelungit nr. 33 şi Grădiniţa nr. 4 Bacău

Etnografie

Complexul Muzeal „Moldova” Iaşi,
Muzeul Judeţean de istorie Botoşani,
Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”
Vaslui, Complexul Muzeal „Bucovina”
Suceava, Complexul Muzeal Neamţ
Colaborare cu Societatea Culturală
“Octavian Voicu” Bacău
Colaborare cu Grădiniţa cu program
prelungit nr. 33 Bacău
Colaborare cu Direcţia Judeţeană Bacău a
Arhivelor Naţionale, Societatea de Ştiinţe
Istorice – Filiala Bacău, Şcoala „Mihai
Drăgan” Bacău, Asociaţia Naţională
„Cultul Eroilor” – Filiala Bacău
Gradinita 33, Scoala „M. Sadoveanu”

Artă, etnografie

Colaborare cu KidArt Bacău

Artă, etnografie

Colaborare cu autorul

Arheologie-istorie,
Relaţii publice

Colaborare cu muzeul de istorie Roman.

72.

„Reprezentări antropomorfe pe textile
de interior din zona Moldovei”

Expoziţie

1 noiembrie10 decembrie

Etnografie

73.

Octavian Mareş

Expoziţie

Noiembriedecembrie

Arheologie-istorie,
Relaţii Publice

74.

Iarna în opera lui Bacovia

Manifestare

27 noiembrie

Artă

75.

1 Decembrie- Ziua Marii Uniri. Ziua
Naţională a României

Manifestare

30 noiembrie

Arheologie-istorie,
Relaţii Publice

76.
77.

Spiriduşii lui Moş Crăciun

Activitate didactică

Expoziţia de pictură „Erik Bobocea”

Expoziţie

78.

Expoziţie Luminiţa Radu „3”

Expoziţie

79.

81.

Expoziţie de sculptură cu tematică
creştină
De la simbolul păgân la icoana
creştină
Expoziţie personală de grafică Paula
Măriuţ

82.

Iarna şi sărbătorile de iarnă

Expoziţie (Muzeul de
Istorie Buhuşi)

Decembrie
Decembrieianuarie
Decembrieianuarie
Decembrieianuarie
Decembrieianuarie
Decembrieianuarie 2010
14 decembrie-7
ianuarie

83.

Editarea vol. XXXVIII a revistei
Carpica

Editare

Decembrie

80.

Expoziţie
Expoziţie
Expoziţie

Arheologie-istorie
Etnografie

Colaborare cu autorul

Arheologie-istorie

Colaborare cu Grădiniţa nr. 6 Buhuşi

Relaţii Publice,
arheologie-storie

Director
Prof. Silvia IACOBESCU

Comorile timpului. Civilizaţii din epoca pietrei

•
•

arheologie
Muzee

Comunicat de presa
Bucuresti, 19 martie 2009
Muzeul National de Istorie a României organizeaza expozitia "Comorile timpului.
Civilizatii din epoca pietrei" in colaborare cu alte 30 de muzee, universitati si institute
de cercetare din tara, cu sprijinul deosebit al colegilor din Asociatia Hellas et Rome din
Elvetia. Vernisajul va avea loc in data de 23 martie 2009, orele 18.30, in holul central al
muzeului.
Expozitia a beneficiat de sprijinul Guvernului României si, in special, de cel al
Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.
Rezultatele cercetarilor a câtorva generatii de arheologi, timp de mai bine de un secol,
sunt astfel reunite cu scopul evidentierii veritabilelor capodopere ale artei preistorice din
epoca pietrei. Prin intermediul celor 1112 piese de metal, lut, os, corn si piatra,
vizitatorii vor putea redescoperi un capitol al istoriei trecute a spatiului nord-dunarean,
de acum mai bine de sase milenii, si anume un bogat material arheologic ramas, in cea
mai mare parte, necunoscut publicului din centrul si vestul Europei.
Expresie a fortei creatoare a comunitatilor umane ce au locuit pe actualul teritoriu al
tarii nostre, aceste piese se constituie intr-un argument peren al necesitatii si utilitatii
cunoasterii valorilor de patrimoniu pe care muzeele din România le poseda, certificând
astfel nivelul european al colectiilor lor.
Expozitia face parte dintr-un amplu proiect international al carui obiectiv este de a face
cunoscuta bogatia culturilor epocii neolitice din România. Reunite pentru prima data
intr-o singura expozitie intitulata “Meister der Steinzeitkunst – Frühe Kulturen aus
Rumänien", la Historisches Museum Olten, din Elvetia, in perioada 2 iunie -1 octombrie
2008, aceste impresionante opere de arta preistorica s-au bucurat de aprecierea unanima
a vizitatorilor si a presei din strainatate. Deoarece, cu exceptia câtorva piese rare
cunoscute in lume, nici un ansamblu de obiecte din aceasta perioada nu a mai fost
vreodata prezentat in afara tarii, expozitia organizata in Elvetia s-a constituit ca o
premiera pentru Europa si europenitate.
Expozitia "Comorile timpului. Civilizatii din epoca pietrei" este deschisa in perioada 23
martie - 30 aprilie 2009, perioada in care dorim sa impartasim publicului din Bucuresti,
dar si celui din tara, bucuria si onoarea pe care o simtim expunând aceste piese neolitice
de exceptie, descoperite de arheologii români in peste 150 de ani de cercetari.

Muzeele partenere care au raspuns invitatiei Muzeului National de Istorie a României de
a lua parte in acest amplu proiect sunt:
Muzeul National al Unirii, Alba Iulia
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Muzeul Judetean Teleorman, Alexandria
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacau
Muzeul “Vasile Pârvan", Bârlad
Muzeul Judetean Botosani
Muzeul Brailei
Muzeul Judetean de Istorie, Brasov
Muzeul Dunarii de Jos, Calarasi
Muzeul National de Istorie a Transilvaniei
Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie, Constanta
Muzeul Olteniei, Craiova
Muzeul Regiunii Portilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
Muzeul de Istorie, Galati
Institutul de Arheologie, Iasi
Muzeul de Istorie a Moldovei, Iasi
Universitatea "A.I. Cuza" Iasi, Facultatea de Istorie, Centrul Interdisciplinar de Studii
Arheoistorice
Complexul Muzeal Judetean Neamt
Muzeul Banatului Montan, Resita
Muzeul Judetean Satu Mare
Muzeul National al Carpatilor Rasariteni, Sf. Gheorghe
Muzeul National Secuiesc, Sf. Gheorghe
Muzeul National Brukenthal, Sibiu
Complexul Muzeal Bucovina, Suceava
Muzeul Orasenesc, Tecuci
Muzeul Banatului, Timisoara
Institutul de Cercetari Eco-Muzeale, Tulcea
Muzeul Judetean "Stefan cel Mare", Vaslui
Muzeul Judetean de Istorie si Arta, Zalau
Parteneri media: Radio România Cultural, Revista Historia, Jurnalul National, Sapte
Seri,
Monopoly TV - ZOOM TV, Onlinegallery.ro, Comunicatedepresa.ro

EXPOZIŢIE
“MEMORIA PATRIMONIULUI INDUSTRIAL”

9 MAI, ZIUA INDEPENDENŢEI DE STAT A
ROMÂNIEI ŞI ZIUA EUROPEI

O expozitie atractiva la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”

Personalitati ale aviatiei românesti
11 Iunie 2009 | Actualitate
(2 voturi, media: 4.5 din 5)
Loading ...

Ieri, 10 iunie 2009, La Complexul
Muzeal “Iulian Antonescu” a avut loc
vernisajul Expozitiei “Personalitati ale
aviatiei si parasutismului românesc
din secolul XX”, organizata de
institutia gazda, in colaborare cu
Filiala Bacau a Muzeului Militar
National “Regele Ferdinand I”, in
parteneriat cu Institutul National
pentru Memoria Exilului Românesc, Biblioteca centrala Universitara “Mihai
Eminescu” din Iasi, Biblioteca ” V.A. Urechia” din Galati, Biblioteca Judeteana
“C. Sturdza” Bacau, precum si cu contributia unor colectionari pasionati:
lt.comandor (r) Ioan Gh. Botez, ing. Ioan Catana, ing. Alexandru Achimescu de la ARPIA Bacau si profesorul Eugen Sendrea. Expozitia a fost prezentata de
muzeograf Mihaela Baitan - seful Filialei Bacau a Muzeului Militar National
“Regele Ferdinand I”. Pe marginea unor exponate de mare valoare pentru istoria
municipiului si judetului Bacau au vorbit maiorul Radu Mirzac - loctiitorul
comandantului Batalionului 498 Parasutisti “Smaranda Braescu” si lt. comnador
(r) Ioan Gh. Botez. Dupa cum ne-a informat muzeograf dr. Marius Alexandru
Istina - seful Sectiei Logistica, Informatizare si Relatii Publice din cadrul
Complexului Muzeal “Iulian Antonescu”, aceasta expozitie (care va fi deschisa
publicului pna in luna septembrie) cuprinde bunuri de patrimoniu cu valoare
muzeala si artistica, precum si imagini care reflecta activitatea câtorva
personalitati ale aviatiei si parasutismului românesc. Vizitatorii vor avea prilejul
sa vada, printre altele, fotografii ale Smarandei Braescu - prima femeie
parasutist din România, care a stabilit un nou record mondial la saltul cu
parasuta, documente si fotografii ale printesei Mariana (Marina) Stirbey, care a
amenajat o pista de aterizare si un sanatoriu, la Darmanesti, pentru refacerea
aviatorilor români si germani, in timpul celui de-al doilea razboi mondial, un set
de documente si fotografii ale celebrului print Constantin (Bâzu) Cantacuzino.
Sunt prezentate, de asemenea, aspecte recente ale activitatilor desfasurate de
U.M. 01983 - Batalionul 498 Parasutisti “Smaranda Braescu” Bacau, precum si
o bogata colewctie de medalii, ordine, plachete, steme, brevete, medalionae si
carti de referinta despre evolutia aviatei si parasutismului din România. (St.O.)

COLOCVIUL
“CIVILIZAŢIA CUCUTENI ÎN ACTUALITATE”

EXPOZIŢIA “SCRIEREA DANUBIANĂ ÎN LUMINA
DESCOPERIRILOR DE LA TURDAŞ ŞI TĂRTĂRIA”

Turdas si Tartaria" organizata la Complexul Muzeal
"Iulian Antonescu" Bacau
La Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" din Bacau (str. 9 Mai, nr. 7), a
fost vernisata expozitia intitulata "Scrierea danubiană în lumina
descoperirilor de la Turdaş şi Tărtăria", organizată în colaborare cu
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Institutul de Arheomitologie
(Sebastopol, California, SUA).
Expoziţia, ce va fi deschisă publicului vizitator până în luna septembrie,
cuprinde bunuri de patrimoniu din mai multe staţiuni transilvănene: Turdaş,
Tărtăria, Valea Nandrului, Ostovu Golu, Ronaţ, Iclod şi Cluj-Napoca. Piesele
datează din neolitic, cultura Vinča. Expoziţia prezintă artefacte purtătoare de
semne şi simboluri, fiind interpretate ca fiind cel mai timpuriu sistem de scriere
din spaţiul danubian.

SIMPOZIONUL NAŢIONAL ”VASILE PÂRVAN”

EXPOZIŢIA “CUCUTENI – ARTĂ ŞI RELIGIE”

SĂ NU UITĂM DE MEŞTEŞUGURILE POPULARE ROMÂNEŞTI
3 mai 2009

MIERCURI 29 APRILIE ŞI JOI 30 APRILIE 2009,
copiii de la Grădiniţa Lizuca au fost invitaţi de către personalul
Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău să participe la o
activitate de modelare a lutului- tradiţie populară românească, din
cadrul proiectului "Ateliere Pedagogice " desfăşurat în colaborare cu
Consiliul Judeţean Bacău. La activităţile de modelare a lutului au
participat copiii grupelor pregătitoare "A" împreună cu educ. Elena
Chelmuş şi educ. Alexandra Iosub, grupa pregătitoare "B", alături de
educ. Lina Daviduţă şi Constanţa Ciuburciu şi grupa mijlocie "B"
îndrumată de inst. Maria Magdalena Tamaş şi educ. Nuţu Maia.

Grădiniţa noastră este onorată să participe la astfel de activităţi
educative care nu ne permit să uităm tradiţiile şi meşteşugurile
noastre strămoşeşti.

EXPOZIŢIA
REPREZENTĂRI ANTROPOMORFE PE TEXTILE DE
INTERIOR DIN MOLDOVA

ANIVERSAREA MAESTRULUI ILIE BOCA

Artă Decorativă - 9 Aprilie 2009

TABĂRA INTERNAŢIONALĂ DE CREAŢIE TESCANI

Un pictor de zece ani isi deschide o expozitie
Laura Huiban - 10 Decembrie 2009 Are abia zece ani, este elev in clasa a IV-a la Scoala “Al.I.Cuza” din Bacau, dar
isi deschide deja o personala de pictura, la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”.
Despre tinarul pictor Erik Bobocea va vorbi la vernisajul expozitiei sale criticul de arta
Iulian Bucur si, in calitate de indrumator, artistul plastic Livia Cretu. Erik Bobocea s-a
nascut pe 16 iunie 1999 la Comanesti iar pina la virsta de zece ani a obtinut deja patru
premii nationale, trei premii “Look and Learn”, la Londra, si alte patru premii
internationale. Expozitia este organizata in colaborare cu Kidart. Vernisajul va avea loc
vineri, 11 decembrie, ora 13.00, la sediul Complexului Muzeal “Iulian Antonescu”.
(Laura HUIBAN)

Expozitie de ceramică
25-10-2009 04:20 AM
Autor: 1 TV Bacau
Expozitie de ceramica la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”. Artista este din comuna Gioseni si a
realizat 27 de compozitii, a caror tema centrala este Fecioara Maria.
Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău găzduieşte expoziţia de ceramică “Cu puterea Maicii
Domnului”, a artistei Maria Petras. Născută în Gioseni, Bacău, ceramista este cunoscută mai ales
publicului din Transilvania şi Ungaria. Argilele arse, ales smălţuite, abordează o tematică strict
religiosă. Fecioara Maria este motivul majorităţii operelor, fiind reprezentată în felurite ipostaze şi
scene de istorie sacră. Maria Petras, în cele 27 de compoziţii de la Muzeul “Iulian Antonescu”,
sintetizează expresiv, foarte personal, amintiri de pe timpanele bazilicilor romanice şi detalii de
etnografie a locuitorilor de pe Valea Siretului.
Băcăuanii vor putea vedea această expoziţie timp de 3 săptamâni, la Complexul Muzeal “Iulian
Antonescu”.
Reporter: Anca PATEA si Celestin ANTAL

Imagine: Celestin Antal

Expoziție de ceramică a artistei Petrás Mária la
Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”
Din 16 octombrie 2009 Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău
găzduieşte expoziţia de ceramică “Cu puterea Maicii Domnului”, a artistei
Petrás Mária.
Artista s-a născut în satul Gioseni, judeţul Bacău într-o familie de ceangăi cu
opt copii. Este ceramistă şi interpretă de cântece populare ceangăieşti,
cunoscută până în prezent mai mult de publicul din Transilvania şi Ungaria. Argilele arse, ales
smălţuite, abordează o tematică strict religioasă, Fecioara Maria fiind motivul majorităţii operelor.
Fecioara este reprezentată in felurite ipostaze și scene de istorie sacră.
Studii
1991-1998: Facultatea de Arte Plastice, Universitatea de Artă, Budapesta
1995-1997: Facultatea de Arte Plastice, Universitatea de Artă, Masterat. I-a avut ca meşteri pe
Csekovszky Árpád şi Kő Pál
Premii
2006- Premiul Szervátiusz Jenő
2006- Premiul pentru Arta Maghiară
A avut 80 de expozitii în Ungaria, dar operele sale au mai fost admirate și în Italia, Franța și Statele
Unite ale Americii.
Iată și câteva exponate din lucrările artistei:

Figuri magice la Complexul “Iulian Antonescu”
5 Ianuarie 2010 | Actualitate
Loading ...

Artistul plastic Paula Ciobanu Mariut a expus ieri, ora 13.00, la Complexul
Muzeal “Iulian Antonescu”, 87 de tablouri pictate la Torino, in diverse tehnici. Este a
40-a expozitie pesonala a artistei, majoritatea creaţiilor fiind realizate in afara tarii.
“Tablourile mele sunt concepute intr-o grafica moderna. E un hobby. Pictura pe mine
ma relaxeaza. Ani de zile am făcut pictura industriala la Întreprinderea de Panouri
Pneumatice din Bacau. Acum, pictura nu mai e o meserie, cu o pasiune”, a declarat
Paula Ciobanu Mariut. “Am transformat viata mea de zi cu zi in figuri magice cu
ajutorul unei tehnici - cea a punctului - care se folosea in Evul Mediu. Dragostea pentru
tablouri o am de când eram mică, de la invatatoarea mea, Georgeta Iacob, din Traian”, a
mai afirmat artista. Tablourile sale sunt realizate pe papirus, in tempera, acuarele si
fosfor. Este membra a Academiei Internationale “Santa Rita” din Italia. Multe dintre
lucrarile sale au fost vândute in Italia de românii stabiliti in peninsula, iar valoarea
lucrarilor este intre 200 si 1000 de euro. (Olimpia FILIP)

Napoleon al III-lea si suita sa in vizita la MNAR
Bucuresti - Muzeul National de Arta al
Romaniei 24 Octombrie 2008

Muzeul National de Arta al Romaniei, Muzeul National al Castelului din
Compiègne si Reuniunea Muzeelor Nationale din Franta au placerea sa invite publicul
sa viziteze expozitia Napoleon al III-lea si Principatele Romane care este deschisa la
MNAR intre 24 octombrie 2008 si 1 februarie 2009.
Organizata cu ocazia implinirii a 200 de ani de la nasterea lui Napoleon al III-lea si a
150 de ani de la Unirea Principatelor Romane (in 2009), expozitia prezinta circa 200 de
opere de arta plastica si decorativa, documente si fotografii rare de la mai multe muzee
si institutii din Romania si Franta.
Expozitia ilustreaza legaturile politice, culturale si artistice dintre Franta si Principatele
Romane de la sfarsitul secolului al XVIII-lea pana in 1881, anul proclamarii Regatului
Romaniei.
Parcursul expozitional va puncta aspecte precum: marturiile calatorilor francezi in tarile
romane, incepand cu sfarsitul secolului al XVIII-lea, Razboiul din Crimeea (1856),
Expozitia Universala de la Paris (1857) in cadrul careia a fost expus Tezaurul de la
Pietroasa, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor in Moldova si Tara
Romaneasca (1859), sprijinita de Napoleon al III-lea, Razboiul de Independenta (18771878), precum si personalitatea lui Carol I si calatoriile sale in Franta. Un spatiu mai
amplu va fi alocat schimburilor artistice dintre Franta si Romania, prezentand lucrari de:
Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Sava Hentia, Michel-Martin Drolling, Gustave
Moreau, Jean-François Millet, Alfred Sisley etc.
Expozitia beneficiaza de o scenografie deosebita, care se datoreaza lui Christophe
Clement, directorul Departamentului de arhitectura, muzeografie si echipamente al
directiei Muzeelor Frantei.
Adevarat tur de forta organizatoric, expozitia a fost posibila datorita contribuitiei
urmatoarele muzee si institutii din Romania: Muzeul National de Arta al Romaniei,
Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Romane, Muzeul National de Istorie a
Romaniei, Muzeul Municipiului Bucuresti, Muzeul Gheorghe Tattarescu, Muzeul
Theodor Aman, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” - Sectia de Arta din Bacau,
Muzeul de Arta din Craiova, Muzeul de Arta din Iasi, Muzeul de Arta din Timisoara.

Institutiile din Franta care au imprumutat lucrari sunt: Arhiva Ministerului de Externe,
Arhivele Nationale, Biblioteca Institutului Frantei, Biblioteca Nationala a Frantei,
Scoala nationala superioara de arte, Institutul national de istorie a artei, Muzeul Orsay,
Muzeul Luvru, Muzeul Gustave-Moreau, Muzeul Marmottan-Monet, Petit Palais Muzeul de arta al Parisului, Muzeul de Arta si Arheologie din Besançon, Muzeul
national al castelului din Compiègne, Palais des Beaux-Arts din Lille, Muzeul de Arta
din Rennes, Muzeul national al castelelor de la Malmaison si Bois-Préau, Muzeul de
Antichitati Nationale din Saint-Germain-en-Laye, Muzeul de Arta din Tours, Muzeul de
Arta din Valenciennes.
Curatorii expozitiei Napoleon al III-lea si Principatele Romane sunt: din partea franceza
- Emmanuel Starcky, Directorul muzeelor nationale si al domeniului castelelor de la
Compiègne si Blérancourt si Marie Lionnet, istoric de arta, iar din partea romana Roxana Theodorescu, Director General al Muzeului National de Arta al Romaniei si
Octav Boicescu, Seful Departamentului de Arta Europeana al Muzeului National de
Arta al Romaniei.
Expozitia Napoleon al III-lea si Principatele Romane va fi itinerata intre 20 martie – 29
iunie 2009 la Muzeul national al castelului din Compiègne.
Expozitie organizata cu sprijinul Ministerului Culturii si Cultelor, al Ambasadei Frantei
in Romania si al Institutului Francez din Bucuresti.
Parteneri principali: BRD Groupe Societe Generale, ApaNova Veolia, Gide Loyrette
Nouel, Distrigaz Sud.
Parteneri strategici ai Ambasadei Frantei in Romania: Alcatel – Lucent, Carrefour,
Orange si Lafarge
Cu sprijinul Air France
Parteneri media: TVR Cultural, RFI Romania, Cuvantul, 24 FUN, Radio Romanai
Cultural si Cotidianul.
Expoziţii temporare

NAPOLEON AL III-LEA ŞI PRINCIPATELE
ROMÂNE

Durata: 23 octombrie 2008 – 8 februarie 2009
Locatia: Muzeul Naţional de Artă al României, Calea Victoriei 49-53

Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Naţional al Castelului din Compiègne şi
Reuniunea Muzeelor Naţionale din Franţa invită publicul să viziteze expoziţia
Napoleon al III-lea şi Principatele Române, aflată sub înaltul patronaj al domnului
Nicolas Sarkozy, Preşedintele Republicii Franceze şi al domnului Traian Băsescu,
Preşedintele României.
Organizată cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui Napoleon al III-lea şi a
150 de ani de la Unirea Principatelor Române (în 2009), expoziţia prezintă circa 200 de
opere de artă plastică şi decorativă, documente şi fotografii rare care provin de la 39 de
muzee şi instituţii din România şi Franţa.
Expoziţia ilustrează legăturile politice, culturale şi artistice dintre Franţa şi Principatele
Române de la sfârşitul secolului al XVIII-lea până în 1881, anul proclamării Regatului
României.
Parcursul expoziţional va puncta aspecte precum: mărturiile călătorilor francezi în ţările
române, începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea, Războiul din Crimeea (1856),
Expoziţia Universală de la Paris (1857) în cadrul căreia a fost expus Tezaurul de la
Pietroasa, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în Moldova şi Ţara
Românească (1859), sprijinită de Napoleon al III-lea, Războiul de Independenţă (18771878), precum şi personalitatea lui Carol I şi călătoriile sale în Franţa. Un spaţiu mai
amplu va fi alocat schimburilor artistice dintre Franţa şi România, prezentând lucrări de:
Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Sava Henţia, Michel-Martin Drolling, Gustave
Moreau, Jean-François Millet, Alfred Sisley etc.
La realizarea acestei expoziţii au contribuit următoarele muzee şi instituţii din România:
Muzeul Naţional de Artă al României, Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei
Române, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Municipiului Bucureşti,
Muzeul Gheorghe Tattarescu, Muzeul Theodor Aman, Complexul Muzeal “Iulian
Antonescu” - Secţia de Artă din Bacău, Muzeul de Artă din Craiova, Muzeul de Artă

din Iaşi, Muzeul de Artă din Timişoara. Instituţiile din Franţa care au contribuit sunt:
Arhiva Ministerului de Externe, Arhivele Naţionale, Biblioteca Institutului Franţei,
Biblioteca Naţională a Franţei, Şcoala naţională superioară de arte, Institutul naţional de
istorie a artei, Muzeul Orsay, Muzeul Luvru, Muzeul Gustave-Moreau, Muzeul
Marmottan-Monet, Petit Palais - Muzeul de artă al Parisului, Muzeul de Artă şi
Arheologie din Besançon, Muzeul naţional al castelului din Compiègne, Palais des
Beaux-Arts din Lille, Muzeul de Artă din Rennes, Muzeul naţional al castelelor de la
Malmaison şi Bois-Préau, Muzeul de Antichităţi Naţionale din Saint-Germain-en-Laye,
Muzeul de Artă din Tours şi Muzeul de Artă din Valenciennes.
Curatorii expoziţiei Napoleon al III-lea şi Principatele Române sunt: din partea
franceză - Emmanuel Starcky, Directorul muzeelor naţionale şi al domeniului castelelor
de la Compiègne şi Blérancourt şi Marie Lionnet, istoric de artă, iar din partea română Roxana Theodorescu, Director General al Muzeului Naţional de Artă al României şi
Octav Boicescu, Şeful Departamentului de Artă Europeană al Muzeului Naţional de
Artă al României.
Expoziţia Napoleon al III-lea şi Principatele Române va fi itinerată între 20 martie –
29 iunie 2009 la Muzeul Naţional al Castelului din Compiègne.

***

Expoziţie organizată cu sprijinul Ambasadei Franţei în România, al Institutului Francez
din Bucureşti şi al Ministerului Culturii şi Cultelor.
Parteneri principali: BRD Groupe Société Générale, ApaNova Veolia, Gide Loyrette
Nouel şi Distrigaz Sud
Parteneri strategici ai Ambasadei Franţei în România: Alcatel-Lucent, Carrefour,
Orange, Lafarge
Cu sprijinul: Air France
Parteneri media: TVR Cultural, RFI, Cuvântul, 24 FUN, Radio România Cultural,
Cotidianul

ARTIŞTI BUCOVINENI

SIMPOZION “1 DECEMBRIE”

ACTIVITĂŢI ORGANIZATE LA CASA MEMORIALĂ
GEORGE BACOVIA

Bacău: Concert la Casa Bacovia
13/08/2009 la 07:12 · Înregistrat sub Muzee, concert ·Etichetat Andrei Khmyzau,
Bacau, Casa Bacovia, Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Gabriela Lipceanu

Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacau organizeaza, in data de 14 august 2009, ora 18,00, la
Casa Memoriala “George Bacovia” din str. George Bacovia nr. 14, un recital de lieduri sustinut de basbaritonul Andrei Khmyzau (Republica Belarus) acompaniat de prof.univ.dr. Gabriela Lipceanu
(Universitatea de Arte George Enescu Bucuresti).

LUMINIŢA RADU
EXPOZIŢIE PERSONALĂ

Ziua Naţională a României

Expoziţia „Marea Unire - Un vis împlinit”
Cultural local - Tiberiu COSOVAN)

În saloanele dedicate expoziţiilor temporare de la parterul Muzeului de Istorie din cadrul
Complexului Muzeal Bucovina Suceava s-a deschis ieri, de Ziua Naţională a României,
expoziţia cu genericul „Marea Unire - Un vis împlinit”.

Vasile Niculescu, pilotul Marii Uniri
O atenţie specială au acordat organizatorii documentelor şi obiectelor care amintesc de
aviatorul Vasile Niculescu, pilotul Marii Uniri.
Piesele (între care un veston militar de paradă, steagul unei unităţi de aviaţie din Bacău
care-i poartă numele, dar şi o serie de fotografii document ) au fost aduse de la
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, care le deţine în custodie, proprietar
fiind Muzeul Aviaţiei din Bucureşti.
Locotenentul aviator Vasile Niculescu (născut la Fălticeni în anul 1891) este cel care,
împreună cu căpitanul Vasile Precup, a efectuat, în data de 23 noiembrie 1918 (peste
munţi, în prag de iarnă, cu instrumente de navigaţie rudimentare şi fără dirijare de la
sol), cu un avion tip „Farman 40” (cu carlinga deschisă), zborul de la Bacău la Blaj,
aterizând pe Câmpia Libertăţii.
Expoziţia organizată de Ziua Naţională a României, în care, cum a spus la deschidere
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava Vasile Ilie, avem datoria „să cinstim
simbolurile majore ale naţiunii”, are menirea, aşa cum a subliniat subprefectul Angela
Zarojanu, „să trezească şi să menţină sentimentul naţional în inimile noastre”.

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2009

VIII. CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA
ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau initiaza si
desfasoara proiecte si programe culturale in domeniul educatiei permanente si culturii traditionale,
cerceteaza stadiul actual al traditiilor si al creatiei populare specifice fiecarei zone etnofolclorice a
judetului Bacau.
Conform obiectului de activitate ( H.C.J. nr.40/ 30.04.2004) strategia manageriala a urmarit
prin programul initiat reabilitarea spiritualitatii satului bacauan, dezvoltarea activitatii asezamintelor
culturale si punerea in valoare a patrimoniului cultural imaterial al judetului Bacau. In anul 2009
activitatile C.J.C.P.C.T. Bacau s-au desfasurat pe doua mari capitole:
I.
Activitati de baza conform scopului si obiectului de activitate (teme de cercetare
si realizarea de documente fotografice si filmate – “ Mestesuguri traditioale din
judetul Bacau”, tema de cercetare in lucru, autori : referenti - Feodosia Rotaru
si Amedeo Spataru.
II.

Manifestari cultural artistice traditionale: Festivalul Judetean de Folclor- editia a
XVII-a, Targul Mestesugurilor Artistice Traditionale - editia a IV-a , Salonul
National al Artei Naive – editia a XVII-a, Conexiuni Culturale, “Nedeea de la
Padurareni” ( Solont).

1. FESTIVALUL JUDETEAN DE FOLCLOR
Acest festival urmareste pastrarea, acuratetea si frumusetea costumelor, autenticitatea
textelor poetico- muzicale, ineditul unor dansuri populare, stiluri interpretative de exceptie.
Manifestarea a avut loc la Slanic Moldova ( partener fiind primaria si consiliul local), au participat
aprox. 600 artisti amatori din 18 localitati ale judetului. Facem precizarea ca in sezonul estival, am
continuat stagiunea folclorica sustinuta in exclusivitate de formatii si grupuri folclorice ale
asezamintelor culturale din judetul Bacau. Daca in 2009 spectacolele aveau loc doar duminica,
succesul si solicitarile ne-au determinat sa programam spectacolele artistilor amatori bacauani si in
zilele de sambata.
Spectacolul de Gala al festivalului, festival care incepe de fapt in luna ianuarie urmand mai
multe etape, s-a desfasurat pe data de 18 – 19 iulie 2009 avand un impact deosebit asupra celor
aprox. 1500 turisti romani si straini aflati in localitatea Slanic Moldova.
Rezultatele asteptate ale acestui proiect: mentinerea in activitate a unui numar de aprox.
600 de artisti amatori care sa contribuie la pastrarea folclorului bacauan autentic, selectarea din
randul acestora a celor mai reprezentativi artisti pentru faza finala a festivalului, promovarea
imaginii zonelor etnofolclorice ale judetului Bacau, precum si obiectivele stabilite si-au atins
scopul.
BUGET:
plan:
10.000 lei
realizat:
10.000 lei – reprezentand premierea formatiilor pe grupuri si
genuri artistice.
2. TARGUL MESTESUGURILOR ARTISTICE TRADITIONALE
Scopul acestei manifestari il constituie promovarea mestesugurilor traditionale practicate in
judetul Bacau. Totodata prin organizarea acestei manifestari artistice urmarim reactivarea
mesterilor populari din judetul Bcau si atragerea tinerilor din mediul rural care sa duca mai departe
mestesugul invatat de la cei varstnici.
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La editia din 2009, ca si la editiile precedente am urmarit prin promovarea Targului
Mestesugurilor Artistice Traditionale” punerea in evidenta a mestesugurilor specifice practicate in
judetul Bacau si implicit a mesterilor care le practica, angrenarea lor in circuitul turistic pentru o si
mai buna popularizare a mestesugurilor respective, atragerea de noi actanti, precum si
promovarea imaginii judetului Bacvau si a mestesugurilor specifice zonei.
O particularitate a constituit-o faptul ca turistul aflat in statiunea Slanic Moldova ( locul de
desfasurare al targului) a avut posibilitatea sa participe si sa lucreze direct la roata olarului,
rezboiul de tesut sa impleteasca fibre vegetale luand astfel contact direct cu mestesugul,
indeletnicirea respectiva.
Manifestarea s-a desfasurat in perioada 18 – 19 iulie 2009, in statiunea Slanic Moldova
(partener primaria si consiliul local).
BUGET:
Plan:
2000 lei
Realizat:
2000 lei - reprezentand premierea mesterilor populari.
3. SALONUL NATIONAL AL ARTEI NAIVE
Aflat la cea de a XVIII-a editie Salonul National al Artei Naive s-a bucurat si in anul 2009,
de o larga participare, beneficiind de prezenta unui numar de 30 de expozanti din mai multe colturi
ale tarii (Maramures, Arges, Vaslui, Bucuresti, Galati, Caras Severin, Arad, Iasi, Giurgiu, Braila,
Teleorman, Alba, Bistrita Nasaud, Prahova, Tulcea, Valcea, Timis, Hunedoara si Bacau).
Prin aceasta mainifestare C.J.C.P.C.T. Bcau isi propune sa atraga un numar cat mai mare
de pictori naivi indeosebi tineri care sa continuie traditia Scolii de Arta naiva din Bacau, avandu-i
drept exponenti principali pe Ion Maric, Catinca Popescu, Alexandrina Voicu, Virginia Barsan,
Maria Margos.
Salonul s-a desfasurat in perioada martie - aprilie 2009 la Muzeul de Arta Contemporana
al Centrului International de Cultura si Arta “George Apostu”, partenerul C.J.C.P.C.T.Bacau.
BUGET:
plan
1000 lei
realizat 1000 lei reprezentand premii, transport, materiale publicitare.
4. CONEXIUNI CULTURALE
Programul intitulat generic CONEXIUNI CULTURALE si-a propus si in anul 2009
reabilitarea vietii cultural artistice din comunele si satele bacauane. In acest scop. C.J.C.P.C.T. in
parteneriat cu primariile si consiliile locale cu scolile si parohiile din zona au orgtanizat o serie de
colocvii, seminarii spectacole artistice, intalniri ale oamenilor locului cu artisti, pictori, scriitori,
profesori bacauani.
Aceste intalniri interactive care au avut loc lunar sau bilunar in localitatile (Cucuieti – Solont,
Stanesti – Magiresti, Pancesti- Sascut, Sascut Sat, Hemeiusi, Tarhaus, Ghimes Faget, Podu
Turcului, Gioseni, Gaiceana, Poduri, Oituz) au avut menirea de a satisface nevoile culturale
comunitare in scopul, cresterii gradului de acces si de participare a cetatenilor la viata culturala.
Prin acest program cultural C.J.C.P.C.T. Bacau sprijina, coordoneaza afirmarea creatorilor si
interpretilor traditiei si creatiei populare autentice, contribuie la pregatirea formatiilor artistice de
amatori prin atragerea tinerilor, in vederea participarii acestora la manifestarile culturale locale si
nationale, la revitalizarea si poromovarea unor domenii populare traditionale ( dans popular,
muzica, teatru folcloric etc.) Am primit adrese din partea primariilor din Cleja, Livezi, Stefan cel
Mare, Plopana, Dealu Morii, Vultureni, Urechesti, pentru incheierea de parteneriate
cu
C.J.C.P.C.T. Bacau, avand drept scop infiintarea sau refacerea formatiilor artistice in zonele
respective.
Acest program cultural se desfasoara la initiativa directorului institutiei, in afara proiectelor
si programelor culturale minimale si se desfasoara in parteneriat cu primariile, consiliile locale,
scolile, parohiile din judetul Bacau.
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In colaborare cu Ansamblul Folcloric Busuiocul ( organizator principal) C.J.C.P.C.T a
participat la Alaiul Datinilor si Obiceiurilor de Iarna asigurand prezentarea spectacolului in data de
27 decembrie 2009.
Situatia financiara si executia bugetara se prezinta conform anexei.

ANEXA privind situatia financiara pe anul 2009
In ceea ce priveste situatia financiara si executia bugetara la Centrul Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau, in perioada ianuarie – decembrie 2009,
subventia alocata de la Consiliul Judetean Bacau 359.000 lei s-a alocat pentru:
cheltuieli de personal
290.000 lei
cheltuieli materiale si prestari servicii
66.000 lei
cheltuieli de capital
3.000 lei
- lei Plan 2009
- cheltuieli de personal
Bunuri si servicii total din care
- furnituri birou
- incalzit si iluminat
- materiale de curatenie
- apa- canal
- carburanti
- posta, telefon
- materiale prestari servicii
(manifestari culturale)
- alte bunuri si servicii
Bunuri de natura Obiecte de inventar
- carti si publicatii
(abonament Monitorul Oficial)
- pregatire profesionala
Cheltuieli de capital

Realizat 2009
290.000
16.000
1.500
25.000
700
1.500
7.000
6.800

278.177 lei
54.488 lei
1. 438 lei
16. 498 lei
341 lei
1.147 lei
7.000 lei
5.239 lei

13.000
9.000

13.000 lei
9.000 lei

1.000

825 lei

3.000

2.749 lei
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Salonul de primăvară al artei naive

FESTIVALUL JUDEŢEAN DE FOLCLOR
şi
TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI

Aspecte de la realizarea filmului
NUNTA DE LA TARHAUS
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IX. ANSAMBLUL FOLCLORIC “BUSUIOCUL”
Anul 2009 – al şaselea an de existenţă a Ansamblului Folcloric „Busuiocul” ca instituţie
profesionistă de spectacole şi concerte – a însemnat susţinerea, la un nivel performant, a unei
bogate şi complexe activităţi.
Principalele obiective, în anul 2009, au fost:
1. Realizarea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi recitaluri, cu noi repertorii,
asumate pe criterii de autenticitate şi valoare;
2. Organizarea şi susţinerea proiectelor culturale: Festivalul Naţional de Folclor „Ion
Drăgoi”, Manifestarea „Sântilia de la Poiana Sarată”, „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”;
3. Participarea la importante manifestări de amploare interjudeţeană, naţională şi
internaţională;
4. Dezvoltarea activităţilor lucrative în domeniul artizanatului, în mod deosebit, a
confecţionării de costume populare;
5. Sprijinirea aşezămintelor de cultură, a ONG-urilor cu profil cultural din oraşele şi satele
băcăuane pentru relansarea vieţii cultural-artistice locale.
În cele ce urmează ne vom referi, succint, la modul de îndeplinire a obiectivelor amintite, cu
menţiunea că am avut în atenţie înscrierea în programul şi bugetul pentru anul 2009 – aprobate de
Consiliul Judeţean Bacău – şi încadrarea în spiritul prevederilor legale.
1. De-a lungul întregului an, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a programat şi susţinut un larg
evantai de spectacole, concerte şi recitaluri, promovând cântece, jocuri populare şi obiceiuri
tradiţionale, autentice şi valoroase, reprezentative pentru zonele etnofolclorice băcăuane. Acestor
creaţii li s-au alăturat importante lucrări muzical-coregrafice din alte zone româneşti, asigurânduse, în mod constant, primenirea şi diversificarea repertoriilor.
Şi în această perioadă, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” s-a dovedit a fi singura instituţie
artistică profesionistă care prezintă spectacole în localităţile judeţului nostru, mai ales în mediul
rural. Astfel, ponderea spectacolelor s-a derulat în cămine culturale, dar şi în spaţii
neconvenţionale, pe scene amplasate în aer liber etc. O seamă de reprezentaţii au avut loc cu
prilejul unor manifestări desfăşurate sub generice, precum: „Zilele comunei”, „Zilele oraşului” ori
„Ziua recoltei”, în localităţi cum ar fi: Cleja, Palanca, Blăgeşti, Oituz, Caşin, Sascut, Pârgăreşti,
Secuieni, Podu Turcului (satul Căbeşti), Plopana, Negri, Roşiori, Slănic Moldova, Dărmăneşti,
Buhuşi, Oneşti, Bacău.
2. În anul 2009, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a continuat organizarea şi desfăşurarea
celor 3 ample proiecte culturale, manifestări
cu care s-a înscris, cu mai mulţi ani în urmă,
pe agenda festivalieră românească.
a) Festivalul Naţional de Folclor „Ion
Drăgoi”
În zilele de 23-24 iulie, la Bacău, s-a
desfăşurat cea de a X-a ediţie a Festivalului
Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, în
organizarea căruia 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
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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 din judeţele
Bacău, Sălaj şi Bihor, îndrăgostiţi de melosul popular, au avut şansa să-şi etaleze talentul într-un
cadru rezervat acestora sub genericul „Muguri de tezaur”. De menţionat că înregistrările
spectacolelor din Festival au fost difuzate apoi în cinci emisiuni de tipul „Tezaur Folcloric”.
b) „Sântilia de la Poiana Sarată”
Cu ediţia din 2009, acest proiect cultural 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.
c) „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”
Manifestarea – ajunsă la cea de a 44-a ediţie – s-a
derulat în inima oraşului Bacău, bucurându-se de interesul
a mii de locuitori. Ziua de duminică, 27 decembrie, a adunat
în capitala judeţului, lumea miraculoasă a obiceiurilor de
iarnă în care românii, cu mic cu mare, în pragul zilei celei
mai lungi a anului vechi, sărbătoresc reînvierea presimţită a
firii. Păstrate cu grijă, aceste datini şi obiceiuri colorează
într-un chip aparte trăirea comunităţilor româneşti şi nobila
lor spiritualitate.
La actuala ediţie, realizată nu cu puţine eforturi, au
participat formaţii de jocuri cu măşti din localităţile băcăuane
Dărmăneşti, Dofteana, Comăneşti, Bereşti-Tazlău, Zemeş,
Plopana, Lipova, Balcani, Livezi, Buhoci, Letea Veche,
precum şi din comunele Todireşti (judeţul Vaslui), Corlata
(judeţul Suceava), Cucuteni (judeţul Iaşi) şi Cordăreni
(judeţul Botoşani).
Ca un preambul al acestei manifestări şi în
întâmpinarea Sfintelor Sărbători de Crăciun, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, împreună cu
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, au organizat, în ziua de 20 decembrie, la Sala „Ateneu”,
spectacolul de colinde „O, ce veste minunată!”. În mod expres, în 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. Aceste bijuterii muzicale, unice
prin frumuseţea poetică şi înveşmântarea melodică au fost aduse în scenă de colindători din
Bacău, ori veniţi din comunele Caşin, Oituz şi Sascut, ca şi de grupuri de colindătoare de la
mânăstirile Diaconeşti, Tisa-Silvestri, Bogdana şi Ciolpani.
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3. În anul 2009, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a răspuns invitaţiei de a participa la o
seamă de manifestări interjudeţene, naţionale şi internaţionale, bucurându-se de entuziaste
aprecieri din partea specialiştilor şi publicului. Astfel, menţionăm prezenţa sa la Festivalul
Interjudeţean „Trandafir de la Moldova” (Iaşi, 10 octombrie), Festivalul „Toamnă adjudeană”
(Adjud, 18 octombrie) ori la Festivalul Internaţional de Folclor „Doina Covurluiului” (Galaţi, 12-16
august).
La recomandarea secţiei CIOFF din România şi cu avizul Consiliului Judeţean Bacău,
Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a participat, în perioada 8-20 iulie 2009, la Jocurile Santos –
Festivalul Păcii, manifestare de amploare internaţională, iniţiată în oraşul francez Saintes.
Ajuns la a 37-a ediţie, acest festival şi-a dobândit o notorietate de invidiat nu doar în
Europa, ci şi pe alte continente, semnificativ fiind însuşi faptul că, în acest an, au fost prezente
ansambluri din: Argentina, Bachkortostan, China, Coasta de Fildeş, Columbia, Coreea de Sud,
Franţa, Honduras, Panama, România, Taiwan şi Turcia. Evident, ne-am aflat într-o companie
onorantă, căci majoritatea respectivelor ansambluri, în ţările lor, sunt colective artistice de rang
naţional.
În cele 13 zile ale manifestării, Ansamblul a susţinut 17 spectacole (de câte 30, 45 ori 120
de minute) în care am reuşit să evidenţiem bogăţia şi diversitatea cântecului şi jocului popular
românesc, frumuseţea şi varietatea stilistică a costumelor, folosirea cu virtuozitate a unor
instrumente populare străvechi (fluier, caval, cobză, ţambal, nai, etc.). Iar miile de spectatori din
Saintes, precum şi din localităţile Tesson, Saint Georges Des Coteaux, Grosbreuil, Saint
Porchaire, Briouix Sur, Bautonne şi Saint Georges D’Oleron au răsplătit prestaţia noastră cu
aplauze şi ovaţii. Mărturii ale succesului de care ne-am bucurat sunt şi elogioasele aprecieri ale
numeroaselor personalităţi culturale înscrise în Cartea de Impresii a colectivului nostru artistic. Am
susţinut reprezentaţii în săli moderne, pe scenele unor arene în aer liber, ori în spaţii
neconvenţionale. Am participat la îndelungi parade ale portului, iar pe 14 iulie, spectacolul nostru a
fost dedicat celebrării Zilei Naţionale a Franţei.
4. O activitate complementară desfăşurată de Ansamblul Folcloric „Busuiocul” este
îndreptată spre confecţionarea, în special, de costume populare. După cum se ştie, valorificarea în
spectacole a folclorului muzical-coregrafic impune costumarea interpreţilor în adecvate veşminte
populare. În ultima vreme, posibilitatea asigurării unor atari costume este tot mai dificilă. Astfel, în
Secţia de creaţie, au fost realizate costume necesare personalului nostru artistic, dar şi pentru alte
formaţii din Plopana şi Căiuţi (judeţul Bacău), Hârlău şi Scobinţi (judeţul Iaşi), Muntenii de Sus
(judeţul Vaslui) şi Hanul Conachi (judeţul Galaţi). 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 importante venituri.
5. Activitatea Ansamblului Folcloric „Busuiocul”, în anul 2009, şi-a mai adăugat şi alte
realizări, între care:
- Spectacolul „Unirea, naţiunea a făcut-o”, dedicat aniversării a 150 de ani de la Unirea
Principatelor Române (23 ianuarie 2009, Sala „Ateneu” Bacău);
- Spectacolul „Astăzi e ziua ta”, pentru sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii (8 martie
2009, Sala „Ateneu” Bacău);
- Spectacole consacrate Zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (1 decembrie
2009, în comunele Negri şi Hemeiuşi);
- Spectacol de protocol în onoarea Excelenţei Sale, doamnei Margot Jose Marquez Garcia,
ambasadoarea Venezuelei în România, aflată în vizită în judeţul Bacău (12 mai 2009, la Centrul de
Cultură „G. Apostu”);
- Spectacol dedicat Sfintelor Sărbători de Paşti (22 aprilie 2009, la Căminul de bătrâni din
Bacău);
- Spectacol cuprins în programul Simpozionului Internaţional „Cucuteni 5000” (18
septembrie 2009, Centrul de Cultură „G. Apostu”);
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- Susţinerea unui curs de învăţare a jocurilor populare tradiţionale din judeţul Bacău, pentru
un grup de 45 de americani interesaţi de acest domeniu al culturii populare (11-13 iunie 2009, în
Bacău şi comuna Oituz);
- Spectacol prezentat în cadrul Simpozionului Internaţional pe teme de energetică (5
noiembrie 2009, la Centrul de Cultura „G. Apostu”).

X.SCOALA POPULARĂ de ARTE şi MESERII
Strategia manageriala la Scoala Populara de Arte si Meserii Bacau s-a structurat in anul
scolar 2008 – 2009 (valabil si pentru 2009 – 2010) pe derularea programelor de invatamant in
domeniul educatiei permanente.
Am urmarit pastrarea prin programele de scolarizare a specificului zonal si a cerintelor
populatiei pe care o deservim, stimularea creativitatii si talentului.
Pentru a permite unui numar cat mai mare de cursanti sa frecventeze scoala noastra, sub
genericul “ O scoala pentru timpul dumneavoastra liber”, am decis sa organizam cursuri pe
toata durata saptamanii, mai ales ca sunt si navetisti care nu pot veni decat sambata sau
duminica. Astfel, am reusit sa pastram o cifra de scolarizare onorabila( aprox.12o elevi) in
contextul autofinantarii de 100% la capitolul cheltuieli de personal.
Disciplinele artistice existente in anul 2009 sunt in functie de numarul de elevi si de
cererea publicului: (canto muzica usoara, muzica populara), pian, orga, chitara, instrumente de
suflat, actorie, pictura, grafica, iconografie, design vestimentar.
Scoala functioneaza cu un numar de 2 profesori angajati cu contract de munca pe
perioada determinata si 3 profesori colaboratori. Personalul administrativ (secretar, administrator,
sofer, ingrijitor) este acelasi personal de la C.J.C.P.C.T., institutiile functionand in aceiasi cladire
personalul deservind ambele institutii.
Conform Hotararii Consiliului Judetean nr. 40 din 30.04.2004 domnul Zăncescu Florin
director al C.J.C.P.C.T. Bacau va exercita atributiile de conducere a Scolii opulare de Arte si
Meserii Bacau, aceasta reprezentand o atributie de serviciu la functia de director al C.J.C.P.C.T.
Bacau .
Situatia financiara si executia bugetara se prezinta conform anexei.
ANEXA
privind situatia financiara si executia bugetara pe anul 2009
Bugetul de venituri si cheltuieli la Scoala Populara de Arte si Meserii Bacau pe anul 2009,
este in suma de 115.000 lei.
PLAN
Venituri proprii din taxe scolare:
Subventii:
TOTAL
Aceste venituri s-au alocat pentru:
- cheltuieli personal
- bunuri si servicii
TOTAL

70.000 lei
45.000 lei
115.000 lei
91.000 lei
24.000 lei
115.000 lei

REALIZAT
76.566 lei
37.029 lei
113.595 lei
82.000 lei
18.029 lei
100.029 lei
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XI. FILARMONICA "MIHAIL JORA"
Activitatea institutiei in anul 2009 a continuat trendul ascendent al ultimilor ani propunand
activitati diverse pe intregul sau parcurs .
Stagiunea de concerte de la sediu a reprezentat in continuare principalul obiectiv.
Personalul artistic si personalul T.E.S.A. au contribuit deopotriva la asigurarea unor
manifestari multiple care prin valoarea si diversitatea lor propulseaza Filarmonica „Mihail Jora” in
rindul colectivelor de valoare din tara si strainatate.
Volumul de munca pe care filarmonica l-a depus in anul precedent depaseste cu mult pe
cel al altor institutii similare din tara motiv pentru care institutia este apreciata in tara si strainatate
pentru disponibilitatea si maleabilitatea sa, reprezentand un punct permanent de interes din partea
colaboratorilor atrasi de seriozitatea si disciplina la lucru.
Pe langa stagiunea de concerte in care sunt prezenti artisti valorosi din tara si strainatate
cu programe ce asigura publicului calitatea si diversitatea necesara iar orchestrei motivatia
permanentei autoperfectionari prin studiu, si-au facut loc initiative ce in timp au devenit constante
ale activitatii institutiei:
−
Colaborarea cu Centrul de indrumare al creatiei din Jud. Neamt, materializat prin
prezenta in timpul anului pe scenele din Piatra Neamt a formatiilor camerale ale institutiei si a
orchestrei.
−
Cursuri internationale de dirijat . In anul 2009 au avut loc 3 astfel de cursuri: iunie:
a VI a editie a „Conductors Institute” in colaborare cu Universitatea din North Carolina
iulie: cursuri de dirijat in colaborare cu clasa de dirijat a Conservatorului „G. Verdi” din
Milano-Italia
august: cursurile de dirijat ale Prof. Konrad von Abel-Germania
−
Concertele educative constituie in continuare o preocupare a noastra in dorinta de a
educa si a forma viitorul public al Ateneului.
−
Promovarea tinerilor interpreti bacauani prin permanentizarea colaborarii cu Liceul
de arta „George Apostu” in recitaluri si concerte pe toata durata stagiunii.
−
Promovarea artistilor instrumentisti din cadrul Orchestrei prin programarea lor in
recitaluri si concerte activitate unica in tara prin care circa 30 de artisti instrumentisti ai orchestrei
au aparut in fara publicului si al colegilor deopotriva asigurandu-le motivatia necesara pentru o
permanenta autoperfectionare.
−
Festivalurile de traditie ale institutiei realizate in colaborare cu Consiliul Judetean
Bacau completeaza o activitate deja bogata si diversa.
−
Zilele muzicii contemporane, primul festival de profil din Romania continua sa
atraga nume si personalitati importante din sfera muzicii noi mentinand Bacaul in avangarda
muzicii contemporane.
−
Festivalul „Enescu Orfeul Moldav” continua prin promovarea muzicii lui George
Enescusa plaseze Bacaul in fruntea colectivelor care aduc an de an un omagiu marelui compozitor
−
Prezenta institutiei in importante manifestari internationale (cursuri, concursuri,
festivaluri) nu este decat o confirmare a imaginii de institutie de valoare, solida, un partener de
incredere pe care Orchestra din Bacau si l-a consolidat in ultimii ani. In anul 2009 orchestra a fost
prezenta la Concursul de pian de la Cantu-Italia, la Festivalul Albert Roussel din Franta si in
premiera la sfarsit de an in China in cadrul unui proiect comun al Filrmonicii din Bacau cu
Orchestra simfonica Abruzzeze din Italia.
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Cu o asememea activitate este absolut normal ca indicatorii de plan sa fie realizati, un
mesaj cat se poate de clar de seriozitate si responsabilitate al acestui colectiv.
La 31.12.2009 unitatea inregistreaza venituri totale in suma de 3.215.791 Ron din care:
- Venituri din subventii in suma de 3.100.397 Ron
- Venituri proprii in suma de
115.394 Ron
Veniturile proprii in suma de 115.394 Ron se compun din
- Venituri din activitati artistice in tara si strainatate
57.844 Ron
- Venituri din chirie sala
57.550 Ron
Cheltuielile unitatii sunt in suma de 3.215.791 din care:
- Cheltuieli curente
3.114.117
- Cheltuieli de capital
101.675
(Instrument oboi26.995 Ron
Dimer+pupitru
14.875 Ron
refacut scena
59.805 Ron)
Cheltuielile curente in suma de 3.114.117 Ron se prezinta astfel:
- Cheltuieli de personal
2.738.210 ron
- Cheltuieli de intretinere si functionare
283.757
(curent electric, apa-canal, posta, telefon, gaz metan,accesorii muzicale, afise etc)
- Cheltuieli sociale -Tichete
92.150 Ron
La 31.12.2009 era realizate un număr de 107 concerte din care:
- in tara 66 de concerte
- in turnee in strainatate 41 concerte
Din cele 66 de concerte in tara 63 s-au efectuat la sediu si 3 concerte in deplasare.
Din cele 63 de concerte la sediu 45 au fost simfonice, 14 recitaluri si 4 concerte educative.
In deplasare in tara s-au sustinut 2 concerte la Piatra Neamt si 1 concert la Barlad.
In turnee in strainatate am realizat 41 de concerte din care:
- Italia
40 concerte
- Franta
1 concert
Putem asadar sa afirmam ca si anul 2009 a fost in ceea ce ne priveste un pas inainte in
aceiasi directie ascendenta cu care Filarmonica „Mihail Jora” se prezinta an de an, o garantie a
faptului ca indiferent de situatia la zi in tara si strainatate , colectivul nostru reuseste prin coeziune,
prin profesionalism si de cele mai multe ori prin efort sustinut sa se mentina in rindul institutiilor de
prestigiu din intreaga lume.
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XII. REVISTA „ATENEU”
Revista ATENEU este o instituţie de cultură binecunoscută publicului cititor de peste 45 de
ani fiind, ca orice instituţie, o realitate transcendentă insului. Acest fapt înseamnă că revista lasă în
urma ei ceva, o mărturie în timp valabilă pentru generaţiile de acum şi cele care vor urma. De
aceea principala preocupare a actualei echipe de redacţie este să asigure, cu responsabilitate,
continuitatea acestei publicaţii de tradiţie şi prestigiu. Deşi am traversat un an de criză, am rămas
pe poziţii, având drept motivaţie esenţială încrederea în valorile spirituale şi convingerea că o
publicaţie culturală este aidoma unei fabrici de oxigen. Menită să ne asigure o respiraţie normală
într-un spaţiu al dialogului, al dezbaterilor celor mai acute probleme ale lumii contemporane, cu
precădere ale acelora vizând domeniul vast al creativităţii.
Prin conţinutul ei divers, revista ATENEU îşi propune să ofere o imagine cuprinzătoare a
fenomenului cultural la zi, publicând comentarii şi puncte de vedere aparţinând unor nume
autorizate. Am continuat, de asemenea, să reevaluăm tradiţia prin articole şi materiale consistente,
revista fiind un loc de întâlnire a actualităţii cu trecutul. Am făcut şi facem acest lucru în credinţa că
rolul unei astfel de publicaţii este acela de a aduna şi a pune în lumină valorile dintr-o anumită
zonă a ţării. Astfel, la rubrica permanentă cu genericul „Personalităţi băcăuane” au apărut în anul
2009, profiluri ale următorilor oameni de cultură: Gheorghe Vrânceanu, George Apostu, Ovidiu
Genaru, George Brăescu, Sorina Cassvan, Anca Raluca – Buzinschi, Criste Cristoveanu, Dimitrie
Goga şi alţii. Pagina de interviuri a revistei (care se bucură întotdeauna de un interes special din
partea cititorilor) i-a avut invitaţi pentru dialog pe: Alexandru Zub, Marin Aiftincă, Nora Iuga, C.Th.
Ciobanu, Gabriel Chifu, Vladimir Lucaveschi, Mircea Dinutz. Cum o revistă de cultură este implicit
şi un laborator de creaţie, la rubricile de poezie şi proză am pus în valoare nume consacrate alături
de tineri aflaţi în curs de afirmare. Au publicat astfel, în Ateneu, în 2009: Radu Aldulescu, Ovidiu
Dunăreanu, C.Th. Ciobanu, Ion Fercu, Doru Kalmuschi, Calistrat Costin, Iancu Grama, Nicolae
Mihail, Mihaela Mocanu, Violeta Savu. Pagini dense, bogate în nume de scriitori sunt cele de
„Autori şi cărţi” unde au apărut zeci de recenzii la volume nou apărute.
În mod constant, număr de număr, ATENEU a reflectat cele mai semnificative evenimente,
manifestări culturale din zona Bacăului, în chip preponderent, dar şi din ţară. „Saloanele Moldovei”,
„Zilele Culturii Călinesciene”, Festivalul „Enescu – Orfeul moldav”, „Zilele muzicii contemporane”,
Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, Gala Star, „Primăvara poeţilor la Oneşti” sunt numai
câteva dintre manifestările de tradiţie care au fost comentate în spaţiul publicaţiei noastre. Au fost
ilustrate principalele acţiuni ale Bibliotecii Judeţene „C. Sturdza” Bacău (cu ciclul său de
conferinţe), ale Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, ale Centrului Judeţean de Cultură,
Ansamblului „Busuiocul”, etc.
Permanent redactorii participă la simpozioane, conferinţe, lansări de carte, vernisaje,
premiere teatrale şi muzicale, în scopul reflectării acestora în materiale de presă.
„Ateneu” este deschis dialogului şi ideii fertile de parteneriat fiind, în acest sens, într-o
relaţie de colaborare deschisă cu Filiala Bacău a U.S.R., Filiala Bacău a U.A.P., Inspectoratul
Şcolar Judeţean Bacău, Universitatea din Bacău, Universitatea „George Bacovia”, Centrul Europe
Direct. Suntem parteneri de presă şi ne implicăm în desfăşurarea mai multor festivaluri de creaţie
literară din ţară, oferind premii care constau în publicarea în paginile revistei a câştigătorilor
concursurilor.
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. În anul 2009 am publicat fragmente din scrierile unor autori din Franţa,
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Germania, Malta, Ungaria, Turcia, Grecia şi jurnalele de călătorie din Portugalia, Croaţia,
Strassbourg. 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
(vezi Al. Săndulescu –80, Ion Horea – 80, Ovidiu Genaru – 75 şi acordarea Premiului de excelenţă
al Consiliului Judeţean Bacău.) Preocupaţi de înnoire tematică deschidem noi rubrici
colaboratorilor de cursă lungă ai revistei, una dintre acestea, foarte necesară la ora actuală, fiind
„Cum vorbim, cum scriem” coordonată de profesorul Ioan Dănilă.
Şi am reuşit, la sfârşitul anului 2009, să realizăm (din economii) un site al Ateneului
w.w.w.ateneu.info – care este deja cunoscut şi accesat de un număr apreciabil de cititori. Am
primit deja comentarii interesante şi propuneri pentru materiale viitoare. Şi vom detecta, în
perioada imediat următoare, teme de interes comun, subiecte de dezbateri pe care le vom găzdui
în spaţiul revistei.
Dificultăţile pe care le întâmpinăm cu difuzarea pe plan naţional a revistei (după falimentul
RODIPET) sperăm să fie depăşite, pentru că ne-am luat deja unele măsuri în această privinţă,
făcând noi contracte cu alţi difuzori de presă.

- 286 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2009

XIII. SC APA SERV SA BACAU
S.C. Apa Serv SA Bacau a avut ca misiune in anul 2009 furnizarea continua si in mod
eficient a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare tuturor clientilor din judetul Bacau,si
urmatoarele obiective:
- cresterea satisfactiei clientilor prin imbunatatirea calitatii apei oferite;
- tinerea sub control a proceselor pentru obtinerea apei de calitate;
- dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor;
- reducerea poluarii factorilor de mediu; apa, aer sol si implementarea celor mai bune
tehnici disponile in procesel de fabricatie si pentru distribuirea apei;
- utilizarea cat mai eficienta a resurselor materiale;
- dezvoltarea si extinderea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in scopul
imbunatatirii conditiilor de viata a comunitatilor locale.
In anul 2009 s-au realizat urmatoarele:
1.Asigurarea unei cantitati de apa potabila de 23 milioane mc pentru aproximativ 250.000
locuitori din judetul Bacau
2. Asigurarea calitatii apei potabile conform reglementarilor legale
Data fiind importanta calitatii apei potabile pentru sanatatea umana si pentru mediu, la nivel
national si comunitar au fost elaborate noi standarde de calitate pentru apa, maxime impuse
parametrilor (tinandu-se cont de provenienta, tratamentele aplicate si utilizarea acesteia), precum
si programe de monitorizare a valorilor parametrilor analizati.
In cadrul societatii s-au urmarit in permanenta parametri de calitate impusi de legislatiei in
vigoare (Legea 458 – Legea privind calitatea apei potabile si completarile aduse acestei legi prin
Legea 311 din 28 iulie 2004).
Pentru urmarirea parametrilor de calitate laboratoarele au fost dotate cu aparatura
moderna, au fost achizitionati reactivi de calitate de la firme recunoscute privind calitatea
produselor, si care satisfac cerintele noilor standarde europene (a fost inlocuit STAS CU ISO si SR
EN ISO). Tot pentru a satisface cerintele de calitate precum si acuratetea rezultatelor in cadrul
Statiei de tratare exista un program de verificare metrologica si etalonare a echipamentelor aflate
in dotarea laboratoarelor.
Conform Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizarea calitati apei
potabile, Laboratorul de analize fizico-chimice si bacteriologice din cadrul Statiei de tratare
Darmanesti a fost autorizat sanitar (conform H.G. nr.168/2005) pentru efectuarea analizelor privind
prelevarea probelor si monitorizarea de control.
Din rezultatele analizelor de laborator efectuate atat in cadrul statiei de tratare cat si din
rezultatul analizelor executate in cadrul monitorizarii de control rezulta ca nu au existat depasiri
pentru nici unul din parametrii specificati si apa rezultata in urma procedeelor de tratare si
dezinfectie respecta cerintele de calitate.
3. Asigurarea unui program de furnizare a apei potabile de 24 ore din 24 in conditii optime
de presiune si debit
In cursul anului 2009 s-au inregistrat un numar de 14 avarii importante pe conductele din
tuburi PREMO care au necesitat intreruperea alimentarii cu apa a beneficiarilor de aproximativ 10
ore, in medie.
Avariile se datoreaza unor cauze obiective, respectiv vechimea (mai mare de 30 ani),
coroziunii avansate a unor tronsoane metalice afectate in timp de apa cu continut de clor.
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Interventiile s-au executat in timpul cel mai scurt cu putinta, s-au golit tronsoane strict necesare
pentru remediere astfel ca implicatiile asupra alimentarii cu apa sa fie minime.
4. Sisteme de alimentare cu apa si canalizare preluate in judetul Bacau
S-au preluat in anul 2009 sistemele de alimentare cu apa din localitatile Margineni si
Casin,avand in prezent preluate 14 sisteme de alimentare cu apa si canalizare in judetului Bacau.
In prezent societatea asigura apa potabila pentru aprox 250.000 locuitori direct sau prin intermediul
unor societati comerciale sau consilii locale.
In anul 2009 s-au efectuat un numar de 1351 bransari si s-au incheiat
8800
contracte persoane fizice si juridice.
5. Investitii
In anul 2009 pentru mentinerea in functiune a sistemului judetean de alimentare cu apa si
canalizare societate a beneficiat de subventii pentru investitii din partea Consiliul judetean Bacau
in suma de 2.728 mii lei .Aceste investitii au vizat in principal inlocuiri de conducte,devieri sau
consolidari:
1.Reabilitare conducta de aductiune apa bruta PREMO Dn 1000 mm, amonte aval
alunecarea de teren de la km 4 (L= 2.850 ml)
- Conducta de aductiune apa bruta baraj Poiana Uzului - Statia de tratare apa
Darmanesti in lungime totala de 8,5 km, a fost realizata odata cu intregul sistem hidrotehnic Trotus,
in perioada anilor 1965-1972 pe un traseu ce urmareste malul drept al raului Uz, capabila sa
transporte un debit de 1,5 mc/s.
Datorita vechimii conductei existente (peste 35 de ani de exploatare), a uzurii fizice,
precum si a expirarii duratei normale de utilizare, timp in care nu s-au executat decat lucrari de
intretinere si reparatii, conform Proiectului tehnic de executie nr.21/2128/2007,
s-a
realizat,urmatoarele lucrari:
- dublarea acesteia amonte aval de alunecarea de la km 4, pe o lungime de 2.800 ml, cu
tuburi din PAFSIN Dn 1000 mm, Pn10, SN 10000N/mp, cu evitarea zonelor de risc ridicat de
calamitare, datorita apropierii amplasamentului actual de malul raului Uz, cu realizarea pe intreg
traseul conductei a 23 de masive de ancoraj, pentru asigurarea stabilitatii acesteia.
- constructiile speciale aferente, respectiv 7 camine de vane, echipate cu instalatii
hidrauluice;
- realizarea tronsonului de conducta de apa bruta din otel Dn 1000 mm, pe o lungime de 50
mm, cu protectie din teava de otel, la punctul critic, unde se face subtraversarea paraului Izvorul
Negru;
- lucrari hidrotehnice de aparari de mal cu gabioane la paraul Izvorul Negru.
2. Reabilitare conducta transport apa potabila Dn 800 mm ramura Darmanesti- Tg.OcnaOnesti intre km 20+600 si km 21+600 (Lt= 900 ml).
Conducta de transport apa potabila de la statia de tratare a apei Darmanesti spre
localitatile Tg.Ocna-Onesti, este realizata din tuburi Premo si teava din otel Dn 800 mm, avand o
lungime de 29 km, apa distribuindu-se gravitational spre toti consumatorii.
In zona localitatii Tuta, comuna Targu Trotus, traseul conductei de transport apa potabila,
a fost realizat in 1972, pe malul drept al raului Trotus la o distanta de 250-300 m de acesta.
Urmare a viiturii de pe raul Trotus din luna iulie 2005, raul si-a schimbat cursul, erodand
puternic malul drept in zona km 20+600 – camin golire Tuta pana la caminul de aerisire Fabian –
km 21+600, apropiindu-se foarte mult de amplasamentul conductei noastre, la aprox. 40 m.
In baza Proiectului tehnic de executie 14/2008, s-au realizat urmatoarele lucrari:
- dublarea conductei de transport apa potabila pe o lungime de 900 ml, cu tuburi PAFSIN
Dn 800 mm, Pn10, SN 10000N/mp, cu evitarea zonelor de risc ridicat de calamitare, datorita
apropierii amplasamentului actual de malul raului Trotus; lucrari de protectie a conductei de apa
cu teava din otel la subtraversarile conductelor magistrale de gaze naturale.
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- constructiile speciale aferente, respectiv 3 camine de vane, echipate cu instalatii
hidrauluice
6.Din punct de vedere economic societatea a realizat venituri in suma de 10.322 mii
lei,cheltuieli total de 10.142 mii lei, profit brut de 180 mii lei .Societatea se confrunta cu greutati in
incasarea c/v apei potabile in special in municipiul Onesti .
7.In anul 2009 activitatile specifice de securitate a muncii si prevenirea incendiilor s-au
desfasurat conform programului stabilit,societatea preocupandu-se de prevenirea imbolnavirilor de
cauza profesionala, mentinerea unei stari de sanatate corespunzatoare prin aplicarea conceptului
de sanatate si securitate in munca .
8.Comunicarea cu clientii se realizeaza prin Dispeceratul central care functioneaza 24 de
ore pe zi .Dispecerii preiau telefonic sesizarile cetatenilor privind avariile aparute si le
redirectioneaza catre echipele de interventii.
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