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RAPORT DE ACTIVITATE AL  

DIRECTIEI JURIDICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA  
PENTRU ANUL 2008 

 
 
 
 
Directia juridica si administratie 
publica locala este compartimentul 
de specialitate al Consiliului 
Judetean Bacau prin intermediul 
caruia autoritatea publica judeteana 
coordoneaza si indruma activitatea 
autoritatilor publice locale de la 
comune si orase in vederea realizarii 
serviciilor publice de interes 
judetean si a exercitarii atributiilor 
stabilite prin Legea administratiei 
publice locale, alte legi, ordonante si 
hotarari ale Guvernului, 
Regulamentul de organizare si 
functionare a aparatului de 
specialitate precum si alte hotarari 
ale Consiliului Judetean. 

 In concret, prin atributiile ce i-
au fost conferite, Directia juridica a 
urmarit asigurarea legalitatii in 
activitatea decizionala a Consiliului 
judetean si a presedintelui, 
pregatirea si desfasurarea sedintelor 
Consiliului judetean, organizarea 
executarii acestora, apararea 
valorilor materiale din patrimoniul 
judetului, a drepturilor si intereselor 
acestuia, organizarea fluxurilor 
informationale, circulatia si pastrarea 
documentelor, activitate de 
secretariat, arhiva etc. 
 In indeplinirea sarcinilor sale, 
directia a conlucrat cu celelalte 
directii si compartimente de 

specialitate din aparatul Consiliului 
judetean, cu alte institutii si servicii 
publice, cu autoritatile publice 
locale. 
 O preocupare prioritara a 
directiei a fost aceea a perfectionarii, 
pregatirii profesionale, intregul 
personal fiind cuprins in diferite 
forme institutionalizate de 
perfectionare – invatamant superior, 
studii postuniversitare, masterate, 
cicluri de pregatire in cadrul 
institutiilor de profil in care locul 
central l-a ocupat cunoasterea legilor 
si a cerintelor formulate in 
programele de accelerare a reformei 
in administratia publica locala.  
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Structura Directiei juridice si 
administratie publica locala  
cuprinde Serviciul juridic, 
documentare si reglementari si 
Serviciul relatii cu publicul si 
administratie publica locala. 

 In perioada ianuarie – 
decembrie 2008, Directia juridica si 
administratie publica locala, prin 
intermediul serviciilor si 
compartimentelor din subordine, a 
desfasurat urmatoarele activitati 
dupa cum urmeaza: 

 
I. Serviciul juridic, 

documentare si reglementari este 
structurat potrivit Regulamentului de 
organizare si functionare al 
aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Bacau pe trei domenii: 
Serviciul juridic, documentare si 
reglementari, Compartimentul de 
lucru consilieri judeteni si Arhiva. 

 

 1. In domeniul de activitate al 
Serviciului juridic, documentare si 
reglementari, s-au desfasurat 
urmatoarele activitati: 

- asistenta juridica si 
reprezentare in instante, intocmind 
totodata si actele procesuale 
necesare, intr-un numar total de 120 
dosare (38 civile, 62 contencios-
administrativ, 10 litigii de munca, 10 
comerciale). Din acestea, un numar 
de 70 au fost dosare proprii in care 
Consiliul Judetean Bacau sau 
institutiile aflate in subordinea 
Consiliul Judetean Bacau au fost 
parte si un numar de 50 au fost 
dosare de reprezentare si asistenta 
juridica a autoritatilor administratiei 
publice locale din urmatoarele 
unitati administrativ-teritoriale: 
Caiuti, Rosiori, Strugari, Oncesti, 
Rachitoasa, Parincea, Darmanesti, 
Gaiceana, Valea Seaca, Prajesti, 
Plopana, Cleja, Hemeiusi, Stefan cel 

Mare, Manastirea Casin, Parava, 
Darmanesti; 

- s-au formulat raspunsuri la 
un numar de 145 adrese externe; 

- s-au raspuns unui numar de 
92 adrese interne formulate de: 
Directia buget-finante, Directia 
urbanism, amenajarea teritoriului si 
lucrari publice, Directia resurse 
umane, management, informatizare, 
Directia integrare europeana, 
Compartiment audit public intern; 

- s-a raspuns la 53 adrese catre 
Institutia Prefectului – judetul 
Bacau;  

- s-au promovat un numar de 8 
proiecte de hotarari de guvern; 

- s-au transmis un numar de 
10 adrese persoanelor/procuratorilor 
care au formulat notificari in temeiul 
Legii nr.10/2001; 

- s-au promovat un numar de 
168  hotarari de consiliu judetean si 
un numar de 350 proiecte de  
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dispozitii ale presedintelui 
Consiliului Judetean Bacau; 

- s-a asigurat verificarea 
legalitatii actelor administrative 
elaborate de directiile si serviciile 
din cadrul Consiliului Judetean 
Bacau; 

- s-au elaborat proiecte de 
caiete de sarcini si contracte pentru 
inchiriere si concesionare bunuri 
imobile; 

- s-au elaborat Actul 
constitutiv si Statul Asociatiei de 
dezvoltare intercomunitara Bacau si 
s-au efectuat demersurile necesare in 
vederea obtinerii personalitatii 
juridice. 

De asemenea, s-a raspuns 
nenumaratelor solicitari de 
consultanta juridica formulate de 
autoritatile administratiei publice 
locale autonome, institutiile publice 
din subordinea Consiliului Judetean 
Bacau, precum si directiilor si 

serviciilor din cadrul Consiliului 
Judetean Bacau. 

 
2. In domeniul de activitate al 

Compartimentului de lucru consilieri 
judeteni pe anul 2008: 

- s-a asigurat publicarea 
convocarii sedintelor Consiliului 
Judetean Bacau in presa locala; 

- s-a asigurat convocarea 
telefonica si in scris a consilierilor 
judeteni la sedintele Consiliului 
Judetean Bacau si la sedintele 
comisiilor de specialitate ale 
Consiliului judetean Bacau. 

Pentru desfasurarea in cele mai 
bune conditii a sedintelor de consiliu 
judetean si a comisiilor de 
specialitate au fost multiplicate si 
indosariate in mape aproximativ 
220.700 de pagini, reprezentand 
materiale de studiu. Totodata 
consilierii judeteni au primit spre 
studiu materialele de sedinta si pe e-

mail si pe CD alaturi de cele pe 
suportul de hartie (mape).  

In anul 2008 au avut loc pana 
la data de 10.12.2008, 13 sedinte ale 
Consiliului Judetean Bacau, din care 
o sedinta a fost de constituire, 11 au 
fost sedinte ordinare si una a fost 
sedinta extraordinara. Prezenta 
consilierilor la sedintele consiliului 
judetean a fost de 99,4%. 

In cele 13 sedinte ale 
Consiliului Judetean Bacau au fost 
adoptate 168 de hotarari care au fost 
afisate pe reteaua si pe site-ul 
consiliului judetean.  

Cele 168 de hotarari au reusit 
sa reglementeze intreaga paleta de 
atributii date de lege in competenta 
consiliului judetean, sintetizate, dupa 
cum urmeaza: 

- adoptare buget; 
- rectificare buget; 
- stabilirea unor taxe si 

impozite locale; 
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- modificarea, completarea 
sau revocarea totala sau 
partiala a unor hotarari ale 
Consiliului Judetean Bacau 
adoptate anterior; 

- aprobare organigrame, 
state de functii si 
regulamente de organizare 
si functionare ale 
aparatului de specialitate si 
ale unitatilor subordonate 
Consiliului Judetean 
Bacau; 

- modificarea regimului 
juridic al unor terenuri si 
cladiri; 

- aprobare sau modificare de 
„Programe de transport 
persoane prin servicii 
regulate”; 

- aprobarea unor studii de 
fezabilitate; 

- aprobare si finantare de 
programe, proiecte si 
actiuni culturale; 

- alte probleme curente. 
Din cele 168 de hotarari 

adoptate de Consiliul Judetean 
Bacau, 62 de hotarari au necesitat 
aducerea la cunostinta publica prin 
afisare la afisierul Consiliului 
Judetean Bacau. 

Pana la data de 10 decembrie 
2008 au fost emise 350 de dispozitii 
cu caracter normativ si cu caracter 
individual, din care, o dispozitie 
(dispozitia nr.298/20.10.2008) a 
necesitat aducerea la cunostinta 
publica prin afisare la afisierul 
Consiliului Judetean Bacau. 

Pentru buna desfasurare a 
activitatii aparatului de specialitate a 
Consiliului Judetean Bacau s-a 
asigurat consultarea si multiplicarea 
documentelor originale aflate in 
pastrarea compartimentului 
(hotarari, expuneri de motive si 
rapoarte aferente hotararilor, 
dispozitii si referate aferente 
dispozitiilor). 

Din multitudinea problemelor 
solutionate prin dispozitii, 
enumeram: 

- convocarea sedintelor de 
consiliu judetean; 

- numirea unor comisii (de 
examinare, de licitatie, de 
receptie, de preluare, de 
predare-primire); 

- angajarea sau reangajarea 
de personal; 

- incetare raporturi de 
activitate; 

- acordarea de sporuri de 
vechime; 

- modificarea sau revocarea 
unor dispozitii adoptate 
anterior; 

- admiterea schimbarii pe 
cale administrativa a 
numelui sau prenumelui 
unor persoane. 

Au fost primite, inregistrate, 
multiplicate si expediate celor vizati, 
in termenele prevazute de lege, cele 
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168 de hotarari adoptate si cele 350 
de dispozitii emise. 

Au fost pregatite pentru 
arhivare si predate la arhiva 
consiliului judetean dispozitiile 
presedintelui Consiliului Judetean 
Bacau si celelalte documente 
specifice activitatii 
compartimentului, aferente anului 
2007. 
 

3. Activitatea din domeniul 
arhivei consiliului judetean: 

Au fost eliberate adeverinte 
privind sporul de vechime, 
salarizarea si alte sporuri cu caracter 
permanent, la solicitarile venite din 
partea cetatenilor sau a altor institutii 
(Prefectura, Arhivele Statului, etc.) 
ce au redirectionat petitiile din 
partea cetatenilor, spre rezolvare, 
Consiliului Judetean Bacau. 

S-au eliberat copii dupa 
documentele existente in arhiva 
institutiei: decretele de expropriere, 

decizii, planuri de situatie, autorizatii 
de construire, hotarari, dispozitii, 
etc. la solicitarea  persoanelor si 
institutiilor care s-au adresat in scris. 

Au fost oferite spre consultare, 
la solicitarea personalului din cadrul 
Consiliului Judetean Bacau, 
documente detinute si s-au facut 
copii dupa documentele respective. 

S-a primit in arhiva institutiei, 
fondul arhivistic din partea unor 
directii (buget – finante, resurse 
umane, management si 
informatizare, urbanism), iar in baza 
inventarelor au fost verificate, legate 
si etichetate, pachetate la fondul 
arhivistic respectiv. 

S-a efectuat serviciul de 
distribuire al corespondentei 
Consiliului Judetean Bacau la 
unitatile din subordine sau la alte 
institutii. 

A fost dusa si adusa 
corespondenta (plicuri, colete) de la 
Oficiul Postal Bacau. 

II. Activitatea Serviciului 
relatii cu publicul si administratie 
publica locala este structurata pe 
doua domenii: Relatii cu publicul si 
administratie  publica locala si 
Solutionarea problemelor ridicate de 
cetateni in scrisori si in audiente. 

1. In domeniul relatiilor cu 
publicul si administratie  publica 
locala: 
 Prin Serviciul relatii cu 
publicul si administratie publica 
locala se asigura atat informarea 
operativa a cetatenilor privind 
activitatea desfasurata in cadrul 
institutiei, cat si modalitatea 
concreta de realizare a acestei 
activitati in sensul transmiterii 
informatiilor solicitate. 
 Astfel, la nivelul Consiliului 
Judetean Bacau au fost inregistrate 
un numar de 39 cereri privind 
informatii de interes public, 
structurate pe categorii de solicitari, 
conform anexei la informarea nr. 



Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

     

6

12596 din 19.12.2008, anexata la 
prezentul raport. 
 Din numarul total de solicitari 
inregistrate, au fost solutionate 
favorabil toate cele 39 de cereri. 
Mentionam ca nu au existat solicitari 
pentru informatii exceptate de la 
liberul acces al cetatenilor. 
 Acest rezultat, in procentaj 
pozitiv, se datoreaza activitatii 
zilnice a consilierilor de specialitate 
ce au asigurat solutionarea operativa 
a solicitarilor cetatenilor, cu 
respectarea riguroasa a termenelor si 
a temeiurilor legale de solutionare a 
acestora. 
 Intrucat solicitarile privind 
informatiile de interes public au 
putut fi solutionate prin mijloacele 
de informare de care dispune 
Consiliul Judetean Bacau: touch-
screen, e-mail, fax, avizier, telefon 
tip linie verde, mass media locala, 
activitatea din cadrul 
compartimentului de specialitate nu 

a necesitat cheltuieli suplimentare 
care sa depaseasca sumele alocate 
prin bugetul Consiliului Judetean 
Bacau. 
 Mentionam ca au fost situatii 
in care un numar mare de cetateni, 
chiar daca au solicitat copii dupa 
documentele existente, primind 
lamuriri pe loc si punandu-li-se la 
dispozitie documentele solicitate la 
Biroul Relatii cu publicul si 
administratie publica locala, s-au 
declarat multumiti si nu au mai 
solicitat copiile dupa documente. 
 De asemenea, un numar 
semnificativ de cetateni au solicitat 
relatii, prin telefon, fax, e-mail, 
nemaifiind necesara deplasarea 
acestora la sediul autoritatii noastre. 
 Trebuie sa mentionam ca nu s-
a inregistrat nici o actiune in 
contencios administrativ. 
 Potrivit Legii nr.52/2003 
privind transparenta decizionala, 
conform careia cetatenii si asociatiile 

legal constituite pot sa solicite 
participarea activa la luarea 
deciziilor administrative si in 
procesul elaborarii proiectului de 
hotarare, nu s-au inregistrat cereri 
din partea acestora. 
 Asadar, exista transparenta 
decizionala in activitatea Consiliului 
Judetean Bacau, fapt ce rezulta din 
aceea ca nu s-au inregistrat sesizari 
sau reclamatii privind modalitatea de 
aplicare in practica a prevederilor 
Legii nr.544/2001 privind liberul 
acces la informatiile de interes 
public si ale Legii nr.52/2003 
privind transparenta decizionala in 
administratia publica. 
 

2. In activitatea privind 
solutionarea problemelor ridicate de 
cetateni in scrisori si in audiente, 
pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 22 
noiembrie 2007. 

In spiritul asigurarii unei 
relatii directe si nemijlocite intre 
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cetateni si autoritatile administratiei 
publice, in cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean 
Bacau este organizat un 
compartiment distinct de informare 
si relatii publice, prin intermediul 
caruia se realizeaza un serviciu 
public capabil sa raspunda cat mai 
bine cerintelor cetatenilor, cat si 
standardelor Uniunii Europene in 
domeniu. 

Acest compartiment asigura 
inregistrarea petitiilor adresate direct 
Consiliului Judetean Bacau si 
rezolvarea petitiilor transmise spre 
solutionare de catre institutiile 
centrale, sporind astfel increderea 
cetatenilor fata de institutiile 
statului, precum si fata de 
functionarii publici care desfasoara 
activitatea in acest sector de 
activitate.  
 O atentie deosebita se acorda 
activitatii de primire a cetatenilor in 
audienta la persoanele din 

conducerea Consiliului Judetean 
Bacau, asigurandu-se in permanenta 
un climat de incredere si respect 
reciproc, coreland libertatea 
dialogului cu promovarea intereselor 
autoritatii. 
 Constientizand faptul ca 
cetatenii au asteptari tot mai mari din 
partea autoritatii si o relationare pe 
masura, functionarii acestui 
compartiment au ca preocupare 
permanenta solutionarea intr-un 
termen cat mai scurt a petitiilor, fara 
a depasi termenul de 30 de zile, 
respectandu-se astfel cu strictete 
prevederile Ordonantei de Guvern 
nr.27/2002 privind reglementarea 
activitatii de solutionare a petitiilor. 
 A intrat in practica curenta si 
primirea cetatenilor in afara orelor 
de audienta de catre functionarii 
biroului Relatii cu publicul, pentru a 
facilita accesul acelora care vin din 
localitatile mai indepartate ale 
judetului si care depind de 

mijloacele de transport in comun, 
eliminand astfel nivelul de 
nemultumire al cetatenilor fata de 
modul cum sunt tratati in autoritatile 
publice. 
 Exista o continua preocupare 
pentru identificarea necesitatilor 
cetatenilor in raporturile cu 
autoritatile publice si pentru gasirea 
unor solutii viabile de imbunatatire a 
relationarii dintre aceste doua parti.  
 Acest compartiment acorda 
relatii si prin telefon, creand 
premisele unei reale apropieri a unei 
anumite categorii defavorizate de 
cetateni fata de autoritatea publica, 
referindu-ne in mod special la 
persoanele cu dizabilitati motorii, 
pentru care deplasarea la sediul 
autoritatii este realmente o 
problema. 
 In intampinarea acestora, dar 
si a tuturor cetatenilor, functioneaza 
o linie telefonica tip „linie verde”, cu 
apel gratuit pentru cetatenii 
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judetului, la care functionarii 
biroului Relatii cu publicul raspund 
si acorda relatii in domeniile care 
intra in competenta Consiliului 
Judetean Bacau.  

Pentru perioada 1 ianuarie 
2008 – 1 decembrie 2008, statistic, 
activitatea de solutionare a petitiilor 
se prezinta astfel: 
- numar total de scrisori  - 166  
- numar total de scrisori de la 
autoritatile si institutiile publice 
locale si cetatenii din judet - 149,  
din care: rezolvate – 134, in curs de 
rezolvare -   15. 
- numar total de scrisori de la 
autoritatile si institutiile publice 
centrale -  17,  din care: rezolvate -  
17 
 -  numar total de persoane ce au 
solicitat si li s-au acordat audiente - 
664. 
 Au existat situatii in care 
Consiliul Judetean Bacau a fost 
sesizat in legatura cu probleme ce nu 

intra in competenta sa de rezolvare, 
si atunci, respectandu-se prevederile 
Ordonantei de Guvern nr.27/2002, 
petitiile au fost transmise in termen 
legal institutiilor si autoritatilor 
competente in rezolvarea problemei 
sesizate, facandu-i-se cunoscut si 
petentului acest lucru. 
 Toate persoanele care s-au 
prezentat in audienta au solicitat 
sprijinul autoritatii privind lezarea 
unor drepturi, intrarea in legalitate, 
ajutoare financiare sau materiale 
pentru depasirea unor situatii cu care 
se confruntau. 
 In toate cazurile, au fost 
ascultati cu mare atentie si implicare, 
creandu-se o atmosfera de toleranta 
si stabilindu-se un dialog real, 
deschis si constructiv. 
 La finalul audientei, cetatenii 
s-au declarat multumiti de faptul ca 
problema lor si-a gasit rezolvare, in 
cele mai multe cazuri chiar in cadrul 
audientei. 

 In cazul in care problema 
semnalata nu era de competenta 
Consiliului Judetean Bacau, s-a luat 
legatura telefonic cu institutia sau 
autoritatea competenta, cu 
rugamintea ca petentii sa fie primiti 
si audiati. 
 Principalele probleme ridicate 
de cetateni au vizat domenii ca: 
- protectie sociala; 
- protectia copilului; 
- probleme referitoare la incadrarea 
intr-un grad de handicap; 
- urbanism; 
- reabilitare drum; 
- activitatea defectuoasa a 
autoritatilor publice locale. 
 Activitatea de solutionare a 
cererilor si primirea cetatenilor in 
audienta s-a desfasurat in spiritul si 
litera legii astfel incat, nu s-a primit 
nici o reclamatie administrativa si nu 
s-a inregistrat nici o cauza la instanta 
de contencios administrativ.  
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Se urmareste permanent 
respectarea Codului de conduita al 
functionarilor publici si a Codului de 
conduita al personalului contractual 
pentru realizarea unor relatii cu 
cetatenii conforme cu standardele 
administratiei publice, ale carei 
beneficiari finali sunt cetatenii, astfel 
incat etica functiei publice sa 
reprezinte o componenta esentiala a 
activitatii desfasurate de 
Compartimentul relatii cu publicul si 
administratie publica locala. 

De asemenea, in fiecare vineri 
se desfasoara un program prelungit 
pana la orele 18,30, in conformitate 
cu Hotararea de Guvern 
nr.1723/2004 privind combaterea 
birocratiei in activitatea de relatii cu 
publicul. 
 Relatia de colaborare cu 
autoritatile administratiei publice 
locale din judet a facut posibila 
solutionarea, in procent de 90%, a 

problemelor ridicate de petenti in 
scrisori si audiente. 
 Pentru viitor, una din 
preocuparile principale este cresterea 
increderii cetatenilor in institutiile 
statului, cu precadere in autoritatea 
publica Consiliul Judetean Bacau, 
cresterea gradului de multumire 
pentru ambele parti, astfel incat 
societatea civila sa vada in Consiliul 
Judetean Bacau, dar si in alte 
autoritati ale administratiei publice 
din judet, o mai mare implicare si 
apropiere fata de problemele de zi cu 
zi ale acestora in contextul unei 
perioade de restrictie bugetara si 
reforma administrativa. 
 
         III. Activitatea din domeniul de 
activitate al Compartimentului 
Monitorul Oficial si transparenta 
decizionala: 

 
Compartimentul Monitorul 

Oficial si-a inceput activitatea in 

luna septembrie 2006, in baza 
dispozitiilor art.2 din Ordonanta 
Guvernului nr.75/28.08.2003, 
conform carora, la nivelul fiecarui 
judet, se infiinteaza servicii publice 
de editare a monitoarelor oficiale. 
 Pentru a se putea derula 
activitatea in cadrul acestui 
compartiment, s-au facut 
demersurile necesare pentru 
achizitionarea unui calculator si a 
unei imprimante, lucru care speram 
sa se realizeze la inceputul anului 
2009. 
 In urma solicitarilor facute 
pentru comunicarea hotararilor si 
dispozitiilor cu caracter normativ ale 
consiliilor locale ale municipiilor, 
oraselor si comunelor din judet, in 
vederea publicarii in monitorul 
oficial al judetului au fost transmise 
pe suport magnetic, numai de la 
primariile municipiilor Bacau si 
Onesti si de la  comunele Tamasi, 
Casin, Sascut si Oituz. 



Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

     

10

 In prezent, se primesc 
monitoare oficiale editate de la un 
numar de 36 de judete, judetul 
Bacau fiind printre putinele ramase 
care nici la aceasta data nu editeaza 
monitorul oficial al judetului cu 
toate ca demersurile noastre au fost 
demarate imediat dupa publicarea 
Ordonantei Guvernului nr.75/2003 
privind organizarea si functionarea  
serviciilor publice  de editare a 
monitoarelor oficiale ale unitatilor 
administrativ –teritoriale, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. 
 Avand in vedere atributiile 
compartimentului, s-a intocmit 
referatul privind includerea in 
bugetul anului 2009 si a cheltuielilor 
necesare editarii Monitorului Oficial 
al judetului Bacau. 
 Urmeaza a se intocmi si 
referatul privind necesitatea stabilirii 
partii tehnice a Monitorului Oficial 
al Judetului Bacau, in vederea 

derularii procedurii de licitatie 
publica deschisa pentru atribuirea 
contractului de servicii „Tiparire 
monitor oficial al judetului Bacau” si 
a fi supus dezbaterii si aprobarii 
secretarului judetului si presedintelui 
Consiliului Judetean Bacau. 
 

IV. Totodata va aducem la 
cunostinta ca din cadrul directiei a 
fost desemnat dl. Ciprian Nica 
pentru desfasurarea activitatii care 
decurge din Programul „cornul si 
laptele” derulat in baza prevederilor 
O.G. nr.96/2002 unde s-au formulat 
un numar de 10 adrese si raportari 
catre: 

- Inspectoratul General al 
Comunicatiilor si Tehnologiei 
Informatiilor; 

- Ministerului Internelor si 
Reformei Administrative; 

- Inspectoratul Scolar al 
judetului Bacau; 

- raspunsuri la diferite sesizari. 

Au fost intocmite caietele de 
sarcini pentru licitatiile electronice 
organizate in cadrul acestui program 
in conformitate cu O.U.G. 
nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. 

Urmare a celor  prezentate mai 
sus, se poate constata ca activitatea 
desfasurata in cadrul Directiei 
juridice si administratie publica 
locala este una dintre cele mai 
complexe din cadrul  aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean 
Bacau. Pentru a asigura 
functionalitatea corespunzatoare a 
tuturor serviciilor si 
compartimentelor din cadrul 
acesteia, precum si  interdependenta 
cu celelalte directii din cadrul 
Consiliului Judetean Bacau, cu care 
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ne dorim ca  pe viitor sa existe o mai 
buna colaborare, in vederea realizarii 
interesului comun, solicitam  din 
partea conducerii o disponibilitate 
mai mare privind asigurarea 
resurselor materiale si financiare. In 
acest sens, solicitam ca in viitor sa se 
asigure aprovizionarea cu mai multa 
celeritate a materialelor solicitate 
prin referatele aprobate, precum si 
asigurarea avansului spre decontare 
in situatia in care urmeaza a fi facute 
delegatii in interesul autoritatii. O 
alta solicitare priveste asigurarea 
fondurilor necesare pentru 
achizitionarea unor surse de 
documentare actualizate (cursuri de 
drept civil, procesual civil, procesual 
penal, comercial,  colectii de 
practica judiciara etc.)  motivata de 
frecventele modificari legislative  si  
de necesitatea asigurarii unei 
consultante juridice corespunzatoare 
atat aparatului de specialitate si 
unitatilor subordonate consiliului 

judetean cat si administratiilor 
publice locale din judet. 

Reinteram mentiunea facuta la 
finalul Raportului de activitate pe 
anul 2007 cu privire la asigurarea 
fondurilor necesare pentru editarea si 
publicarea Monitorului Oficial al 
judetului Bacau, document a carei 
publicare este obligatorie potrivit 
Ordonantei Guvernului nr.75/2003 
privind organizarea si functionarea  
serviciilor publice  de editare a 
monitoarelor oficiale ale unitatilor 
administrativ –teritoriale, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare.  
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II. DIRECTIA BUGET - FINANTE 

 
 
 
II.1. ACTIVITATEA DE BUGET SI FINANCIAR – CONTABILA 

 
 
1) In conformitate cu prevederile Legii nr. 

388/2007 privind bugetul de  stat pe anul 2008, 
„Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale” s-au repartizat pe unitati 
administrativ – teritoriale prin hotarare a consiliului 
judetean , prin derogare de la prevederilor Legii nr. 
273/ 2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 
Astfel, Consiliul Judetean a repartizat pe unitati 

administrativ – teritoriale suma de 58.001 mii lei 
reprezentand Sumele defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, dupa consultarea 
primarilor. De asemenea, pentru cofinantarea 

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale 
s-a alocat unitatilor administrativ-teritoriale suma de 
19.808 mii lei, prin decizia nr.3/2008 a directorului 
executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice 
Bacau. 

 
De asemenea, Consiliul Judetean a repartizat 

suma de 4.856 mii lei reprezentand Sume defalcate 
din TVA pentru drumuri comunale. 
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a) In baza Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007 si a Deciziei nr.3/2008 a Directorului executiv al 
Directiei generale a finantelor publice Bacau s-au alocat urmatoarele sume : 
pentru unitatile administrativ-teritoriale 
     - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale - 58.001 mii lei; 
     - Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale –19.808 mii 
lei; 
     - Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene 
si comunale – 4.856 mii lei; 
 
 
 
 

pentru bugetul propriu al Consiliului Judetean 
    - Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului – 
55.278 mii lei;   
     - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale  - 21.453 mii lei; 
     - Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea  bugetelor locale – 17.280 
mii lei; 
     - Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene 
si comunale –10.000 mii lei. 
 

b) In baza Hotararii Guvernului nr. 1325/2008, a Deciziei nr.418/13.10.2008 a directorului executiv al 
Directiei generale a finantelor publice Bacau si a adreselor Ministerului Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse 
bugetul propriu al Consiliului Judetean Bacau si al unitatilor administrativ-teritoriale a fost rectificat cu suma de 
45.893 mii lei, astfel: 
pentru bugetul propriu al Consiliului Judetean      
26.415 mii lei  
- Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale  2.430 mii 
lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene 
16.340 mii lei 

- Subventii primite de la bugetul de stat pentru 
finantarea drepturilor persoanelor cu handicap  7.645 
mii lei 
pentru bugetele locale ale comunelor, oraselor si 
municipiilor – 19.478 mii lei  

- Sume alocate din cote defalcate din impozitul 
pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale -  2.818 
mii lei; 
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          - Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale -16.660 mii lei; 
  

c) In baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2008  s-au alocat urmatoarele sume: 
 
pentru bugetul propriu al Consiliului Judetean 
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate - 11.482 mii lei. 

- Subventii primite de la bugetul de stat pentru 
finantarea drepturilor persoanelor  cu handicap - 3.157 
mii lei 

 
 
2) Elaborarea, aprobarea si rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Bacau s-a realizat in mai 
multe etape: 

a) In baza Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 
388/2007, a Deciziei nr.3/2008 a directorului executiv 
al Directiei generale a finantelor publice Bacau si a 

Hotararii Consiliului Judetean nr.16/4.02.2008 s-a 
aprobat bugetul propriu al Consiliului Judetean Bacau 
in urmatoarea structura: 

                                                                                                    
                              Mii lei 

I . VENITURI TOTALE 186.697
1.Venituri proprii 3.100
2.Cote defalcate din impozitul pe venit  (13 % ) 44.528
3.Sume alocate din impozitul pe venit pt. 
echilibrarea bugetelor locale (27%) 

17.280

4.Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului 
(11.02.01) 

55.278
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5.Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale (11.02.06) 

21.453

6.Sume defalcate din TVA pentru drumuri 
judetene; 

10.000

7.Subventii pt finantarea programului multianual 
POR  

1.556

7.Subventii primite de la bugetul de stat pt. 
finantarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

30.502

8.Subventii primite de la alte bugete pt. 
sustinerea persoanelor cu handicap; 

3.000

II.CHELTUIELI TOTALE 186.697
 
 

 

b) In baza Hotararii Consiliului Judetean 
nr.79/23.07.2008 si a Ordinului M.E.F. nr.1199/2008 
s-a diminuat bugetul propriu suma de 795,5 mii lei. 
 In mod corespunzator s-au diminuat cheltuielile 
la capitolele “Autoritati publice”, ”Cultura,recreere si 
religie”, “Invatamant” si “Asigurari si asistenta 
sociala “. 
c) In baza Hotararii Consiliului Judetean 
nr.100/18.08.2008, bugetul propriu al Consiliului 
Judetean Bacau a fost rectificat cu suma de 5.123 mii 
lei, din urmatoarele surse : 

    - Subventii primite din fondul de interventie - 1.000 
mii lei; 

- Subventii pt. finantarea drepturilor persoanelor cu 
handicap - 4.123 mii lei; 

  
 In mod corespunzator s-au rectificat cheltuielile la 

capitolele “Asigurari si asistenta sociala “ si 
“Transporturi”; 
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d) Prin Hotararea Consiliului Judetean 
nr.129/15.10.2008 si adresa nr.5363/7.10.2008 de la 
Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse 
bugetul propriu al Consiliului Judetean Bacau a fost 
rectificat cu suma de 3.522 mii lei , reprezentand 
„Subventii pentru finantarea drepturilor persoanelor 
cu handicap„. 
In mod corespunzator s-au suplimentat cheltuielile la 
capitolul ”Asigurari si asistenta sociala “. 
 
e) In baza Hotararii Guvernului nr.1325/2008, a 
deciziei nr.418/13.10.2008 a directorului executiv al 
Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau, a 
Hotararii Consiliului Judetean nr.142/17.11.2008, 
bugetul propriu al Consiliului Judetean Bacau a fost 
rectificat cu suma de 20.935,5 mii lei, din urmatoarele 
surse: 

- Venituri proprii -375,5 mii lei; 
- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                        

+ 2.430 mii lei; 
- Sume defalcate din TVA pt finantarea 

drumurilor judetene + 16.340 mii lei; 

- Subventii de la bugetul de stat                     
+ 41 mii lei; 

- Subventii de la alte bugete pentru finantarea 
drepturilor persoanelor cu handicap                    
+ 2.500 mii lei; 

In mod corespunzator s-au rectificat 
cheltuielile la capitolele “Autoritati publice“, ”Alte 
servicii publice generale”, ”Tranzactii privind datoria 
publica”, ”Aparare”, ”Ordine publica si siguranta 
nationala”, ”Invatamant”, ”Cultura,recreere si 
religie”,”Asigurari si asistenta sociala“, 
“Transporturi” si “Alte actiuni economice”. 

 
f).In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

nr.186/2008, Hotararii Consiliului Judetean nr. 
155/8.12.2008, bugetul propriu al Consiliului 
Judetean Bacau a fost rectificat cu suma de 14.642 
mii lei,din care 11.482 mii lei reprezentand    

 
Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate”,3.157 mii lei 
reprezentand „Subventii pentru finantarea drepturilor 
persoanelor cu handicap”, dupa cum urmeaza:

 
                                                            Mii lei 
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I . VENITURI TOTALE 14.642

1.Venituri proprii 3
2.Cote defalcate din impozitul pe venit  (13 % ) 0
3.Sume alocate din impozitul pe venit pt. echilibrarea 
bugetelor locale (27%) 

0

4.Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetului (11.02.01) 

11.482

5.Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale (11.02.06) 

0

6.Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene ; 0
7.Subventii primite de la bugetul de stat pt. finantarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 

3.157

8.Subventii primite de la alte bugete pt. sustinerea 
persoanelor cu handicap; 

0

II.CHELTUIELI TOTALE 14.642

 
 
 
In mod corespunzator s-au rectificat cheltuielile la capitolele: “Autoritati publice“, ”Alte servicii publice 

generale”, ”Cultura, recreere si religie”, “Servicii publice generale“, “Asigurari si asistenta sociala“ si 
“Transporturi”.  
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3). Elaborarea propunerilor de buget pentru perioada 2009- 2012; 
 
Pentru realizarea obiectivelor propuse s-a estimat un 
necesar de 268.542 mii  lei in 2009 , de 290.210 mii 
lei in 2010 ,309.708 mii lei in 2011 si de 341.893 mii 
lei in 2012. 
 Exercitarea functiei de ordonator principal 
de credite si urmarirea realizarii veniturilor. 

Principalele activitati si actiuni realizate: 
- evaluarea si fundamentarea veniturilor in vederea 
includerii in proiectul de buget; 
- analizarea si verificarea incasarii veniturilor, 
conform bugetului aprobat; 
- organizarea contabilitatii veniturilor si efectuarea 
corecta si la timp a inregistrarii veniturilor in 
contabilitate; 
- asigurarea transferului catre bugetele locale a 
sumelor reprezentand subventii pentru finantarea 
actualizarii Planurilor Urbanistice Generale si 
Regulamentelor Locale de Urbanism aferente, ale 
comunelor judetului; 
- initierea proiectelor de hotarare  privind stabilirea 
impozitelor, taxelor si tarifelor de interes judetean in 
baza propunerilor formulate de directiile de 

specialitate ale Consiliului Judetean si a institutiilor de 
sub autoritatea acestuia; 
- identificarea resurselor pentru realizarea veniturilor 
proprii si fundamentarea acestora in proiectul de 
buget; 
- urmarirea debitorilor precum si calcularea 
majorarilor de intarziere pentru debitele neincasate. 
- urmarirea derularii contractelor de imprumut bancar 
pentru finantarea investitiilor de interes local 
- transferul catre bugetele locale a cotei de 50% din 
sumele incasate reprezentand taxa autorizatie de 
construire si certificat de urbanism  
- calcularea si plata salariilor si drepturilor de personal  
- acordarea vizei de control finanaciar preventiv 
(3.150 documente)  
- acordarea avansurilor pentru deplasari interne si 
externe si urmarirea justificarii lor . 
- verificarea, inregistrarea si evidentierea tuturor 
miscarilor patrimoniale, (intrari 29.920.331,98 RON, 
iesiri 13.648.255,07 RON) ale mijloacelor fixe, 
obiectelor de inventar si a materialelor, din care : 
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 intrari iesiri 
- mijloace 
fixe  

19.647.129,15 3.577.451,81

- obiecte de 
inventar 

202.999,49 64.696,53

- materiale 10.070.203,34 10.006.106,73
TOTAL 29.920.331,98 13.648.255,07

 
 

 
 
 
 

Inventarierea anuala a bunurilor si organizarea 
acesteia prin identificarea bunurilor materiale si a 
valorilor banesti din patrimoniul Consiliului Judetean 
Bacau, Centrului Militar Judetean, Inspectoratului 
Judetean pentru Situatii de Urgenta, precum si a 
bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului 
Bacau si a investitiilor in curs de executie .  

Evidentierea si efectuarea operatiunilor de 
incasari si plati prin casierie si trezorerie (intrari 
29.829.473,80 RON, iesiri 29.709.803,78 RON ) . 
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II.2. EVIDENTA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL  
JUDETULUI BACAU 

 
 

Evidenta domeniului public si 
privat al judetului Bacau a avut in 
vedere o serie  de activitati si actiuni 
care s-au concretizat in: 

-actualizarea domeniului public 
al Judetului Bacau prin intocmirea si 
transmiterea la Ministerul Internelor 
si Reformei Administrative a 
documentatiei necesare promovarii 
proiectului de hotarire de guvern; 
 - centralizarea hotararilor 
consiliilor locale si elaborarea 
proiectelor de Hotarare a Guvernului 
pentru actualizarea domeniului public 
al unor municipii, orase si comune 
din judetul Bacau; 
 - delimitarea terenurilor care 
fac parte din domeniul public al 

judetului de cele ale municipiilor 
oraselor si comunelor, aferente 
institutiilor publice in raport de noua 
situatie determinate de solicitarile de 
restituire conform Legii nr.10/2001 
actualizata si intabularea acestora in 
evidenta imobiliara; 

- organizarea si desfasurarea 
activitatilor de pregatire a restituirilor 
in natura pentru imobilele in care isi 
au sediul institutii publice, conform 
prevederilor Legii nr.10/2001; 

- actualizarea contractelor de 
inchiriere, administrare, concesionare 
si asociere in participatiune pentru 
spatiile apartinand domeniului public 
si privat; 

- organizarea activitatii de 
inventariere anuala a patrimoniului 
propriu  si valorificarea rezultatelor 
inventarierii; 

- evidentierea in contabilitatea 
institutiei a bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public si privat al judetului; 
 - evidentierea in contabilitatea 
institutiei a intrarilor si iesirile de 
bunuri care apartin  domeniului 
public si privat; 
 - inregistrarea in evidenta 
contabila a operatiunilor privind 
scoaterea din functiune si casarea 
bunurilor imobile din domeniul 
public si privat al judetului. 
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III. DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA 

  
  

RELATIILE DE COOPERARE INTERREGIONALA SI DE INTEGRARE EUROPEANA 
 
 

Prin directia sa de specialitate, 
respectiv Directia integrare 
europeana,  Consiliul Judetean Bacau 
si-a creat propriul sau instrument de 
formare a sistemului relational pentru 
promovarea de cooperari, colaborari, 
infratiri si  parteneriate, realizand 
actiuni de colaborare cu o parte din 
regiunile membre ale Uniunii 
Europene, in vederea eficientizarii si 
alinierii administratiei publice la 
standardele U.E. si a sustinerii 
dezvoltarii economico - sociale 
durabile a judetului. 

Anul acesta, strategia Consiliului 
judetean privind domeniul integrarii 
europene, pornind de la obiectivele 
prioritare de pregatire a Romaniei ca  
membru al U.E., s-a axat pe :   
- diseminarea informatiilor privind 
fondurile structurale, programele de 
finantare si asupra problemelor legate 

de procesul de integrare europeana si 
de aplicare a Acquis-ului Comunitar,  
- sprijinirea tuturor initiativelor 
lansate in vederea obtinerii de 
finantari interne si europene si  a 
actiunilor  de informare europeana 
- elaborarea sau coordonarea 
proiectelor de interes judetean pentru 
obtinerea finantarii din surse externe, 
accesibile prin fondurile structurale si 
de coeziune. 
 

Astfel, anul 2008 s-a caracterizat 
prin intarirea relatilor directe cu unele 
regiuni membre ale Uniunii 
Europene, promovarea in parteneriat 
de proiecte ce vizeaza dezvoltarea 
economico-sociala a judetului, prin 
demersuri privind intentii de infratire 
si noi colaborari si prin actiuni de 
promovare si diseminare de 
informatie europeana.  

In acest context, anul acesta, s-au 
desfasurat urmatoarele activitati ce 
pot fi clasificate in: 

 
Activitati de promovare a 

proiectelor de dezvoltare 
 

 Proiectul Parcul IT Hemeiusi, a 
fost nominalizat cu Distinctie speciala 
in cadrul Premiului  Regiunilor,  
oferit de catre  Congresul Puterilor 
Locale si Regionale a Consiliului 
Europei. Cu ocazia  Ceremoniei 
oficiale de decernare a premiilor, care 
a avut loc la Strasbourg, pe 2 
decembrie 2008, Congresul a oferit 5 
premii si doua distinctii speciale. Cele 
doua Regiuni care au primit  
Distinctia speciala au fost: Bacau 
(Romania) si Pireu (Grecia).  
 Pentru promovarea turismului 
din judetul Bacau in cadrul  celui de- 
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al doilea proiect pilot organizat de 
Comisia Europeana, prin Directoratul 
General pentru Antreprenoriat si 
Industrie si intitulat  „Destinatii 
Europene de Excelenta", cu tema 
„Turismul si mostenirea locala 
intangibila". Consiliul Judetean 
Bacau, prin Directia Integrare 
Europeana a elaborat si a participat la 
licitatia de proiecte cu proiectul 
intitulat “Valea Casinului si Valea  
Oituzului- destinatie inedita a 
turismului rural bacauan”. Din cele 5 
proiecte transmise  din Regiunea 
Nord Est,  la preselectie numai 
proiectul Consiliului Judetean  Bacau 
si al Judetului Suceava, au fost  
selectate, iar la nivel de tara s-au 
prezentat 36 de proiecte din 14 
judete, fiind selectate doar 15  
( printre care si judetul Bacau).  

 
 
 
 
 
 

 
 

Cooperari, colaborari  si 
infratiri, parteneriate 

 
Cooperari 

 
 Incepand cu noiembrie 2005, 

dupa semnarea Conventiei de 
Cooperare intre Regiunea Limousin si 
Judetul Bacau, s-au desfasurat o serie 
de proiecte in parteneriat, in domenii 
de interes comun si s-au pus la 
dispozitie mijloace de cunoastere si 
elemente de informare cu privire  la 
aceste proiecte care vizeaza 
dezvoltarea durabila a celor doua 
colectivitati. 
 

Colaborari si infratiri 
 

Pana in prezent in judetul Bacau s-
au realizat un numar de 23 de 
colaborari si 6 infratiri (mun. Onesti, 
comunele: Hemeiusi, Margineni, 
Livezi, Bogdanesti) cu autoritati 
publice ale regiunilor tarilor  
 
 

 
 
europene: Franta, Belgia, 
Italia,Norvegia. 

Din anul 1990 comuna Livezi a 
intrat in parteneriat cu localitatea 
Feytiat din Regiunea Limousin, 
Franta,  pentru proiecte de 
reconstructii, in primul rand  a 
scolilor si dispensarului din comuna, 
partea franceza participand cu sprijin 
financiar la constructia scolilor din: 
Prajoaia, Scariga si Balaneasa. 

In vara acestui an  primarul 
localitatii Feytiat, insotit de 
reprezentanti ai Comitetului de 
infratire de pe langa Primaria Feytiat 
si ai Asociatiei umanitare "Le 
Secours Populaire", au fost prezenti 
pentru a cunoaste : situatia scolilor  
din comuna Livezi care au fost 
construite in parteneriat ( constructii 
la care localitatea Feytiat  a participat 
financiar cu 50% din valoarea totala a 
investitiilor), respectiv scolile din  
Balaneasa , Scariga, Prajoaia, starea 
dispensarului  din Livezi,  necesitatile 
pe plan sanitar si alte probleme cu 
care se confrunta comuna si pentru a  
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discuta cu noii alesi despre 
continuarea proiectelor deja incepute 
si oportunitatile viitoare. Ca urmare a 
acestei vizite, s-a decis modernizarea 
Scolii de la Scariga, care necesita 
imbunatatirea grupurilor sanitare. 
Deja, prin co-finantarea cu 50% din 
valoarea lucrarilor de catre localitatea 
Feytiat, acestea  s-au finalizat.   
 Pentru a se cunoaste direct 
evolutia lucrarilor si a se realiza o 
Raportare a Comitetului de infratire 
din Feytiat, consilierul Domnului 
Jean - Paul Denanot, presedintele  
Consiliului Regional Limousin a 
facut o vizita la Livezi, cu ocazia 
prezentei sale la actiunile Consiliului 
Judetean Bacau in parteneriat cu 
Consiliul Regional Limousin din 
noiembrie 2008. Totodata acesta a 
discutat cu primarul, viceprimarul si 
profesorii de franceza a scolilor din 
comuna pentru a stabili impreuna 
modalitatile  de comunicare intre 
elevii acestor scoli cu elevii din 
Feytiat si a cunoaste si alte aspecte 
privind necesitatile comunei si 
propunerile reciproce de colaborare 
pentru 2009.  

 
Parteneriate 

 
In anul 2008 au fost continuate si 

initiate proiecte in parteneriat,  a 
caror co-finantare a fost asigurata in 
baza Hotararii  Consiliului Judetean 
Bacau nr.16 din 04 februarie 2008. 
Aceste proiecte au vizat urmatoarele 
domenii:     

     
  
Agricultura  
 
In perioada 01- 04 iunie 2008, a 

fost prezent la Bacau, Directorul 
Centrului de Formare Agricola Adulti 
((EPLEFPA)  de la Magnac-Bellac  
din  Regiunea Limousin, in scopul 
accelerarii proiectului din cadrul 
programului de sustinere a 
agriculturii bacauane. Acesta a avut 
intalniri cu reprezentantii DADR si 
OJCA Bacau pentru a cunoaste 
indeaproape nevoile de formare in 
domeniul agriculturii de la nivelul 
judetului Bacau si a discutat si cu 
profesorii de la Liceul Agricol Sascut.  

  Totodata, in perioada 25 – 27 
noiembrie 2008,  in vederea bunei 
desfasurari a activitatilor  
proiectului  “Sprijin pentru 
dezvoltarea agriculturii 
bacauane- Seminar  privind 
formarea profesionala agricola” 
au fost prezenti 5 formatori de la 
Centrul de Formare Agricola 
Adulti ((EPLEFPA) Magnac-
Bellac si reprezentanti in domeniu 
de la  Consiliul Regional 
Limousin. Proiectul a avut ca 
obiectiv  sustinerea cursurilor de 
formare in domeniul agricol 
pentru formatorii de la OJCA, 
DADR si alte organisme de 
formare agricola. Temele 
principale prezentate au fost: 
dispozitivul de formare agricola 
Limousin; institutiile de 
Invatamant Agricol si functionarea 
acestora; ce reprezinta un centru 
de formare profesionala; ingineria 
formarii in serviciul dezvoltarii 
agricole; activitatile unui formator 
responsabil de formera si designil 
unui program de formare; viziuni 
institutionale si financiare a 
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formarii profesionale agricole; 
adaptarea  intre nevoile de formare 
din judetul Bacau si dispozitivul in 
constructie, utilizand experienta 
franceza. 

 
 

 
Formare functionari publici 

 
Un alt proiect implementat in 

parteneriat cu reprezentantii Regiunii 
Limousin  a fost “Modernizarea 
administratiei publice  prin  
formarea functionarilor din APL  - 
Fonduri structurale si Manager de 
proiect  pentru fonduri europene”. 
Scopul proiectului  l-a constituit 
formarea de resurse umane din 
administratia publica locala, respectiv 
Consiliul Judetean Bacau,  in  
probleme de fonduri europene si 
pentru o noua specialitate (profesie)  -
. manager de proiect.  
Cursurile  s-au impartit in  4 module 
ce au avut loc in perioadele iunie- 
iulie si octombrie-noiembrie, la care 
au participat 24 de functionari publici 
din Consiliul Judetean Bacau. 

Tematicile principale abordate  au 
fost: bunele tehnici de elaborare a 
unui proiect in cadrul fondurilor  
structurale;  pregatirea fara risc a 
controlului in cadrul  programului 
FEDR; prezentari de bune 
practici (proiecte implementate in 
Regiunea Limousin); elaborarea si 
managementul unui proiect 
transnational in cadrul programelor 
comunitare; notiuni de scrierea 
proiectelor; ciclul unui proiect; 
instrumente (mijloace) utilizate in 
managementul de proiect; functiile 
managerului; managementul 
contractelor- achizitii conform 
cerintelor finantatorilor, programare, 
contractare; managementul riscului; 
managementul echipei: fise de post, 
rapoarte, contracte de munca. 
       Formatorii care au sustinut 
cursurile au fost reprezentanti ai 
Consiliului Regional Limousin, 
Prefectura Limoges si beneficiari ai 
proiectelor de succes prezentate  
- dezvoltare rurala durabila - turism 
rural si agroturism.  

Conform statisticilor recente, 
turismul rural si agroturismul 

bacauan, au inceput sa cunoasca in 
ultimii ani o dinamica relativ 
pozitiva, reusind sa antreneze un 
potential material si uman 
considerabil, cu implicatii importante 
asupra evolutiei economiei si 
societatii in ansamblu, chiar daca 
inregistreaza un inalt grad de 
sezonalitate.  

Toate aceste forme de turism, 
respectiv turismul rural si 
agroturismul,  nu pot fi promovate 
decat numai prin activitati 
investitionale in infrastructura 
(drumuri, retele apa, electrificare, 
canalizari) si in respectul protejarii 
mediului. Aspectele cheie ce necesita 
atentie pentru asigurarea unui turism 
durabil, sunt in primul rand 
conservarea resurselor naturale si 
patrimoniului istoric si de arhitectura, 
dezvoltarea unor produse ecologice, 
implementarea unor instrumente 
voluntare de mediu precum si 
investitiile in resurse umane.  

Dezvoltarea resurselor umane 
pentru turism, inclusiv pentru cel 
“verde”  trebuie sa fie o prioritate in 
vederea oferirii serviciilor de calitate 
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asteptate de piata turistica si necesita 
o abordare sistematica a proiectarii 
nevoilor de personal si stabilirea 
modalitatilor de instruire necesare 
pentru a furniza personal calificat. 
 In acest sens, s-a promovat 
proiectul – program “Sprijin in 
vederea dezvoltarii turismului din 
mediul rural (turism rural si 
agroturism) al judetului Bacau“ 
 Proiectul si-a propus 
urmatoarele obiective:  
- formarea a 10 actori din domeniul 
turismului rural si agroturismului                            
(administratori si manageri de 
pensiuni ); 
- transfer de experienta a Regiunii 
Limousin privind turismul rural si 
agroturismul; 
- realizarea de noi proiecte in 
domeniul turismului  in parteneriat cu 
Regiunea  Limousin utilizand 
avantajele schiburilor de experienta. 

Activitatile stagiului celor 10 
actori din turism si agroturism din 
judetul Bacau (membrii ANTREC) 
care a avut loc in perioada 19-25 
octombrie 2008, au constat in: 

• participarea la cursuri de 
formare care au avut 
urmatoarele  tematici abordate: 

-    Oferta turistica a Regiunii     
Limousin;  
- Descrierea  celor mai 

reprezentative  marci ale 
regiunii si nationale                     
( marca inregistrata) ; 

- Orientarile contractului de tara 
privind dezvoltarea turistica. 
Carta calitatii retelei Gites de 
France ; 

- Produsele cartei : gites ruraux, 
chambres d’hôtes, gites de 
groupe et gites d’enfants). 
Referinte specifice;  

- Procedurile de clasificare : 
clasificarea retelei Gites de 
France, clasificarea oficiala a 
structurilor  din turism; 

- Politica de comunicare si 
animare a retelelor in regiunea 
Limousin si avantajele 
acestora; 

- Eco- marca europeana; 
-  Adaptarea caietului de sarcini 

la un sit oarecare,  

• vizite de teren destinate sa 
ilustreze ceea ce s-a realizat in 
Regiunea Limousin  privind 
fondurile  structurale si a 
demonstra care strategii de 
dezvoltare locala sunt 
implementate in Regiunea 
Limousin.  

• masa rotunda privind 
concluziile 

 
Cultura  
 
Pe data de 09 aprilie 2008, la 

Complexul Muzeal “Iulian 
Antonescu” a avut loc  vernisajul 
expozitiei de caricatura “Exercises de 
stelles”. La vernisaj au fost prezenti, 
insasi autorul (Jean-Michel 
CAGNAT) caricaturilor prezentate, 
unul din cei mai  renumiti 
caricaturisti ai Frantei, un jurnalist de 
la ziarul “Le Monde”, si o delegatie 
de la Consiliul Regional Limousin 
condusa de Vicepresedintele acestuia, 
d-nul Gerard Vandenbroucke, care 
are in responsabilitatea sa si 
cooperarea cu Judetul Bacau. La 
vernisaj  au mai participat si 
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directorul Centrului Cultural Francez 
din Iasi si responsabilul cu 
cooperarea si activitati culturale de la 
Ambasada Frantei la Bucuresti. 

Expozitia a fost deschisa la Bacau, 
pe o perioada de o luna de zile, ca 
apoi, sa fie transferata la Centrul 
Cultural Francez din Iasi.   
     Delegatia franceza sosita in Bacau 
in perioada  5- 10 aprilie 2008, au 
participat si la actiunile organizate de 
Universitatea din Bacau, catedra de 
franceza, respectiv la intalnirea cu 
prof. de la catedra de litere a 
Universitatii, la Conferinta sustinuta 
de Vicepresedintele Consiliului 
Regional Limousin, Gerard 
VANDENBROUCKE si la teatrul 
francofon, reprezentatie a studentilor 
de la litere. Tot in acest an, Asociatia 
pentru Promovarea Culturala a 
Artistilor din  Limousin - 
A.P.C.A.L., a invitat artisti plastici 
bacauani pentru a organiza 
impreuna cu artistii plastici 
francezi din Regiunea Limousin, 
expozitia « Arts Croises 2008- 
échanges avec la Roumanie 
(schimburi cu Romania) ».  

La expozitie au participat 11 
artisti plastici bacauani, membrii 
UAP Bacau, cu un numar de 39 de 
lucrari. Aceasta manifestare 
organizata de APCAL are loc anual in 
perioada  aprilie – mai, astfel ca 
participarea pictorilor bacauani a fost 
programata in intervalul 10 aprilie -
25 mai 2008. 

      Expozitia a fost deschisa la 
Limoges, in perioada 10 aprilie - 28 
mai 2008, la GUERET,  in perioada 
01 -11 mai 2008 si la TULLE in 
perioada 12-25 mai 2008. 

 
Sanatate 
 
 De asemenea, pe data de 07 

aprilie 2008 , la Spitalul de Urgenta  
Moinesti, a avut loc  o conferinta 
sustinuta de prof. Pierre Marquet - 
“Cercetarea Medicala in 
Universitatea de Medicina Limoges’, 
care a facut parte din delegatia din 
Regiunea Limousin prezenta la Bacau 
in perioada 5- 10 aprilie 2008. La 
aceasta conferinta au fost prezenti 
Vicepresedintele Consiliului Regional 
Limousin, consilierul presedintelui 

Consiliului Regional Limousin, 
ceilalti membrii ai  delegatiei, 
profesori  de la Universitatea de 
Medicina si Farmacie "Grigore T. 
Popa" din Iasi, medici de la Institutul 
de Medicina Comparata din 
Bucuresti,medici ai Spitalului de 
Urgenta din Moinesti,  reprezentanti 
ai ASP, CJAS si ai Colegiului 
Medicilor din Bacau, marcandu-se  
astfel si Ziua Mondiala a Sanatatii. 

 
 
Educatie  
 
In parteneriat  cu Consiliul 

Regional Limousin, s-a semnat un 
Acord preliminar in vederea 
participarii la proiectul « Viitorul 
tinerilor in Europa »,  din cadrul 
programului lansat de Comisia 
Europeana « Tineret in actiune » 
(Componenta – Tineret pentru 
Europa)   

Obiectivele proiectului sunt 
urmatoarele :  
- confruntarea viziunii tinerilor 
diferitelor Regiuni europene 
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partenere asupra viitorului lor in 
Europa; 
- punerea tinerilor in centrul 
schimburilor intre Regiunea 
Limousin si Regiunile partenere ;  
-  oferirea  Regiunilor si partenerilor 
lor locali a elementelor statistice si de 
analiza permitandu-le astfel,  sa-si 
indrepte actiunilor lor politice catre 
tineri. 

In ceea ce priveste diseminarea 
de informatie europeana, mentionam: 
incheierea Protocolului de parteneriat 
vizand promovarea educatiei si 
informarea populatiei prin 
participarea activa la Reteaua 
Nationala INFO EU-RO, in 
beneficiul publicului larg, pe diferite 
domenii de interes general. Protocolul 
s-a incheiat  intre Consiliul Judetean 
Bacau si Asociatia Nationala Pentru 
Protectia Consumatorilor si 
Promovarea Programelor si 
Strategiilor din Romania. 

 
 
 
 
 

Implementare proiecte cu finantare 
nerambursabila 

 
In perioada 2000 - 2004 Consiliul 

Judetean Bacau a demarat un 
program ambitios de reabilitare a unei 
importante retele de drumuri 
judetene, in special in partea de est a 
judetului, atat prin surse de la Bugetul 
local, cat si datorita sprijinului 
financiar din partea Ministerului 
Transporturilor, prin alocarea unor 
importante sume din Fondul special 
al drumurilor, constituit in baza Legii 
118/1996.  

Incepand cu anul 2005 finantarea 
drumurilor judetene de la bugetul 
statului a fost drastic diminuata 
(practic, inexistenta), fondurile 
colectate din taxele de drum fiind 
destinate in proportie covarsitoare 
reabilitarii drumurilor nationale. 

In aceste conditii, in anul 2005, s-a 
realizat o strategie de reabilitare a 
drumurilor judetene aflate in 
administrarea Serviciului Public 
Judetean de Drumuri, unitate aflata in 
subordinea Consiliului Judetean 
Bacau. Analiza a fost efectuata in 

functie de starea tehnica a drumurilor, 
de necesitatea conectarii drumurilor 
judetene la reteaua de drumuri 
nationale si de necesitatea asigurarii 
legaturilor cu centrele de comuna de 
pe raza judetului. Pentru reabilitarea 
drumurilor judetene primare si 
secundare s-au facut o serie de 
estimari financiare, rezultand un 
necesar de aproximativ 600.000.000 
RON. In anul 2005 Consiliul 
Judetean Bacau a accesat un credit 
bancar in valoare de 55.000.000 RON 
destinat reabilitarii drumurilor 
judetene primare si secundare. Avand 
in vedere necesarul estimat pentru 
reabilitarea acestor drumuri si 
valoarea creditului bancar a fost 
necesar o reimpartire si prioritizare a 
acestor drumuri judetene. 

In permanenta sunt cautate noi 
surse de finantare guvernamentale sau 
comunitare pentru reabilitarea si 
modernizarea sectoarelor de drum 
judetean ce necesita investii ample cu 
costuri ridicate. O oportunitate in 
acest sens o constituie Programul 
Operational Regional 2007-2013, 
elaborat de Ministerul Integrarii 
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Europene in stransa colaborare cu 
Agentiile de Dezvoltare Regionala, 
proiect ce a fost transmis Comisiei 
Europene. 

Avand in vedere oportunitatea de 
finantare oferita de POR 2007 - 2013 
axa prioritara 2, domeniul de 
interventie 2.1, Consiliul Judetean 
Bacau a decis sa inainteze aplicatii 
pentru reabilitarea si modernizarea 
unor drumuri judetene primare 
(drumuri judetene ce fac conexiuni la 
reteaua drumurilor nationale) si 
anume: 
- Reabilitare DJ 252, Huruiesti- 
Gaiceana- Parincea- Bibiresti - 
Buhoci, km 75+300-130+100, jud. 
Bacau; 
- Reabilitarea DJ 119F, Caiuti- 
Pralea km 0+000-14+300, judetul 
Bacau; 
- Reabilitarea si modernizarea DJ 
116, Tg Ocna- Oituz km 15+800 – 
26+700, Jud. Bacau; 
- Reabilitare si modernizare DJ 119, 
Bacau-Fundu Racaciuni, km.1+680-
12+300 si 14+300-28+050; 
- Reabilitare si modernizare DJ 207 
D,Damienesti-Migla-Prajesti-

Traian, km.28+000-50+254; 
- Reabilitare si modernizare DJ 119, 
Dumbrava-Gura Vaii, km.33+400-
44+758; 
- Reabilitare si modernizare DJ 206 
B, Racaciuni-Dumbrava, km.0+000-
12+116.  

 
 Ultimele 4 obiective de investitii: 

Reabilitare si modernizare DJ 119, 
Dumbrava-Gura Vaii, km.33+400-
44+758; Reabilitare si modernizare 
DJ 207 D, Damienesti-Migla-Prajesti-
Traian, km.28+000-50+254; 
Reabilitare si modernizare DJ 206 B, 
Racaciuni-Dumbrava, km.0+000-
12+116; Reabilitare si modernizare 
DJ 119, Bacau-Fundu Racaciuni, 
km.1+680-12+300 si 14+300-
28+050, au fost trecute in portofoliul 
regional, s-a solicitat si s-a primit 
sprijin de la MDLPL in vederea 
elaborarii/imbunatatirii calitatii si 
maturitatii documentatiei. 

 
In anul 2008 s-au elaborat si s-au 

depus urmatoarele proiecte cu 
finantare nerambursabile: 

- Ski Park Slanic Moldova- proiect 
realizat in parteneriat cu Consiliul 
Local Slanic Moldova si Consiliul 
Judetean Bacau, finantat de POR 
2007-2013, Axa prioritara 5 – 
Dezvoltarea durabila si promovarea 
turismului, Domeniul de interventie 
5.2.- Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism 
pentru valorificarea resurselor 
naturale si cresterea calitatii 
serviciilor turistice;  

 
- Strategia de dezvoltare durabila a 
judetului Bacau, instrument 
programatic pentru administratia 
publica locala, finantat  de Planul 
Operational privind Dezvoltarea 
Capacitatii Administrative, Axa 
prioritara 1, Domeniul major de 
interventie 1.1. ,,Imbunatatirea 
procesului de luare a deciziilor la 
nivel politico- administrativ”; 

 
- Sistem informatic integrat pentru 
eficientizarea comunicarii cu 
cetatenii si a fluxurilor de activitati 
din administratia publica locala, 
finantat de POS- Cresterea 
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Competivitatii Economice- Axa III 
,,Tehnologia Informatiei si 
Comunicatiilor pentru sectoarele 
publice si privat”- Domeniul Major 
de Interventie 2 ,, Dezvoltarea si 
cresterea eficientei serviciilor publice 
electronice” , Operatiunea 3.2.1. 
,,Sustinerea implementarii de solutii 
de e-guvernare si asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde 
este necesar”; 

 
- Sistem informatic Geospatial 
pentru gestionarea Riscurilor si a 
Interventiilor Medicale- SIGRIM – 
finantat de POS- Cresterea 
Competivitatii Economice- Axa III 
,,Tehnologia Informatiei si 
Comunicatiilor pentru sectoarele 
publice si privat”- Domeniul Major 
de Interventie 2 ,, Dezvoltarea si 
cresterea eficientei serviciilor publice 
electronice” , Operatiunea 3.2.2. ,, 
Implementarea de sisteme TIC in 
scopul cresterii interoperabilitatii 
sistemelor infoematice si asigurarea  
conexiunii la broadband, acolo unde 
este necesar”; 

 

- Introducerea de instrumente si 
proceduri moderne de management 
in cadrul Consiliului Judetean 
Bacau, pentru gestionarea 
cheltuielilor sociale si imbunatatirea 
calitatii serviciilor, finantat de Planul 
Operational privind Dezvoltarea 
Capacitatii Administrative, Axa 
prioritara 1, Domeniul major de 
interventie 1.3.,, Revizuire de 
structuri si implementare de 
instrumente moderne, imbunatatiri de 
structuri si proces ale 
managementului de politici publice’’; 

 
- O viata mai buna pentru 
comunitatea roma din satul Bacioiu- 
Corbasca, proiect finantat de PHARE 
RO 2006; 

 
- Dezvoltarea competentelor 
profesionale ale autoritatilor locale , 
finantat prin Planul Operational 
privind Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative, (aplicant fiind 
Centrul de Resurse Juridice Bucuresti 
in parteneriat cu  Consiliul Judetean 
Bacau); 

 

- Imbunatatirea calitatii serviciilor 
in administratia publica locala, 
proiect finantat de Planul Operational 
privind Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative; 

 
- Strategy for Sustainable 
Development , finantat prin 
Mecanismul Financiar al Spatiului 
Economic European. 

 
- Proiectul “Noua noastra 
gradinita”, finantat prin programul 
Phare 2003- Coeziune Economica si 
Sociala, schema de finantare 
nerambursabila ”Infrastructura 
regionala si locala- Inundatii”, cod 
Perseus RO 2003/ 005-
551.05.03.04.02.01.01, s-a 
implementat in perioada august 2006- 
iulie 2008 de catre Consiliul Judetean 
Bacau in parteneriat cu Consiliile 
Locale Girleni si Luizi Calugara. 

 
Activitatile principale au fost 

expertizarea tehnica a cladirilor in 
care functioneaza cele doua gradinite, 
proiectarea tehnica a obiectivelor, 
reabilitarea/ reconstructia celor doua 
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cladiri, auditarea, promovarea si 
monitorizarea proiectului. 

Costul total eligibil al proiectului 
a fost de 422.519,60 EUR, suma 
solicitata de la Autoritatea 
Contractanta a fost de 234.636,00 
EUR iar durata proiectului de 24 luni. 
 
- Proiectul „Reabilitarea DJ 241, 
Podu Turcului- Glavanesti km 
27+800- 32+600 si Putini Colonesti – 
Izvorul Berheciului  km 67+000-
69+200 si consolidarea podurilor pe 
DJ 123 km 45+027 si km 45+530 din 
jud. Bacau”, finantat prin Programul 
Phare 2005, C.E.S, Componenta 
Masuri impotriva dezastrelor 
provocate de inundatii. 

 
Obiectivul specific al proiectului 

este refacerea si modernizarea 
infrastructurii distruse la nivel local si 
regional de catre inundatii prin 
reabilitarea DJ 241, Podu Turcului- 
Glavanesti, km 27+800- 32+600 si 
Putini Colonesti – Izvorul Berheciului, 
km 67+000-69+200 si consolidarea 
podurilor pe DJ 123 km 45+027 si km 
45+530 din jud. Bacau  

        Costul total eligibil al 
proiectului este de 1.928.585 euro, iar 
suma solicitata de la Autoritatea 
Contractanta 1.928.585 euro, durata 
proiectului fiind de 30 luni. 

 
In cursul anului 2008, prin 

reprezentantul  Directiei integrare 
europeana, care este membru al 
Grupului Regional pentru 
Dezvoltarea Turismului,  a contribuit 
la elaborarea Planului Regional de 
Actiune pentru Turism (PRAT) 
Nord-Est 2007-2013, al carui 
obiectiv general il constituie 
dezvoltarea sectorului turistic din 
Regiunea Nord-Est prin valorificarea 
patrimoniului natural si cultural si 
cresterea calitatii produselor si 
serviciilor furnizate prin fructificarea 
oportunitatilor de finantare 
disponibile in perioada 2007-2013, 
contribuind la asigurarea unei rate de 
absorbtie cat mai ridicate a fondurilor 
europene adresate turismului. In 
cadrul acestui document, s-a venit cu 
o serie de propuneri in legatura cu 
directiile strategice de dezvoltare a 
turismului in Regiunea Nord-Est si cu 

circuitele turistice judetene si 
interjudetene. 

 Pe baza acestui document de 
planificare in parteneriat si cu 
sprijinul membrilor Grupului 
Regional pentru Dezvoltarea 
Turismului, Comitetul Regional de 
Evaluare Strategica si Corelare Nord-
Est, se va orienta in realizarea 
functiunilor constitutive specifice.     
 

Finantarea nerambursabila de 
proiecte sociale, culturale si 

sportive din  bugetul Consiliul 
Judetean Bacau alocata pentru 
activitati nonprofit de interes 

judetean 
 

 
 Prin intermediul Legii nr. 
350/2005, administratiile publice 
locale au posibilitatea de a acorda, 
din bugetul propriu, finantari 
nerambursabile persoanelor 
fizice/juridice fara scop patrimonial – 
asociatii sau fundatii constituite 
conform legii, precum si cultelor 
religioase recunoscute conform legii. 
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 In acest sens, conform 
principiilor cadrului general si 
procedurii pentru atribuirea 
contractelor de finantare 
nerambursabila din fonduri publice, 
Consiliul Judetean Bacau a finantat  

in total 39 de proiecte (proiecte 
sociale, culturale si sportive) cu o 
suma totala de 1.233.690 lei. 
 Avandu-se in vedere succesul  
derularii acestei actiuni, se 
intentioneaza continuarea ei prin 

initierea unei noi sesiuni de selectie 
de proiecte  in anul 2009.  
  
 

 
Lista proiectelor selectate 

 
Nr. 
crt. Solicitant Titlul proiectului Suma 

aprobata 
Tipul proiectului 

1. Asociatia 
“Hedonys” Bacau 

Angajati social 55.000 SOCIAL 

2. Fundatia de 
Sprijin Comunitar 

Cluburile cu lipici-un 
sprijin acordat educatiei din 

mediul rural 

87.600 SOCIAL 

3. Fundatia de 
Sprijin Comunitar 

Servicii integrate 
sociale si medicale in mediul 

rural 

87.400 SOCIAL 

4. Asociatia 
Ruralmed Zeletin 

Ingrijire socio-medicala 
la domiciliu pentru persoane 

cu nevoi speciale 

68.000 SOCIAL 

5. Asociatia Caritas 
Bacau 

Locuinta protejata 
pentru varstnici 

64.700 SOCIAL 

6. Fundatia pentru educatie 
dezvoltare si sprijin 
comunitar “Constantin 
Brancoveanu” Bacau 

Centrul de ingrijire si 
recuperare a persoanelor 
varstnice in dificultate 

“Constantin Brancoveanu” 
Bacau 

64.000 SOCIAL 
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7. 
Centrul Diecezan 
Caritas Iasi 

Pentru o batranete 
demna 

49.000 SOCIAL 

8. 
Crucea Rosie 
Bacau 

Centrul de servicii de 
ingrijire si asistenta la 

domiciliu pentru persoane 
varstnice “Deschideti o usa” 

66.550 SOCIAL 

9. Asociatia de 
Sprijin a Copiilor 

Handicapati Neuromotor 
Bacau 

Modele de bune practici 
in serviciile sociale din 

mediul rural 

43.000 SOCIAL 

10. 

Asociatia 
Moinesti ”Salvand o 
viata, salvezi o lume” 

Consolidarea 
initiativelor comunitare de 

preventie, diagnostic si 
tratament in vederea reducerii 
riscului de osteoporoza pentru 

persoanele defavorizate din 
Moinesti si zonele rurale 

limitrofe 

61.570 SOCIAL 

11. ASOCIATIA FAMILIA 
KOLPING 

FRUMOASA 

TRUPA DE DANS 
POPULAR FRUMOASA 

8.350 CULTURAL 

12. 
PF POPA 

GAVRILOVICI GIONI 

SCURTA 
MONOGRAFIE 

LITERATURIZATA DE LA 
PALANCA 

15.566 CULTURAL 

13. 
PF. Ghelu Bogdan

EDUCATIE 
TEATRALA PRIN ARTA 

STRADALA 

8.165 CULTURAL 
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INTERACTIVA 
14. ASOCIATIA 

CULTURALA 
OCTAVIAN VOICU 

SIMPOZIONUL – 
BACAUL, CENTRU 

CULTURAL EUROPEAN 

 
21.940 

CULTURAL 

15. 

ASOCIATIA 
ANTREC BACAU 

PASTRAREA SI 
CONTINUAREA 

TRADITIILOR LUMII 
SATULUI- FESTIVALUL 
PLACINTELOR – editia a 

VI-a 

20.800 CULTURAL 

16. 
FUNDATIA 

NATIONALA “G. 
CALINESCU” ONESTI

COLOCVIUL 
NATIONAL “ZILELE 

CULTURII 
CALINESCIENE” editia a 

40-a 

25.975 CULTURAL 

17. FUNDATIA 
TEATRALA 
NEGHINITA 

ARMONIE – OM-
NATURA 

40.665 CULTURAL 

18. 
P.F.DANILA 
IOAN 

SECVENTE 
MONOGRAFICE 

BACAUANE, OAMENI SI 
LOCURI 

13.870 CULTURAL 

19. FUNDATIA 
PENTRU EDUCATIE  

DEZVOLTARE SI 
SPRIJIN COMUNITAR 

“C-TIN 
BRANCOVEANU” 

ANSAMBLUL 
“BRANCOVEANCA” 

RENASTERE CULTURALA 
SI ARTISTICA LA VARSTA 

A TREIA 

31.100 CULTURAL 

20. CASA DE FESTIVALUL 25.000 CULTURAL 
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CULTURA A 
SINDICATELOR 

ONESTI 

INTERNATIONAL DE 
MUZICA USOARA 

PENTRU COPII “TI AMO” 
ONESTI 2008 

21. P.F. TEODOR 
NECULAI 

SATUL OBARSIA 
DIN JUDETUL BACAU-570 

ANI DE ISTORIE 

6.000 CULTURAL 

22. ASOCIATIA 
PENTRU 

PROMOVAREA 
INVATAMANTULUI 
EUROPEAN BACAU 

 

IN SPRIJINUL 
AUTORITATILOR LOCALE 

DIN MEDIUL RURAL 

31.149 CULTURAL 

23. 
ADEL Bacau 

Destinatii de excelenta 
pentru turismul cultural din 

judetul Bacau 

41.320 CULTURAL 

24. ASOCIATIA 
DESPARTAMANTUL 

ASTRA – VASILE 
ALECSANDRI 

Umanitate prin folclor 10.000 CULTURAL 

25. ASOCIATIA 
JUDETEANA DE 

FOTBAL 

Sport AID- prin fotbal o 
sansa pentru toti 

58.000 SPORTIV 

26. CS VIITORUL 
ONESTI 

Organizarea Cupei 
"Trotus" pentru elevii din 

mediul rural - editia I 

16.700 SPORTIV 

27. CS VIITORUL 
ONESTI 

Sprijin pentru 
participarea a 3 grupe ale CS 

"Viitorul" Onesti la 

36.500 SPORTIV 



Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

     

35

competitiile oficiale in turul 
anului competitional 2008-

2009 
28. 

CS VIITORUL 
ONESTI 

Stagiu centralizat de 
pregatire 80 copii si juniori 
legitimati la CS “Viitorul” 

Onesti in loc. Pralea, Bacau 

28.350 SPORTIV 

29. Clubul Sportiv 
“Aripi de argint” BZ. 

 

Festivalul international 
de zbor Comanesti, jud Bacau 

58.500 SPORTIV 

30. 

AS Vio Clipa CFR 
Sprijin pentru participarea la 8 
etape de joc din competitiile 
oficiale ale Ligii aIVa pentru 
AS Vio Clipa CFR 

20.000 

SPORTIV 

31. 

AS Vio Clipa 
CFR Stagii centralizate de 

pregatire pentru 24 de jucatori 
de fotbal in Tg. Ocna si Vatra 

Dornei 

32.900 

SPORTIV 

32. 

Tenis Club Comanesti 

Prietenul de care ai nevoie 11.020 SPORTIV 
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33. Asociatia 
Judeteana de Atletism 

 

Concurs National 
“Grand-prix” - Aruncari 

 

25.000 SPORTIV 

 
Alte activitati  
 
- Prin specialistii Directiei 
integrare europeana s-au furnizat 
informatii si consultanta legate de 
programele de finantare ale U.E, 
cu prioritate fonduri structurale si 
de coeziune, PNDR, LIFE 
MEDIU etc; programele 
guvernamentale (turism); 
programele initiate de ambasade 
(ambasada Olandei, a 
Japoniei,etc); 
- S-a realizat traducerea 
documentatiilor si materialelor 
transmise de organizatiile 
europene cum ar fi: Adunarea 
Regiunilor Europei, Consiliul 
Europei, Comitetul Regional, 
Congresul Puterilor Locale si 
Regionale; 
- S-a realizat pregatirea 
documentatiei si serviciile privind  

 

 
deplasarea delegatiilor Consiliului 
Judetean Bacau la :  
- Paris - Emerainville, in perioada 16-
20 ianuarie 2008, in vederea 
schimbarii denumirii Aeroportului 
din Bacau in Aeroprtul ” George 
Enescu ” (Hotararea nr.136 din 15. 
10. 2007). S-a luat legatura cu 
descendentii marelui compozitor 
pentru a obtine acordul acestora.  

-   Bruxelles,  in perioada 13-14 
noiembrie 2008, in vederea  
participarii la Conferinta cu tema 
“Integrarea mijloacelor de productie 
de energie reciclabila”. In prezent, la 
nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea 
sectorului energetic se bazeaza pe 
productia descentralizata si 
dezvoltarea energiilor 
neconventionale, respectand, in 
aceeasi masura principiile prevenirii 
in vederea protectiei mediului, 
competitivitatii, dezvoltarii durabile 
si cresterii securitatii energetice. 

 
Din acest motiv, se impune un 

efort semnificativ si conjugat din 
partea tuturor regiunilor de a gasi 
modalitati optime de deschidere a 
pietei de electricitate in vederea 
dezvoltarii unei productii 
descentralizate, pe baza cogenerarii in 
special din surse regenerabile.  
Aceasta conferinta a avut ca teme de 
dezbatere tocmai aceste aspecte si a 
incurajat crearea de parteneriate  
durabile in materie de eficacitate 
energetica si  de utilizare a energiilor 
neconventionale.  Intalnirea a reunit 
actori din industrie, experti de servicii 
energetice (ESCO),  factori 
decizionali de la nivelul regiunilor 
(alesi) , universitari , cercetatori in 
domeniu. 
- Strasbourg, in perioada 01-03 
decembrie 2008,   pentru a se 
participa la ceremonia de decernare a 
Premiului Regiunilor 2008  organizat 
de Congresul Puterilor Locale si 
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Regionale al  Consiliului Europei, 
unde Judetul Bacau a primit 
„Distinctia speciala”, pentru 
prezentarea  proiectului HIT Parc. 
- S-a acordat consultanta la 
elaborarea proiectelor culturale si 
sociale care au participat la licitatia 
de proiecte din luna februarie; 
- S-a asigurat relatia intre 
administratia publica locala si 
societatea civila, in special O.N.G.-
uri; 

In acest sens, s-a constituit  un  
parteneriat  intre Consiliul Judetean 
Bacau, Asociatia: “Asistenta si 
Programe pentru Dezvoltare Durabila 
– Agenda 21”, Bucuresti si Agentia 
Nationala a Functionarilor Publici in 
vederea implementarii proiectului 
“Transparenta si participare in 
administratia publica”, finantat prin 
programul PHARE 2005 – 
Consolidarea  democratiei in 
Romania. 

Scopul proiectului a constat in 
cresterea rolului societatii civile in 
promovarea principiilor bunei 
guvernari si ale participarii cetatenilor 
la procesul de luare a deciziilor la 

nivel local. In conformitate cu scopul 
propus, proiectul s-a  dezvoltat pe 
doua directii principale:  
- experimentarea si in Romania a 
modelului Consiliului Europei de 
evaluare a transparentei institutionale 
si a nivelului de participare a 
cetatenilor la viata publica 
(C.L.E.A.R.), prin aplicarea acestuia 
in 18 institutii publice din Bucuresti, 
Bacau, Hunedoara, Sibiu si 
Teleorman. 
- organizarea unui complex de 
activitati de informare a cetatenilor 
privitor la cele mai eficiente forme de 
participare la viata publica si 
promovare a modelelor de succes in 
atragerea cetatenilor in actul de 
guvernare locala. 

Una din actiunile  importante ale 
acestui proiect, initiata si apoi 
dezvoltata de Consiliul Judetean 
Bacau,  a fost « ZIUA PORTILOR 
DESCHISE LA CONSILIUL 
JUDETEAN BACAU ». Parte 
integranta a actiuni a reprezentat-o  
dezbaterea cu tema  “ O viata activa 
si la varsta a III-a “, care a avut loc 
pe data de 1 august 2008. 

Grupul tinta al actiunii au fost 
cetatenii din judetul Bacau ( de la 
elevi, studenti pana la persoane de 
varsta a III-a) interesati de a participa 
la viata publica a comunitatii. 

Obiectivul general al actiunii a 
constat in  cresterea transparentei 
administratiei publice locale, dand 
posibilitatea familiarizarii 
cetateanului cu activitatile si 
atributiile personalului din 
Consiliului Judetean si informarea 
privind atat activitatile si rolul 
Consiliul Judetean Bacau in vederea 
participarii cetatenilor la procesul de 
luare a deciziilor la nivel local cat  si 
despre scopul si rezultatele scontate 
ale proiectului, iar obiectivul specific 
al dezbateri a fost de a promova 
dialogul intre administratia publica 
locala cu grupul tinta ales (persoanele 
de varsta a III-a), in vederea atragerii 
acestuia la  participarea luarii de 
decizii asupra dezvoltari economice, 
sociale si culturale a comunitatii in 
care traiesc. 

« ZIUA PORTILOR 
DESCHISE LA CONSILIUL 
JUDETEAN BACAU », a fost un 
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eveniment de succes care a dat 
posibilitatea de a  realiza atat o  
evaluare minima a gradului de 
cunoastere a cetatenilor privind 
activitatile si  rolul Consiliului 
Judetean pentru comunitate, dar si de 
a promova atragerea cetatenilor in 
actul de guvernare locala. 

Un alt parteneriat intre 
Consiliul Judetean Bacau si ONG s-a 
realizat cu Asociatia “Iubim Natura” 
in cadrul proiectului “Start Reciclarii” 
care vizeaza colectarea deseurilor de 
hartie atat din sediul institutiilor 
publice, inclusiv al  Consiliului 
Judetean Bacau, cat si a societatilor 
private, ca apoi acestea sa fie 
reciclate.  

 S-a asigurat buna desfasurare a 
proiectelor in parteneriat cu 
Regiunea Limousin.  

 
 
Informare privind activitatea biroului 
de reprezentare al Uniunii Nationale a 
Consiliilor Judetene din Romania de 

la Bruxelles si a reprezentantului 
Consiliului Judetean Bacau in anul 

2008 

In anul 2008 s-au continuat 
stagiile de practica la biroul de 
reprezentare de la Bruxelles al 
Uniunii Nationale a Consiliilor 
Judetene din Romania. Consiliul 
Judetean Bacau este membru cu 
drepturi depline al Uniunii Nationale 
a Consiliilor Judetene din Romania, 
incepand cu data de 1 ianuarie 2001. 
Uniunea Nationala a Consiliilor 
Judetene din Romania este o 
organizatie neguvernamentala care 
reuneste pe baza liberului 
consimtamant, Consiliile Judetene din 
Romania, ca autoritati ale 
administratiei publice locale. 

Conform statutului sau UNCJR 
are dreptul sa deschida reprezentante 
atat in tara cat si in strainatate, in 
vederea realizarii obiectivelor pentru 
care s-a infiintat. Scopul infiintarii si 
functionarii UNCJR este “infaptuirea 
principiilor autonomiei si 
descentralizarii serviciilor publice in 
organizarea si functionarea 
autoritatilor administratiei publice 
locale, promovarea cooperarii 
regionale si interregionale, colaborarii 
cu celelalte structuri asociative ale 

organelor administratiei publice 
locale existente in Romania.” 

Avand in vedere obiectivele 
pentru care s-a infiintat, UNCJR a 
deschis la Bruxelles un birou de 
reprezentare in anul 2001, care a 
functionat cu un singur angajat pana 
in anul 2005, cand a fost inaugurat 
noul sediu al acestuia, in strada 
Montoyer, nr. 24, in imediata 
vecinatate a sediului Misiunii 
Romaniei pe langa Uniunea 
Europeana, viitoare Reprezentanta 
Permanenta dupa data aderarii. Biroul 
de Reprezentare al UNCJR la 
Bruxelles este interfata dintre 
consiliile judetene si institutiile 
Uniunii Europene. Avand ca 
fundament Hotararea Adunarii 
Generale a UNCJR de la Mamaia si 
in stransa legatura cu Strategia de 
Relatii Externe a UNCJR, Consiliul 
Judetean Bacau a decis participarea 
prin personal desemnat prin dispozitia 
presedintelui, la programul de 
activitati desfasurat in cadrul Biroului 
de Reprezentare UNCJR de la 
Bruxelles.  
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In perioada ianuarie 2008 – 
decembrie 2008, Consiliul Judetean 
Bacau a fost reprezentat de 
Constantin Bogdan Seto, inspector de 
specialitate in cadrul Unitatii 
Implementare Proiecte, Directia 
Integrare Europeana  

Toate cele 41 de consilii 
judetene, membre ale asociatiei, au 
decis ca incepand cu luna octombrie 
2005 sa extinda premisele biroului de 
la Bruxelles. Prin aceasta initiativa, 
reprezentantii politici ai consiliilor 
judetene au decis sa raspunda unei 
nevoi legitime de a avea angajati bine 
instruiti in cadrul administratiei 
publice din Romania. De aceea, 
impreuna cu angajatii permanenti, 
functionari publici din toate judetele 
Romaniei au posibilitatea sa se 
familiarizeze cu mediul si politicile 
Bruxeles-ului. In acest context, in 
cadrul Biroului European al UNCJR 
actiunile vizeaza: promovarea 
valorilor si parteneriatele europene, 
ca un instrument cheie al integrarii ; 
furnizarea catre membri a tuturor 
informatiilor relevante, intr-un mod 
direct si rapid; promovarea, 

sustinerea si reprezentarea interesele 
membrilor Uniunii in fata institutiilor 
si actorilor UE; intelegerea agendei 
UE ca si a diferitelor politici si 
programe care au impact asupra 
comunitatilor locale si regionale; sa 
dezvoltarea de  parteneriate cu diferiti 
actori europeni: asociatii si entitati ale 
colectivitatilor teritoriale; ONG-uri; 
zona academica; firme private, etc 

 
 

Sinteza principalelor activitati 
desfasurate de reprezentantul 
Consiliului Judetean Bacau 

 
 

Conferinta cu tema Contributia 
Regiunilor la Dezvoltarea 

Sustenabila si confruntarea cu 
Schimbarile Climatice 

 
Data: 06 februarie 2008  
Locatie : Departamentul Mediu, 
Natura si Energie, Guvernul Flamand 
Reteaua nrg4SD este o organizatie 
internationala si o retea a 
«Guvernelor Regionale» pentru 
Dezvoltarea Sustenabila. Nrg4SD s-a 

format din guverne regionale care au 
participat la Sumitul de la 
Johannesburg pe problema 
Dezvoltarii Sustenabile (2002). In 
2004 a fost inregistrata  ca 
« Asociatia Internationala Non-
profit ». 
Tintele si obiectivele Retelei nrg4SD 
sunt : 

1. sa fie o voce pentru guvernele 
regionale la nivel mondial 

2. sa fie o platforma pentru 
diseminarea informatiilor si 
best practices 

3. sa promoveze si sa stabileasca 
parteneriate (bilaterale sau 
multilaterale) intre regiunile 
membre si alte institutii 
internationale pe dezvoltare 
regionala 

Membrii oficiali ai retelei sunt din 
Spania, Portugalia, Franta, Peru, 
Argentina, Brazilia, Germania, 
Indonezia, Romania, Australia si 
Africa de Sud. Reteaua nrg4SD este 
in prezent la faza schitarii Planului 
Strategic si Programului de Lucru. 
Evenimentele nrg4SD pe 2008 : 
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- Intalnirea Comitetului Director si a 
Adunarii Générales Ordinare Anuale 
in Sao Paulo (13 martie) 
- A 3-a intalnire a Americii Latine si 
Caraibe pe probleme de schimbari 
climatice in Sao Paulo (14 martie) 
- Sumitul Mondial «Regiuni si 
Schimbari Climatice» in Saint Malo, 
Brittany (29-30 octombrie) 
 
Reuniune de lucru Biroul european 
al comunitatii Valencia (Spania), in 

colaborare cu Biroul de 
Reprezentare al UNCJR la 

Bruxelles 
 

Data: 7 februarie 2008 
Locatie: Biroul european al 
comunitatii Valencia, Bruxelles 
La intalnire au luat parte 
reprezentantii Consiliilor Judetene: 
Bacau, Bistrita Nasaud, Constanta, 
Dambovita, Ilfov, Hunedoara, Mures, 
Prahova, Sibiu, Tulcea, Teleorman, 
Valcea. 
Intalnirea a avut ca scop cunoasterea 
regiunii Valencia, a judetelor din 
Romania care si-au aratat interesul in 

dezvoltarea de parteneriate cu 
aceasta. 
In cadrul intalnirii mai multe firme 
interesate sa activeze si in Romania, 
si-au prezentat ofertele. Dintre 
acestea amintim: 
- Institul Tehnologic de Constructii 
este o asociatie nelucrativa compusa 
din intreprinderi din sectorul 
constructiilor, fiind infiintata in 1990 
de Guvernul Regional Valencia. 
Obiectivul AIDICO este optimizarea 
capacitatii de inovare, calitatii si 
securitatii intreprinderilor pentru 
dezvoltarea competitivitatii pe pietele 
nationale si internationale. Oferta lor 
este bogata in urmatoarele domenii: 
certificare, laboratoare, proiecte de 
cereecetare-dezvoltare, transfer 
tehnologic, informatice si de 
comunicare, formare, publicitate si 
marketing si dispun de unitati tehnice 
specializate pe informare, securitate 
in costructii si prelucrarea pietrei. 
Date de contact: Ignacio Trigo de la 
Cuadra – responsabil International; 
Tel: +34 96 131 82 78; 
Ignacio.trigo@aidaco.es; 
www.aidaco.es 

- 4.1 Engineering Project 
Management este o afacere care 
combina experienta consultantilor 
spanioli din domeniul ingineriei si 
poate servi ca o platforma tehnica 
pentru viitoare proiecte comune la 
scara internationala. Domeniile in 
care activeaza de peste 25 de ani sunt: 
inginerie, arhitectura si dezvoltare 
urbana. Aceasta companie a fost 
implicata in implementarea mai 
multor proiecte, din domeniile: 
drumuri, cai ferate, studii de trafic, 
sisteme inteligente de transport, 
planificare teritoriala si urbana, 
proiecte de dezvolatre urbana, studii 
de impact de mediu, parcuri tematice, 
porturi maritime, aeroporturi si 
helioporturi, cladiri, studii 
geotehnice, poduri, studii privind 
riscul de inundatii, sisteme de 
colectare a deseurilor, etc. 
Date de contac: Raul Congost 
Fuenmayor – delegat in Romania; 
Tel: +40754667137; rcongost@4-
1.es; www. 4-1.es 

 
 
 

mailto:Ignacio.trigo@aidaco.es
http://www.aidaco.es/
mailto:rcongost@4-1.es
mailto:rcongost@4-1.es
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Targul International de Turism 
„Salon des vacances” 
 
Data: 07-11 februarie 
Locatie: Brusseles Expo 

La standul Romaniei au fost 
prezenti reprezentanti ai Oficiului 
National de Turism al Romaniei la 
Bruxelles, Biroul UNCJR Bruxelles 
si reprezentanti ai consiliilor 
judetene, precum si reprezentanti ai 
companiei Blue Air si agentiilor de 
turism: AB Tours, Eco Turism, Caius 
Travel Bacau. 
Complexul Brusseles Expo a fost 
vizitat pe intreaga perioada de 
desfasurare a targului de peste 
100.000 de persoane. 
 
  Intalnire cu Ambasadrul 
Romaniei in Belgia, E.S. dl Ion 
Jinga 
 
Data: 11 februarie 2008 
Locatie: Bruxelles, sediul UNCJR 
Organizator: UNCJR 

Intalnirea a avut loc la sediul 
biroului UNCJR, fiind una informala, 
organizata cu ocazia numirii 

domnului Ion Jinga ca Ambasador al 
Romaniei in Marea Britanie. 

 
 

Prezentare „Cadrul 
instiutional al UE: evolutie, 
principali actori si procesul 

de luare a deciziilor” 
Data: 12 februarie 2008 
 Locatie: Bruxelles, sediul UNCJR 
 Organizator: UNCJR 
 
Participanti: Aurel Trandafir; Liliana 
Mangeac; Reprezentantii consiliilor 
judetene din cadrul biroului UNCJR 
Prezentarea a fost facuta de catre 
consultantul pentru politici europene, 
dl. Aurel Trandafir, pentru delegatii 
consiliilor judetene din Romania la 
Biroul de reprezentare de la 
Bruxelles. 
Tema prezentarii: Introducere in 
politica europeana si in jargonul 

comunitar  
Prezentare a fost structurata in doua 
parti, pe de-o parte structura Uniunii 
Europene cu institutiile sale si pe de 
alta parte procesul decizional in 
cadrul structurilor sale.  

 
 

Program de lucru pentru 
programul eContentplus 
 

Data: 19 februarie 2008 
Locatie: cladirea Jean Monet, 
Luxemburg  
Organizator: Comisia Europeana, DG 
Societatea Informationala si Mediu 
 
Scopul principal al programului 
eContentplus este acela de a face ca 
informatia electronica (digitala) sa fie 
mai accesibila, utila si usor de folosit. 
Domeniile tinta ale programelor sunt: 
informatie geografica; educatie; 
librarii / biblioteci digitale 
Programul eContent 2008 se 
adreseaza urmatoarelor trei tipuri de 
proiecte: 
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1.Targeted projects (TP – proiecte 
tinta) adresat domeniilor: educatie si 
librarii digitale 
2.Thematic network (TN – retele 
tematice): librarii digitale 
3.Best Practice Networks (BPN – 
retele de bune practici): informatie 
geografica, educatie si librarii digitale 
Achizitia publica este planificata 
pentru 2008 pentru urmatoarele 
studii: 

- impactul economic si social al 
domeniului public in societatea 
informationala 

- barierele de limba in societatea 
informationala 

- platforma informationala din 
sectorul public european 

Aplicantii de proiecte ai programului 
eContentplus pot fi toate entitatile 
legale, publice si private, stabilite in 
statele membre UE, precum si in 
Norvegia, Liechtenstein, Islanda. 
Bugetul programului: Pentru 2008 , 
bugetul disponibil este 42,5 milioane 
euro. 
 

 
 
Mai multe informatii pot fi obtinute 
de site-ul: 
http://europa.eu//econtentplus sau de 
la adresa: econtentplus@europa.ec.eu  
 
 

Intalnirea cu reprezentantii 
societatii ECOREM  
 
 

Data: 21 februarie 2008 
Locatie: Biroul UNCJR 
Organizator: UNCJR 
 
ECOREM este o firma belgiana de 
consultanta in domeniul Mediului, 
Remediere, Proiectare si 
Management. Aceasta desfasoara 
proiecte in Belgia, in Europa in 
special si in diverse alte tari. 
Firma ECOREM a derulat o serie de 
proiecte internationale in Romania, 
Bulgaria, Ungaria, Cirpu, Lituania, in 
Asia si Africa. Proiectele din 
Romania s-au desfasurat in judetele 
Gorj, Caras-Severin si in zona de 

nord a Moldovei, de asemenea 
implementeaza si un proiect cu  
 
 
impact national in Romania. 
Domeniile principale de activitate in 
Romania sunt:  

- Planuri de actiuni privind 
directiva UE care se refera la  
nitrat  

- Planuri de reabilitare a 
minelor  

- Planuri de management al 
deseurilor  

- Conservarea si protejarea 
naturii  

- Proiectarea geoparcurilor  
- Dezvoltare brownfield – urilor  

Persoane de contact si detalii 
suplimentare: www.ecorem.be ; Dr. 
Stefan Helsen – manager tehnic 
stefan.helsen@ecorem.be; Dr. 
Abdelhamid El Katari – director 
regional 
abdelhamid.elkatari@ecorem.be 
 
 
 

 

http://europa.eu//econtentplus
mailto:econtentplus@europa.ec.eu
http://www.ecorem.be/
mailto:stefan.helsen@ecorem.be
mailto:abdelhamid.elkatari@ecorem.be


Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

     

43

 
 

DELEGATIA ORASULUI 
SLANIC MOLDOVA IN 

REGATUL BELGIEI SI IN 
MARELE DUCAT AL 
LUXEMBURGULUI 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Data:24 -29 FEBRUARIE 2008 
 
Luni 25.02.2008 
 
Locatie: Ambasada Romaniei in 
Marele Ducat Al Luxemburgului 
Eveniment: reuniune de lucru 
Participanti: Excelenta Sa, Dl. Vlad 
Alexandrescu, Ambasadorul 
Romaniei: Dl. Sorin Simion, 
Ministru-Consilier, delegatia Orasului 
Slanic Moldova: Primar Ec. Serban 
Andrei, Resp.Dezv.Int.Europeana 
Poncos Eugen, Resp. 
Dezv.Int.Europeana Chiriac Valentin, 
Lacatus  Eugen-Dir. Gen. Sc “Perla 
Turism” Sa, reprezentant Cons. 
Judetean Bacau-U.N.C.J.R. Seto 
Bogdan 
 
Concluzii: In urma prezentarii 
Orasului Statiune Slanic Moldova s-
au conturat posibilele axe de 
colaborare intre partile implicate pe 3 
directii: 

- promovarea imaginii statiunii 
Slanic Moldova si a oportunitatilor 
locale in special in domeniul 
turismului, actiune ce va fi realizata 
de catre Ambasada Romaniei In 
Marele Ducat Al Luxemburgului  
- facilitarea de contacte cu 
institutiile financiare, in special cu 
Banca Europeana De Investitii (Bei), 
in scopul obtinerii de credite in 
vederea demararii sau finalizarii 
proiectelor mari de infrastructura, 
etc.; actiune realizata de catre 
reprezentantul Cj Bacau La 
Bruxelles, personalul ambasadei si 
personalul angajat al Primariei Slanic 
Moldova 
- facilitarea schimbului de 
experienta si bune practici intre 
institutii si autoritati publice locale 
din Slanic Moldova Si Marele Ducat 
(ex. Primaria Mondorf Les Bains), 
destinatia turistica principala din 
Luxembourg recunoscuta pentru 
cazinoul din localitate, Centrul Spa 
pentru ingrijiri ‘bien-etre”, refacere 
etc. 
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14.00 – 17.00; 
Locatie: Centrul Spa Din localitatea 
Mondorf Les Bains 
Eveniment: vizita de studiu / teren 
Participanti: membrii delegatiei 
Slanic Moldova, Dl. Sorin Simion, 
Ministru Consilier, Directorul 
Centrului Spa Din Localitatea 
Mondorf Les Bains 
 
Concluzii: inregistrarea conform 
normativelor europene a izvoarelor de 
ape minerale din Statiunea Slanic 
Moldova pe modelul utilizat in 
Luxembourg si in principalele statiuni 
din vestul Europei; posibilitati de 
amenajare a statiunii Slanic Moldova 
si metode de tratament utilizate 
 
marti 26.02.2008 
 
Locatie: biroul de reprezentare al 
Uniunii Nationale A Consiliilor 
Judetene Din Romania De La 
Bruxelles 
Eveniment: reuniune; participanti  
Membrii delegatiei, Dna. Liliana 
Mangeac, Coordonator Birou, Dna. 

Madalina Trandafir, responsabil 
comunicare 
 
Concluzii: in cadrul retelei poate 
deveni membru Primaria Slanic 
Moldova, intrucat aceasta retea 
reuneste regiuni, orase si statiuni din 
europa cu un puternic potential 
turistic, modalitate de a interactiona 
cu diversi actori europeni intersati in 
domeniul turismului, de depunere in 
comun a unor proiecte direct la 
Bruxelles, cu finantare din partea 
Comisiei Europene (Interreg Iv) etc. 
Avantajele de a deveni membru al 
acestor retele depasesc stadiul simplei 
promovari, mergand spre concret prin 
posibilitatile de obtinere de finantari 
din partea comisiei europene. 
 
miercuri 27.02.2008 
 
Centro Hispanico Santander – 
Generalitat Valenciana; Delegacion 
De La Comunidad Valenciana En 
Bruselas, Fundacion Comunidad 
Valenciana – Region Europea: 
Centrul Hispanic Santander – 
Comunitatea Valencia, Dlegatia De 

La Bruxelles, Fundatia Comunitatea 
Valenciana – Regiune Europeana 
Eveniment : reuniune de lucru 
 Participanti : Juan Manuel Revuelta 
Perez, Director General, Jose Alberto 
Lopez Moreno, Consilier Director 
Cooperare Interregionala, Gustavo 
Martinie, Consilier Turism, 
Transport, Marketing Regional, Juan 
Fernandez, Asistent, 3 Stagiari Din 
Cadrul Biroului Din (Spania, Grecia, 
Canada) 
 
Concluzii : prezentarea modului in 
care autoritatile publice locale din 
regiunea Valencia, una dintre cele 
mai puternice din Spania, avand o 
puternica traditie autonomista au 
decis sa fie reprezentate la Bruxelles 
in corpore, intr-o maniera dubla: 
autoritatea regionala (cel mai inalt 
nivel administrativ sub cel national) 
si autoritatile publice locale impreuna 
cu universitatile din regiune, 
camerele de comert, companii publice 
si private – 75 de entitati. 
Deschiderea regiunii Valencia pentru 
cooperare in Romania cu autoritati 
publice locale; prezentarea 



Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

     

45

potentialului statiunii Slanic Moldova 
si a posibilitatilor viitoare de 
colaborare in special in domeniul 
turismului si a celui administrativ, cu 
accent pe pregatirea personalului in 
domeniul serviciilor conexe 
turismului. 
 
 
joi 28.02.2008  
 
 Locatie: sediul Biroului De 
Reprezentare Al Uniunii Nationale A 
Consiliilor Judetene Din Romania De 
La Bruxelles 
Eveniment: prezentarea asociatiei 
“casa muntelui”, a carei obiect de 
activitate este promovarea turistica, 
organizare targuri de turism, 
intermedieri contracte de turism, 
interfata intre prestatorii de servicii 
de turism 
Participanti: reprezentantii oficiali ai 
asociatiei de turism, membrii 
delegatiei Slanic Moldova, 
reprezentantul judetului Bacau  
Concluzii: obtinerea calitatii de 
membru pentru orasul Slanic 
Moldova, in vederea promovarii 

turismului local si regional in Europa 
prin intermediul si cu sprijinul 
acordat de asociatia “casa muntelui”, 
in cadrul targurilor de turism, in 
interiorul si exteriorul asociatiei, 
incheierii de contracte turistice etc.  

 
 

Reuniune cu eurodeputatii 
romani in cadrul 

Parlamentului European 
 

Data: 3 martie 2008 
Locatie: Biroul UNCJR 
Organizator: UNCJR 
 
 In cadrul intalnirii s-au purtat 
discutii referitoare la reforma in 
administratia publica, rolul regiunilor 
istorice si al agentiilor de dezvoltare 
regionala, dialogul politic 
institutionalizat si perspectiva post 
2013.   
 Din partea biroului UNCJR a 
venit propunerea unei colaborari la 
nivel institutional intre deputatii 
romani in cadrul Parlamentului 
European si membrii delegatiei 
romane de la Comitetul Regiunilor. 

De asemenea s-a facut referire si la o 
posibila dezbatere publica asupra 
atributiilor administrative ale 
regiunilor de dezvoltare. 

 
 

Participarea judetelor la 
evenimentul european “Bruxelles – 

Capitala Europei”  
15 si 16 martie 2008: promovarea 

colectivitatilor locale din Romania” 
 

Cele 27 de tari membre ale 
Uniunii Europene au decis sa se 
prezinte publicului larg din Capitala 
Europeana pe parcursul unui week-
end intreg (15 si 16 martie 2008), 
deschizand portile diverselor locatii 
ce le reprezinta in Bruxelles, unde 
diversitatea culturala si lingvistica 
formeaza farmecul de neegalat al 
metropolei. 

La editia din anul 2007 peste 
20.000 de vizitatori au avut ocazia de 
a lua contact direct cu “diversitatea 
europeana” de la Bruxelles, prin 
intermediul unei serii de expozitii, 
degustari de produse traditionale, 
muzee, concerte, vizite de ambasade 
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si alte reprezentante, etc. In anul 
2008, au participat 150 de astfel de 
locatii, ce si-au “deschis portile”, si 
care s-au intitulat “Gazde pentru o 
zi”, oferind cadrul intalnirilor dintre 
diversele culturi europene si devenind 
astfel “Ambasadori” pe langa 
publicul larg si actorii europeni din 
Bruxelles. 

Scopul evenimentului, 
organizat de catre asociatia 
«Mouvement européen – Belgique», 
in colaborare cu Comisia Europeana, 
Regiunea Bruxelles-capitale si Biroul 
de legatura Bruxelles–Europe a fost 
acela de a demonstra publicului larg 
ca Europa nu se afla doar intre peretii 
de sticla ai institutiilor europene sau a 
birourilor de reprezentare nationale 
sau regionale. Cea dea treia editie a 
acestei manifestari a propus 
publicului larg un numar de 150 de 
activitati reprezentative din tarile 
membre UE (culturale si artistice, 
diplomatice, istorice, sportive, 
religioase sau literare, etc.), 
provocare ce a avut drept obiectiv 
apropierea Europei de cetatenii sai, 
indemnandu-i astfel sa descopere 

diversitatea si multiculturalitatea 
Bruxelles-ului si sa puna in contact 
bruxellezii si belgienii cu europenii 
cu care coabiteaza dar despre care nu 
cunosc foarte multe lucruri. 

Biroul european al UNCJR si-a 
deschis si el portile cu aceasta ocazie, 
Consiliile Judetene din Romania 
avand astfel oportunitatea, prin 
reprezentantii de la Bruxelles de a 
prezenta vizitatorilor specificitatile si 
oportunitatile oferite de judetele 
respective, din punct de vedere 
economic, turistic si cultural. De 
aceasta oportunitate au ales sa 
beneficieze judetele Alba, Arad, 
Arges, Bacau,  Bistrita–Nasaud, Cluj, 
Constanta, Dambovita, Hunedoara, 
Ilfov, Maramures, Mures, Olt, 
Prahova, Sibiu, Teleorman, Timis si 
Valcea. Aceste judete au decis sa fie 
“ambasadorii pentru un week-end” ai 
Romaniei si sa puna in valoare, asa 
cum a mentionat Ministrul-presedinte 
al regiunii Bruxelles-capitala, domnul 
Charles Picqué,“avantajele 
internationalizarii Bruxelles-ului”. 
 Atat vizitatorii cat si 
organizatorii evenimentului au 

apreciat in mod deosebit calitatea 
materialelor promotionale cu care s-
au prezentat judetele din Romania, 
explicatiile oferite de reprezentantii 
Consiliilor Judetene, degustarile de 
vinuri din regiunile reprezentate si 
cozonacul romanesc, ce au facut 
deliciul celor peste 200 de vizitatori 
ce au ales sa isi petreaca o parte a 
week-end-ului facand o calatorie 
imaginara in Romania. Printre acestia 
s-au aflat reprezentanti ai 
Parlamentului European, ai Comisiei 
Europene, ai diverselor Birouri 
Regionale Europene, diplomati, 
reprezentanti ai unor asociatii de 
prietenie si cooperare cu Romania, 
studenti, simpli cetateni belgieni, etc.  
 

Intalnire cu reprezentantii 
ROST - Oficiul Roman 

pentru Stiinta si Tehnologie 
 

Data: 19 martie 2008 
Locatie: Biroul UNCJR 
Organizatori: UNCJR 
 
ROST – Oficiul Roman pentru Stiinta 
si Tehnologie este o structura a 
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Ministerului Educatiei si Cercetarii 
creata pe principiul parteneriatului 
public- privat si care reprezinta 
suportul pentru actiunile derulate de 
institutiile de cercetare tehnologica 
care doresc parteneriate pentru 
implementare de proiecte tematice si 
care, pot fi finatate prin programele  
FP 6 sau FP7. 
 In acest scop, urmatoarele 
categorii de servicii vor fi oferite 
institutiilor si comunitatii stiintifice: 
promovarea sistemului de cercetare-
dezvoltare-inovare din Romania, 
cautarea si facilitarea legaturilor cu 
parteneri europeni, diseminarea si 
promovarea specifica, facilitarea 
legaturilor cu institutii europene, cu 
organisme similare, pentru institutii si 
organizatii nationale, recomandari 
privind buna practica europeana in 
domeniul cercetare-dezvoltare-
inovare. 
In cea de a doua parte a intalnirii a 
fost prezentat programul FP7 si 
componentele acestuia:  
- “Cooperarea” intre diverse 

organizatii (universitati, institute, 
industrie, administratie publica) pe 

noua tematici (tehnologii 
informatice si de comunicare; 
energie; sanatate; productia de 
alimente, agricultura si bio 
tehnologii; nano stiinte, nano 
tehnologii, materiale si noi 
tehnologii de productie; energie si 
mediu inclusiv schimbarile climei; 
transport; stiinte socio-umane; 
securitate si spatiu) 

- “Idei” care urmareste sprijinirea 
creativitatii in cercetare sub 
coordonarea Consiliului European 
al Cercetarii.  

- “Oameni”, care vizeaza cresterea 
cantitativa si calitativa a resurselor 
umane antrenate in cercetarea 
europeana.  

- “Capacitati”, care se refera la 
intarirea infrastructurilor de 
cercetare, sprijinirea IMM, 
dezvoltarea unor “regiuni bazate 
pe cunoastere” 

Bugetul este de aproximativ 54 
miliarde euro pe o perioada de 7 ani 
(incepand cu anul 2007). 
Date de contact: www.rosteu.net; 
letitia-clara.stanila@rosteu.net  

Prezentarea Adunarii 
Regiunilor Europei 

 
Data: 20 martie 2008  
Locatie: Biroul UNCJR 
Organizatori: UNCJR 
 
Viziunea ARE – Adunarea Regiunilor 
Europene asupra Europei este aceea 
in care regiunile sunt considerate 
piloni ai democratiei si partenerii 
cheie ai proiectelor europene, de 
asemenea formele de guvernare 
regionala au o mai mare autonomie, 
legitimitate si eficienta si duc la 
indeplinire asteptarile reale ale 
cetatenilor, si nu in ultimul rand este 
locul unde are loc schimbul de idei, 
de bune practici intre regiuni pentru a 
contribui la o mai buna intelegere si 
pentru a aduce cetatenii europeni mai 
aproape. ARE a fost infiintata in anul 
1985 si este vocea politica a 
regiunilor si partenerul cheie pentru 
institutiile europene si internationale 
in ceea ce priveste regiunile, in 
prezent sunt 260 regiuni din 33 tari si 
13 organizatii interregionale. In anul 
2006 a fost adoptat planul strategic pe 

http://www.rosteu.net/
mailto:letitia-clara.stanila@rosteu.net
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perioada 2007 – 2012. Printre 
prioritatile ARE se numara si 
implicarea tinerilor inluarea 
deciziilor,astfel existand mai multe 
programele adresate lor:  
- scoala de vara – schimb de 
experienta in ceea ce priveste 
dezvoltarea regionala  
- scoala de vara pentru tineri  
-  pentru tinerii cu varste intre 18 – 24 
de ani  
- eurodyssey – permite tinerilor un 
schimb de experienta in ceea ce 
priveste locul de munca in strainatate. 

Mai multe informatii pot fi obtinute 
de pe site-ul: www.aer.eu; 
www.eurodyssee.net; email: 
aer.brussels@aer.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vizita de informare la Secretariatul 
European al Interreg IVC – 3 

aprilie, Lille (Franta) 
 
 

 
 
Data: Aprilie 2008 
 
In contextul succesului de care s-a 
bucurat, inclusiv in randul 
autoritatilor locale din Romania, 
apelul de co-finantare din iarna anului 
2008, in cadrul programului european 
INTERREG IV C si noului apel care 
va fi lansat, probabil, in octombrie, 
echipa Biroului de Reprezentare al 
UNCJR si delegatii consiliilor 
judetene Arges, Bacau, Bistrita 
Nasaud, Cluj, Constanta, Dambovita, 

Hunedoara, Ilfov, Maramures, Mures, 
Prahova, Olt, Sibiu, Teleorman, 
Tulcea si Valcea au participat la o 
reuniune de lucru organizata in 
parteneriat cu Secretariatul European 
al INTERREG IV C de la Lille.  
Intalnirea a urmarit prezentarea 
Interreg cu cele trei ramuri 
programatice : 
• Interreg IVA – teritorii frontaliere ; 
• Interreg IVB – regiuni 
transnationale; 
• Interreg IVC – proiecte 
interregionale. 
Interreg IVC este finantat din FEDR 
cu un buget de de 321 milioane, este 
un program pentru cele 27 state 
membre plus Norvegia si este dedicat 
organismele publice sau organismele 
guvernate de legea publica. 
Autoritatile regionale si locale sunt 
principalele „grupuri tinta”.. 
Tipurile de interventie: 
- proiecte de initiativa regionala: 
schimb de experienta pentru 
identificarea, analiza, diseminarea si 
transferul de bune practici, 
intensificarea colaborarii; 
 

http://www.aer.eu/
http://www.eurodyssee.net/
mailto:aer.brussels@aer.eu
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- proiecte de capitalizare: inclusiv 
proiecte « fast track »: schimb de 
experienta, pentru transferul de bune 
practici deja identificate de 
programele pe fondurile structurale, 
rezultatul final – plan de actiune 
pentru fiecare regiune participanta 
Date de contact si informatii 
suplimentare: IP-East@interreg4c.eu; 
www.interreg4c.eu 

 
 

Reuniune cu responsabili ai Bancii 
Europene de Investitii (BEI) 

Pe 3 aprilie 2008, in cadrul 
celei de-a doua reuniuni de infomare 
pe care echipa executiva a Biroului 
UNCJR a organizat-o pentru delegatii 
consiliilor judetene, reprezentantii 
BEI au prezentat elementele esentiale 
legate de atributiile si activitatea 
Bancii, evidentiind cu precadere rolul 
sau de finantator pe termen lung 
pentru proiectele europene, in scopul 
atingerii obiectivelor europene 
prioritare: coeziune si convergenta, 
dezvoltarea IMM-urilor, dezvoltarea 
durabila, inovare, dezvoltarea 

retelelor trans-europene, energie 
durabila, sigura si competitiva. Au 
fost evidentiate, totodata, programele 
desfasurate impreuna cu Comisia 
Europeana, maniera in care sunt 
analizate proiectele depuse de 
solicitantii de credite (din punct de 
vedere tehnic, financiar, viabiltatea 
economica, respectarea normelor de 
mediu, etc.), ciclul unui proiect (de la 
depunerea cererii pana la obtinerea 
creditului). Reprezentantii BEI au 
trecut in revista si principalele 
sectoare in care au fost dezvoltate 
proiecte cu contributie BEI in 
Romania (transporturi, mediu, 
energie, informatica, etc.). 
Informatii suplimentare : 
www.bei.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seminar „Cum sa facem fata 
lipsei resurselor de apa in 

contextul incalzirii globale?” 
 

Data: 16 aprilie 2008  
Locatie : Parlamentul European, 
Bruxelles 
 Organizatori: Forumul Nord Est 
European si Forumul European al 
Apei, cu suportul Universitatii Libere 
Bruxelles. 
 
Forumul Nord Est European este o 
organizatie pan-Europeana, cu sediul 
in Bruxelles, avand ca obiect de 
activitate adancirea nivelului de 
intelegere intre organizatiile si 
cetatenii Israelului si Estului 
Apropiat.   
Elementele prezentate au constituit un 
semnal de alarma asupra resurselor 
limitate de apa, respectiv lipsa apei 
potabile in anumite zone. Au fost 
prezentate rezultatele analizelor si 
cercetarilor privind existenta acestor 
pericole, respectiv gasirea unor 
modalitati de rezolvare a acestora.   
 

http://www.interreg4c.eu/
http://www.bei.org/
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  Resursele de apa limitate au o serie 
de efecte negative, costuri 
suplimentare privind necesitatea 
depistarii unor surse suplimentare de 
apa, acompaniata de cresterea 
costurilor pentru purificarea apei, 
descresterea calitatii acesteia, 
restructurarea unor activitati datorita 
limitarii resurselor de apa, reducerea 
productiei industriale si alimentare, 
cresterea desertificarii, cresterea 
numarului de imigranti, acestea fiind 
doar cateva exemple. 
In acest context, este necesara gasirea 
unor posibilitati de reutilizare a apei, 
desalinizarea acesteia, respectiv 
aplicare  unor metode de captare a 
precipitatiilor. 

Prezentarea a cuprins si indicarea 
anumitor metode in domeniu.  
 
 

Intalnire ARE – „Meet the 
policymakers”, prezentarea 

proiectelor tinerilor 
ambasadori 2007- 2008 

 
Data: 17 aprilie 2008  
 Locatie : sediul ARE , Bruxelles 
Organizatori: ARE 
 
Fiecare participant in cadrul ARE 
Scoala de vara devine un tanar 
ambasador, rolul sau fiind acela de a 
capta interesul tinerilor din regiunea 
lui ‚in ce priveste cooperarea intre 
regiunile Europei. Dupa organizarea 
fiecarei Scoli de vara ARE, tinerii 
ambasadori trebuie sa organizeze in 
regiunea lor activitati care sa aiba la 
baza activitatile derulate in cadrul 
acestui eveniment, urmand ca anul 
urmator, cele mai bune proiecte sa fie 
selectionate pentru premierea celui 
mai reusit proiect.  
In cadrul intalnirii de fata au fost 
prezentate proiectele a 7 tineri 

ambasadori participanti la Scoala de 
vara 2007, dupa cum urmeaza: 
- reprezentantul Belgiei – „Joc despre 
reciclare” 
- reprezentantul Suediei – conferinta 
anuala a tinerilor privind mediul 
- reprezentantul Suedie – „Generatia 
viitoare” 
- reprezentantul Cehiei – „Mediu mai 
sanatos” 
- reprezentantul Serbiei – „Buna 
gestionare a deseurilor in Serbia 
- reprezentantul Suediei – „Junk 
Craft” – reutilizarea materialelor 
textile  
- reprezentantul Norvegiei – 
„Conferinta tinerei generatii privind 
sustenabilitatea energiei in viitor”. 

Proiectele mentionate au fost 
evaluate de catre d-l Ladislav Miko, 
reprezentant al  Comisiei Europene, 
fiind premiat cel al reprezentantului 
Cehiei, conform anuntului din 25 
aprilie 2008 al ARE.  
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Seminar „Promovarea 
spiritului antreprenorial in 

cadrul Fondurilor 
Structurale” 

 
Data: 17 aprilie 2008 
Locatie : Reprezentanta Regiunilor 
Spania, Delegatia Principatului 
Asturiei 
Organizatori: Reprezentanta 
Regiunilor Spania 
 
  A fost prezentata Comunitatea de 
Practici Antreprenoriale Inclusive 
(COPIE), o retea de state europene 
membre cuprinzand regiuni si alti 
actori importanti care impart intre ei o 
preocupare comuna. Toti considera ca 
este deopotriva posibil si necesar sa 
fie usurat accesul pentru oameni, din 
toate zonele societatii,  la angajarea 
unui castig independent, generator de 
activitati de diferite feluri si forme. 
Este deja o strategie de supravietuire 
pentru milioane de europeni, iar cu 
ajutorul unor conditii adecvate si a 
unei legislatii pe masura, membrii 
Comunitatii Practice, cred ca exista 
deja potentialul lansarii  creativitatii a 

inca milioane si milioane de alti 
cetateni. 
Date de contact: Antonio 
Georgopalis; ESF – Agency; CoPIE 
Coordinator; Tel: 0032-2-546-22 22   
 

Prezentare propunere de 
proiect Interreg IV C zone 

montane 
 

Data: 18 aprilie 2008  
Locatie : Comitetul Regiunilor 
Europene 
Organizatori: Asociatia Europeana a 
Alesilor Locali 
 
Asociatia Europeana a Alesilor Locali 
din Zonele Montane (AEM) a lansat 
vineri, 18 aprilie a.c., in cadrul unei 
reuniuni desfasurate la Comitetul 
Regiunilor, propunerea de proiect 
“Reteaua europeana de economie 
montana sau multifunctionalitatea 
economiei regiunilor de munte”.  
Proiectul va fi depus pentru o 
finantare INTERREG IV C la apelul 
care se va deschide in luna octombrie 
2008.  

Parteneriatul trebuie sa fie 
reprezentativ pentru ansamblul 
masivelor montane din Europa (8 
state membre minimum si 10-15 
parteneri), cu intentia de a favoriza un 
parteneriat Nord-Sud-Est si sistemele 
diferite de clima.  
Bugetul estimat pentru fiecare 
partener va fi de circa 300.000 Eur, 
cofinantarea aplicabila partenerilor 
din Romania fiind de 85%. 
Date de contact : Secretar General al 
AEM, Nicolas Evrard, 
nicolas.evrard@promonte_aem.net 
Director al Asociatiei de Dezvoltare a 
Muntilor Pirinei (ADEPFO),  
michel.muro@wanadoo.fr, 
adepfo@wanadoo.fr. 
 

Seminar in domeniul turismului 
social „Facilitarea si cresterea 
pietei turismului pentru tineri, 

persoane in varsta” 
 

Data: 23 aprilie 2008  
Locatie : Comisia Europeana 
Organizatori: Comisia Europeana 
Au fost prezentate activitatile 
Directiilor Generale aflate in structura 

mailto:nicolas.evrard@promonte_aem.net
http://us.f621.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=michel.muro@wanadoo.fr
http://us.f621.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=adepfo@wanadoo.fr
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Comisiei Europene din domeniul 
dezvoltarii regionale, muncii, 
educatiei si culturii, respectiv 
intreprinderi, privind modul in care 
este promovat si sprijinit turismul 
social din punctul de vedere al 
fiecarei directii, in conditiile in care 
deocamdata, nu exista un cadru legal 
la nivelul Comisiei Europene pentru 
aceasta. 
 

A fost accentuata promovarea 
turismului pentru persoanele cu 
dizabilitati in conditiile in care 
accesul acestora la educatie, munca, 
transport, informatie, participarea la 
viata culturala recreere, sport este 
inca limitata. 

De asemenea a fost stabilita data 
pentru desfasurarea Congresului 
Mondial pentru Turism Social, acesta 
avand loc in Quebec in perioada 6 – 9 
octombrie 2008, tema generala aleasa 
fiind „Dezvoltarea turismului social – 
provocari si practici noi”. 

 
 

Seminar in domeniul 
informatiei si tehnologiei 

comunicatiilor (ICT) „ICT 
pentru eficienta energetica si 

sustenabilitate” 
 

Data: 24 aprilie 2008  
 Locatie : Comisia Europeana 
 Organizatori: Comisia Europeana 
 
Comisia Europeana a adoptat in 
anul 2006 un Plan de actiune pentru 
eficienta energetica, cu scopul de a 

reduce pana in anul 2020 consumul 
de energie cu un procent de 20%. 
Acest Plan indica ariile in care pot fi 
efectuate cele mai mari reduceri de 
consum de energie, acestea incluzand 
in particular: 

- cladirile, inclusiv locuinte si 
sedii administrative, cu un potential 
de economisire de 27% (energia 
termica si iluminatul cladirilor 
consumand la nivelul Uniunii 
Europene un procent apropiat de 
40%); 

- transportul, cu un potential de 
economisire de 26% din 
energia consumata. 
Aceste doua obiective au fost 

stabilite avand in vedere valoarea 
adaugata produse de interventiile 
financiare  publice inregistrate la 
nivelul Uniunii Europene, al doilea 
obiectiv fiind cel in care autoritatile 
publice joaca un rol major si unde pot 
fi realizate reduceri drastice ale 
consumului de energie. Acesta va fi 
posibil printr-o administrare mai 
eficienta a transportului intermodal, 
inclusiv informarea in timp real al 
pasagerilor. 

Seminarul a avut drept scop 
imbunatatirea cunostintelor necesare 
dezvoltarii acestor activitati, 
identificare bunelor practici in 
domeniu, furnizarea unor scenarii si 
solutii in ce priveste rolul tehnologiei 
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comunicatiilor si informatiei in 
dezvoltarea urbana precum si 
identificarea posibilelor colaborari  in 
cadrul retelelor finantate deja prin 
FEDR. 

 
 
 

Conferinta „Dezvoltarea si 
utilizarea spiritului 

antreprenorial pentru 
dezvoltarea locala  a pietei 

muncii” 
 

Data: 25 aprilie 2008  
Locatie : Comisia Europeana 
Organizatori: Comisia Europeana 
 

Dezvoltarea locala a pietei 
muncii, a cunoscut in ultimii ani o 
crestere permanenta, insa multe 
provocari au ramas nerezolvate, 
localitati din diferite zone pe intreg 
cuprinsul Uniunii Europene fiind in 
diferite stadii de dezvoltare in cadrul 
acestei dezvoltari locale. Aceasta 
conferinta a fost organizata in ideea 
de a reconsidera ansamblul 
cunostintelor acumulate pana in 

prezent in domeniul dezvoltarii locale 
a pietei muncii, adresand totodata noi 
provocari prin intermediu Strategiei 
de la Lisabona si reconsiderand 
problemele urgente pe care actorii 
locali vor trebui sa le adopte in viitor 
in domeniul responsabilitatii sociale 
colective, securitate flexibila, 
migratie si schimbari demografice. 
 
 

IUNIE-AUGUST 
Pregatirea participarii 
CONSILIULUI JUDETEAN 
BACAU, in cadrul conglomeratului 
„UNIVERSITY - INDUSTRY : A 
KEY LINK TOWARDS 
REGIONAL GROWTH” - 
„UNIVERSITATE – INDUSTRIE: 
O LEGATURA CHEIE PENTRU 
DEZVOLTAREA REGIONALA”  
alaturi de REGIUNEA CANTABRIA  
- SPANIA, REGIUNEA APULIA – 
ITALIA, REGIUNEA BASSE – 
NORMADY–FRANTA, REGIUNEA 
LUBELSKIE–POLONIA, 
REGIUNEA MURCIA–SPANIA, 
REGIUNEA SOUTH SWEDEN – 

SUEDIA, REGIUNEA WEST 
IRELAND – IRLANDA. 
REUNIUNI ALE MEMBRILOR 
CONGLOMERATULUI, ALE 
‘SATULUI TEMATIC’ DIN 
CADRUL ‘INVESTOR’S CAFFE’, 
ORGANIZATE DE COMITETUL 
REGIUNILOR’. 
 
 

European Transport Forum 
Data: 16 Septembrie 2008 
Ziua 1 ; Locatie : Autoworld, Parc de 
Cinquantenaire 
Organizatori: Forum Europe 
Date de contact: dan-craft@forum-
europe.com; 
www.EuropeanTransportForum.com 

Forumul European al 
Transportului este o platforma pentru 
dezbaterile publice pe probleme de 
transport. El este adresat tuturor 
persoanelor interesate de transport, de 
la oamenii politici de la nivel 
european, national sau regional, la 
companii, la jurnalisti, etc. 
 Forumul a fost creat in urma 
unor dezbateri la nivel inalt care au 
avut loc in Bruxelles in anul 2004, pe 

mailto:dan-craft@forum-europe.com
mailto:dan-craft@forum-europe.com
http://www.europeantransportforum.com/
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marginea problemelor transportului. 
Acest eveniment a generat un interes 
foarte crescut in randurile persoanelor 
interesate si implicate in domeniul 
transportului, dovedind faptul ca 
exista o cerere puternica pentru o 
dezbatere europeana centrata pe 
aceasta tema. In anul 2007 dezbaterile 
s-au extins pe o perioada de 3 zile si 
au atras cadre de conducere, 
reprezentanti, oameni politici, care s-
au intalnit in Bruxelles pentru a 
discuta probleme cum ar fi 
tehnologiile utilizate pentru obtinerea 
carburantilor, reducerea emisiilor de 
CO2 si siguranta vehiculelor. 

 In acest an Forumul a inceput 
in data de 16 Septembrie, aceasta 

prima zi axandu-se pe dezbaterea: Pot 
politicile UE sa rezolve provocarile 
locale?     

  
In cadrul dezbaterii s-au 

discutat probleme legate de 
transportul urban, pe fundalul 
extinderii Uniunii Europene si a 
pietei unice. De asemenea s-a 
observat faptul ca populatia Uniunii 
este din ce in ce mai mobila, astfel 
aparand necesitatea realizarii de noi 
sisteme de transport. Discutiile s-au 
axat apoi pe gasirea unor solutii 
inovative pentru un transport mai 
eficient al bunurilor, iar producatorii 
de camioane participanti la acest 
eveniment si-au prezentat propriile 
sugestii si idei, urmand sa le detalieze 
in urmatoarele zile ale Forumului. 

 
European Transport Forum 

 
Data: 17 Septembrie 2008 
Ziua 2 ; Locatie : Autoworld, Parc de 
Cinquantenaire 
Organizatori: Forum Europe 
Date de contact: dan-craft@forum-
europe.com; 

www.EuropeanTransportForum.com 
A doua zi a Forumului European al 
transportului a fost dedicata 
metodelor de asigurare a sigurantei 
rutiere, mai specific a celor ce 
presupun supravegherea video si 
electronica a soferilor.  

Problemele abordate s-au 
referit la cresterea considerabila a 
volumului traficului rutier in Uniunea 
Europeana in ultimii ani, astfel 
crescand si numarul victimelor 
accidentelor rutiere. D-na Zita 
Gurmai, Membra a Parlamentului 
European, a subliniat necesitatea 
dezvoltarii unei tehnologii in 
domeniu care sa ajute la prevenirea 
acestor accidente, dezbatand totodata 
conceptul de „masini inteligente”.  

Si ceilalti invitati au sustinut 
necesitatea dezvoltarii de noi 
tehnologii pentru prevenirea 
accidentelor rutiere, cum sunt 
echipamentele de protectie, 
avertizoarele privind folosirea 
centurilor de siguranta, dispozitivele 
„alcohol locks”, etc. Totodata dl. 
Pascal Smet, Ministrul Mobilitatii si 
Infrastructurii, Bruxelles, a incurajat 

mailto:dan-craft@forum-europe.com
mailto:dan-craft@forum-europe.com
http://www.europeantransportforum.com/
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populatia sa foloseasca mijloacele 
alternative de transport, pentru a 
reduce volumul masinilor aflate in 
trafic, si a sustinut ideea ca pentru 
fluidizarea si minimizarea traficului 
rutier ministerele europene ale 
transportului ar trebui sa lucreze in 
stransa colaborare cu cele ale justitiei. 

 
Prezentarea orasului Plovdiv 

(Bulgaria) 
 

Data: 17 Septembrie 2008, ora 17:30 
Locatie : Parlamentul European, 
Bruxelles 
Organizatori: Municipalitatea Plovdiv 
Date de contact: Petya Stavreva, 
MEP, Tel. +32 2 28 47678, Fax. +32 
2 28 49678, www.petyastavreva.eu 

 
 Invitatii au prezentat diferite 
aspecte ale orasului Plovdiv, care au 
inclus discutii legate de politicile 
europene si cooperarea internationala, 
din prisma orasului Plovdiv, de 
diversitatea culturala si etnica a 
orasului, dimensiunile economice si 
previziuni privind dezvoltarea 
viitoare. La finalul prezentarii 

participantii au putut sa vizioneze un 
scurt film de prezentare al orasului. 
Evenimentul s-a incheiat cu o 
expozitie de tablouri si de masti 
traditionale Kukeri.  

  
European Transport Forum 

Data: 18 Septembrie 2008 
Ziua 3; Locatie : Biblioteca Solvay, 
Buxelles 
Organizatori: Forum Europe 
Date de contact: dan-craft@forum-
europe.com; 
www.EuropeanTransportForum.com 

 
Cea dea treia zi a Forumului 
European a Transportului s-a 
concentrat pe dezbaterea pe marginea 
intrebarii Pot tehnologiile din 
domeniul transportului sa faca fata 
provocarii schimbarilor climatice?. 

Principala problema discutata 
in cadrul acestei ultime zile a 
forumului a fost impactul pe care 
transportul il are asupra mediului 
inconjurator. Dl. Dimitri Giotakos, 
Cabinetul Comisiei EU pentru Mediu, 
a declarat ca ¼ din emisiile de gaz 
din UE se datoreaza sectorului 

transportului, iar aceasta cifra este in 
crestere.  Din pacate ne confruntam in 
prezent cu o lipsa a alternativelor in 
acest domeniu, deoarece bio-
combustibilii nu fac fata acestei 
situatii.  

Astfel este necesara reducerea 
volumului traficului rutier si 
utilizarea tehnologiilor de ultima 
generatie care diminueaza consumul 
de combustibil. Dezbaterile au 
subliniat faptul ca pe langa utilizarea 
tehnicilor prezentate mai sus, o 
importanta decisiva o detine educarea 
soferului de rand, care trebuie sa 
constientizeze pe deplin consecintele 
fiecarei decizii pe care o ia in trafic. 

 
Conferinta: Relatiile externe ale 

entitatilor federale 
 

Data: 19 Septembrie 2008, ora 8:45 
Locatie: Hendrik Consciencegebouw, 
Buxelles 
Organizatori: Forum of Federations, 
REGLEG 
Date de contact: Carla Van de 
Woestijne, 
carla.vandewoestijne@iv.vlaanderen.be 

http://www.petyastavreva.eu/
mailto:dan-craft@forum-europe.com
mailto:dan-craft@forum-europe.com
http://www.europeantransportforum.com/
mailto:carla.vandewoestijne@iv.vlaanderen.be
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In cadrul conferintei s-a 

discutat pe marginea entitatilor 
federale cu puteri legislative, si a 
rolului lor tot mai activ pe scena 
internationala.  Dl. Geert Bourgeois, 
Ministrul Flamand al Relatiilor 
Externe si Presedinte al Regleg, a 
subliniat nevoia ca aceste entitati 
federale sa aiba atat competente 
interne cat s externe, deoarece in lipsa 
puterilor externe, se va ajunge la o 
erodare a propriilor puteri interne.   

Conferinta a continuat cu 
prezentarea MERCOSUL, Piata 
Comuna a Americii de Sud (Membrii: 
Argentina, Brazilia, Paraguay, 
Uruguay si Venezuela; Membrii 

asociati: Bolivia, Chile, Peru, 
Ecuador si Columbia), de catre dl. 
Alberto Kleiman, Coordonator, 
Secretariatul pentru Afaceri 
Federative, Brazilia. Acesta a 
prezentat MERCOSUL de la 
formarea sa pana in prezent si a 
discutat pe marginea aspectelor legate 
de integrarea sud-americana si de 
rolul guvernelor subnationale. 

La finalul conferintei, dl. 
Desmond Clifford, Biroul 
Guvernamental, Tara Galilor, UK, a 
dezbatut tema relatiilor externe ale 
Tarii Galilor, concentrandu-se pe 
importanta obtinerii de atributii in 
ceea ce priveste relatiile externe ale 
tarii sale.   

 
Conferinta „Ready for Equity” 

 
Data: 22 Septembrie 2008, ora 8:45 
Locatie : Residence Palace, Buxelles 
Organizatori: Education and Culture 
DG 
Date de contact: Alberica Marzotto 
Caotorta;alberica.marzoto@eban.org 

 

Conferinta s-a axat pe 
prezentarea proiectului Ready for 
Equity!, realizat de catre Finance 
South East, si co-fondat de programul 
european Leonardo. Scopul principal 
al acestui program este realizarea 
unei colaborari si comunicari 
eficiente intre antreprenori si 
investitorii informali (business 
angels), el implicand actori din 8 tari 
europene: Belgia, Malta, Spania, 
Italia, Germania, Suedia si Olanda. 
Proiect a fost creat ca un raspuns la o 
serie de probleme identificate pana in 
prezent, si anume incapacitatea 
antreprenorilor de a actiona eficient 
pe piata si lipsa de reactie a 
investitorilor informali. 
 

Dl.  Paul Delahunty – Project 
manager, Ready for Equity!, a 
prezentat pe scurt proiectul pe care il 
coordoneaza, obiectivele si rezultatele 
concrete atinse. Totodata a precizat ca 
acest proiect va fi continuat in 
urmatorii doi ani si si-a exprimat 
dorinta ca acesta sa cuprinda si state 
cu economii in dezvoltare.  
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Lucrarile conferintei au 

continuat cu o dezbatere pe marginea 
impactului acestui proiect, fiind 
prezentate si punctele de vedere ale 
investitorilor si ale antreprenorilor 
care au beneficiat de pe urma 
proiectului Ready for Equity!  

 
 
 
 
 
 

Intalnirea AER Breakfast 
Briefing 

 
Data: 23 Septembrie 2008, ora 9:00  
Locatie : House of Multiregional 
Cooperation, 84 Avenue de 
Tervueren 
Organizatori: AER;Date de contact: 
aer.brussels@aer.eu 

 
 Intalnirea a avut ca tema modul de 
colaborare a regiunilor europene in 
afara granitelor Uniunii, prin 
intermediul Uniunii Mediteraneene, 
care detine un foarte important rol 
economic, dar si politic. 

In cadrul acestei intalniri s-a 
prezentat pe larg structura Uniunii 

Mediteraneene, precum si evolutia 
acesteia de la momentul crearii sale 
din Iulie 2008 si pana in prezent, 
insistandu-se asupra importantei sale 
pe planul politic si economic 
international. Dna Rabia Raja, din 
cadrul Reprezentantei permanente a 
Frantei in cadrul UE, a explicat pe 
scurt procesul de formare al acesteia 
si a descris punctele principale ale 
Declaratiei finale a summit-ului de la 
Paris privind Uniunea 
Mediteraneana, 14 Iunie 2008.   

Urmatoarea intalnire a 
membrilor AER va avea loc in 
perioada 1-4 Noiembrie 2008, 

Marsilia, Franta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:aer.brussels@aer.eu
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Seminarul pentru noi oportunitati 
de colaborare intre Birourile 

Regionale din Bruxelles 
 

Data: 23 Septembrie 2008, ora 15:00  
Locatie: Rue du Luxembourg, 3 
Organizatori: TeleRegions Network 
Date de contact: maxime.bouillard 
@teleregionsnetwork.org 

 
 
Intalnirea a avut drept scop principal 
facilitarea contactelor dintre diferite 
regiuni europene pentru identificarea 
de noi oportunitati privind demararea 
de proiecte in domeniul IMM-urilor 
si a Inovatiei.  

In prima parte a intalnirii s-a 
prezentat pe larg TeleRegions 

Network, o asociatie internationala 
non-profit care promoveaza 
dezvoltarea ITC in Uniunea 
Europeana. Aceasta organizatie se 
concentreaza pe executarea de 
proiecte cu ajutorul partenerilor 
industriali si a Uniunii Europene, pe 
conferinte pentru diseminarea de 
bune practici si pe dezvoltarea ITC in 
regiunile implicate. 
- In continuare invitatii au prezentat 
pe scurt proiectele TRN deja realizate 
(InnoSME – Imbunatatirea inovatiilor 
in sectorul IMM, R4R – Regiuni 
pentru Cercetare).  
 

Intalnirea in cadrul CoR EU 
support for development cooperation 

actions of Local and Regional 
Authorities (Ajutorul acordat de UE 

pentru actiunile din domeniul 
cooperarii pentru dezvoltare, 

apartinand Autoritatilor Locale si 
Regionale) 

 
Data: 24 Septembrie 2008, ora 8:45 
Locatie : CoR  
Organizatori: CoR 
Date de contact: aer.brussels@aer.eu 

 
Intalnirea a avut ca tema 

principala ajutorul acordat de UE 
pentru actiunile din domeniul 
cooperarii pentru dezvoltare, 
apartinand Autoritatilor Locale si 
Regionale. Ea s-a axat pe detalierea si 
sublinierea importantei cooperarii 
inter-regionale, dar o cooperare 
pentru dezvoltare. S-a estimat ca pana 
in anul 2015 50% din populatia 
Uniunii Europene va locui in mediul 
urban, astfel aceste autoritati locale 
vor avea o importanta crescuta, iar 
accentul va cadea pe un nou tip de 
„infratire” (Twinning) in domeniul 
transferului de experienta/tehnologii, 
bune practici, etc. 

Invitatii au dezbatut si noile 
directii pe care doresc sa le impuna 
cooperarii pentru dezvoltare. Dat 
fiind rolul lor tot mai important si 
activ pe planul international, CoR a 
cerut Comisiei Europene sa 
recunoasca drepturile autoritatilor 
locale si regionale si sa le dea dreptul 
de a actiona prin acordarea unei linii 
bugetare. 

mailto:maxime.bouillard@teleregionsnetwork.org
mailto:maxime.bouillard@teleregionsnetwork.org
mailto:aer.brussels@aer.eu


Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

     

59

Un alt aspect dezbatut a fost 
descentralizarea, ea fiind una din 
prioritatile Uniunii Europene, si s-a 
remarcat faptul ca ea s-a realizat 
gradual, insa fragmentat. 

Invitatii au subliniat ideea ca, 
dat fiind faptul ca autoritatile locale 
reprezinta primul punct de contact 
politic al cetateanului cu viata 
europeana, experienta lor este 
esentiala si trebuie neaparat utilizata 
si fructificata.   

  
Intalnirea: Dezvoltarea regiunilor: 

mai multe puteri, mai multe 
oportunitati, mai multe 

responsabilitati. Noile reglementari 
privind taxele. 

 
Data: 25 Septembrie 2008, ora 17:00 
Locatie : Avenue de Tervueren, 67 
Organizatori: regiunea Veneto, Biroul 
european din Bruxelles 
Date de contact: Erika Gabrielli: 
info@osservatorioaiutidistato.eu 

 
In cadrul acestei intalniri s-au 
prezentat aspecte legate de noile 
reglementari ale ajutorului de stat in 
Uniunea Europeana, mai specific 
GBER (General Block Exemption 
Regulation).  

Ajutoarele de stat pot 
reprezenta un adevarat beneficiu 
pentru societate, de exemplu prin 
imbunatatirea mediului, prin 
incurajarea cercetarii si dezvoltarii 
sau prin faptul ca permit participarea 
angajatilor la mai multe programe de 
formare. Sprijinul acordat de stat 
poate avea insa si efecte negative: 
poate ajuta societatile ineficiente sa 
ramana pe piata, ceea ce va duce in 
cele din urma la preturi mai mari 
pentru consumatori. 
 Ajutoarele de stat trebuie 
notificate Comisiei pentru a se 

asigura faptul ca acestea contribuie la 
obiective stabilite de comun acord. 
Comisia primeste sute de astfel de 
notificari anual, multe dintre acestea 
vizand in mod clar atingerea unor 
obiective demne de toata lauda. 
 
 

REUNIUNE:  Nuria TELLO, 
Coordonator Partenalia 

 
Data : 26 septembrie 2008 
Locatie: Biroul UNCJR Bruxelles 
 
Partenalia este o retea europeana de 
autoritati publice creata in 1993 si 
care reuneste 22 de administratii 
publice din 6 tari europene. (Spania-
10, Italia-3, Portugalia-1, Franta-5, 
Belgia-2, Olanda-1 si 2 Observatori). 
Scopul acestei asociatii: schimburi de 
bune practice; proiecte transnationale; 
organizarea in parteneriat a unor 
conferinte si seminarii pe teme de 
interes comun 
Ce ofera PARTENALIA? 
grupuri de lucru (e-governement, 
cultura, actiune sociala si sanatate, 
etc); proiecte in parteneriat; training; 

mailto:info@osservatorioaiutidistato.eu
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conferinte transnationale; publicatii; 
diseminarea, conceperea si 
dezvoltarea proiectelor europene; 
consultanta din partea Comisiei 
Europene 
Rezultate: cofinantare “Active 
European Citizens”; Declaratia de la 
Caceras  
Obiective: Plan strategic 2009-2013; 
Interreg IVC; TAIEX 
Modalitati de lucru ale 
PARTENALIA: Comisii de lucru 
formate din alesi si tehnicieni; 
Adunarea generala; Secretariatul 
executive 
Cotizatia anuala a membrilor 
Partenalia : 2500 euro. 
www.partenalia.eu; 
partenalia.bxl@skynet.be; Avenue 
des Arts, 3-4-5; Bruxelles 
 
 
 Reuniune cu reprezentantii 
ELISAN 
 
Data :1 octombrie 2008, 
Reuniune cu reprezentantii ELISAN 
 Locatie: Biroul UNCJR 
 

ELISAN- Reteaua Europeana pentru 
Incluziune si Actiune Sociala Locala 
este o asociatie fara scop lucrativ cu 
vocatie internationala, care reuneste 
1000 de orase din 11 tari. 
La baza infiintarii sale sta UNCCAS- 
Uniunea Nationala a Centrelor 
Comunale de Actiune Sociala din 
Franta 
Teme de lucru: 
- copil-familie 
- insertie prin economie, incluziune 

sociala 
- persoane varstnice- cu handicap 
- politica sociala legata de locuinte 
- probleme urbane, refugiati, drept de 

azil,  
- sanatate, etc 
Structura: 
Asociatia functioneaza in 4 colegii, 
dupa cum urmeaza: 

- Colegiul 1: Colectivitati 
locale/teritoriale europene si 
centre sau organisme publice 
insarcinate cu actiunea sociala 
locala 
- Colegiul 2: Grupari/ asociatii de 
colectivitati sau de alesi 

locali/teritoriali, a caror activitate 
este legata de sectorul social 
- Colegiul 3: Profesionisti ai 
sectorului social. Acest colegiu, 
compus din persoane fizice, are rol 
consultativ; 
- Colegiul 4: Grupari/ asociatii 
europene sau organisme 
internationale ale caror activitati 
sunt legate de sectorul social. 
Acest colegiu are statutul de 
observator. 

Instantele ELISAN care pun in 
aplicare planurile de actiune si 
deciziile retelei sunt: 

- Consiliul de administratie care 
este compus dintr-un 
reprezentant al fiecarei tari 
membre a UE. Presedintele 
este ales de catre Adunarea 
generala pe un mandat de 3 ani 

- Un birou executiv 
- Un comitet director 

Prin decizia Adunarii Generale 
constitutive din 28 ianuarie 2008, 
suma cotizatiei a fost fixata la 50 
euro/ an. 
Informatii suplimentare si inscriere 
online: www.elisan.eu; europe@ 

http://www.partenalia.eu/
mailto:partenalia.bxl@skynet.be
http://www.elisan.eu/


Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

     

61

elisan.eu; Tel: + 33 3 20 28 07 50; 
Fax: + 33 3 20 28 07 51 
 
 
 
 

 6-9 OCTOMBRIE 2008 
„OPEN DAYS – REGIONS 

AND CITIES IN A 
CHALLENGING WORLD” 

SAPTAMANA EUROPEANA A 
REGIUNILOR SI ORASELOR– 
REGIUNI SI ORASE INTR-O 
LUME A PROVOCARILOR” 

 
In perioada 6-9 octombrie, o 

delegatie a Consiliului Judetean 
Bacau a participat, pentru prima data, 
la Bruxelles  in cadrul "OPEN 
DAYS- Regions and cities in a 
challenging world"- "Saptamana 
europeana a regiunilor si oraselor - 
regiuni si orase intr-o lume a 
provocarilor", cea mai importanta 
manifestarea europeana adresata 
autoritatilor locale si regionale. 

Editia din acest an a 
manifestarii a fost organizata de 
Comitetul regiunilor si de Directia 

Generala de Politica Regionala a 
Comisiei Europene, cu sprijinul 
Presedintiei franceze a UE si al 
Parlamentului European si a 
inregistrat un numar record de 
participanti - 216 regiuni si orase din 
32 de tari. Romania a fost 
reprezentata de 6 Consilii Judetene- 
Bacau, Caras Severin, Gorj, 
Maramures, Vrancea, Tulcea si 
Zona Metropolitana Oradea.   

Participarea la Open Days a 
presupus asocierea in cadrul unui 
conglomerat: „UNIVERSITY - 
INDUSTRY : A KEY LINK 
TOWARDS REGIONAL 
GROWTH” - „UNIVERSITATE – 
INDUSTRIE: O LEGATURA 
CHEIE PENTRU 
DEZVOLTAREA REGIONALA”  
a unui numar de 8 regiuni din 7 tari 
participante:. REGIUNEA 
CANTABRIA  - SPANIA, 
REGIUNEA APULIA – ITALIA, 
CONSILIUL JUDETEAN  BACAU 
– ROMANIA, REGIUNEA BASSE 
– NORMADY – FRANTA, 
REGIUNEA LUBELSKIE – 
POLONIA, REGIUNEA MURCIA – 

SPANIA, REGIUNEA SOUTH 
SWEDEN – SUEDIA, REGIUNEA 
WEST IRELAND – IRLANDA. 

Participarea in cadrul acestui 
consortiu a constituit premisa 
stabilirii unor relatii bilaterale intre 
Consiliul Judetean Bacau si unele 
entitati politico-administrative din 
Spania, Italia si Polonia. 

Domnul professor universitar 
LIVIU DRUGUS, prorector al 
UNIVERSITATII „GEORGE 
BACOVIA” BACAU,  a sustinut in 
cadrul  SEMINARULUI 
„UNIVERSITY AND INDUSTRY 
AT WORK” – „UNIVERSITATE SI 
INDUSTRIE LUCRAND”, 
organizat de catre consortiul in 
care a fost membru si Consiliul 
Judetean Bacau o expunere 
stiintifica intitulata “DOXA PRAXIS 
CONTINUUM”, beneficiind de o 
audienta considerabila : peste 90 de 
participanti. Au fost organizate in 
total, peste 140 de seminarii pe 
durata celor 3 zile de manifestare ale 
Open days, marea majoritate a 
acestora fiind organizate de catre 
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consortiile multinationale si 
multiregionale participante. 

 Judetul Bacau a fost, de 
asemeni, o prezenta vizibila si prin 
intermediul standului propriu de 
prezentare in 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 in cadrul 
standului materiale de prezentare 
specifice (albume, cd-uri, mape de 
prezentare, harti, picturi, brosuri) 
provenind de la : 

CONSIULUL JUDETEAN 
BACAU, PRIMARIA 
MUNICIPIULUI BACAU, 
PRIMARIA ORASULUI SLANIC-
MOLDOVA, PARCUL 
INDUSTRIAL HIT, CAMERA DE 
COMERT SI INDUSTRIE 
BACAU , UNIVERSITATEA 
GEORGE BACOVIA, ARTISTUL 
PLASTIC (PICTOR NAIV) DL. 
IOAN MARIC  

 
Workshop EURODITE 

Data: 14 Octombrie 2008, ora 9:00  

Locatie: UNCJR Bruxelles 
Organizatori: UNCJR Bruxelles 
Date de contact: deroo@eurodite.eu, 
www.eurodte.eu 

 
 

 Atelierul de lucru EURODITE 
a fost sustinut de catre dl. Joep de 
Roo, MA, EURODITE si a avut drept 
tema „Strategii regionale de 
dezvoltare: Parghiile investitiilor 
publice si private”. In prima parte a 
seminarului dl. de Roo a prezentat 
compania Eurodite, o companie 
internationala de consultanta care 
sustine autoritatile locale si regionale 
in demersurile lor de a derula proiecte 
publice, prospecteaza piata pentru a 

gasi modalitati de finantare si ofera 
consultanta privind dezvoltarea in 
contextul european. In ceea ce 
priveste activitatea companiei in 
Romania, aceasta deruleaza in 
prezent proiecte in colaborare cu 
Primaria Iasi si Consiliul Judetean 
Hunedoara. 
 In continuare s-au prezentat 
cele doua proiecte in care este 
implicata compania in Romania, Iasi 
Orizont 2020 si Hunedoara: catre o 
experienta unica, accentuandu-se 
importanta existentei unei strategii 
bine puse la punct. 

 
 
 

 Seminar 
Aplicarea modelelor performante 

de crestere a capacitatii 
administrative si de dezvoltare 

regionala in Uniunea Europeana - 
Un model adecvat realitatii 

romanesti 
Sub patronajul europarlamentarului 
Victor BOSTINARU (Grupul 
Socialist din Parlamentul European/ 
Comisia pentru dezvoltare regionala) 

mailto:deroo@eurodite.eu
http://www.eurodte.eu/
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Data: 15 octombrie 2008 
Locul de desfasurare: Bruxelles, 
Parlamentul European 
Organizatori: Delegatia romana a 
Grupului Socialist din Parlamentul 
European; Organizatia Social 
Democratilor Romani din Bruxelles 
 
Beneficiile reformei nationale prin 
modelele de succes ale dezvoltarii 
regionale – Studii de caz din Franta, 
Spania si Polonia:  
- Cum poate reforma administratiei 
publice sa conduca la absorbtia mult 
mai eficienta si strategica de fonduri?   
- Cum sprijina obiectivele politicii de 
coeziune reforma regionala si 
imputernicirea autoritatilor locale si 
regionale? 
- Cum pot politicile nationale sa 
asiste si sa completeze mai bine 
strategiile europene?  
Lectii invatate si cazul Romaniei - 
Comentarii din partea Comisiei 
Europene si a Uniunii Nationale a 
Consiliilor Judetene din Romania:  
- Descrierea pe scurt a situatiei 
existente din Romania 

- Rolul partidelor politice si a 
dezbaterilor publice in procesul de 
schimbare 
- Potentialul pentru o transmitere de 
responsabilitati adecvate cu beneficii 
reale pentru toti  
Concluzii finale prezentate de catre 
europarlamentarul Victor Bostinaru 
 
 
Seminarul O Europa a cunoasterii 

prin stiinta si tehnologie in regiunea 
mea 

 
Data: 21 Octombrie 2008, ora 10:00  
Locatie: UNCJR Bruxelles; 
Organizatori: UNCJR Bruxelles 
Date de contact: www.uncjr.org 

 
 
In cadrul acestui seminar s-a 

prezentat pe larg Programul Cadru 7 
(FP7), precum si activitatea 
romaneasca in acest domeniu. 
Totodata s-a discutat si despre rolul si 
importanta institutelor de cercetare 
romanesti in atragerea de fonduri 
structurale, concluzionandu-se ca 
institutele de cercetare din Romania 

sunt mai puternice si mai apropiate de 
domeniul industrial, in comparatie cu 
cele din restul Europei. In continuare 
s-a prezentat Planul National II, care 
urmareste sa indeplineasca 
obiectivele strategice ale Strategiei 
Nationale de Dezvoltare Regionala, si 
anume cresterea competitivitatii si a 
calitatii sociale.  

Dl. Ronan Gingles, de la 
Oficiul Irlandez pentru Regiuni din 
Bruxelles, a prezentat experienta 
irlandeza privind utilizarea fondurilor 
structurale in acest domeniu, definind 
rolul si responsabilitatile autoritatilor 
locale, a regiunilor irlandeze si a 
organismelor regionale, in final 
descriind institutele tehnologice din 
Irlanda (IoTs). 

In ultima partea a seminarului a 
fost prezentata dimensiunea regionala 
a Programului Cadru 7, cu accentul 
pe importanta si rolul cluster-elor in 
scrierea de proiecte in cadrul acestui 
program. 
 

 
 
 

http://www.socialistgroup.eu/gpes/index.do?lg=en
http://www.socialistgroup.eu/gpes/index.do?lg=en
http://www.psdbruxelles.eu/
http://www.psdbruxelles.eu/
http://www.uncjr.ro/
http://www.uncjr.ro/
http://www.uncjr.org/
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Dezbaterea “Talking Our Way out 
of Trouble: How Media Debate Can 

Combat Intolerance” 
 

Data: 5 Noiembrie 2008  
Locatie: Residence Palace 
Organizatori: European Voice 
Date de contact: info@ 
europeanvoice.com 

 
Invitati: 
- Viviane Reding, Comisar European 
in domeniul Societatii Informationale 
si a Media;  
- Bettina Peters, Director al 
Forumului Global pentru Dezvoltarea 
Media (GFMD);  
- Forward Maisokwadzo, 
Coordonator al Exiled Journalists’ 
Network (EJN);  
- Christa Prets, Membru al 
Parlamentului European. 

Aceasta dezbatere s-a realizat 
in cadrul Anului European al 
Dialogului Intercultural, facand parte 
dintr-o serie de dezbateri pe diverse 
teme ale dialogului intercultural – de 
la multilingvism la rolul mass-mediei.  

 
Ea a fost conceputa ca o platforma 
pentru schimbul de idei care sa 
contribuie la consolidarea dialogului 
intercultural, si a fost realizata in 
colaborare cu Federatia Internationala 
a Jurnalistilor. 

 
SESIUNEA DE FORMARE PE 
DOMENIUL FONDURILOR 

STRUCTURALE – organizata  DG 
REGIO - Directoratul General 

pentru Politica Regionala al 
Comisiei Europene 

 
Data: 5-7 Noiembrie 2008  
Locatie: UNCJR Bruxelles 
Organizatori: DG REGIO 
Date de contact: www.uncjr.org  

Misiunea  Directoratului 
General pentru Politica Regionala a 
Comisiei Europene este de a intari 
coeziunea economica, sociala si 
teritoriala in vederea reducerii 
disparitatilor intre nivelele de 
dezvoltare ale regiunilor din statele 
membre UE. Politica regionala 
reprezinta astfel o expresie a 
solidaritatii si cresterii 
competitivitatii in intreaga UE. 
Aspectul principal al UE va fi mereu 
acela de a asigura dezvoltarii 
regionale maxima valoare. 

Prezentarea Dnei. Raducu 
Aura, ofiter DG Regio la Comisia 
Europeana a debutat cu contextul in 
care se afla Romania, printre celelalte 
tari membre ale UE, privind politica 

si instrumentele de dezvoltare 
socio-economica pe perioada 
2007-2013, axate pe utilizarea 
fondurilor: Fondul European 
de Dezvoltare Regionala 
(ERDF), Fondul Social 
European (ESF) si Fondul de 
Coeziune (CF). 

Conceputa ca o politica 
a solidaritatii la nivel 

mailto:info@europeanvoice.com
mailto:info@europeanvoice.com
http://www.uncjr.org/
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european, politica de coeziune se 
bazeaza in principal pe solidaritate 
financiara, adica pe redistribuirea 
unei parti din bugetul comunitar 
realizat prin contributia statelor 
membre catre regiunile si grupurile 
sociale mai putin prospere, astfel 
Romania beneficiind de 19 miliarde 
euro.   
 Romania are posibilitatea sa 
utilizeze doua scheme de 
imprumuturi JEREMIE – pentru 
IMM-uri si JASPER – asistenta 
tehnica pentru pregatirea de proiecte 
mari.  

JASPERS este o initiativa a 
Bancii Europene de Investitii, 
Comisia Europeana – DG Regio si 
Banca Europeana pentru 
Reconstructie si Dezvoltare.  
JASPERS va acorda asistenta in 
principal noilor state membre UE  in 
vederea pregatirii de proiecte mari pe 
infrastructura care vor fi finantate 
prin fonduri structurale si de coeziune 
pe planificarea bugetara pe perioada 
2007-2013, respectiv 976 miliarde 
euro. Asistenta va fi oferita in mod 
gratuit.  

  JASPERS va: 
- sprijinii pregatirea de  proiecte ce 
vor fi implementate de autoritatile 
locale si nationale;  
- furniza expertiza tehnica si asistenta 
prin decizia finala a grantului UE. 

Au fost prezentate Programele 
Operationale de care beneficiaza 
Romania s-a continuat cu cateva 
elemente specifice legislatiei 
nationale in domeniu, si cu mijloacele 
de accesare a fondurilor propuse de 
aceste programe. Si de asemenea ne-
au fost prezentate prioritatile PO de 
crestere a competitivitatii economice: 
- un sistem productiv inovativ; 
- competitivitate pentru inovare, 
dezvoltare tehnologica si cercetare; 
- tehnologii de comunicare si 
informare atat in mediul privat cat si 
public; 
- cresterea eficientei energiei 
dezvoltarea durabila a sistemului 
energiei; 
- asistenta tehnica.  

 
Zilele Informationale DAPHNE III 

 
Data: 10 Noiembrie 2008  

Locatie: Reprezentanta Permanenta a 
Suedie la UE, Bruxelles 
Organizatori: West Sweden, 
Regiunea Veneto, ENSA 
Date de contact: isabel.poli@ 
westsweden.se; www.westsweden.se 

 
DAPHNE II este un program 

care lupta pentru combaterea 
violentei impotriva copiilor si 
femeilor, iar proiectele derulate in 
cadrul sau reprezinta instrumente 
foarte puternice de lupta in acest 
domeniu. Un alt obiectiv al DAPHNE 
este si protejarea victimelor si a 
grupurilor aflate in situatie de risc. 

DAPHNE incurajeaza ONG-
urile si organismele nationale sa 
creeze sau sa consolideze retele 
europene si le ajuta sa implementeze 
proiecte inovative, iar rezultatul 
acestora putand fi diseminat altor 
state si regiuni europene.  

Programul DAPHNE II sustine 
actiuni pentru combaterea tuturor 
tipurilor de violenta impotriva 
copiilor, tinerilor si femeilor in 
Europa, precum si a tuturor aspectelor 
acestui fenomen (violenta in familie, 

http://www.westsweden.se/
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violenta in scoli, violenta la locul de 
munca, exploatarea sexuala pentru 
ratiuni comerciale, repercusiuni 
fizice, traficul de persoane, etc.). 

Activitatile care pot fi realizate 
in cadrul acestui program sunt: 
1. identificarea si schimbul de bune 

practici in domeniu 
2. realizarea de sondaje, studii si 

cercetari 
3. activitati de teren cu implicarea 

beneficiarilor, in toate fazele 
proiectului: planificare, 
implementare si evaluare 

4. realizarea de retele 
multidisciplinare durabile 

5. formare profesionala educationala 
6. dezvoltarea si implementarea 

programelor de sustinere a 
victimelor si a persoanelor aflate 
in situatii de risc 

7. dezvoltarea si implementarea 
activitatilor de constientizare a 
acestei probleme 

 
Bugetul acestui program este 

de 116,85 milioane Euro, din care 
finantarea europeana se ridica la 80%. 
Durata unui proiecte este de 12-24 

luni iar termenul limita de depunere a 
proiectelor este 20 noiembrie 2008. 

 
 
 

Seminarul A Global Contract 
Based on Climate Justice 

 
Data: 11 Noiembrie 2008  
Locatie: Parlamentul European 
Organizatori: Eco Social Forum, PIK; 
Date de contact: info@global-
contract.eu 

 
Schimbarea climatica 

reprezinta o provocare fara precedent 
pentru societatea globala. Aceasta va 
aduce cu sine riscuri pe scara larga 
asupra ecosistemelor si a societatii, 
iar lupta in acest domeniu reprezinta 
o sarcina majora a sistemului 
economic mondial. 

Schimbarea climatica este o 
chestiune curenta si poate duce la o 
crestere a temperaturii medii globale 
de pana la 5◦C pana la finalul 
secolului 21, aducand cu sine 
schimbari majore ale climatelor 
globale si regionale, ale ecosistemelor 

si ale activitatilor umane. Impactele 
majore ale schimbarii climatice 
includ inundari ale zonelor de coasta 
si a celor riviere, perioade intense de 
seceta si calamitati meteorologice. In 
general, tarile in curs de dezvoltare 
sunt mult mai vulnerabile din acest 
punct de vedere. Schimbarile 
climatice afecteaza in mod serios 
distributia mondiala a prosperitatii si 
astfel ridica intrebari in legatura cu 
egalitatea sociala.  

In istoria economiei, 
acumularea de capital fizic a mers 
mana in mana cu acumularea de 
emisii de carbon din atmosfera. 
Astfel, provocarea economica a 
schimbarii climatice consta in 
dezvoltarea unei paradigme de 
crestere care decupleaza cresterea 
emisiilor de carbon de cresterea de 
capital. In acest sens exista patru 
optiuni cheie pentru atenuarea acestui 
fenomen: 
- Eficienta energetica si inlocuirea 
carburantilor 
- Captarea si stocarea carbonului 
- Energiile regenerabile 
- Energiile nucleare. 

mailto:info@global-contract.eu
mailto:info@global-contract.eu
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Seminarul ALDE: Cooperarea 
trans-frontaliera, imbunatatirea 

dezvoltarii regionale si a coeziunii 
in Bulgaria, Romania si Ungaria 

 
Data: 11 Noiembrie 2008  
Locatie: Parlamentul European 
Organizatori: ALDE 
Date de contact: anu.ahopelto@ 
europarl.europa.eu  

 
Seminarul a avut drept tema 

principala cooperarea trans-
frontaliera si imbunatatirea 
dezvoltarii regionale si a coeziunii in 
Bulgaria, Romania si Ungaria. 
Evenimentul a fost deschis de dl. 
Colin Wolfe, DG REGIO, Comisia 
Europeana, care a prezentat 
cooperarea trans-frontaliera in Europa 
Centrala si de Est, precum si 
proiectele care au fost realizate in 
acest domeniu.  

Unul dintre acestea este 
Cooperarea Teritoriala Europeana, 
finantat de Fondul European Regional 
de Dezvoltare (ERDF), care sustine 
programe de cooperare trans-
frontaliera, trans-nationala si inter-

regionala (cu un buget de 8,7 miliarde 
Euro). Activitatile finantate sunt cele 
care ajuta la scaderea impactului 
negativ ale frontierelor sau care duc 
la cresterea cooperarii si a integrarii 
dintre partenerii care impartasesc „un 
spatiu comun”. 

Seminarul a continuat cu 
studiile de caz ale Bulgariei, Ungariei 
si Romaniei (care deruleaza programe 
de cooperare trans-frontaliera cu 
Bulgaria, Ungaria si Serbia in valoare 
de 560 milioane Euro, si participa la 
Programul Transnational din Europa 
de Sud-Est – 245 milioane Euro). 

In continuare au fost prezentate 
exemple de proiecte din domeniul 
transportului, al mediului, al 
economiei si a agriculturii din cele 
trei tari, cum este parteneriatul comun 
roman-bulgar pentru dezvoltarea 
durabila a infrastructurii de acces 
trans-frontaliere, referitor la 
identificarea si promovarea 
prioritatilor de dezvoltare a retelei de 
drumuri, pentru a spori accesibilitatea 
si pentru a facilita traficul la frontiera. 
 13-14 NOIEMBRIE 
 

FORUMUL ENERGIEI 2008 : 
NOI SOLUTII, NOI 
PARTENERIATE 

3 forumuri ; 21 sesiuni; 90 oratori; 
30 studii de caz 

  
 Energia se afla in centrul 
preocuparilor actuale. Cresterea 
constanta a preturilor, incertitudinea 
legata de aprovizionarea viitoare si 
masurile politice constrangatoare 
obliga actorii economici din toate 
sectoarele sa-si revizuiasca in 
profunzime politica energetica. 
Inspirat de climatul general de 
sensibilizare si de nevoile de evolutie 
in domeniu, Energy Forum 2008 a 
reunit actori ai peisajului energetic: 
producatori de echipamente, 
prestatori de servicii, dezvoltatori si 
cabinete de consultanta in domeniul 
eficacitatii energetice si a energiilor 
regenerabile. 
 Obiectivul manifestarii a fost 
sa permita crearea de noi forme de 
parteneriat durabil in materie de 
eficacitate energetica, de utilizare a 
energiilor regenerabile, de reducere a 
emisiilor, de aprovizionare. O serie 

mailto:anu.ahopelto@ europarl.europa.eu
mailto:anu.ahopelto@ europarl.europa.eu
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de 21 conferinte tematice, animate de 
specialisti in domeniu, au fost 
organizate pe parcursul expozitie. 
Forumul Energiei 2008 s-a constituit 
intr-o veritabila platforma care ofera 
solutii, produse si servicii energetice 
inovatoare si rentabile din punct de 
vedere economic, care a vizat sa puna 
in contact factorii decizionali din 
intreprinderi si din organismele 
publice mari consumatoare de energie 
cu inovatorii cei mai influenti din 
sectorul energetic.  
 Pentru a furniza informatii cat 
mai precise Forumul Energiei a fost 
impartit in trei sectoare: 
INDUSTRIE; SECTOR TERTIAR 
(CONSTRUCTII); si SECTOR 
PUBLIC, fiecare dintre acestea avand 
propriile exigente si nevoi in materie 
de energie. 
 PUBLIC TINTA: 
- organizatii si intreprinderi publice si 
private mari consumatoare de energie 
- managerilor energetici din industrie, 
sectorul tertiar si sectorul public 
- directorilor financiari si 
responsabililor de achizitii de energie 
- gestionarilor de cladiri 

- promotorilor, investitorilor si 
gestionarilor de bunuri imobiliare 
- responsabililor cu mentenanta si 
operatiunile instalatiilor industriale si 
tertiare 
- expertilor intreprinderilor de servicii 
energetice 
- reprezentantilor institutiilor 
financiare 
- reprezentantilor administratiilor 
publice 
Integrarea mijloacelor de productie 
descentralizata de energie este o 
provocare majora pentru sectorul 
electric in Europa. Productia 
descentralizata si dezvoltarea 
energiilor regenerabile cunosc o 
dezvoltare importanta si ridica 

constrangeri de integrare in retelele 
electrice, de asemenea si probleme de 
mediu, de reglementare, tehnice si 
economice. 

 
 

21 – 22 noiembrie 2008: 
INTERNATIONAL CONTACT 

DAYS 
 

Reprezentantii Consiliilor 
Judetene in cadrul Biroului UNCJR 
Bruxelles au participat cu un stand 
intitulat “Romania si judetele sale” la 
manifestarea International Days, 
dedicata atragerii de investitori si de 
prezentare a opurtunitatilor de 
afaceri.  

Vizitatori din BELGIA, 
OLANDA, FRANTA SI 
LUXEMBOURG s-au interesat 
despre oportunitatile de a se implanta 
pe piata romaneasca, de a initia 
afaceri sau chiar de a lucra in 
Romania, in domenii dintre cele mai 
diverse: agricultura, turism, 
tehnologia informatiei, cercetare si 
tehnologie.  
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Receptia oferita, cu ocazia Zilei 

National a Romaniei, de dl. 
ambasador Ovidiu Dranga 

 
Data: 1 Decembrie 2008  
Locatie: Concert Noble 
Organizatori: Ambasada Romaniei in 
Regatul Belgiei; Date de contact: 
secretariat@roumanieamb.be  

 
In data de 1 Decembrie 2008, dl. 
Ambasador Ovidiu Dranga a 
organizat o receptie oficiala pentru a 
sarbatorii Ziua Nationala a Romaniei. 
La acest eveniment au fost invitati 
oficiali romani care activeaza in 
Bruxelles si s-au discutat aspecte ce 
tin de pozitia Romaniei in UE si de 
oportunitatile viitoare pe care tara 
noastra le are. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deschiderea oficiala a expozitiei: 

Delta Dunarii, O  
Mostenire Europeana 

 
 
Data: 2 Decembrie 2008  
Locatie: Parlamentul European 
Organizatori: PSE, ALDE, Ursus, Pro 
Tv 
Date de contact: victor.bostinaru-
assistant3@europarl.europa.eu 

Invitati: 
• Victor Bostinaru, MEP 
• Ramona Nicole Manescu, MEP 

• Martine Roure, Vice-
Presedinte Parlamentul 
European 

• Joe Borg, Comisar, Probleme 
Maritime si Pescuit 

• Hannes Swoboda, Vice-
Presedinte, Grupul Socialist 

• Ioana-Adina Valean, Vice-
Presedinte, Grupul ALDE 

• Francine Cousteau, Presedinte, 
Societatea Cousteau 

• Liviu Mihaiu, Governatorul 
Deltei Dunarii 

• Stephan Maria Weber, 
Presedinte, Ursus  
Seria de evenimente dedicate 

Deltei Dunarii, din care face parte si 
aceasta expozitie, doreste sa prezinte 
pentru prima data in cadrul 
Parlamentului European, atat 
caracterul unic al Deltei Dunarii, cat 
si modul in care aceasta regiune ar 
trebui integrata in viitoarele proiecte 
europene de dezvoltare.  

Expozitia s-a axat pe 
biodiversitatea remarcabila a Deltei 
Dunarii, pe peisajul si pe oamenii sai 
unici. Scopul sau a fost oferirea unei 
vizibilitati crescute a acestei zone in 

mailto:secretariat@roumanieamb.be


Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

     

70

cadrul oferit de Parlamentul 
European, unui exemplu de exceptie 
al mostenirii naturale si culturale 
romanesti – Delta Dunarii. In cadrul 
expozitiei au fost prezentate 
instantanee si materiale video ale 
peisajelor si activitatilor traditionale 
ce se desfasoara in aceasta zona. 

 
Seminarul Delta Dunarii – Natura 

si durabilitatea in Europa 
 

Data: 3 Decembrie 2008  
Locatie: Parlamentul European 
Organizatori: PSE, ALDE, Ursus, Pro 
Tv 
Date de contact: victor.bostinaru-
assistant3@europarl.europa.eu 

 

 
 

 Seminarul a fost organizat in 
cadrul seriei de evenimente dedicate 
Deltei Dunarii, organizate de PSE si 
ALDE, in perioada 2-4 Decembrie 
2008. 
Invitati: 
- Hannes Swoboda, Vice-Presedinte, 
Grupul Socialist 
- Graham Watson, Presedinte, Grupul 
ALDE 
- Ramona Nicole Manescu, MEP 
- David Hammerstein, MEP 
- Magor Imre Csibi, MEP Angheluta 
Vadineanu, Profesor, Universitatea 
Bucuresti 

- Marian Traian Gomoiu, Profesor, 
Universitatea Ovidius 
- Mircea Staras, Director, Institutul 
National Delta Dunarii 
- Mihai Petrescu, ICEM Tulcea 
- Silvia-Adriana Ticau, MEP 
- Daciana Octavia Sarbu, MEP 
- Liviu Mihaiu, Guvernatorul Deltei 
Dunarii 

Seminarul a fost dedicat 
dimensiunii stiintifice a Deltei 
Dunarii, cat si provocarilor si 
perspectivelor reprezentate de 
managementul proiectelor derulate 
din fonduri europene, administrarea 
zonelor protejate si problemele si 
solutiile inovative, reprezentative 
pentru reconstructia ecologica.  

In cadrul seminarului s-a 
prezentat o serie de analize ale Deltei 
Dunarii, intr-o abordare stiintifica. 
Discutiile s-au axat pe mostenirea 
naturala a Deltei si pe biodiversitatea 
sa, cat si pe patrimoniul cultural, 
reprezentat de oamenii sai, de 
traditiile si ecoturismul din zona, ca si 
o alternativa la dezvoltarea durabila a 
Rezervatiei Delta Dunarii.   
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Totodata, s-au dezbatut si 
provocarile si perspectivele inerente 
managementului proiectelor derulate 
prin fonduri europene, cat si 
administrarea zonelor protejate, 
problemele si solutiile inovative in 
ceea ce priveste reconstructia 
ecologica si impactul canalului 
Bastroe. O atentie deosebita a fost 
acordata dezvoltarii infrastructurii in 
regiune, cat si ONG-urilor care 
activeaza in acest domeniu. 

 
Vizita organizata la Parlamentul 

European 
 

Data: 4 Decembrie 2008  
Locatie: Parlamentul European 

Organizatori: UNCJR Bruxelles 
Date de contact: 
www.europarl.europa.eu 

 
 

Vizita organizata la sediul 
Parlamentul European de la Bruxelles 
a avut drept scop prezentarea uneia 
dintre institutiile principale ale U.E. 
in care isi desfasoara activitatea, 
incepand cu anul 2007, si 
reprezentanti ai Romaniei. 

Numarul parlamentarilor 
europeni este de 785, urmand ca in 
2009 sa scada la 736. Deputatii 
europeni in cadrul Parlamentului se 
grupeaza nu pe tari ci in grupuri 
politice. In momentul de fata sunt 8 

grupuri politice in Parlament, 
reprezentanti ai intregii palete politice 
europene, de la cele de stanga, pana la 
extrema dreapta.  Grupul politic cu 
cel mai mare numar de reprezentanti 
in momentul de fata este EPP-ED 
(Partidul Populara European si a 
Democratilor Europeni), urmat  de 
Grupul Socialistilor  si de Gruparea 
Partidelor Liberale.  

Informatie utila, sesiunile 
Parlamentului European pot fi 
urmarite pe internet de orice cetatean 
in toate limbile oficiale ale UE 
accesand pagina de web a PE: 
www.euparl.eu.int . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.euparl.eu.int/
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DIRECTIA RESURSE UMANE, MANAGEMENT, INFORMATIZARE 

 
     

Masuri de organizare si de resurse umane 
 

In activitatea de modernizare a 
administratiei publice locale, 
profesionalizarii serviciului public si 
consolidarii spiritului de apartenenta 
la un corp de functionari stabil si 
performant, in realizarea normelor 
legale si obiectivelor administratiei 
publice locale a judetului, in cadrul 
Directiei resurse umane, 
management, informatizare in anul 
2008 s-a avut in vedere imbunatatirea 
managementului resurselor umane 
din aparatul de specialitate,  
institutiile publice si unitatile aflate 
sub autoritatea Consiliului Judetean 
prin identificarea celor mai eficiente 
modele si practici de lucru cu 
resursele umane si promovarea lor 

intr-un cadru corespunzator etapei 
actuale. 

Au fost identificate nevoile de 
personal atat la nivelul 
compartimentelor cat si pe ansamblul 
institutiei, astfel incat sa asigure 
functionarea in bune conditii a 
acesteia si s-au atras noi resurse 
umane competente si calificate, in 
functie de nevoile profesionale ale 
institutiei si compartimentelor 
functionale prin organizarea si 
desfasurarea 
concursurilor/examenelor de recrutare 
in vederea ocuparii functiilor publice 
sau posturilor vacante pentru a 
asigura cadrul necesar desfasurarii 
normale a activitatii, in conditiile 
prevazute de lege. Astfel in anul 2008 

au fost ocupate prin concurs 16 
functii din care 5 functii publice si 11 
posturi contractuale.  
       S-au efectuat prognoze cu privire 
la ocuparea functiilor publice in 
cadrul institutiei prin intocmirea 
Planului anual de ocupare a functiilor 
publice pentru anul 2009. 
        S-a asigurat intocmirea 
documentatiei privind numirea, 
incadrarea, promovarea, modificarea 
sau incetarea raporturilor de 
serviciu/munca precum si 
actualizarea dosarelor profesionale 
pentru personalul din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judetean si 
conducatorii unitatilor subordonate. 
       De asemenea in anul 2008 s-a 
administrat si actualizat baza de date 



Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

 73

a functiilor publice si functionarilor 
publici din aparatul de specialitate, al 
institutiilor publice aflate sub 
autoritatea Consiliului Judetean si al 
consiliilor locale in formatul standard 
stabilit de Agentia Nationala a 
Functionarilor Publici ; 
      Au fost identificate necesitatile de 
pregatire si perfectionare a 
personalului prin intocmirea 
programelor de perfectionare pentru 
personalul aparatului de specialitate, 
in conformitate cu strategia 
administratiei publice judetene si 

oferta furnizorilor de pregatire 
profesionala. 
      S-a realizat evaluarea 
performantelor profesionale 
individuale pentru personalul din 
aparatul de specialitate si pentru 
conducerea unitatilor subordonate 
pentru activitatea desfasurata in anul 
2007. 
      De asemenea in anul 2008 s-a 
acordat asistenta de specialitate in 
problemele privind gestionarea 
resurselor umane, institutiilor si 
serviciilor publice subordonate 

Consiliului Judetean, precum si la 
solicitarea autoritatilor administratiei 
publice locale din judet. 

Pentru realizarea prevederilor 
legale care reglementeaza activitatile 
publice, au fost fundamentate hotarari 

si dispozitii,  precum si  activitati 
realizate de Consiliul Judetean 

impreuna cu institutii publice aflate 
sub autoritatea sa, asociatii si alte 

unitati cu activitati de interes public 
la care consiliile  judetene au atributii 

prevazute de lege

. 
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V. DIRECTIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI LUCRARI PUBLICE 
 
Compartimentul “TRANSPORT  
PUBLIC“  infiintat prin reorganizarea 
Serviciului Tehnic – Investitii din 
cadrul D.U.A.T.L.P., in aplicarea 
prevederilor Hotararii Consiliului 
Judetean nr. 67 / 2004, completat 
initial- conform organigramei 
Aparatului propriu de specialitate al 
Consiliului Judetean aprobata prin 
H.C.J. Bacau nr.8 / 25. 01. 2005 – cu 
inca 2 (doi) functionari publici, 
angajati prin concursul organizat in 
perioada 28 – 30 iunie 2005, are in 
prezent urmatoarea componenta : 
-  ing. PULPEA  MIHAIL – Consilier 
superior gr.I A – Coordonator 
Compartiment; 
-  ing. BARBUT MARIANA – 
consilier asistent;  
 
In anul 2008 s-au desfasurat, in 
principal, urmatoarele activitati: 
 

-  finalizarea in cursul lunii februarie 
2008 a demersurilor, initiate inca din 
luna decembrie 2007, in vederea 
infiintarii la nivelul Consiliului 
Judetean Bacau a Autoritatii de 
autorizare in transporturi, prin 
emiterea de catre Presedintele  
A.N.R.S.C. Bucuresti a  Ordinului 
nr.310 / 21.12.2007 si a  Autorizatiei 
nr.0018 / 21.12.2007; 
 
-  participarea in lunile ianuarie si 
februarie 2008, impreuna cu 
reprezentanti ai  A.S.S.I. – S.A.E.T. 
Bucuresti, A.N.R.S.C. Bucuresti, 
A.R.R. Bucuresti, reprezentanti ai 
Compartimentelor / Serviciilor de 
transport public local infiintate la 
nivelul consiliilor judetene, la 
intrunirile organizate de  Ministerul 
Internelor si Reformei Administrative 
in vederea analizarii unor prevederi 
neclare ale Legii serviciilor de 

transport public local nr.92 / 
10.04.2007 si  ale Ordinului  
M.I.R.A. nr.353 / 23.11.2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii serviciilor de transport local 
nr.92 / 2007 precum si perfectarea 
Calendarului privind atribuirea 
traseelor judetene din programul de 
transport pentru 2008 - 2011; 
 
  -  participarea la lucrarile 
Comisiei Paritare, infiintata prin 
Dispozitia nr.64/13.03.2008 a   
Presedintelui Consiliului Judetean 
Bacau  - d-l  BENEA  DRAGOS.   
 De la infiintare pana in prezent, 
in decursul a 7 (sapte) sedinte 
desfasurate pe durata a doua – cinci 
zile fiecare, Comisia paritara a 
analizat solicitarile autoritatilor 
executive si deliberative locale 
(comunale, orasenesti si municipale), 
ale operatorilor de transport judeteni, 
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a emis – intr-o prima faza – Avizul 
consultativ favorabil, inregistrat cu 
nr.2608 / 14.03.2008, document 
necesar fundamentarii aprobarii prin 
hotarare a programului de transport 
prin servicii regulate in trafic 
judetean pentru perioada 01.07.2008 
– 30.06.2011, intocmit de 
Compartimentul “Transport  Public“, 
a stabilit , pe baza datelor furnizate de  
A.R.R. – Agentia Bacau, vechimea 
operatorilor de transport judeteni 
interesati in parciparea la licitatia 
electronica organizata de  M.I.R.A. + 
A.S.S.I.; ulterior, dupa aprobarea prin 
H.C.J. Bacau nr.39 / 17.03.2008 a 
“Programului de transport public 
judetean prin servicii regulate , pentru 
perioada 1 Iulie 2008 – 30 Iunie 
2011“ si finalizarea licitatiilor 
electronice de atribuire a traseelor de 
transport de pe raza judetului Bacau  
din datele de 30.04.2008; 30.05.2008 
si 14.08.2008 – comisia a procedat la 
analizarea contestatiilor si, prin 
intermediul a  5 (cinci) hotarari 
confirmarea atribuirii celor 152 (un 
suta cincizeci si doua) trasee judetene 

unui numar de 46 (patruzeci si sase) 
operatori de transport.  
 
 - intocmirea documentelor de 
procedura (corespondenta cu 
autoritatile executive locale, operatori 
de transport, ministere, A.R.R. – 
Agentia Bacau ) pentru emiterea de 
hotarari ale C.J.Bacau referitoare la: 
 - aprobarea “Programului de 
transport public judetean prin servicii 
regulate pentru perioada 1 iulie 2008 
– 30 iunie 2011“ – H.C.J. Bacau 
nr.39/17.03.2008; 
 - aprobarea “ Regulamentului  
pentru efectuarea serviciului de 
transport public judetean de persoane, 
prin curse regulate, in judetul Bacau “ 
– H.C.J. Bacau nr.53 / 23.04.2008; 
 - aprobarea “Regulamentului  
pentru efectuarea serviciului de 
transport public judetean de persoane, 
prin curse regulate speciale, in judetul 
Bacau“–H.C.J.Bacau 
nr.54/23.04.2008 ; 
 -  aprobarea “Tarifelor pentru 
eliberarea licentei de traseu in 
vederea efectuarii transportului public 
judetean prin curse regulate speciale, 

in judetul Bacau“ – H.C.J. Bacau 
nr.55/23.04.2008; 
 -  “Respingerea  contestatiei 
formulata de  S.C. “ANTRANSBUS“ 
S.R.L. Livezi , Jud. Bacau impotriva 
H.C.J. Bacau nr.39 din 17.03.2008 si 
a anexei – parte integranta, 
inregistrata la Consiliul Judetean 
Bacau sub nr.4007/18.04.2008“ – 
H.C.J. Bacau nr. 59/15.05.2008; 
 - “Respingerea Plangerii 
prealabile formulata de  S.C. 
“GIRUETA TUR“ S.R.L. Targoviste, 
impotriva Hotararii nr.4/2008 a 
Comisiei Paritare constituita la 
nivelul judetului Bacau prin 
Dispozitia Presedintelui Consiliului 
Judetean Bacau  nr.64/2008; 
 -  aprobarea “Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de 
transport public de persoane prin 
curse regulate, pentru perioada 1 Iulie 
2008 – 30 Iunie 2011“ – H.C.J. Bacau 
nr.110/22.09.2008; 
 -  aprobarea “Modificarilor pe 
unele trasee judetene cuprinse in 
“Programul de transport public 
judetean prin servicii regulate pentru 
perioada 1 Iulie 2008 – 30 iunie 
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2011“, aprobat prin H.C.J. Bacau 
nr.39/17.03.2008“ – H.C.J. Bacau 
nr.111/22.09.2008; 
 -  aprobarea “ Tarifelor propuse 
de operatorii de transport  pentru 
unele trasee judetene cuprinse in 
“Programul de transport public 
judetean prin servicii regulate pentru 
perioada 1 Iulie 2008 – 30 iunie 2011 
“ – H.C.J. Bacau nr.162 / 08.12.2008; 
 
 - eliberarea  contra cost, a unui 
numar de 19 (nouasprezece) Licente 
de traseu si a Caietelor de sarcini 
aferente, pentru prestarea servicului 
de transport judetean de persoane prin 
curse regulate speciale;   
 
 - monitorizarea permanenta a 
activitatii de transport judetean de 
calatori prin curse regulate in trafic 
judetean, pe raza judetului Bacau, 
derulata conform Programului 
aprobat pentru perioada 2008 – 2011 
prin H.C.J. Bacau nr.39/2008,  
modificat prin H.C.J. Bacau 
nr.111/2008, precum si a activitatii de 
transport judetean de calatori prin 

curse regulate speciale in trafic 
judetean; 
- completarea in permanenta a bazei 
de date a Compartimentului 
“Transport  Public“ cu informatiile 
furnizate de Consiliile Locale, 
operatorii de transport judetean si 
A.R.R. – Agentia Bacau; 
 
- participarea impreuna cu 
reprezentanti ai consiliilor locale, 
operatorilor de transport judeteni, 
Agentiei A.R.R. Bacau, la reuniuni 
informale organizate in vederea 
reglementarii unor situatii litigioase 
ivite in derularea activitatii de 
transport judetean prin curse regulate;    
 
-  monitorizarea transportului local de 
calatori, organizat la nivelul 
municipiilor,  oraselor si comunelor 
de pe raza jud. Bacau, in sensul 
infiintarii de Compartimente de 
transport public local si atestarii 
acestora de catre A.N.R.S.C. 
Bucuresti; 
 
- cercetarea si rezolvarea sau, dupa 
caz, transmiterea la A.R.R. – Agentia 

Bacau a sesizarilor / reclamatiilor pe 
linie de transport rutier public de 
calatori formulate de autoritatile 
executive locale, operatorii de 
transport judetean sau beneficiarii 
serviciului. 
In afara activitatilor mai sus 
mentionate, derulate in conformitate 
cu Regulamentul de functionare al 
Compartimentului “Transport 
Public“, angajatii acestui 
Compartiment au desfasurat in cursul 
anului 2008 si alte activitati, stabilite 
prin fisa individuala / post si anume: 
 
- ing. Pulpea Mihail – asigurarea de 
asistenta tehnica, intocmire 
documentatie si, dupa caz, participare 
la lucrarile comisiilor de profil, la 
solicitarea Consiliilor locale de pe 
raza jud. Bacau, pentru cca. 20 
(douazeci) proceduri de concesionare 
(loturi de casa, garaje, activitati 
economice), inchiriere terenuri si/sau 
spatii comerciale si de prestari 
servicii, vanzari de terenuri sau 
imobile parte din domeniul privat al 
unitatilor administrativ – teritoriale;  
asistenta tehnica procedurala pentru 
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concesionarea/ vanzarea Cabinetelor 
medicale individuale si a spatiilor 
pentru activitati conexe actului 
medical ; monitorizarea si, dupa caz 
cercetarea si rezolvarea sesizarilor/ 
reclamatiilor referitor la activitatea de 
transport si distributie energie 
electrica in beneficiul consumatorilor 
individuali, urmarirea modului de 
realizare a extinderilor de retele 
electrice 0,4 Kv. rurale si a retelelor 
de iluminat public rural; participarea, 
in calitate de presedinte desemnat 
prin Dispozitie a Presedintelui 
Consiliului Judetean Bacau la 
casarea/valorificarea unor imobile – 
parte din domeniul public si privat al 
judetului Bacau; participarea ca 
membru la lucrarile Comisiei de 
stabilire a modificarilor intervenite in 
domeniul public al judetului Bacau 
dupa aprobarea acestuia prin H.G. 
nr.1347 / 2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare; participarea, 
in calitate de coordonator, la lucrarile 
Colectivului de implementare a 
Programului “ELECTRIFICARE 
2007 – 2009“ aprobat prin H.G. 
nr.328/28.03.2007; studiere legislatie 
nou aparuta cu impact asupra 
activitatilor specifice de administratie 
publica;  
 
- ing. Barbut Mariana – indeplinirea 
obligatiilor specificate prin legile si 
regulamentele referitoare la 
activitatea de transport public de 
persoane, prin servicii regulate, in 
calitate de persoana de contact  din 
partea Comisiei paritare infiintata la 
nivelul judetului Bacau; efectuare 
corespondenta cu autoritatile publice 
locale si  centrale in vederea 
intocmirii si reactualizarii situatiei 
statistice a gospodariilor 
neelectrificate din mediul rural, 

necesare fundamentarii si 
monitorizarii derularii la nivelul 
judetului Bacau a Programului de 
electrificare 2007–2009 aprobat prin 
H.G. nr.328/2007; participarea, in 
calitate de membru, la lucrarile 
Colectivului de implementare a 
Programului “ELECTRIFICARE 
2007–2009“ aprobat prin H.G. 
nr.328/28.03.2007; cercetare si 
rezolvare sesizari/reclamatii; studiere 
legislatie existenta si nou aparuta in 
domeniul transportului public de 
persoane, al administratiei publice; 
participare la cursuri de perfectionare 
profesionala.    
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VI. SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE 
 

 
 
 
In anul 2008, Serviciul Achizitii 
Publice a participat la fundamentarea 
si elaborarea programul anual al 
achizitiilor publice, pe baza 
necesitatilor si prioritatilor  
comunicate de directiile de 
specialitate si resurselor bugetare 
aprobate.  
 A elaborat documentatiile de 
atribuire (caiete de sarcini, fise de 

date a achizitiilor, contracte, etc.) 
pentru prezentarea ofertei, asigurand 
totodata personal pentru comisiile de 
deschidere, evaluarea ofertelor si 
desemnarea ofertei castigatoare, cu 
indeplinirea obligatiilor referitoare la 
publicitate prin transmiterea 
anunturilor si a invitatiilor de 
participare catre SEAP si UCVAP, in 
conformitate cu prevederile legale 

privind  achizitiile publice de produse 
pentru consumul curent, servicii 
privind elaborarea de documentatii 
tehnico-economice, servicii de 
publicitate  si lucrari. 
 Astfel, in anul 2008 Consiliul 
Judetean Bacau, prin compartimentul 
de specialitate, a atribuit contracte de 
furnizare, servicii si lucrari, dupa cum 
urmeaza: 

 
 
 

- Materiale de intretinere si curatenie 
- Produse de papetarie 
- Carburanti auto benzina si motorina 
- Hartie pentru fotocopiatoare, imprimante si faxuri 
- Autoturism  
- Consumabile - cartuse pentru imprimante 
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- Calculatoare, servere, imprimante si accesorii pentru calculatoare 
- Aprovizionare si distributie produse lactate pentru elevi si prescolari 
- Aprovizionare si distributie produse de panificatie pentru elevi si prescolari  
- Achizitionare  mobilier 
- Achizitionare calculatoare, imprimante, scannere si alte echipamente IT  
  
  
- Elaborare documentatie pentru proiectul - Reabilitare si modernizare Ambulatoriu 

de specialitate Spital Pediatrie Bacau 
- Elaborare documentatie pentru proiectul - Reabilitare , modernizare si echiparea 

infrastructurii serviciilor de sanatate Ambulatoriu de specialitate adulti (corp A) 
Spitalul Judetean Bacau 

- Auditarea proiectului Reabilitarea DJ241, Podu Turcului km 27+800-32+600 si 
consolidarea podurilor pe DJ 123 KM 45+027 si km 45+530 

- Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Reabilitare si modernizare DJ 
119, Bacau - Fundu Racaciuni, km 1+680-12+300 si km 14+300-28+050 

- Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Reabilitare si modernizare DJ 
207D Damienesti - Magla - Prajesti - Traian, km 28+000-50+254  

- Evaluare cladiri si terenuri 
- Consultanta pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice in vederea 

obtinerii unei finantari nerambursabile a proiectului "Ski Parc Slanic moldova, 
judetul Bacau" 

- Servicii de publicitate media si activitati editoriale in presa scrisa cotidian local 
Desteptarea si cotidian national Romania Libera 

- Transmisii in direct sedinte Consiliu Judetean 
- Intocmirea evaluarii de mediu pentru Planul judetean de gestionare a deseurilor- 

Judetul Bacau 
- 13 Legende pentru Bacau 
- Servicii de consultanta in vederea accesarii si gestionarii unui proiect 
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“Implementare solutii E- guvernare” 
- Servicii de consultanta in vederea accesarii si gestionarii unui proiect 

“Implementare solutii sisteme TIC” 
- Servicii de proiectare si consultanta “Restaurarea si valorificare durabila a 

patrimoniului cultural Observatorul Astronomic Bacau” 
  
- Alimentare de baza cu energie electrica pe medie tensiune la obiectivul "Catedrala 

Ortodoxa "Inaltarea Domnului Bacau"  
- Construire, modificare, extindere si reabilitare retele de utilitati la Centrul pentru 

actiuni de salvare si prevenire a dezastrelor Corp A,B - cladirea fostei Biblioteci 
Judetene 

- Lucrari de reparatii si igienizare la unele incaperi din Consiliul Judetean Bacau si 
apartament de serviciu 

 
 
Serviciul Achizitii Publice a asigurat 
asistenta tehnica de specialitate in 
vederea derularii procedurilor de 
achizitii publice de catre consiliile 
locale, care au solicitat consultanta in 
acest sens. 

 Deasemenea, serviciul a 
monitorizat derularea contractelor de 
achizitie publica, a intocmit raportul 
anual privind contractele atribuite si 
transmiterea lui la ANRMAP, 
rapoartele privind indeplinirea 

obligatiilor contractuale de catre 
operatorii economici si a realizat 
gestionarea dosarelor achizitiilor 
publice. 
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VII. CABINETUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BACAU 
 

Pentru ca organizarea autoritatilor 
administrativ teritoriale sa fie 
conform normelor si cerintelor 
Uniunii Europene a fost nevoie de 
unele modificari, asa cum s-a 
intamplat si in cazul infiintarii 
Cabinetului Presedintelui Consiliului 
Judetean Bacau, prin Hotararea 
Consiliului Judetean Bacau, 
nr.92/2006. 
   Prin Dispozitia nr. 
265/16.11.2006 emisa de Presedintele 
Consiliului Judetean Bacau, au fost 
aprobate atributiile personalului din 
cadrul Cabinetului Presedintelui 
Consiliului Judetean Bacau. 
 Avand in vedere natura 
sarcinilor si indatoririlor prevazute in 
aceasta dispozitie, Cabinetul 
Presedintelui Consiliului Judetean  
poate fi  considerat ca o interfata  
intre presedintele Consiliului 

Judetean, pe de o parte, si opinia 
publica, aparatul de specialitate al  
Consiliului Judetean, autoritatile 
publice locale, alte organisme, pe de 
alta parte, dupa cum urmeaza : 

Pe linia relatiei cu aparatul de 
specialitate al Consiliului Judetean, 
Cabinetul  Presedintelui Consiliului 
cere persoanelor abilitate din 
directiile de specialitate note 
informative, documente sau acte, 
persoanelor care au obligatia sa 
raspunda cererilor formulate in 
termenul stabilit de normele interne, 
in baza mandatului dat de Presedinte; 
de asemenea colaboreaza cu  
directiile si compartimentele de 
specialitate din aparatul de 
specialitate in vederea stabilirii 
agendei Presedintelui Consiliului 
Judetean; tot pe aceasta linie se 
comunica si programul Presedintelui 
Consiliului Judetean directiilor si 

compartimentelor implicate in 
desfasurarea activitatilor cuprinse in 
agenda Presedintelui; sunt realizate 
note, sinteze, rapoarte, se analizeaza 
documente specifice, la solicitarea 
Presedintelui Consiliului Judetean in 
colaborare cu directiile si 
compartimentele aparatului de 
specialitate al consiliului judetean. In 
acest sens, am desfasurat urmatoarele 
activitati: 
- Realizarea Expunerilor de motive 
pentru diferite Proiecte de Hotarari 
initiate de Presedintele Consiliului 
Judetean Bacau (Acordarea Titlului 
de Cetatean de Onoare al Judetului 
pentru urmatoarele personalitati: 
Doina Ofelia Melinte, Premiul de 
Excelenta pentru Domnul George 
Genoiu, pentru Pictorul Ioan Maric), 
13 Legende pentru Bacau; Proiectul 
“Ghiozdanul Scolarului” din cadrul 
Programului de sustinere a 
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invatamantului prescolar si scolar 
clasele I-VIII din mediul rural si 
Scolile de Arta si Meserii din judetul 
Bacau.   
- Realizarea unor machete pentru 
promovarea imaginii judetului Bacau 
(diverse materiale imprimate cu noua 
stema a judetului); 
- Intocmirea de referate avand scopuri 
diverse; 

  
In ceea ce priveste relatia cu 

opinia publica, Cabinetul 
Presedintelui Consiliului Judetean 
asigura functionarea permanenta a 
relatiilor cu mass media, informand 
opinia publica, operativ, in mod 
practic si clar, bazat pe date reale, 
despre activitatea desfasurata de 
Presedintele Consiliului Judetean, in 
baza mandatului acestuia si nu in 
ultimul rand, participa impreuna cu 
Presedintele Consiliului Judetean sau 
in numele acestuia la festivitati si 
activitati publice: 

- Realizarea comunicatelor de 
presa cu privire la activitatea 
desfasurata de Presedintele 
Consiliului Judetean; 

- Organizarea efectiva a 
conferintelor de presa; 

- Monitorizarea mass-media 
locala cu privire la imaginea 
Consiliului Judetean Bacau; 

- Realizarea si punerea la 
dispozitie a materialelor 
informative solicitate de 
diferite ONG-uri in baza Legii 
numarul 544/2001 privind 
liberul acces la informatii de 
interes public. 

 
Cu privire la agenda de lucru a 

Presedintelui Consiliului Judetean: 
 -Presedintele Consiliului 

Judetean aproba  programul 
saptamanal, urmand apoi asigurarea 
difuzarii zilnice a formei actualizate a 
agendei de lucru interne catre 
persoanele din conducerea autoritatii. 
Agenda de lucru a Presedintelui 
Consiliului Judetean cuprinde si 
elaborarea notelor de propuneri 
pentru marcarea unor date si 
momente importante in viata social-
politica a judetului. Se asigura si se  
raspunde de selectia, ierarhizarea si 
indicarea temelor relevante din 

documentele cu caracter informativ si 
a celor din mapa de corespondenta a 
Presedintelui, se  inregistreaza si se 
realizeaza statistica tematica a 
corespondentei adresate  
Presedintelui Consiliului Judetean. 
- Presedintelui Consiliului Judetean i 
se prezinta sistematic actele 
normative si activitatile publice 
relevante pentru activitatea acestuia. 
- Participarea si insotirea 
Presedintelui Consiliului Judetean la 
diferite evenimente si conferinte de 
catre consilierii din cadrul 
Cabinetului.  
 

Pe linia intocmirii si gestionarii 
documentatiei specifice se tine 
evidenta documentelor intrate si se 
mentioneaza locul unde au fost 
repartizate spre rezolvare sau spre 
informare; sunt realizate traduceri 
pentru documente si activitati 
specifice; se intocmesc si se 
redacteaza adrese, documente si 
corespondenta speciala a 
Presedintelui Consiliului Judetean; si 
nu in ultimul rand se raspunde de 
gestionarea operativa a documentelor 
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informative cu caracter special 
destinate Presendintelui. 

 
Activitatile de protocol  fac 

parte integranta din atributiile 
Cabinetului Presedintelui Consiliului 
Judetean in cadrul carora  se asigura 
organizarea unitara a conceptiei si 
executiei ceremonialului si 
protocolului la actiunile care au loc 
pentru marcarea unor date 
importante, se gestioneaza 
propunerile pentru persoanele care 
urmeaza a fi felicitate de Presedintele 
Consiliului Judetean si raspunsurile la 
felicitarile adresate acestuia. In alta 
ordine de idei, se  intocmesc si se 
gestioneaza lista de cadouri simbolice 
ce se ofera cu diferite prilejuri, 
supunandu-se spre aprobare listele de 
invitati la receptiile organizate cu 
ocazia festivitatilor si de asemenea se 
organizeaza ceremoniile de depunere 
a juramantului, in fata Presedintelui 
Consiliului Judetean, de catre 
functionarii publici: 

- Organizarea sedintelor de lucru 
cu privire la participarea 
Consiliului Judetean Bacau la  

programul de manifestari 
"OPEN DAYS - REGIONS 
AND CITIES IN A 
CHALLENGING WORLD" - 
"ZILELE PORTILOR 
DESCHISE – REGIUNI SI 
ORASE INTR-O LUME A 
PROVOCARILOR" si 
"INVESTORS’ CAFE" - 
"CAFENEAUA 
INVESTITORILOR", 
organizate de catre COMISIA 
EUROPEANA si 
COMITETUL REGIUNILOR 
la BRUXELLES,  

- Realizarea diferitelor mesaje de 
felicitare; 

- Intocmirea si gestionarea 
cadourilor simbolice (respectiv 
trofee, albume, etc) cu prilejul 
diferitelor ocazii: vizite 
oficiale, acodarea Titlului de 
Cetatean de Onoare, si alte 
festivitati. 

 
Pe linia relatiei cu alte 

organisme Cabinetul Presedintelui 
Consiliului Judetean asigura legatura 
acestuia cu autoritatile publice locale 

si unitatile subordonate sau 
persoanele stabilite de acestea in 
vederea rezolvarii problemelor 
specifice, in baza mandatului acordat; 
se transmit mesaje interne si externe 
prin sistemul computerizat, si se 
urmaresc si se controleaza stadiul 
rezolvarii lucrarilor si raspunsurilor, 
in termenul legal, catre petenti, 
autoritati, institutii sau persoane 
juridice, referitoare la activitatea 
specifica. 

 
Se pot mentiona si  alte 

activitati ale Cabinetului 
Presedintelui Consiliului Judetean 
referitoare la:  

- coordonarea folosirii corecte 
a simbolurilor nationale (drapel, imn 
de stat, stema), asigurarea 
programarii activitatii autoturismului 
de serviciu in timpul si afara 
programului, pentru a raspunde 
solicitarilor cu caracter urgent, in 
numele si din imputernicirea 
Presedintelui Consiliului Judetean si 
realizarea lucrarilor dispuse de 
Presedintele Consiliului Judetean, in 
legatura cu atributiile consiliului 



Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

 84

judetean, astfel cum sunt stabilite prin 
normele legale. 
- Participarea Cabinetului 
Presedintelui Consiliului Judetean 
Bacau la  programul de manifestari 
"OPEN DAYS - REGIONS AND 
CITIES IN A CHALLENGING 
WORLD" - "ZILELE PORTILOR 
DESCHISE – REGIUNI SI ORASE 
INTR-O LUME A 
PROVOCARILOR" si 
"INVESTORS’ CAFE" - 
"CAFENEAUA 
INVESTITORILOR", organizate de 
catre COMISIA EUROPEANA si 
COMITETUL REGIUNILOR la 
BRUXELLES, in cadrul caruia au 
avut loc intalniri bilaterale menite sa 
prezinte modul de abordare specific 

autoritatilor publice locale din tarile 
membre ale Uniunii Europene, 
problematica implicarii in 
solutionarea problemelor curente dar 
mai ales in domeniul cooperarii 
internationale: Regiunea Puglia, 
Italia; Voievodatul Lubelskie 
(Polonia); Regiunea Valencia din 
Spania; Intrevederea oficiala cu 
Ambasadorul Romaniei in Regatul 
Unit al Belgiei. 
- Intretinerea corespondentei cu 
Presedintele regiunii Cavan, Irlanda, 
Domnul Ger Finn, in vederea 
dezvoltarii unei colaborari intre 
judetul Bacau si Regiunea Cavan. 
- Aplicarea Proiectului cu tema 
„Promovarea Coeziunii Sociale prin 
Dezvoltarea Economica” in cadrul 

concursului „Premiul Regiunilor 
2008” organizat de Congresul 
Consiliului Europei (in parteneriat cu 
Dexia), proiect ce a obtinut 
„Distinctia Speciala din partea 
Juriului”. Ceremonia de decernare a 
avut loc la Strasbourg, pe data de 2 
Decembrie 2008, in perioada Sesiunii 
de Toamna a Congresului Consiliului 
Europei.  
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VIII. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 

 
Intocmirea planului de audit public 
intern pentru anul 2008 a avut la baza 
- resursele structurii proprii de audit 
public intern; 
- volumul si natura diferita a 
activitatilor desfasurate de entitatile 
subordonate  Consiliului Judetean 
Bacau; 
- evaluarea riscului asociat diferitelor 
structuri. 

In conditiile unui fond de timp 
redus, activitatea de audit public 
intern a cuprins urmatoarele tematici: 

1) Verificarea in cadrul unui 
numar de 7 institutii 
subordonate, a modului in care 
s-au stabilit, incasat si virat 
veniturile pentru care exista 
obligatia virarii partiale sau 
totale, la Consiliului Judetean 
Bacau; 

2) Verificarea respectarii 
bugetelor aprobate si a 
legalitatii utilizarii finantarii 
alocate de catre Consiliul 

Judetean Bacau in conformitate 
cu Hotararea Consiliului 
Judetean Bacau nr.18 din 
04.02.2008 privind acordarea 
finantarilor nerambursabile 
pentru activitati nonprofit de 
interes public judetean, pentru 
un numar de 31 proiecte. 

Recomandarile facute in 
rapoartele de audit intocmite au 
fost: 
1. In domeniul procesului bugetar 

recomandarile au vizat: 
- incasarea penalitatilor de 

intarziere stabilite in anul 2007, 
- implementarea, acolo unde era 

cazul, a unui soft informatic 
complex si care sa asigure 
securitatea datelor si 
informatiilor dar si reducerea 
riscurilor determinate de 
factorul uman. 

Recomandarile au fost insusite si 
aplicate pana la finele anului 2008. 

2. In cazul finantarilor 
nerambursabile: 

- sumele acceptate la plata au 
fost mai mici cu 235.338,67 lei 
fata de sumele reprezentand 
finantarea nerambursabila a 
Consiliului Judetean Bacau 
cuprinse in contractele de 
finantare; 

- sumele neacceptate la plata 
reprezinta cheltuieli care un 
indeplinesc unul sau mai multe 
criterii de eligibilitate sau 
cheltuieli a caror documente 
justificative un respecta 
prevederile legale de intocmire 
a acestora; 

Aceste recomandari au produs 
deja efecte, mai exact din suma 
totala contractata ca fiind finantare 
nerambursabila de 1120404 lei, au 
fost aprobate plati in suma de 
885065,33 lei. 
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INSTITUTII SUBORDONATE

     CONSILIULUI JUDETEAN 
BACAU 

 
 

I. RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI 
PROTECTIA COPILULUI BACAU IN ANUL 2008 

 
I. CONSIDERATII 

GENERALE 
 
In anul 2008, activitatile 

derulate de DGASPC Bacau s-au 
subscris functiilor acesteia, asa 
cum au fost prevazute prin actul de 
infiintare, asigurand la nivel 
judetean aplicarea politicilor si 
strategiilor de asistenta sociala in 
domeniul protectiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, 
persoanelor varstnice, persoanelor 
cu handicap, precum si a oricaror 
persoane aflate in nevoie. 
 Activitatile desfasurate au 
urmarit ariile prioritare stabilite 
prin Strategia Judeteana in 

domeniul Asistentei Sociale si 
Protectiei Copilului pentru 
perioada 2006 – 2011, Planul 
Judetean de Restructurare 
/Inchidere a institutiilor 
rezidentiale pentru protectia 
persoanelor adulte cu dizabilitati si 
Planul de actiune pentru anul 
2008, aprobat prin Hotararea 
Consiliului Judetean nr. 32 din 
17.03.2008 

 
 

II. ACTIVITATI SI 
REZULTATE OBTINUTE IN 

DOMENIUL PROMOVARII SI 
PROTECTIEI DREPTURILOR 

COPILULUI 

 
In domeniul promovarii si 
protectiei drepturilor copilului, 
descriptorii de performanta din 
obiectivele operationale a Planului 
de actiune pentru 2008, au vizat 
urmatoarele campuri tematice: 
- Asigurarea bunastarii vietii 
copilului si protectiei acestuia intr-
un mediu familial sanatos si 
functional; 
- Imbunatatirea calitatii serviciilor 
de protectie speciala si definitiva a 
copilului lipsit temporar sau 
definitiv de ocrotirea parintilor sai; 
- Protectia si asistarea specializata 
a copiilor aflati in situatii de risc 
major (copilul strazii, copilul 
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delicvent, copilul victima a 
exploatarii, abuzului, traficului si 
rapirii); 
- Diversificarea serviciilor de 
asistenta si sprijin pentru tineri, 
inclusiv pentru tinerii cu 
dizabilitati sau cerinte educative 
speciale. 
- Perfectionarea continua a 
personalului care isi desfasoara 
activitatea in domeniul asistentei 
sociale si protectiei copilului. 
  
Servicii De Protectie Speciala De 

Tip Familial -  Asistenta 
Maternala, Plasament Familial, 

Tutela 
 

 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 1185 de 
beneficiari raportati la data de 
01.12.2008 si este impartit in 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 
 
A. Copii aflati in plasament la 
AMP 

Numarul de copii la 
inceputul anului (01.01.2008) – 
591 copii, din care: 
- 565 - copii cu masura de 
plasament la AMP;  
- 36 – copii cu masura de 
plasament in regim de urgenta 
  
 Numarul de copii la data de 
31.12.2008 – 612 copii, din care: 
- 576 - copii cu masura de 
plasament la AMP;  
- 36 - copii cu masura de 
plasament in regim de urgenta. 
B. Copii aflati in evidenta 
biroului plasamente de tip 
familial, tutela, si evaluare a 
copilului care a savarsit o fapta 
penala 
 

Numarul de copii la 
inceputul anului (01.01.2008) – 
564 copii, din care: 
- 419 - copii plasati la rude de 
gradul IV; 
-  57 - copii aflati in plasament la 
familii/persoane;  
-  67 – copii cu tutela; 
- 21 - copii cu supraveghere 
specializata; 

 
Numarul de copii la data de 

31.12.2008 - 573 copii, din care: 
- 425 - copii plasati la rude de 
gradul IV; 
- 60 -  copii aflati in plasament la 
familii/persoane;  
- 64 – copii cu tutela; 
- 24 - copii cu supraveghere 
specializata; 

Pana la data de 31.12.2008, 
in sistemul de protectie speciala la 
asistenti maternali profesionisti au 
intrat un numar de 74 copii si s-au 
inregistrat un numar de 63 copii 
care au iesit din sistem. 
Dinamica intrarilor: 
- 44 din plasamente din RU 
- 13 intrari din centre rezidentiale 
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- 7 intrari din alte judete 
- 2 intrari din familia biologica 
prin Centrul de consiliere si Sprijin 
pentru Parinti si Copii 
- 2 intrari din plasamente la rude 
- 3 intrari din plasament la 
persoane/familii 
- 3 intrari de la ONG. 
Dinamica iesirilor: 
- 5 copii -  reintegrare in familie 
- 5 copii - incuviintare adoptie 
- 33 copii - incredintare in vederea 
adoptiei 
- 3 copii -  plasament rude 
- 1 copil – plasament la 
familii/persoane 
- 8 copii - plasament in centre 
rezidentiale 
- 8 copii - efectul legii 
 
La data de 31.12.2008 din totalul 
de 612 copii, cu masura de 
protectie speciala la asistent 
maternal, 98 copii/tineri sunt 
incadrati in grad de handicap 
dupa cum urmeaza: 
- grad I   - 20 copii si 2 adulti = 
22; 
- grad II  - 32 copii; 

- grad III -  40 copii si 2 adulti = 
42; 
   
La data de 31.12.2008 in cadrul 
centrului figurau un numar de 500 
AMP. 

La nivelul judetului Bacau, 
aria de desfasurare a activitatii 
asistentilor maternali profesionisti 
este organizata pe zone, dupa cum 
urmeaza: 
- MEDIUL URBAN: 200 AMP  
- MEDIUL RURAL: 300 AMP   
         

 
Adoptia Nationala 

 
Activitatea s-a concretizat in 
perioada raportata in:  

 
- Deschidere procedura adoptie 
interna: 62  
- Familii atestate – 48,  
- Adoptii finalizate – 46; 
- Incredintari in vederea adoptiei 
active - 8; 
- Copii incredintati in vederea 
adoptiei in alte judete: 10; 
- Copii dezinstitutionalizati – 64; 

- Adoptii monitorizate – 97. 

Servicii De Protectie Speciala In 
Sistem Rezidential 

 
Sistemul de protectie de tip 

rezidential din structura 
D.G.A.S.P.C. Bacau cuprinde la 
31.12.2008 un numar de 7 centre 
rezidentiale, din care: 3 centre sunt 
unitati organizate pe concept 
familial, iar 4 sunt de tip clasic. 
Comparativ cu debutul anului 
2008 cand pe componenta copil 
erau un numar de 8 centre, 
numarul acestora a scazut prin 
schimbarea mandatului Centrului 
rezidential “Condorul”, institutie 
destinata protectiei speciale a 
copiilor cu dizabilitati in institutie 
pentru protectia speciala a 
persoanelor adulte cu dizabilitati. 

Dinamica numarului de 
copii/tineri ocrotiti in sistem 

rezidential in perioada 
01.01.2008 – 31.12.2008: 

- Copii/tineri rezidenti la 
01.01.2008: 609 
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- Copii/tineri rezidenti la 
31.12.2008: 507 
Intrari in perioada raportata: 38 
copii, din care: 
- 21 copii din familie, in RU; 
- 8 copii din AMP; 
- 1 copil din CR ONG 
- 8 copii din familie 
Iesiri in perioada raportata: 140, 
din care: 
- 11 reintegrari 
- 59 efectul legii 
- 5 decese 
- 1 incredintare in vederea adoptiei 
- 59 transfer adulti ca urmare a 
inchiderii  C.R. “Condorul” 
- 4 plasamente CR alte judete 
- 1 plasament AMP                                                                                                                                                                                      
 
 Din totalul copiilor aflati in 
centrele rezidentiale din structura 
D.G.A.S.P.C. la data de 
31.12.2008, 313 au varste cuprinse 
intre 14 -18 ani si peste. 

In centrele rezidentiale din 
structura DGASPC Bacau, 241 
copii/tineri au certificat de 
incadrare intr-un grad de handicap 
emis de Comisia pentru Protectia 

Copilului, iar 97 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 16 copii/tineri sunt 
infectati HIV. 

La sfarsitul perioadei 
raportate, in unitatile de asistenta 
si protectie a copilului din alte 
judete erau ocrotiti 56 de copii din 
care: 30 la ONG-uri si 26 in 
centrele rezidentiale ale serviciilor 
publice de asistenta sociala.  

Cei 26 copii/tineri sunt 
persoane cu deficiente senzoriale 
care au fost orientati scolar pentru 
a frecventa forme de invatamant 
special inexistente in judetul 
Bacau. 
  In sistem rezidential public, 
din totalul de 507 copii/tineri cu 
masura de protectie, 176 
frecventeaza o forma de 
invatamant special, 123 sunt 

nescolarizati, 8 au abandonat 
scoala, 42 sunt absolventi. 

O problema majora pentru 
sistemul de protectie speciala o 
constituie cei 156 de tineri cu 
varsta peste 18 ani, ceea ce face ca 
integrarea acestora sa implice o 
abordare speciala datorita in mare 
parte dependentei de sistemul de 
protectie, iar pe de alta parte 
insuficienta dezvoltare a serviciilor 
de suport si sprijin adecvate 
nevoilor acestei categorii de 
beneficiari.  

Un indicator relevant pentru 
sistemul de protectie speciala de 
tip rezidential este durata medie de 
separare a copilului, definit si ca 
durata medie de institutionalizare. 
Pentru judetul Bacau – centrele din 
structura D.G.A.S.P.C. durata 
medie de institutionalizare este de 
152,73 luni, respectiv: 12,7 ani, 
ceea ce demonstreaza faptul ca in 
absenta unor servicii alternative in 
comunitate, corelat cu absenta 
unor forme de invatamant care sa 
permita accesul la educatie al 
copiilor cu cerinta educationala 
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speciala in mediul de origine 
separarea copiilor de propria 
familie nu este pe o perioada 
determinata ci pana la implinirea 
varstei de 18 ani, respectiv 
finalizarea studiilor.  

In anul 2008 Centrul 
Rezidential ”Condorul”, centru 
pentru copilul cu dizabilitati severe 
a fost transformat in Centru Pilot 
de servicii pentru persoanele cu 
handicap ,,Condorul” Bacau, 
conform Hotararii Consiliului 
Judetean Bacau nr.27/19.03.2008, 
transferul beneficiarilor sub 18 ani 
din C.R. ,,Condorul” si a tinerilor 
ocrotiti in centrele rezidentiale 
pentru copilul cu dizabilitati severe 
incheindu-se in luna iulie 2008. 
Astfel, bugetul si noul stat de 
functii al centrului au fost preluate 
de componenta adulti.  

Proiectul de inchidere a 
Centrului Rezidential “Pietricica” 
Comanesti continua sa se 
desfasoare in colaborare cu 
Fundatia HHC Romania, in 
prezent fiind ocrotiti in cadrul 

centrului un numar de 90 de 
copii/tineri. 
 Capacitatea Centrului 
Rezidential “Henri Coanda” Bacau 
a fost redusa prin inchiderea 
parterului din cadrul modulului 
pentru copilul aflat in dificultate. 
In cadrul acestui centru activitatea 
asistentiala a Serviciului 
Rezidential a urmarit reducerea 
masiva a numarului de beneficiari, 
ajungandu-se de la peste 100 de 
beneficiari (anul trecut) la un 
numar de 74 beneficiari.  
  

Servicii Oferite De Catre 
D.G.A.S.P.C. Pentru Tinerii 

Care Implinesc Varsta De 18 Ani 
Si Urmeaza Sa Paraseasca 
Sistemul De Protectie In 

Vederea Integrarii In Viata 
Sociala Normala 

 
Activitatile desfasurate au 

urmarit pregatirea tinerilor 
beneficiari, in raport cu varsta, 
studiile si legislatia in vigoare, in 
vederea integrarii active a acestora 

pe piata muncii la parasirea 
sistemului de protectie. 

Descriptorii de 
performanta aferenti perioadei 
ianurie - decembrie 2008 au fost 
urmatorii: 
- Nr. de beneficiari: 132 
- Numar absolventi 2008-2009 in 
evidenta Centrului: 60; 
- Nr. tinerilor integrati socio-
profesional in 2008: 52; 
- Nr. tinerilor pentru care s-a 
identificat un spatiu de cazare: 
24; 
- Numar tineri recalificati 
profesional: 13;  
- Nr. tinerilor admisi in 
invatamantul superior din 
absolventii anului 2008: 7. 

 
 

Servicii Sociale Primare De Tip 
Preventiv 

 
DGASPC Bacau acorda 

servicii cu un pronuntat caracter 
preventiv, respectiv de ingrijire si 
recuperare de zi pentru copiii cu 
dizabilitati, servicii de informare si 
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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. 
 Prin Centrul de zi pentru 
copilul cu dizabilitati Onesti, se 
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 193 copii din care: 
- 93 copii proveniti din familie; 
- 100 copii din sistemul de 
protectie protectie speciala; 
 In scopul dezvoltarii 
serviciilor de asistenta sociala 
primara, DGASPC Bacau in 
parteneriat cu Fundatia Serviciilor 
Sociale Bethany Iasi au fost 
implementate doua proiecte cu 
finantare PHARE -
COMPONENTA COEZIUNE 
ECONOMICA SI SOCIALA, 
DEZVOLTAREA RESURSELOR 
UMANE, respectiv CENTRE DE 
SERVICII PENTRU COPIL SI 

FAMILIE in localitatile Colonesti 
si Odobesti.Beneficiarii directi ai 
celor doua proiecte sunt  20 copii 
cu varsta 4 – 14 ani din familii 
aflate in dificultate, din Colonesti 
si Odobesti si familiile acestora. 
Scopul celor doua proiecte este de 
prevenire a 
marginalizarii/excluderii sociale si 
imbunatatire a calitatii vietii 
copiilor si familiilor acestora. 
Incepand cu luna februarie 2008 
cele doua Centre au fost preluate 
ca functionare in structura 
Consiliilor locale Colonesti si 
Odobesti.  
 

 
Servicii De Consiliere Si Sprijin 

Pentru Parinti Si Copii 
 

 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. 

In perioada analizata au fost 
adresate Centrului de Consiliere un 
numar de 308 sesizari, in care au 
fost implicati un numar de 551 
copii.  

Din numarul  total de 308 
sesizari,  s-au inregistrat: 
- 49 cazuri de neglijare (129 
copii); 
- 7 cazuri de abuz fizic (9 copii); 
- 6 cazuri de abuz emotional (8 
copii); 
- 58 cazuri de copii/adolescenti cu 
tulburari de comportament (58 de 
copii); 
- 188 cazuri cu alte tipologii: 
neintelegeri intre membri familiei 
si violenta domestica, situatie 
financiara precara, copii cu unul 
sau ambii parinti arestati, familii in 
care exista copii cu dizabilitati, 
minore insarcinate si alte situatii. 
 

Servicii Destinate Mamei Si 
Copilului 

 
In cadrul Directiei Generale 

de Asistenta Sociala si Protectie a 
Copilului Bacau, functioneaza un 
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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 44 mame si 57 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 – 7 
mame minore, violenta 
intrafamiliala – 17 cazuri si lipsa 
locuintei si a unei surse de venit 
stabile – 19 cazuri, probleme de 
sanatate mentala – 1 caz. 

 Modul de rezolvare a 
cazurilor a fost urmatorul: 
- 13 mame si copii au fost 
acceptati in familiile largite; 
- 7 mame, s-au integrat 
independent; 

- 12 mame si copii lor au revenit 
in familia naturala urmare a 
interventiei si medierii in cuplul 
conjugal; 
Pentru 3 copii CPC a instituit 
masuri de protectie speciala la 
AMP. 

 
 
 
 
 

Servicii De Interventie In Regim 
De Urgenta 

Pentru Copii In Situatii De Risc 
Major 

 
 

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 interventie in 
regim de urgenta in domeniul 
protectiei copilului, care este 
structurat in doua compartimente: 

a. Biroul de consiliere si sprijin 
pentru copilul abuzat, neglijat, 
exploatat si abandonat; 
b. Biroul de consiliere, informare 
si sprijin pentru copilul strazii, 
copilul repatriat si copilul - victima 
a traficului de persoane. 

Problematica Centrului 
vizeaza urmatoarele 7 (sapte) 
categorii de beneficiari: copilul 
abuzat, neglijat, exploatat, 
abandonat, copilul strazii, copilul 
repatriat si copilul victima a 
traficului de persoane. 
 
a) Situatia statistica privind 

copiii parasiti - abandonati pe 
raza judetului Bacau: 

 
Numar de copii parasiti –  
abandonati: 41 copii, din care: 
i. Copii parasiti - abandonati in 
maternitati: 21 copii 
ii. Copii parasiti - abandonati in 
pediatrie : 19 copii 
iii. Copii parasiti - abandonati in 
afara unitatilor medicale: 1 copil 
Modalitate de interventie: 
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i. Reintegrati in familia 
naturala/extinsa: 18 copii 
ii. Plasament la AMP: 23 copii 
iii. Plasament la familia 
extinsa:1copil 
iii. Cazuri in lucru: 3 copii 
 
a)  Situatia statistica privind 
copiii abuzati, neglijati, 
exploatati: 
 
Total cazuri instrumentate: 457, 
din care: 

• Abuz fizic: 61 cazuri 
• Abuz emotional: 7cazuri 
• Abuz sexual: 21 cazuri 
• Neglijare: 238 cazuri 
• Alte situatii: 130 cazuri 

 
b) Situatia statistica a copiilor 
strazii 
 
Numar cazuri: 36 cazuri 
Modalitati de interventie: 
i. Reintegrati in familia 
naturala/extinsa: 13 copii 
ii. Plasament in CPRU: 1 copil 
iii. Altele: 22 
 

c) Situatia statistica a copiilor 
repatriati 

 
Numar cazuri: 29 cazuri 

Pentru toti cei 29 copii 
DGASPC Bacau si-a dat acordul 
de repatriere, cazurile fiind 
monitorizate, pana la 12 luni. 
 
d) Situatia statistica a copiilor - 

victima a traficului de 
persoane 

 
Numar cazuri: 6 cazuri 
Cei sase copii sunt reintegrati in 
familie, fiindu-le oferite servicii de 
consiliere si monitorizare 
permanenta 
 

 
 
 

Servicii De Primire Si 
Protectie In Regim De 

Urgenta 
 

In perioada analizata, au 
beneficiat de servicii in Centrul de 

Primire in Regim de Urgenta un 
numar de 174 copii, din care: 

- 42 copii cu dispozitie de 
plasament in regim de 
urgenta/ordonanta 
presedintiala; 

- 64 copii cu referate de 
gazduire. 

- 68 copii in tranzit. 
Cele 42 cazuri copii cu masura 

de potectie in regim de urgenta au 
fost solutionate astfel: 

- Reintegrare in familia 
naturala –  6 copii; 

- Plasament AMP – 2 copii; 
- Plasament la rude – 1 copil 
- Plasament in sistem 

rezidential public – 3 copii; 
- Plasament in sistem 

rezidential privat - 7 copii; 
Cazuri in lucru la 31.12.2008 – 

19 copii. 
Durata medie de oferire a 
serviciilor /beneficiar in centru a 
fost de 4,3 luni, perioada relativ 
lunga daca se iau in considerare 
prevederile actelor normative care 
reglementeaza protectia copilului 
in regim de urgenta.  
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Servicii Pentru Copii Care 

Savarsesc Fapte Penale Si Nu 
Raspund Penal 

 
In cadrul Centrului pentru 

Servicii de tip Familial 
functioneaza Compartimentul de 
Evaluare a Copilului care 
savarseste fapte penale si nu 
raspunde penal. 

Compartimentul 
monitorizeaza la data de 
31.12.2008, 24 cazuri 
supraveghere specializata din 
care: furt  - 20 cazuri, altele – 4 
cazuri. 
  

Activitatea Serviciului De 
Evaluare Complexa A Copilului 
 

In evidenta Serviciului de 
evaluare complexa a copulului cu 
dizabilitati sunt 2193 copii cu 
dizabilitati, incadrati in grad de 
handicap/orientati scolar, din 
care: 1994 copii incadrati in grad 
si 199 copii cu certificate de 

orientare scolara care nu necesita 
incadrare in grad. 

Distributia pe grade este 
urmatoarea: 
- Gradul I – 1048 copii; 
- Gradul II – 421 copii; 
- Gradul III – 523 copii; 
- Gradul IV -  2 copii 

In perioada raportata au primit 
certificate de incadrare in grad de 
handicap un numar de 394 cazuri 
noi, din care: 336 cu grad si 58 
cu orientari scolare . 

Din totalul copii incadrati in 
grad de handicap, 1793 copii, 
beneficiaza de prestatii sociale 
conform Legii 448/2006, iar 402 
copii cu dizabilitati beneficiaza 
de servicii de ingrijire, recuperare 
si reabilitare in centre de zi publice 
sau private. 
 

III. ACTIVITATI SI 
REZULTATE OBTINUTE IN 

PROTECTIA PERSOANELOR 
CU HANDICAP / PERSOANE 
ADULTE IN DIFICULTATE 

Cea de-a doua componenta a 
Planului de actiune a Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Bacau se refera 
la protectia persoanelor adulte. 

Obiectivele generale ale 
domeniului la care s-a raportat 
activitatea sunt: 
- Revizuirea si 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; 
- Asigurarea accesului la servicii 
sociale si medicale a persoanelor 
cu dizabilitati si prevenirea 
institutionalizarii. 
- Asigurarea serviciilor destinate 
protectiei persoanelor varstnice 
aflate in dificultate 

Prioritatea activitatii 
desfasurate a fost continuarea 
procesului de reforma la nivelul 
serviciilor functionale si 
structurilor din subordinea 
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DGASPC, care vizeaza 
restructurarea/inchiderea 
institutiilor rezidentiale, avand ca 
finalitate imbunatatirea calitatii 
serviciilor asigurate beneficiarilor 
acestor institutii si implicit 
cresterea standardului de viata. 

Asistenta Sociala a Persoanelor 
Adulte aflate in Dificultate 

In aceasta perioada au fost 
instrumentate de catre specialistii 
serviciului un numar 1808 cazuri 
eliberare acorduri, din care: 
- acorduri date pentru angajarea 
unui asistent personal: 1157 
cazuri;  
- acorduri privind optiunea de 
indemnizatie: 651 cazuri;  

Urmare a analizei 
solicitarilor de eliberare accord 
pentru asistent personal 
/indemnizatie au fost respinse 30 
dosare. 

De asemenea, au fost 
solutionate 72 petitii si 40 cazuri 
de eliberare roviniete, iar 3 cazuri 

nu au fost aprobate din motive 
tehnice.  

A fost finalizata baza de 
date a asistentilor personali pe 
baza informatiilor primite de la 
Primarii si s-au realizat patru 
intalniri cu asistenti personali in 
vederea instruirii prevazuta in 
Legea 448/2006, republicata. 

S-au facut demersuri 
finalizate favorabil pentru 
sprijinirea unei persoae aflata in 
dificultate pentru obtinerea actelor 
de identitate, drepturilor de pensie 
si reintegrarea in Caminul de 
batrani Bacau. 

De asemenea, s-au facut 
demersuri catre SPAS Bacau 
pentru instituirea unui numar de 14 
curatele.  

Au avut loc intalniri si 
discutii cu reprezentantii 
primariilor implicate in proiectul 
comun D.G.A.S.P.C. – F.S.C. 
"Reteaua de ingrijire la domiciliu 
pentru persoane varstnice – un 
model de lucru in parteneriat" 
PHARE 2004/016-772.04.02.03 
02.01.110, finantat prin Programul 

PHARE 2004 – 2006 Coeziune 
Economica si Sociala jud. Bacau 
pentru preluarea echipelor care au 
desfasurat activitatile de ingrijire si 
asistenta.  

Din cele sase primarii 
implicate in proiect respectiv: 
Moinesti, Margineni, Podu 
Turcului, Nicolae Balcescu, 
Filipesti, Racaciuni doar patru 
dintre ele au preluat si continuat 
acest proiect: Racaciuni, Moinesti, 
Nicolae Balcescu, si Margineni. 

 
 

Asistenta sociala a victimelor 
violentei domestice 

 
In structura DGASPC 

functioneaza din anul 2007 in 
cadrul Serviciului Antisaracie si 
Prevenire a Violentei in Familie si 
Marginalizarii Sociale 
Compartimentul pentru Prevenirea 
Violentei in Familie. In perioada 
analizata activitatea s-a concretizat 
in: 
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a. Nr. cazuri active la 1 
ianuarie 2008 = 16  
(saracie = 7; violenta = 9) 

b. Nr. cazuri intrate in anul 
2008 = 97 (saracie = 49; 
violenta = 48) 

c. Nr. cazuri inchise in anul 
2008 = 39 (saracie = 17; 
violenta = 22) 

d. Nr. cazuri active la 31 
decembrie 2008 = 54 
(saracie = 29; violenta = 
25) 

e. Nr. cazuri redirectionate 
catre alte servicii = 4;    

f. Nr. cazuri inregistrare 
tardiva a nasterii in anul 
2008 =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.  

De asemenea, in anul 2008 
au fost desfasurate actiuni de 
mediatizare a serviciilor oferite in 
cadrul compartimentului. 

 
Acordarea serviciilor sociale 

specializate in sistem rezidential.  
Dezvoltare si diversificare 

servicii sociale 
 

La 01.01.2008 in sistemul de 
protectie speciala de tip 
rezidential, care insuma 9 institutii 
rezidentiale erau 832 beneficiari, 
din care: 

• 632 beneficiari cu 
domiciliul in jud. Bacau 

• 200 beneficiari cu 
domiciliul in ale judete. 
In perioada analizata, s-au 

inregistrat 38 intrari noi, 59 
intrari prin schimbare de 
mandat institutie si 35 iesiri 
astfel ca numarul adultilor in 
sistem rezidential la sfarsitul 
perioadei raportate era de 894 
persoane din care: 

• 698 persoane erau 
incadrate intr-un grad de 
handicap, 

• 192 persoane aveau 
domiciliul in alte judete. 

De asemenea, la 31.12.2008 erau 
asistate in centre de protectie 
speciala din alte judete un numar 
de 74 persoane adulte cu 
domiciliul in jud. Bacau. 

In perioada raportata, in 
scopul optimizarii activitatii de 
protectie speciala si oferirea de 
servicii adecvate dizabilitatii s-au 
efectuat un numar de 26 transferuri 
intre centre. Si a fost reevaluata 
incadrarea in grad de handicap 
pentru un numar de 187 persoane 
asistate. 

O realizare importanta poate 
fi considerata incadrarea in munca 
a unui numar de 6 persoane cu 
dizabilitati asistate in centrele de 
protectie speciala din structura 
D.G.A.S.P.C. Bacau. 
La data de 31.12.2008 numarul 
total de cereri de asistare aflat in 
evidenta DGASPC Bacau era de 
220. 

In primul trimestru al anului 
2008, s-a modificat structura 
DGASPC – componenta adulti – 
centre de protectie speciala, prin 
transformarea Centrului rezidential 
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“Condorul” de pe componenta 
copil in Centru Pilot de Servicii 
pentru Persoanele cu Handicap.  
 Centrul pilot are o capacitate 
de 50 locuri si un numar de 59 
beneficiari. 
 Aceasta schimbare de 
mandat a determinat cresterea 
numarului de beneficiari a-i 
serviciilor de protectie speciala. 

Trebuie remarcat si faptul ca 
media de varsta/total sistem de 
protectie speciala de tip rezidential 
este de 52,4 ani, iar durata medie 
de institutionalizare este de 
aproximativ 19,6 ani/total 
institutii de protectie speciala. 

In sem. I 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 semestrul I 2008  
rezidenti din cadrul CRRN 

Racaciuni au participat la 
competitii internationale “Special 
Olimpics” – Danemarca, Marea 
Britanie, Irlanda, Scotia, Olanda si 
Belgia. 

De asemenea, 8 beneficiari 
din CRRPH Ungureni au participat 
la concursul “Special Olimpics” 
desfasurat la Arad in perioada 18 – 
19 aprilie 2008.  

 
Prestatii sociale 

 
 La 31.12.2008 sunt in plata 
un numar de 14.825 persoane cu 
handicap, neinstitutionalizate, din 
care: 

• Copii - 1.793 (cu mentiunea 
ca incepand cu 01.01.2008 
se face plata numai la 
bugetul personal 
complementar - plata 
alocatiei duble fiind preluata 
de Directia de  Munca si 
Protectie Sociala), 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. 

 Facem mentiunea ca in 
comparatie cu 01.01.2008, 
numarul persoanelor cu handicap 
care beneficiaza de prestatii 
sociale a crescut de la 13.036 la 
14.825 la 31.12.2008. Cresterea 
fost de 1789 persoane. 
   

 
IV. RESURSE UMANE 

 
 

Intreaga activitate 
desfasurata de catre salariatii 
Serviciului resurse umane si in 
anul 2008, a fost centrata pe 
indeplinirea la un nivel calitativ 
superior si cu maxima eficienta a 
tuturor obiectivelor cuprinse in 
strategia proprie pentru acest an. 

In  cursul anului 2008 s-a 
actionat in dimensionarea 
corespunzatoare a personalului 
angajat in centrele de servicii 
sociale si in centrele rezidentiale 
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pentru copii si persoane adulte, in 
concordanta cu prevederile 
Programului de reforma in 
domeniul activitatii de protectie a 
copilului si a persoanelor adulte 
pentru anul 2008.  

Astfel pana la sfarsitul 
anului 2008 s-au organizat un 
numar de 12 concursuri pentru 
selectia personalului, care au avut 
ca rezultat incadrarea unui numar 
de 241 persoane pentru o gama de 
21 profesii si specialitati, astfel la 
31 decembrie 2008, din totalul de 
2129,5 posturi prevazute in statul 
de functii al Directiei generale, 
sunt ocupate un numar de 2070 
posturi. In ceea ce priveste 
promovarea in cariera, s-a acordat 
prioritate personalului angajat, 
astfel au fost promovati de la 
debutant un numar de 92 salariati, 
in trepte si grade superioare de 
incadrare un numar de 89 salariati 
din care in functii de conducere un 
numar de 12 salariati. 

Deasemenea in aceast an, un 
numar de 94 salariati au solicitat 
incetarea activitatii, din care 8 

prin demisie, iar unui numar de 27 
salariati le-au fost suspendate 
contractele individuale de munca, 
din care la 24 salariati pe perioada 
concediilor de crestere si ingrijire a 
copilului pana la implinirea varstei 
de 2 ani si 8 salariati pentru 
concediu fara plata, ceea ce denota 
un grad mare de fluctuatie a 
personalului, cat si unele dificultati 
de selectionare si incadrare ce tin 
de lipsa personalului calificat in 
domeniu si atractivitatea scazuta 
din punct de vedere salarial al 
profesiilor din domeniul asistentei 
sociale avand in vedere ca salariul 
mediu brut pe tara pentru anul 
2008 este 1550 lei iar la nivelul 
Directiei generale acesta este doar 
de 1165 lei. De exemplu un 
salariat in functia de psiholog 
principal primeste un salariu de 
baza diferit in functie de sectorul 
de activitate, astfel in sanatate 
primeste un salariu de baza 1773 
lei/luna, in invatamant un salariu 
de 1540 lei/luna, iar in asistenta 
sociala un salariu de 1120 lei/luna, 
bineinteles la aceste salarii se 

adauga sporurile aferente in 
functie de sectorul de activitate. 

Pentru asigurarea unor  
servicii de calitate conform 
Standardelor  de calitate minime 
obligatorii numarul de posturi la 
nivelul Directiei generale pentru 
anul 2008 ar trebui sa fie de 2608, 
deci avem un minus de 493 
posturi, dar nici cele prevazute nu 
sunt ocupate toate, ceea ce denota 
o mare lipsa de personal ducand la 
desfasurarea cu greutate a 
serviciilor si acoperirea cu 
personal, cel putin in perioadele de 
varf a efectuarii concediului de 
odihna neputanduse asigura 
permanenta, astfel in lunile iulie si 
august timpul de lucru la nivelul 
Directiei generale este utilizat intr-
un procent de 84,76% si respectiv 
83,21%.  

De asemenea, Serviciul 
resurse umane s-a implicat cu 
raspundere in crearea si 
permanentizarea unui climat optim 
de munca in cadrul institutiei, cu 
accent pe diminuarea si 
combaterea actelor de indisciplina 
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a salariatilor si solutionarea 
potentialelor conflicte in munca, 
astfel cele 12 sanctiuni acordate 
pana la sfarsitul anului. 

In aceasta ordine de idei se 
inscrie si preocuparea pentru 
solutionarea corespunzatoare a 
celor 85 petitii adresate institutiei 
pe linia activitatii de resurse 
umane. 

Mentionam faptul ca, si in 
aceast an  Serviciul resurse umane 
a continuat colaborarea cu Biroul 
strategii, programe, proiecte in 
domeniul asistentei sociale si 
protectiei copilului realizand 
activitatea de resurse umane la 
nivelul celor 5 proiecte care s-au 
derulat pe parcursul acestui an. 

Pana la data de 31 decembrie 
2008 ca urmare a prevederilor 
Anexei nr.1 din Hotararea 
Guvernului nr.1007/2005 pentru 
aprobarea Nomenclatorului 
institutiilor de asistenta sociala si a 
structurii operative de personal, a 
Regulamentului-cadru de organizare 
si functionare a institutiilor de 
asistenta sociala, precum si a 

Normelor metodologice de aplicare 
a procedurilor art.5, alin.(1) din 
Hotararea Consiliului Judetean 
Bacau nr.85/2005, s-a procedat, la 
reorganizarea structurii si activitatii 
institutiei  in raport cu obiectivele 
Strategiei judetene in domeniu si a 
reglementarilor legale in vigoare.  

Mentionam faptul ca, potrivit 
prevederilor proiectului de 
modificare a Legii nr.678/2001 
privind prevenirea si combaterea 
traficului de persoane , Directia 
generala cuprinde in aparatul 
propriu la Serviciul pentru ingrijire 
de tip rezidential in domeniul 
asistentei sociale a persoanelor 
adulte – Compartimentul pentru 
asistenta victimelor traficului de 
persoane adulte cu 2 posturi. 

Deasemeni prin Hotararea 
Condiliului Judetean nr. 30 din 
17.03.2008 Centrul rezidential 
„Condorul” Bacau cu 57 posturi s-a 
transformat in Centrul pilot de 
servicii pentru persoanele cu 
handicap „Condorul” Bacau cu 60,5 
posturi, iar prin Hotararea 
Condiliului Judetean nr.154 din 

08.12.2008 Centrul rezidential 
„Pinochio” Bacau a fost transformat 
in Centrul de tip respiro  „Pinochio” 
Bacau cu un nr. de 22 posturi si a 
fost infiintat Centrul de pregatire 
pentru o viata independenta a 
persoanelor cu dizabilitati 
„Minerva” Buhusi cu 13 posturi. 

 Si in acest an 2008 s-a 
actionat cu consecventa in vederea 
cresterii continue a calitatii 
pregatirii profesionale a 
salariatilor, obiectiv concretizat 
prin organizarea cursului de 
calificare de gradul II in profesia 
de lucrator social, absolvit de 199 
de persoane din care 148, 
reprezentand 74% din total sunt 
salariati ai Directiei generale, 
conform graficului de mai jos. La 
acest curs si-au adus aportul 9 
specialisti din cadrul Directiei 
generale. 

Deasemenea in calitate de 
furnizor de forta de munca 
autorizat Directia generala in acest 
an a obtinut autorizatia pentru 
organizarea cursului de initiere in 
ocupatia de asistent maternal, curs 
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care are ca obiective initierea si 
perfectionarea tuturor salariatilor 
incadrati in functia de asistent 
maternal profesionist, cat si a celor 
care urmeaza a fi incadrati pe 
aceasta functie, si la care isi aduc 
aportul un numar de 6 specialisti 
din cadrul Directiei generale. 

   In aceeasi nota se inscriu 
activitati de formare permanenta a 
personalului, finantate din bugetul 
institutiei la care au participat doar 
105 persoane, reprezentand 5% din 
totalul de 2033 salariati ai 
institutiei.  

De asemenea, in cadrul 
Directiei generale a fost prevazut 
pentru anul 2008 un buget de 
103.000 lei pentru formare 
profesionala, din care, pana la data 
de 31 decembrie 2008 au fost 
cheltuiti 53.860 lei. 

                  De altfel, si in acest an 
am acordat sprijin si am coordonat 
metodologic conducerile centrelor 
pentru buna desfasurare a evaluarii 
performantelor profesionale 
individuale ale salariatilor din cadrul 
directiei si in acelasi timp acordarea 

salariilor de merit salariatilor care s-
au distins prin rezultate bune in 
munca obtinute in anul 2007. Astfel 
in anul 2008 din totalul de 316 
salarii de merit cuvenite conform 
Ordonantei Guvernului nr.10/2008 
privind nivelul salariilor de baza si 
al ator drepturi ale personalului 
bugetar, s-au acordat un numar de 
291 salarii de merit din care un 
numar de 49 s-au acordat 
personalului de conducere, iar un 
numar de 242 salarii de merit s-au 
acordat pentru personalul de 
executie din cadrul Directiei 
generale. 

Pe parcursul anului 2008 s-
au instituit si permanentizat 
activitati de indrumare si control, 
intalniri de lucru lunare cu 
personalul salariat din centrele de 
servici sociale si centrele 
rezidetiale in domeniul resurselor 
umane, prilej cu care s-au constat 
din partea unor centre rezidentiale 
unele nereguli pe linie de resurse 
umane. 

Pentru anul 2009, salariatii 
Serviciului resurse umane isi 

propun ca obiective reluarea si 
continuarea celor incepute si 
urmarite pana la aceasta data, dar 
la un nivel calitativ superior si 
adaugarea altora, in functie de 
stategia judeteana si a actelor 
normative  in domeniu, in 
eventualitatea modificarii, 
completarii si aparitiei altora noi.    
      
 

 
 
 

V. ELABORARE  PROIECTE  
 
 

In cadrul programului de 
finantare Phare 2006 Coeziune 
economica si Sociala - Dezvoltarea 
Serviciilor Sociale au fost 
elaborate si depuse in vederea 
evaluarii un numar de 13 proiecte, 
la finalul evaluarii acestora 
situatia fiind urmatoarea:  
- 2 proiecte  au fost propuse in 
vederea finatarii de la Comisia 
Europeana: “Unitatea mobila de 
interventie la domiciului” 
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aprobat prin H.C.J. 
120/22.09.2008 cu un buget de 
75.000 Euro si 11.280 Euro 
Consiliul Judetean Bacau; 
“Centrul de Informare, 
Consiliere si Sprijin pentru 
familiile copiilor cu autism” 
aprobat prin HCJ 121/22.09.2008, 
cu un buget de 54.760 Euro de la 
Comisia Europeana si 7495 Euro 
de la  Asociatia Crestina de 
Caritate Misiune si Ajutor Betania.  
- 7 proiecte au fost  declarate 
eligibile si au fost trecute pe lista 
de rezerva ( Centrul de Servicii 
pentru Copil si Familie –Satu 
Nou,Colonesti ; Centrul de Servicii 
Comunitare Blagesti, Centrul de 
Servicii Comunitare Racova; 
Centrul de Servicii Comunitare 
Parincea; Centrul de Servicii 
Comunitare Magiresti; Birou de 
Consiliere si Sprijin M.Casin; 
Birou de Consiliere si Sprijin 
Tamasi)  
- 4 proiecte respinse in etapa de 
evaluare a pre-propunerii (“Vreau 
sa fiu independent” ; “Complex de 
Servicii Sociale” Moinesti ; 

“Centrul de Sprijin Pre-adoptie si 
Post-adoptie”; « Centrul Artemis 
pentru combaterea violentei 
domestice”) 

A fost elaborat proiectul 
“Restructurarea Centrului de 
Recuperare si Reabilitare 
Neuropsihiatrica Racaciuni” in 
cadrul Proiectului privind  
Incluziunea Sociala – Programul 
pentru Persoane cu Dizabilitati 
cu finantare prin imprumutul 
Guvernului Romaniei de la 
Banca Internationala de 
Reconstructie si Dezvoltare.  

Proiectul are ca si scop 
restructurarea CRRN Racaciuni 
prin crearea unui CIA cu 48 de 
locuri si 4 LP-uri protejate de tip 
familial. Proiectul a fost declarat 
castigator cu un punctaj de 90 de 
puncte fiind la treilea proiect din 9 
proiecte castigatoare. Bugetul total 
aprobat: 1.136.900 Euro, din care 
970.000 Euro de la BIRD si 
166.900 Euro CJ Bacau.  In data 
de 08.09.2008 s-a semnat 
contractul de finantare. In prezent 
suntem in etapa aprobarii 

indicatorilor tehnico-economici 
conform legislatiei in vigoare si a 
obtinerii avizelor necesare 
autorizatiei de constructie.  

In cadrul Programului 
„Initiativa pentru copiii strazii” 
in colaborare cu Centrul pentru 
servicii de interventie in regim 
de urgenta a fost elaborat 
Subproiect  - „Adapost de zi si 
de noapte pentru copiii strazii –
 Morcoveata” 

Subproiectul a fost declarat 
castigator cu un punctaj de 83 de 
puncte, fiind al treilea proiect din 9 
castigatoare. Bugetul aprobat 
pentru subproiect este de 
456.925,54 Euro din care 250.000 
Euro finantare neramburabila. 
Contractul de finantare a fost 
semnat in data de 14.07.2008, 
aceasta data fiind considerata data 
de start a proiectului. In prezent 
suntem in etapa finalizarii 
documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventii si a 
obtinerii avizelor necesare 
autorizatiei de construire.  
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 In cadrul  Programelor de 
Interes National lansate de 
ANPDC (PIN2/2008; PIN3/2008; 
PIN4/2008) au fost elaborate 3 
proiecte dupa cum urmeaza:  

 „Servicii specializate pentru 
copilul delincvent: Centrul 
rezidential pentru orientarea, 
supravegherea  si reinsertia 
sociala a copilului delincvent; 
Centrul de zi pentru orientarea, 
supravegherea  si reinsertia 
sociala a copilului delincvent”. 

 “Program de perfectionare a 
profesionistilor din sistemul de 
protectie a copilului”  

 „Dezvoltarea retelei de 
servicii sociale comunitare 
pentru copil si familie”  
 Din pacate, datorita unor 
neclaritati din ghidul aplicantului 
care au determinat incadrarea 
gresita a unor cheltuieli in buget, 
proiectele au fost declarate 
neeligibile. Am contestat hotararea 
Comisiei de evaluare dar 
solutionarea nu a fost in favoarea  
noastra.  

A fost finalizata 
implementarea: 

• Proiectelor Phare 2004 
(CSCF Odobesti si 
Colonesti  si Reteaua de 
ingrijire la domiciu); 

•  “Informare si 
sensibilizare in problematica 
HIV / SIDA” cu finantare de la 
Guvernul Republicii Irlanda 
(Departamentul Development 
Cooperation Ireland 
 

 
Concluzii 

  au fost elaborate si inaintate 
pentru evaluare 18 proiecte din 
care 4 au fost aprobate in vederea 
finatarii (procent de reusita 
22,23%);  

 valoarea toatala a finantarii 
nerambursabile obtinuta  este 
1.349.760 Euro;  

 prin implementarea acestor 
proiecte vor fi create ~140 locuri 
de munca si 8 noi servicii sociale 
specializate si primare (de exp: 
primele locuinte protejate pentru 
persoane cu dizabilitati; primele 

echipe mobile; primul adapost de 
zi si de noapte pentru copilul 
strazii, etc.);   

 au fost finalizate ca 
implementare un numar de 3 
proiecte  ceea ce inseamna 3 noi 
tipuri de servicii functionale; ~ 65  
locuri de munca create la nivelul 
comunitatilor rurale; ~ 840 de 
beneficiari inclusi in programe de 
interventie etc.  
   

 
 

VI. RESURSE FINANCIARE 
 

                   Principalii piloni pe 
care s-a sprijinit finantarea 
activitatii desfasurate de DGASPC 
Bacau in anul 2008 sunt: 

- venituri proprii (contributii)  
1,56% (1.220 mii lei); 

- subventii/alocatii 12,8 % 
(11.961,5 mii lei din care 
5.643,59 venituri incasate de 
la primarii prin contracte de 
asociere si 6.317,91 mii lei 
subventii/alocatii de la 
Consiliul Judetean Bacau); 
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- transferuri de la 
MMSSF+ANPH 44,27% 
(41.345 mii lei); 

- TVA 42,91 % (40.084 mii 
lei); 

- Sponsorizari pe baza de 
contract 0,01% (4,5 mii lei) 

                  Situatia prevederilor 
bugetare anuale, a platilor si 
cheltuielilor la data de 31.12.2008 
se prezinta asfel : 

 
     
   
 
 

  Mii lei 
Denumire 
indicator 

Total buget 
an 

2008 

Plati efectuate 
la data 

31.12.2008 

Procent de 
realizare al 

platilor  
% 

Componenta 
ADULTI 

21.509,91 21.504,23 99,97 

Componenta  
COPIL 

26.871,90 26.847,71 99,90 

Aparat propriu 3.688,19 3.684,38 99,89 

Cofinantare 
fundatii si 
asociatii 
(BETANIA) 

500 500 100 

Transferuri de la 
MMFES +ANPH 

41.345 40.910,15 98,94 

Cofinantare 
proiecte Phare 

251 96,40 38,40 
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Venituri din anii 
precenti 

-770 -770 100 

TOTAL 93.395 92.772,87 99,33 
 
         Comparativ cu anul 2007  cresterile  la principalii indicatori realizati la 31.12.2008 se prezinta astfel:                                           
                                                                                                                                
                                                                                                                                                                   Mii lei 

 Componenta Copil Componenta Adulti Aparat propriu total 
Denumire 
indicator 

Plati an 
2007 

Plati 
31.12.2008

Plati an 
2007 

Plati 
31.12.2008

Plati an 
2007 

Plati 
31.12.2008

Plati an 
2007 

Plati 
31.12.2008

Cheltuieli 
personal 

14.408 20.283,24 10.843 15.026,36 1.872 2.917,27 27.123 38.226,87

Cheltuieli 
materiale 

6.042,50 6.244,49 5.520,78 5.812,87 545 767,11 12.108,28 12.824,47

Cheltuieli de 
capital 

524 319,98 1.060,50 665 227 - 1.811,50 984,98

Cofinantare 
proiecte Phare 

- - - - 2.182,09 96,40 2.182,09 96,40

TOTAL I 20.974,50 26.847,71 17.424,28 21.504,23 4.826,09 3.780,78 43.224,87 52.132,72
Cofinantare 

fundatii si 
asociatii 

(Betania) 

- - - - - 500 - 500

Transferuri de 
la 

MMFES+ANPH 

- - - - 34.583 40.910,15 34.583 40.910,15

Venituri din anii 
prec. 

- - - - -770 - -770

Total General 20.974,50 26.847,71 17.424,28 21.504,23 39.409,09 44.420,93 77.807.87 92.772,87
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           Fata de anul 2007 cresterile salariale la data de 31.12.2008  sunt de 70,95 %  datorita  indexarii  si noilor 
sporuri acordate conform contractului colectiv de munca negociat in luna aprilie 2008 precum si a cresterii numarului 
de salariati. 
           Contul de executie  al DGASPC Bacau la data de 31.12.2008 pe componenta copil,adult, aparat propriu este 
prezentat in anexa nr.1.  
           La titlul 20 “ Bunuri si servicii “ din totalul cheltuielilor materiale  ale centrelor din subordine  de 12.824,47 
mii lei din bugetul pe anul 2008 aprobat,   9,88  % reprezinta reparatii curente realizate. Cele mai importante reparatii 
curente care au fost efectuate sunt urmatoarele :  
         
        Mii lei 
Nr crt Denumire centru Plati efectuate la 

reparatii curente 
la 31.12.2008 

Explicatii 

1 CR Ghiocelul 53,39 Reparatie canalizare 
2 CR Alexandra 

Onesti 
56,86 Reparati ( gresie+faianta) 

3 Centrul Maternal 473,71 Reparatii interioare, 
gresie,faianta;,izolatie fatada 
exterioara;reparatii 
uluce+burlane,inlocuit tamplarie lemn 
cu termopane, 

4 CR Henri Coanda 87,17 Inlocuit tamplarie lemn cu termopan 
la usile de la parterul cladirii si usile 
de la baile cladirii;reparatii centrala 
termica 

5 CR ProFamilia 199,38 Ignifugare, reparatii interioare 
6  CR Casa Mea 93,87 Inlocuit tamplarie termopan la 2 
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apartamente din Buhusi si reparatii 
balcoane  +revizie centrale termice de 
apartament 

8 CIA Rachitoasa 310,09 Reabilitare fatada cladire +materiale 
pentru reparatii 

9 CRRN Racaciuni 18,08 Materiale pentru 
reparatii(ciment,var,diverse) 

10 CRRPH Comanesti 44,20 Materiale reparatii diverse+reparatie 
centrala termica 

11 CIA Comanesti 19,73 Reparatii cos fum 
 
       DGASPC Bacau se inregistreaza la sfarsitul anului 2008 cu furnizori neachitati la cheltuieli materiale in suma de 
507,63 lei din care pe centrele de copii 274,87 lei iar la centrele de adulti 232,76 lei. 
 
       La titlul 70 “Cheltuieli de capital” din programul de investitii aprobat pe anul 2008 in suma de 985 mii lei au 
fost realizate urmatoarele obiective de investitii: 
 
      Mii lei 
Nr 
crt 

Denumire 
centru 

Plati 
realizate la 
31.12.2008 

Denumire obiectiv de investitie 

1 CR Pinochio 299,98 Constructie corp cladire (lucrare in continuare 
inceputa in anul 2007) 

2 CR Pro Familia 20 Dotari (centrale termice) 
2 CRRPH 

Ungureni 
620 Reparatie capitala acoperis 

3 CRRN 
Racaciuni 

45 Forare put 

 total 984,98  
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           La titlul 57 ” Transferuri “  cu fonduri primite de la bugetul MMFES prin Directia de Munca si ANPH pentru  
persoanele cu handicap neinstitutionalizate,  principalii indicatori realizati se prezinta astfel:  
 

 Mii lei
Nr 
crt 

Denumire prestatie sociala Numar mediu 
lunar 

beneficiari la 
31.12.2008 

Total plati la 31.12.2008 

1 Alocatie de stat pentru copilul cu handicap-
dubla(200%) 

- 104,89 

2 Alocatie de hrana pentru copilul cu HIV – 
sida 

4 38,01 

3 Indemnizatie insotitor pentru adultul 
nevazator-grav 

1.127 5.491,92 

4 Indemnizatie lunara pentru persoana cu 
handicap grav 

4.652 9.967,18 

5 Indemnizatie lunara pentru persoana cu 
handicap accentuat 

7.210 12.593,93 

6 BPC pt persoana cu handicap grav 5.468 5.353,96 
7 BPC pentru persoana cu handicap accentuat 7.471 5.371,12 
8 BPC pt persoana cu handicap mediu 1046 329,18 
9 Transport CFR 5.667 384,7 
10 Transport interurban auto - 778,89 
11 Taxe postale pt transmiterea drepturilor - 496,38 
 TOTAL - 40.910,15 
Totodata in perioada de raportare 
au fost rezolvate un numar de 210 
cereri privind mandatele returnate 

ale persoanelor cu handicap 
neinstitutionalizate in suma de 

126,92 mii lei. Platile respective s-
au derulat din contul 5006. 
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Sume alocate din venituri 
proprii 
        Veniturile proprii realizate 
din activitatea de autofinantate (in 
principal contributii beneficiari 
centre de adulti si unele activiti din 
vanzare produse) de catre centrele 
de adulti  la finele anului sunt de 
731,56 mii lei la care s-a adaugat 
suma de 483,67 lei reportata din 
anul 2007 rezultand un fond de 

1.215,23 lei. Din sumele incasate 
au fost cheltuite un  procent de 
71,81 % din total pentru 
acoperirirea unor nevoi urgentre 
intrucat bugetul aprobat din 
fondurile primite de la Consiliul 
judetean  a fost insuficient. 
     Contul de executie din 
activitatea de autofinantate se 
prezinta astfel: 
 

Nr 
crt 

Denumire centru Sold 
initial la 
inceput 
an 2008 

Venituri 
proprii 

incasate la 
31.12.2008

Total 
venituri 

2008 

Plati efectuate din 
venituri proprii 

31.12.2008 

1 CRRN Darmanesti 76,82 88,89 165,71 69,99
2 CRRPH Comanesti 241,26 174,69 415,95 333,01
3 CRRN Racaciuni 38,50 155,08 193,58 178,43
4 CRRPH Ungureni 20,61 32,17 52,78 47,09
5 CITO Miorita Parincea 0,91 4,52 5,43 4,12
6 CIA Rachitoasa 76,84 107,51 184,35 99,09
7 CIAPD Comanesti 2,35 42,81 45,16 5,88
8 Activitate proprie 

(cursuri) 
26,38 125,89 152,27 135,09

 TOTAL INCASARI 483,67 731,56 1.215,23 872,70
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Sponsorizari, contracte de 
donatie 
 
           In perioada 01.01-
31.12.2008 DGASPC Bacau a 
beneficiat de sponsorizari in bani 
in suma de 4,50 mii lei (2 mii lei 
de la Grup Termloc si 2,50 mii lei 
de la Vasion) ce a fost folosita de 
CRRN Racaciuni pentru 
participarea la competitia pentru 
persoanele  cu handicap ruta 
Esbjerg - Brussels prin Danemarca 
- Anglia –Tara Galilor – Irlanda de 
Nord - Scotia - Olanda - Belgia. 
          De asemeni s-au primit 
urmatoarele produse : 
- alimente  in suma de 234,67 mii 
lei; 

- materiale de curatenie si alte 
materiale in suma de 15,26 mii lei; 
- imbracaminte si alte obiecte de 
inventar in suma de 17,21 mii lei; 
        Fundatia Sera Romania din 
Bucuresti a donat autoturismul 
Dacia Logan  imediat dupa ce s-a 
incheiat proiectul la data de 
30.06.2008, fiind preluat de 
Seviciul antisaracie si prevenirea 
violentei in familie si 
marginalizarii sociale. 
          Dintre societatile care au 
sponsorizat centrele din subordine  
s-au remarcat: 
 

- SC Tnuva Romania 177,30 
mii  lei (alimente) 

- Agricola International  8,86 
mii lei(alimente) 
- SC Vita Provita 8,23 lei 
(materiale de curatenie, 
imbracaminte, alimente) 
- SC Androv Trading 5,58 mii 
lei(imbracaminte) 
- SC Rom Est Euro 1,70 mii lei 
(alimente,medicamente) 
- Metro 1,16 (alimente) 
- Biserica Adventista 0,68 mii 
lei (alimente, materiale de 
curatenie) 
- Sensiblu 0,54 mii lei 
(medicamente) 
- Nestle Romania 2,80 mii lei 
(alimente) 
- alte persoane fizice  4,49 mii 
lei (alimente) 
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Buget 2008, din care: Realizat 2008, din care: 

Denumire centru 

N
r.

 b
en

ef
ic

ia
ri

 

N
r.

 S
al

ar
ia

ti 

Total Perso
nal 

Mate
riale 

Inves
titii 

Transf
eruri 

TOT
AL 

Plati 
chelt
uieli 
de 

perso
nal 

Plati 
chelt
uieli 
mate
riale 

Plati 
inves
titii 

Plati 
transf
eruri 

Centrul pentru servicii privind 
adoptia Bacau   8

192,11 169,78 22,33 0,00 0,00 190,15 169,80 20,35 0,00 0,00 
Centrul pentru servicii de tip familial 
Bacau 612 521 9.326,7

6
8.587,2

4 739,52 0,00 0,00
9.326,

76
8.587,

24 739,52 0,00 0,00 
Centrul pentru servicii de interventie 
in regim de urgenta in domeniul 
protectiei copilului Bacau 

41 13
297,86 270,99 26,87 0,00 0,00 297,86 270,99 26,87 0,00 0,00 

Centrul Rezidential "GHIOCELUL" 
Bacau 79 64 1.875,6

6
1.250,5

7 625,09 0,00 0,00
1.873,

32
1.249,

41 623,91 0,00 0,00 
Centrul de consiliere si sprijin pentru 
parinti si copii Bacau   6

164,94 128,54 36,40 0,00 0,00 162,90 127,49 35,41 0,00 0,00 
Centrul pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta 
Bacau 

  4
109,10 95,45 13,65 0,00 0,00 109,10 95,45 13,65 0,00 0,00 

Centrul Rezidential 
"ALEXANDRA" Onesti 107 102 2.561,8

8
1.899,3

5 662,53 0,00 0,00
2.557,

93
1.895,

40 662,53 0,00 0,00 
Centrul de zi pentru copilul cu 
dizabilitati Onesti 94 19

322,61 262,49 60,12 0,00 0,00 322,57 262,46 60,11 0,00 0,00 
Centrul Rezidential "PIETRICICA" 
Comanesti 90 87 2.133,5

5
1.564,3

0 569,25 0,00 0,00
2.130,

34
1.562,

26 568,08 0,00 0,00 
Centrul Rezidential "HENRI 
COANDA" Bacau 80 71 2.066,1

2
1.317,7

0 748,42 0,00 0,00
2.064,

02
1.316,

29 747,73 0,00 0,00 
Centrul Rezidential "PRO- 70 68 2.062,2 1.312,4 729,75 20,00 0,00 2.060, 1.310, 729,43 20,00 0,00 
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FAMILIA" Bacau 4 9 15 72
Centrul Rezidential "PINOCHIO" 
Bacau 16 19 1.221,0

7 623,16 297,91
300,0

0 0,00
1.221,

07 623,18 297,91 299,98 0,00 
Centrul de agrement si recreere 
Zemes 0 1

25,65 22,90 2,75 0,00 0,00 25,22 22,46 2,76 0,00 0,00 
Centrul maternal Bacau 11 14 829,36 257,46 571,90 0,00 0,00 829,28 257,47 571,81 0,00 0,00 
Centrul de primire in regim de 
urgenta 23 13

297,40 252,28 45,12 0,00 0,00 297,38 252,28 45,10 0,00 0,00 

Centrul Pilot SPH Condorul 59 63 1.761,3
2

1.176,3
4 584,98 0,00 0,00

1.759,
12

1.174,
14 584,98 0,00 0,00 

Reteaua de apartamente "CASA 
MEA" 57 54 1.623,2

7
1.108,7

3 514,54 0,00 0,00
1.620,

54
1.106,

20 514,34 0,00 0,00 

A) TOTAL CENTRE DE COPII 133
9

112
7

26.870,
90

20.299,
77

6.251,
13

320,0
0 0,00 26.847

,71
20.283

,24
6.244,

49 319,98 0,00 

Centrul Ungureni 86 87 2.580,5
1

1.389,8
2 570,69

620,0
0 0,00

2.578,
17

1.387,
47 570,70 620,00 0,00 

CRRN Darmanesti 74 73 2.343,4
0

1.843,5
4 499,86 0,00 0,00

2.341,
71

1.841,
84 499,87 0,00 0,00 

CRRPH Comanesti 136 106 2.442,7
0

1.794,2
4 648,46 0,00 0,00

2.442,
69

1.794,
24 648,45 0,00 0,00 

CRRN Racaciuni 249 188 6.030,1
0

4.289,6
6

1.695,
44 45,00 0,00

6.028,
34

4.287,
88

1.695,
46 45,00 0,00 

Centrul Miorita 35 35 814,59 581,23 233,36 0,00 0,00 814,63 581,25 233,38 0,00 0,00 

CIA Rachitoasa 108 67 1.998,2
5

1.015,7
9 982,46 0,00 0,00

1.998,
27

1.015,
79 982,48 0,00 0,00 

CRRPD Tg. Ocna 49 69 1.542,0
1

1.184,3
2 357,69 0,00 0,00

1.542,
02

1.184,
33 357,69 0,00 0,00 

CIAPD Tg. Ocna 50 82 1.850,5
0

1.416,5
0 434,00 0,00 0,00

1.850,
53

1.416,
50 434,03 0,00 0,00 

CIAPD Comanesti 47 90 1.907,8
5

1.517,0
4 390,81 0,00 0,00

1.907,
87

1.517,
06 390,81 0,00 0,00 

B) TOTAL CENTRE DE ADULTI 834 797 21.509,
91

15.032,
14

5.812,
77

665,0
0 0,00 21.504

,23
15.026

,36
5.812,

87 665,00 0,00 
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Aparat Propriu 0 106 3.688,1
9

2.921,0
9 767,10 0,00   

3.684,
38

2.917,
27 767,11     

C) TOTAL APARAT PROPRIU 0 106 3.688,1
9

2.921,0
9 767,10 0,00 0,00 3.684,

38
2.917,

27 767,11 0,00 0,00 

SUBTOTAL I (A+B+C) 217
3

203
0

52.069,
00

38.253,
00

12.831
,00

985,0
0 0,00 52.036

,32
38.226

,87
12.824

,47 984,98 0,00 

D) Transferuri (ANPH + AJPS)   0 41.345,
00 0,00 561,00 0,00 40.784,0

0
40.910

,15 0,00 534,39 0,00 40.375,
76 

E) Cofinantare proiecte PHARE 0 6 251,00 0,00 0,00 0,00 251,00 96,40 0,00 0,00 0,00 96,40 
F) Cofinantare fundatii si asociatia 
Betania     

500,00
0,00 0,00 0,00 500,00

500,00
0,00 0,00 0,00 500,00 

G) Venituri din anii precedenti     -770,00         -
770,00         

SUBTOTAL II (D+E+F+G) 0 6 41.326,
00 0,00 561,00 0,00 41.535,0

0
40.736

,55 0,00 534,39 0,00 40.972,
16 

TOTAL GENERAL 
2.1
73

2.0
36

93.395,
00

38.253,
00

13.392
,00

985,0
0 

41.535,0
0

92.772
,87

38.226
,87

13.358
,86 984,98

40.972,
16 
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VII. 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 2008 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 – 
26 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 
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. RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2008 

AL SERVICIULUI PUBLIC JUDETEAN DE DRUMURI 
 

 Consiliul Judetean Bacau, prin 
Serviciul Public Judetean de 
Drumuri, administreaza o retea de 
965,131 km de drumuri judetene, din 
care: 
- drumuri cu imbracaminte asfaltica 
619,260 km; 
- drumuri cu imbracaminte de beton 
de ciment 9,903 km; 
- drumuri pietruite 319,870 km; 
- drumuri de pamant 16,098 km. 

In perioada anilor 2004-2007 
activitatea Serviciului Public 
Judetean de Drumuri a fost axata pe 
asigurarea si mentinerea starii de 
viabilitate a retelei de drumuri 
judetene in vederea desfasurarii 
traficului in conditii de siguranta, 
fluenta si confort prin lucrari de 
intretinere curenta sau periodica, pe 
reabilitarea si modernizarea unei 
importante parti din retea finantate 
din surse proprii, transferuri de la 
bugetul de stat si creditul bancar 
realizat de consiliul judetean, precum 

si pentru consolidarea si finalizarea a 
14 obiective din cele 17 aflate pe 
Lista prioritara a obiectivelor afectate 
de inundatiile din iulie-august 2005, 
finantate din surse proprii, din Fondul 
de interventie la dispozitia 
Guvernului si din FSUE. 

In anul 2008 activitatea 
Serviciului Public Judetean de 
Drumuri a fost directionata spre 
asigurarea si mentinerea starii de 
viabilitate drumurilor judetene, in 
vederea asigurarii unui transport sigur 
si eficient. In acest scop pentru 
lucrarile de intretinere curenta si 
periodica a drumurilor judetene, a 
podurilor si podetelor aferente, aflate 
in intretinerea Consiliului Judetean 
Bacau a fost alocata si cheltuita suma 
de 16.846 mii RON. 

Pe categorii de lucrari, cele mai 
importante au fost urmatoarele: 
- intretinerea drumurilor asfaltate 
(plombari) – 150 km - 1.417.723 
RON; 

- intretinerea drumurilor pietruite – 
50 km - 1.168.886 RON; 
- asigurarea scurgerii apelor – 1,5 km 
215.859 RON; 
- intretinerea curenta pet imp de iarna 
3.221.773 RON; 
- tratamente bituminoase – 48,6 km 
3.731.304 RON; 
- covoare bituminoase – 9,8 km 
2.892.561 RON; 
- siguranta rutiera (indicatoare rutiere 
si parapet metalic 1.246.139 RON; 
- lucrari accidentale, refaceri dupa 
inundatii 2.931.098 RON. 

Totodata in cursul anului 2008, 
din creditul bancar contractat anterior 
s-au alocat       200.000 RON, 
finalizandu-se astfel, obiectivul 
,,Reabilitare DJ 252 D, N. Balcescu-
Galbeni-Chetris”, iar din FSUE au 
fost finalizate ultimele 3 obiective 
calamitate in anul 2005, respectiv, 
,,Consolidare DJ 118 B, km.0+400, la 
Enachesti”, ,,Lucrari reabilitare DJ 
117, Zemes-Bolatau, km.37+850-
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51+200” si ,,Refacere pod beton 
armat pe DJ 117, km.42+600”, suma 
alocata fiind de 1.146.157 RON. 

Din lista de investitii finantata 
din Bugetul local, TVA si Fond de 
rulment, care insumate depasesc peste 
61.000.000 RON, in cursul anului 
2008 s-au finalizat urmatoarele 
obiective: 
- Reabilitare DJ 115, Onesti-Casin-
M-rea Casin, km.2+000-15+400; 
- Consolidare DJ 252, km.98+100, la 
Soci; 
- Reabilitare DJ 119, Valea Seaca-
Faraoani-Cleja, km.12+300-14+300; 
- Modernizare DJ 119 E, Stefan Cel 
Mare-Bogdana; 
- Reabilitare DJ 118, Sanduleni-
Floresti, km.0+000-10+800; 
- Reabilitare DJ 206 A, Dealu Morii-
Gaiceana, km.15+000-19+000; 
- Reabilitare si modernizare DJ 119 
D, DN 2-Valea Seaca-Orbeni-
Paravakm.0+000-14+639; 
Totodata urmatoarele obiective se 
gasesc intr-un grad avansat de 
realizare: 

- Reabilitare si modernizare DJ 116 
B, Comanesti-Asau-Straja, 
km.0+340-5+878; 
- Reabilitare si modernizare DJ 116, 
DN 11-Birsanesti-Tg. Ocna, 
km.0+000-10+850; 
- Reparatii capitale pe DJ 119 B, 
Magura (DN 11)-Crihan-Margineni 
(DN 2 G).  

In cursul anului 2008 au fost 
parcurse si etapele preliminare 
accesari Programului PHARE 2005, 
Masuri impotriva dezastrelor 
provocate de inundatii, pentru 
obiectivul ,,Reabilitare DJ 241, Podu 
Turcului-Glavanesti, km.27+800-
32+600 si Putini-Colonesti, 
km.67+000-69+200 si consolidarea 
podurilor pe DJ 123, km.45+027 si 
km.45+530”. 

Avand in vedere cerintele 
dezvoltarii infrastructurii rutiere in 
contextul integrarii europene, au fost 
intocmite documentatii tehnice pentru 
accesarea  fondurilor externe 
nerambursabile pe diferite programe 
pentru urmatoarele obiective: 

- Reabilitare si modernizare 
DJ 119, Bacau-Fundu 
Racaciuni, km1+680-
12+300 si km.14+300-
28+050; 

- Reabilitare si modernizare 
DJ 207 D, Damienesti-
Migla-Prajesti-Traian, 
km28+000-50+254; 

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

- Reabilitare si modernizare 
DJ 206 B, Racaciuni-
Parava, km.0+000-12+116. 

Amploarea si calitatea 
lucrarilor executate sau in curs de 
finalizare, studiile de fezabilitate sau 
proiectele tehnice intocmite pentru 
accesarea fondurilor europene 
exprima dimensiunea investitionala 
majora a anului precedent si ne 
indreptateste sa privim cu optimism 
dar si cu realism anul 2009.  
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III. RAPORT  DE  EVALUARE 

A ACTIVITATILOR DESFASURATE DE DJEP BACAU 
 IN ANUL  2008 

 
 
Directia Judeteana de Evidenta 
Persoanelor indruma, coordoneaza si 
controleaza metodologic activitatea a 
11 SPCLEP pe linie de evidenta 
persoanelor si a 93 de primarii pe 
linie de stare civila. 
 
Organizarea, planificarea, 
conducerea si controlul indeplinirii 
atributiilor si sarcinilor specifice 

Indrumarea, coordonarea si 
controlul metodologic al activitatii 
serviciilor publice comunitare locale 
de evidenta persoanelor, furnizarea in 
conditiile legii, a datelor din Registrul 
judetean/national de evidenta 
persoanelor, monitorizarea activitatii 
SPCLEP prin centralizarea 
indicatorilor comunicati lunar, sunt 

principalele activitati desfasurate de 
personalul DJEP Bacau. 

In planificarea activitatilor 
Directiei s-a urmarit realizarea 
urmatoarelor obiective: 

1. punerea in aplicare intr-o 
conceptie unitara, a legislatiei 
in vigoare, in domeniul 
evidentei persoanelor si stare 
civila; 

2. verificarea modului in care 
personalul serviciilor publice 
comunitare locale de evidenta 
persoanelor cunoaste si aplica 
in practica prevederile actelor 
normative care reglementeaza 
activitatea in materie de 
evidenta persoanelor si stare 
civila; 

3. cunoasterea dinamicii si a 
particularitatilor activitatii de 
evidenta persoanelor si stare 
civila, in scopul cresterii 
calitatii serviciilor prestate 
comunitatii; 

4. reducerea factorilor de risc 
privind declararea unei false 
identitati, precum si a celor 
privind infractiunile in legatura 
cu serviciul; 

5. instituirea unui sistem flexibil 
de relatii cu publicul, adaptat 
cerintelor comunitatii, pentru 
diminuarea birocratiei; 

6. protectia si promovarea 
drepturilor omului. 

 

 
 



Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

 117 

Personalul Directiei Judetene de 
Evidenta Persoanelor isi desfasoara 
intreaga activitate, in baza planurilor 
de munca care au fost intocmite in 
raport cu volumul de munca si 
celelalte sarcini specifice cu termene 
si responsabilitati concrete. S-au 
executat sarcini pe linia luarii in 
evidenta a noilor nascuti, a 
persoanelor repatriate, punerea in 
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. in 
locul celor pierdute, furate, 
deteriorate sau ca urmare a schimbarii 
numelui, rezolvarea cererilor de 
schimbarea domiciliului, a resedintei, 
preluarea in baza de date automata a 
tuturor modificarilor impuse de 
rezolvarea lucrarilor curente, 
verificari in dosarele de stare civila, 
activitati pe linie de evidenta militara, 
verificarea de persoane la solicitarea 
lucratorilor operativi, activitati de 
prevenire si popularizare a regimului 
de evidenta populatiei, activitati 
specifice de stare civila, primirea 

documentelor pentru pasapoarte, 
permise si certificate de 
inmatriculare, activitati specifice de 
resurse umane, de financiar-
contabilitate,aprovizionare tehnico-
materiala, precum si activitati 
juridice.      
 Zilnic s-a actionat cu 
operativitate pentru rezolvarea 
cererilor cetatenilor care au solicitat 
eliberarea sau preschimbarea actelor 
de identitate, pasapoartelor, 
permiselor de conducere, 
certificatelor de inmatriculare a 
autovehiculelor, a certificatelor de 
stare civila si a transcrierilor de stare 
civila. 
  

Pe linie de management s-au 
efectuat 10 controale de sprijin si 
indrumare din cele 11 planificate, s-a 
participat la 8 sedinte ale 
CONSILIULUI JUDETEAN si s-au 
efectuat 2 instruiri profesionale. Una 
dintre instruiri a fost pe linie de stare 
civila, la care au participat ofiterii de 
stare civila din tot judetul ( 
aproximativ 110 persoane ) , iar cea 
de- a doua a fost pe linie de evidenta 

persoanelor, cu sefii Serviciilor 
Publice Comunitare Locale din judet, 
ocazie cu care s-au prelucrat anumite 
radiograme INEP, precum si 
materialele convocarii metodologice 
de la BAILE- HERCULANE. 
 In perioada 12-21.05.2008, un 
colectiv format din 7 cadre ale INEP 
a efectuat un control metodologic 
complex privind activitatile 
desfasurate de lucratorii DJEP Bacau 
si de cei ai serviciilor publice 
comunitare locale de evidenta a 
persoanelor din judetul Bacau. Atat la 
nivelul DJEP Bc cat si la nivelul 
tuturor SPCLEP, s-au incheiat note de 
constatare, s-au acodat note pentru 
fiecare domeniu de activitate si in 
baza acestora s-au obtinut 
calificative. Astfel nota pentru DJEP 
Bc a fost 9,58 , iar pentru intreg 
judetul Bacau nota a fost 9,20 , ceea 
ce a determinat calificativul de 
„foarte bine”.  
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S-au incheiat 2 protocoale de 
colaborare si anume: 
 1.Protocol de colaborare 
privind prevenirea abandonului 
copilului de catre familie, in unitatile 
sanitare de specialitate obstretica-
ginecologie si alte unitati sanitare 
care ofera servicii medicale , intre 
DGASPC BC, IPJ BC, ASP BC si 
DJEP BC ( martie 2008); 
 2. Protocol de colaborare cu 
Serviciul de Probatiune de pe langa 
Tribunalul Bacau, cu privire la 
cresterea securitatii comunitatii prin 
reintegrarea in societate a persoanelor 
care au incalcat legea penala (iunie 
2008). 
 Directorul executiv al DJEP 
BC a intocmit o INSTRUCTIUNE 
DE INDRUMARE SI CONTROL a 
cadrelor unitatilor sanitare si a emis o 
Dispozitie cu privire la persoanele 
imputernicite sa execute indrumare si 
control in unitatile sanitare si de 
protectie sociala.Astfel, din cele 6 
controale planificate in unitatile 
sanitare si de protectie sociala, s-au 
realizat 5, urmand ca un control sa se 
desfasoare in saptamana 8-12 

decembrie 2008. La aceste controale 
s-a urmarit punerea in legalitate cu 
documente de stare civila si evidenta 
persoanei, a tuturor persoanelor 
asistate din centrele respective, iar in 
maternitati, personalul a fost instruit 
cu privire la legitimarea personalului 
internat, in scopul prevenirii folosirii 
documentelor falsificate, precum si 
cu privire la intocmirea certificatelor 
constatatoare de nastere cu date 
corecte.  

In privinta organizarii si 
desfasurarii activitatii de primire, 
evidenta, examinare si solutionare a 
petitiilor, precum si primirea in 
audienta a cetatenilor, putem spune ca 
majoritatea cetatenilor care s-au 
prezentat in audienta au solicitat : 
 -consiliere cu privire la 
documentele de stare civila intocmite 
in strainatate; 

-urgentarea eliberarii actelor de 
identitate pentru diferite motive; 

-urgentarea transcrierii 
certificatelor de stare civila; 

-rezolvarea cetatenilor care 
sunt netransportabili; 

-aprobarea exceptarii de la 
publicare in MO a cererii de 
schimbare a numelui de familie in 
cazurile prevazute de OU nr.41/2003. 
 

• Executarea atributiilor si 
sarcinilor atat pe linia 
evidentei persoanelor cat si 
pe stare civila 

A. Evidenta persoanelor 
In cursul acestui an au fost 

verificate in baza judeteana si 
centrala un numar de 593 comunicari 
(fata de 470 in 2007) pentru obtinerea 
statutului de CRDS  primite de la 
serviciul de pasapoarte si au fost 
inaintate la INEP un nr.de 31 cereri 
(fata de 35 in 2007) pentru emiterea 
certificatelor de atestare a cetateniei 
si domiciliului. 

O colaborare foarte buna, 
permanenta si eficienta s-a inregistrat 
intre DJEP Bacau si Biroul Judetean 
de Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenta Persoanelor Bacau, 
specialistii acestui birou, deplasandu-
se periodic la SPCLEP pentru a 
acorda sprijin de specialitate 
lucratorilor desemnati sa execute 
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activitatile specifice pe linie de 
informatica, monitorizand permanent 
fluxul privind emiterea cartilor de 
identitate si a celor de alegator, 
urmarind indicatorii de coerenta a 
datelor,  implementand masuri de 
protectie, securitate si crestere a 
calitatii datelor la nivelul bazelor de 
date locale.Astfel, s-au conectat la 
VPN, DJEP Bacau si SPCLEP Bacau 
in cursul lunii iulie, SPCLEP Onesti 
si SPCLEP Sascut in septembrie, iar 
celelalte servicii au reusit conectarea 
pana la sfarsitul lunii octombrie. 

Zilnic s-a actionat cu 
operativitate pentru rezolvarea 
cererilor cetatenilor care au solicitat 
eliberarea sau preschimbarea actelor 
de identitate, pasapoartelor, 
permiselor de conducere si 
certificatelor de inmatriculare a 
autovehiculelor, potrivit conceptului 
de ghiseu unic, aceste activitati 
regasindu-se in totalitate in anexa nr.1 
atasata prezentului raport. 

In  2008 au fost eliberate un numar 
de 60766 ( 69250 in 2007) acte de 
identitate, din care  56969 C.I.( 65947 in 

2007) si 3797 C.P. ( 3303 in 2007 ). Ca 
urmare a expirarii valabilitatii au fost 
eliberate 15295 C.I. (19741  in 2007)  si  
9130 C.I. (10447  in 2007) au fost eliberate 
pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 14 si 
18 ani. La toti acesti indicatori, desi valoarea 
este mai mica decat in 2007, totusi s-au 
depus eforturi considerabile pentru punerea 
in legalitate cu acte de identitate a cetatenilor 
(fig.1). 
 

 
 

Fig.1 
 

 
Anul 
 

acte de 
identitate C.I. C.P. 

2007 69250 65947 3303 

2008 60766 56969 3797 
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Privitor  la rezolvarea volumului de munca planificat pentru anul 2008, situatia pe formatiuni se prezinta astfel:  
 

                     MAJORI                             COPII     
FORMATIUNEA Volum  2008

planificat REZOLVAT Volum  2008 
planificat REZOLVAT

BACAU                                           7526 4967 3783 2127
BUHUSI                                   634 419 453 252
COMANESTI                         1033 759 740 450
DARMANESTI                      252 194 203 120
ONESTI                                      2044 1537 1531 1062
MOINESTI                               1221 929 1192 775
PODU  TURCULUI               585 468 442 291
SASCUT                                    446 302 418 243
SLANIC MOLDOVA           98 82 73 62
TG. OCNA                                393 307 354 237
DOFTEANA 193 169 154 118
TOTAL                                      14425 10133 9343 5737

 
In cursul acestui an majoritatea 

formatiunilor au depus eforturi pentru 
respectarea intocmai a prevederilor Planului  
de Masuri nr. 73155/13.10.2004, dar la 
nivelul judetului nu s-a reusit in totalitate 
realizarea volumului de munca planificat 
pentru acest an, numarul de restante fiind de 

6481, iar numarul persoanelor majore si 
minore ramase de legalizat din anii anteriori 
este de 18955  ( 21217 in 2007). 

Din numarul total de persoane 
majore planificate pentru anul 2008 pentru 
a-si schimba actul de identitate ca urmare a 
expirarii, respectiv din 14425 au fost puse in 

legalitate un numar de 10133, ceea ce 
reprezinta 70,25 %, iar din totalul de 9343 
tineri ce sunt planificati pentru a fi pusi in 
legalitate cu primul act de identitate, au fost  
legalizati  5737 ceea ce reprezinta  61,40% 
(fig.2). 
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Fig.2 

Dintre posturile de politie care 
s-au implicat cu seriozitate si au 
colaborat cu lucratorii de evidenta 
populatiei, obtinand rezultate foarte 
bune pe linia punerii in legalitate a 
persoanelor majore restantiere, 
exemplificam: Podu Turcului 
90,54%, Glavanesti 90,00%, 
Urechesti 89,58%, Berzunti 89,04%, 
Strugari 84,78%, Tirgu-Trotus 
80,61%, Oncesti 80,00%,  Ghimes-
Faget 78,90%. 

Desi se depun eforturi 
deosebite atat din partea lucratorilor 
de ordine publica, cat si a celor de 
evidenta populatiei pentru reducerea 
numarului de restante, preluandu-se 

un numar mare de cereri de la 
cetateni, totusi exista o serie de 
factori care mentin ridicat numarul 
restantierilor, respectiv : existenta 
unor comune unde mai multe 
familii sunt plecate in strainatate, 
situatia financiara precara a 
multor cetateni din mediul rural, 
nefolosirea eficienta de catre 
persoanele imputernicite a 
sistemului sanctionator prevazut de 
lege.   

De la inceputul acestui an s-au 
efectuat deplasari cu camera mobila 
la 98 (76 in 2007) posturi comunale 
de politie reusindu-se fotografiere 
unui numar de 6178 cetateni in 

vederea legalizarii acestora cu acte de 
identitate. 

 Un volum insemnat de munca 
a fost depus in cursul acestui an si 
pentru rezolvarea cererilor de 
schimbarea domiciliului si stabilirea 
resedintei, astfel ca in mod operativ si 
cu respectarea prevederilor legale, 
lucratorii de profil au efectuat 15221 
(15996 in anul 2007) schimbari de 
domiciliu, din care 6080 (6585 in 
2007) in aceeasi localitate, 9141 
(9411 in 2007) dintr-o localitate in 
alta, 8451 (9360 in 2007) in orase si 
6770 (6636 in 2007) in comune si 
5089 (4434 in 2007) vize de 
resedinta. Mai multe cereri de 

 
Anul

 

volum 
majori

rezolvat 
majori 

volum 
copii 

rezolvat 
copiii 

2007 18967 12959 9229 5545 
2008 14425 10133 9343 5737 
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schimbare a domiciliului si stabilirea 
resedintei au solutionat formatiunile 
Bacau=8829, Onesti=2968, 
Moinesti= 719. 

La solicitarea lucratorilor 
operativi s-au efectuat un nr.de 22587 
verificari in evidenta  locala si baza 
de date automata si semnalarea unui 
numar de 17 elemente care interesau 
activitatea  acestora. 

Lucratorii de evidenta 
populatiei au aplicat un numar total 
de 293 (395 in 2007) sanctiuni 
contraventionale in valoare totala de 
9453 lei. Rezultate bune pe aceasta 
linie au obtinut lucratorii formatiunii 
Podu Turcului 140, Onesti 108 si 
Comanesti 15. Desi numarul 
persoanelor restantiere sau a celor 
care incalca prevederile Legii 
290/2005 sunt in numar destul de 
mare pe raza de competenta a 
SPCLEP Bacau, totusi lucratorii 
acestuia nu au aplicat nicio sanctiune. 

In aceasta perioada s-au 
executat 24 activitati de instruire 
pentru cunoasterea prevederilor 
regimului de  evidenta populatiei la 
unitati care lucreaza cu publicul. 

Pentru prevenirea incalcarii 
prevederilor O.U.G. nr.97/2005 si a 
altor acte normative, au fost executate 
42 actiuni si controale. 

In baza comunicarilor primite 
de la delegatii de stare civila au fost 
luati in evidenta automata un numar 
de 7860 nou nascuti (8217 in anul 
2007), 130 (80 in 2007) care si-au 
stabilit domiciliul ca urmare a 
repatrierii si 18 (16 in 2007) care au 
dobandit cetatenia romana. 

A fost continuata, conform 
Metodologiei actiunea de primire a 
documentelor prevazute pe 
linia "ghiseului unic", in perioada 
analizata fiind primite de formatiunile 
teritoriale un numar de 8685 (14702 
in 2007)  acte, din care 7502(7493 in 
2007) pentru eliberarea pasapoartelor, 
1159 (7110 in 2007) permise de 
conducere si 24 (99 in 2007) 
certificate de inmatriculare auto, 
activitati care au fost execuate fara 
probleme deosebite. 

In cursul acestui an lucratorii 
biroului judetean de evidenta 
persoanelor au efectuat 11 controale 
metodologice complexe la toate 

serviciile publice din judet  si 19 
controale efectuate impreuna cu 
serviciul de pasapoarte Bacau pe linia 
primirii si eliberarii pasapoartelor 
simple, fara a fi constatate nereguli 
majore, respectiv la toate serviciile 
locale din judet, fara a fi constatate 
nereguli majore. 

In perioada supusa evaluarii nu 
au fost inregistrate sesizari ale 
cetatenilor cu privire la activitatea 
lucratorilor biroului, acestia nu au 
fost implicati in evenimente rutiere 
sau de alta natura, desfasurandu-si 
activitatea corespunzator atributiilor 
ce le revin din fisa postului. 

In cursul acestui an de la biroul 
judetean un lucrator s-a transferat la 
cerere la IPJ Bacau, iar prin concurs 
au fost angajate doua cadre. 

 
B. Starea civila 

                  Activitatea de indrumare 
si control pe linie de stare civila in 
anul 2008 s-a materializat intr-un 
numar de 67 controale ( fata de 93 in 
2007) la serviciile publice comunitare 
locale si primarii, efectuate de catre 
Serviciul Stare Civila, conform 



Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

 123 

graficului anual aprobat. Numarul de 
controale aferent anului 2008 este 
mai mic decat in anul 2007 deoarece, 
la inceputul anului 2008, doi 
functionari publici ai Serviciului de 
stare civila  
s-au transferat la Consiliul Judetean 
Bacau si Prefectura. S-a reusit 
angajarea prin concurs a altor 
persoane, insa in acest an nu au fost 

suficient de pregatiti pentru a efectua 
activitatea de indrumare si control.  
        Obiectivele urmarite in timpul 
controlului au constat in: 

-   respectarea prevederilor 
legale privind inregistrarea    
si intocmirea actelor de stare 
civila; 

            -   inregistrarea, operarea si 
comunicarea mentiunilor;  

-   urmarirea modului de 
evidentiere si de folosire a 
certificatelor de stare civila; 

-   asigurarea securitatii 
documentelor de stare civila. 
        Verificarea actelor de stare civila 
in 2008, comparativ cu 2007 se 
prezinta astfel: 
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 Din activitatea de control 
desfasurata, privind respectarea si 
indeplinirea atributiilor ce revin 
ofiterilor si referentilor de stare civila 
din cadrul primariilor verificate, in 
cursul anului 2008, au fost evidentiate 
si unele nereguli.  
 S-au constatat cazuri de 
neoperare a mentiunilor pe actele 

proprii si expedierea acestora, dupa 
expirarea termenului de 10 zile, la 
exemplarul II al registrelor de stare 
civila, aflate in arhiva Directiei 
Judetene de Evidenta a Persoanelor 
Bacau , aceste discontinuitati in 
modul de comunicare a mentiunilor 
creand repercusiuni asupra datelor 
cuprinse in continutul actelor de stare 
civila. 

     Astfel de cazuri s-au constatat 
la localitatile  Berzunti, Corbasca, 
Filipesti, Girleni, Horgesti, Huruiesti, 
Lipova, Livezi, Orbeni, Sanduleni, 
Valea Seaca. 
  La unele localitati nu se 
aplica prevederile art.4  din Codul 
Familiei, modificat si completat prin 
Legea 288/2007, ce se refera la 
conditiile prevazute de lege pentru 

Acte de stare 
civila 2008 2007 

De nastere 7783 8051 
De casatorie 4464 5923 

De deces 6691 7594 
Total 18938 21568 
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incheierea casatoriei minorilor a caror 
varsta este cuprinsa intre 16 si 18 ani, 
cum au fost cazurile de la Primariile 
Helegiu, Racova, Casin, Manastirea 
Casin, Dealul Morii unde acestea s-au 
incheiat fara autorizarea Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Bacau si 
incuviintarea parintilor. 
 Nu toate serviciile de stare 
civila ale primariilor sunt notificate la 
Autoritatea Nationala de 
supraveghere a prelucrarii datelor cu 
caracter personal, astfel ca extrasele 
din registrele de stare civila – pentru 
uz oficial – solicitate (art. 27 din 
metodologie) de  
catre instantele judecatoresti, parchet, 
politie si notari publici, pentru actele 
de stare civila aflate in arhiva proprie 
nu poarta mentiunea 
„Confidential.Date cu caracter 
personal prelucrate in conformitate cu 
prevederile Legii nr.677/2001” . 
           Din totalul de peste 24.000 
comunicari de mentiune inregistrate 
in registrul intrare-iesire, au ramas 
neoperate la inceputul lunii 

decembrie 2008 peste  4.500 
mentiuni. 
           La cererea autoritatilor 
administratiei publice au fost 
eliberate un numar de peste 1200 
extrase stare civila pentru uz oficial. 
           S-au inregistrat un numar 
mare de casatorii mixte, dar nu s-au 
constatat aspecte deosebite 
(documente de stare civila falsificate 
sau casatorii incheiate de 
convenienta). 
           In perioada 1 ianuarie – 5 
dec.2008 s-au depus un numar de 81 
dosare prin care s-a solicitat 
schimbarea numelui, 78 fiind 
aprobate de Presedintele Consiliului 
judetean Bacau, doua respinse, iar 
unul a fost restituit la SPCLEP Bacau 
pentru completare cu unele 
documente. 
          In aceeasi perioada analizata 
s-au depus un numar de 1245 dosare 
de transcriere a documentelor de stare 
civila intocmite in strainatate. 
          Constatarile rezultate in urma 
controalelor la primarii si masurile 
stabilite pentru remedierea unor 
deficiente au fost consemnate in 

procese verbale, conform modelului 
din Anexa nr.7 din Metodologie. 
          Concluziile sunt ca 
majoritatea ofiterilor de stare civila, 
desemnati de primari prin dispozitii, 
isi indeplinesc in mod corect 
atributiile si ca la majoritatea 
primariilor sunt create conditii 
corespunzatoare pentru desfasurarea 
activitatii, de pastrare si conservare in 
conditii optime si de securitate a 
documentelor de stare civila. 
         Totusi sunt ofiteri de stare 
civila in cadrul compartimentelor de 
stare civila care efectueaza si alte 
activitati in cadrul consiliului local, 
cum ar fi : dosare privind 
indemnizatiile de nastere, alocatii de 
stat, completarea registrului agricol 
etc. 
         Este necesara degrevarea 
acestora de atributiile respective 
conform Legii nr.119/1996 cu privire 
la actele de stare civila. 
        Ofiterii de stare civila 
transmit in termenul legal, Serviciilor 
Publice Comunitare Locale de 
Evidenta a Persoanelor unde sunt 
arondati, Centrului militar judetean si 
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Directiei judetene de statistica, 
documentele prevazute de Legea 
nr.119/1996.  
        Directia Judeteana de 
Evidenta a Persoanelor Bacau, a 
acordat avize pentru rectificarea a 
peste 300 acte de stare civila. 

         De asemenea, in urma 
radiogramei INEP nr.284021/august 
2008 s-a urmarit prin serviciul stare 
civila procurarea de la primarii a 25 
certificate stare civila si extrase uz 
oficial si inaintarea acestora in cel 
mai scurt timp la INEP. 

         Situatia gestionarii registrelor 
si certificatelor de stare civila, la 
nivel de directie judeteana se prezinta 
in felul urmator: 
 

Nr. crt. SPECIFICATII NASTERE CASATORIE DECES 

1. Stoc certificate la 
1.12.2008 9.425 3.575 3.600 

2. Nr. certificate ridicate de 
la INEP 20.000 6.000 6.000 

3. Nr. certificate ridicate de 
la DJEP Bacau 24.975 9.175 9.975 

4. 
Nr. registre stare civila 
ridicate de primarii in 
anul 2008 

38 50 50 

5. 
Nr registre stare civila in 
stoc la DJEP Bacau la 1 
dec 2008 

52 34 40 
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• Activitatea de resurse 

umane 
Compartimentul Resurse 

umane a  asigurat in perioada 
decembrie 2007-noiembrie 2008 
activitatile privind recrutarea,  
selectia, formarea, incadrarea, 
pregatirea continua, evaluarea, 
promovarea in cariera, precum si 
evidenta si prelucrarea automata a 
datelor referitoare la personalul 
contractual si functionarii publici din 
structura sa. 

La inceputul anului 2008 au 
fost transferate la Consiliul Judetean 
Bacau si Prefectura, 2 persoane ce 
ocupau functii publice de executie si 
ca urmare aceste posturi au ramas 
vacante. 

Mentionam ca, incepand cu 
01.08.2008, a incetat detasarea d-lui  
subcomisar de politie Pojoreanu 
Gheorghe la Directia Judeteana de 
evidenta a persoanelor Bacau, prin 
plecarea acestuia la Inspectoratul de 
Politie al jud. Bacau, functia 

contractuala de inspector de 
specialitate gr.IA, ramanand vacanta. 

In luna decembrie 2007, 
precum si in lunile aprilie si 
septembrie 2008 s-au desfasurat 
concursuri atat pentru functionari 
publici cat si pentru personal 
contractual.  

Facand bilantul concursurilor 
desfasurate, a rezultat la sfarsitul lunii 
noiembrie 2008, 13 functii publice si 
12 posturi contractuale, ocupate, din 
totalul de 41 posturi aprobate.     

Pentru cele 25 persoane 
angajate s-au intocmit si gestionat 
dosarele de personal, s-au emis 
documentele de legitimare, s-au 
intocmit declaratiile de avere si de 
interese, fisele de evaluare a 
performantelor profesionale 
individuale. 
          S-au eliberat, la cererea 
persoanelor  un numar de 20 
adeverinte (medicale,de salarizare); 
au fost inregistrate 17 concedii 
medicale pana la sfarsitul lunii 
noiembrie 2008. 

         Potrivit planificarii pentru anul 
2008 s-au acordat concediile de 
odihna, pentru personalul contractual 
si functionarii publici.  

S-a tinut evidenta politistilor 
detasati si s-a informat permanent 
conducerea Inspectoratului National 
pentru Evidenta Persoanelor cu 
privire la modificarile intervenite in 
situatia acestora. 

S-a asigurat aplicarea 
reglementarilor in vigoare si a 
dispozitiilor Inspectoratului National 
pentru Evidenta Persoanelor cu 
privire la activitatea de perfectionare 
a pregatirii profesionale a 
personalului prin participarea acestuia 
la cursurile de perfectionare 
organizate pe linie de evidenta 
persoanei si stare civila. 

Nu au fost semnalate  sesizari si 
reclamatii privind conduita la locul de 
munca si in societate a personalului 
directiei. 

Compartimentul Resurse 
umane a  asigurat in permanenta 
proiectarea si coordonarea aplicarii 



Consiliul Judetean Bacau – Cabinet Presedinte                        Raport de activitate 2008 
 

 127 

politicilor si strategiilor de 
specializare si perfectionare a 
pregatirii personalului, evaluarea 
performantelor si tendintelor de 
evolutie ale invatamantului si de 
specializare a personalului si a  
propus masuri de optimizare a 
proceselor si activitatilor specifice in 
scopul indeplinirii standardelor de 
performanta cerute. 

 
• Activitatea pe linie 

juridica, contencios si 
relatii publice 

        In cursul anului 2008 Directia 
Judeteana de Evidenta a Persoanelor 
Bacau a participat la un numar de 8 
sedinte ale Consiliului Judetean din 
care numai in 4 dintre ele  au fost 
prezentate probleme referitoare la 
activitatea noastra si anume: 

- modificarea treptei de 
salarizare pentru o functie 
publica; 

- infiintarea SPCLEP Dofteana; 
- rectificarea bugetului; 
- aprobarea de taxe speciale; 

 Lunar au fost centralizate 
raportarile serviciilor publice locale  
cu privire la modul in care se reflecta 
activitatea acestora in mass-media 
locala, fiind transmise apoi catre 
I.N.E.P.   

 S-au avizat pentru legalitate un 
numar de 60 acte normative emise de 
Directorul executiv al Directiei 
Judetene de Evidenta a Persoanelor 
Bacau. 

 Au fost incheiate un numar de 
7 contracte(prestari servicii 
comunicatii, comodat, furnizare 
servicii transmisii de date, prestari 
servicii medicale, furnizare produse 
pentru calculatoare,licente);  

 S-a urmarit si analizat modul 
de solutionare si respectare a 
termenelor legale de rezolvare in 
domeniul petitiilor adresate directiei ( 
in numar de 11).  

In urma publicarii in Monitorul 
Oficial a mai multor acte normative 
care au legatura cu activitatea 
serviciilor publice comunitare locale 
de evidenta a persoanelor, au fost 

transmise un numar de 15 adrese cu 
privire la acestea.  

 In lunile decembrie 2007 si 
iunie 2008 s-au centralizat raportarile 
structurilor locale pentru realizarea 
analizelor si sintezelor semestriale, 
privind activitatile realizate de 
SPCLEP privind modul de 
solutionare a petitiilor sau a 
reclamatiilor cetatenilor. 
 

• Activitatea pe linie 
administrativa si 
asigurare tehnico-
materiala 

In perioada ianuarie-februarie 
2008 s-a amenajat arhiva de stare 
civila montandu-se rafturi metalice 
noi in spatiul special destinat ( 5 
incaperi arhiva) in sediul nou din 
Bacau, str. Henri Coanda nr.2. S-a 
amenajat si o magazie de materiale 
astfel ca din jumatatea a doua a lunii 
februarie directia si-a inceput 
activitatea in noul sediu. 
 Pe baza bugetului aprobat pe 
anul 2008 si a programului anual de 
achizitii s-au dotat 11 incaperi cu 
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aparate de aer conditionat, s-au 
achizitionat 4 imprimante noi, 10 
calculatoare noi cu licentele aferente, 
mobilier pentru  biroul directorului 
executiv, pentru secretariat si pentru 
personalul nou angajat (birouri pentru 
calculatoare, dulapuri, scaune). 
Fiecare incapere de lucru a fost dotata 
cu oglinzi si cuiere.  
 In vederea desfasurarii 
activitatii directiei s-au purtat 
negocieri si s-au incheiat contracte cu 
prestatori de servicii: telefonie fixa si 
fax, serviciul de transmisiuni speciale, 
servicii de internet. 
 Directia Judeteana de Evidenta 
a Persoanelor Bacau functioneaza in 
noul sediu in baza unui contract de 
comodat cu Primaria Municipiului 
Bacau. 
 Utilitatile (energie electrica, 
termica si apa) sunt asigurate la nivel 
de imobil in urma incheierii 
contractelor intre furnizori si Primaria 
Municipiului Bacau, iar plata ce ni se 
cuvine se face conform protocolului 
incheiat intre Directia Judeteana de 
Evidenta a Persoanelor Bacau, 

Institutia Prefectului Bacau si 
Consiliul Local Bacau. 
 Pe linie de aprovizionare cu 
materiale si imprimate specifice 
asigurate de catre I.N.E.P., acestea au 
fost aprovizionate la timp si in 
cantitati suficiente desfasurarii 
activitatii la nivelul judetului. 
Mentionam ca in acest an s-a infiintat 
S.P.C.L.E.P. Dofteana pentru care au 
fost asigurate imprimatele necesare 
precum si stampila rotunda de 20 mm 
(cu stema Romaniei, care se aplica pe 
cartea de identitate provizorie si pe 
autocolantul in care se inscrie 
mentiunea  privind resedinta) 
impreuna cu stanta timbru sec, 
matrita/patrita, (inscriptionata cu 
codul serviciului public comunitar de 
evidenta a persoanelor). 
 Mentionam de asemenea ca 
anul acesta incepand cu luna 
septembrie nu am mai putut asigura 
„Cerere pentru Eliberarea Actului 
de Identitate” deoarece I.N.E.P. nu a 
fost in masura sa ni le puna la 
dispozitie, drept pentru care au fost 
instiintate formatiunile din judet sa ia 

masuri de multiplicare a acestor 
formulare intrucat directia nu are 
mijloacele necesare asigurarii 
acestora decat prin redistribuirea celor 
repartizate de I.N.E.P. 
 Am centralizat necesarul la 
nivel de judet, privind materialele si 
imprimatele specifice activitatilor de 
evidenta a persoanelor si de stare 
civila si am raportat situatia la 
I.N.E.P. in vederea stabilirii 
necesarului pentru anul 2009, la nivel 
de tara. 
 Pentru asigurarea functionarii 
in bune conditiuni a directiei am 
intocmit anexele bugetului de venituri 
si cheltuieli pentru anul 2009, privind 
necesarul de rechizite, materiale, 
obiecte de inventar, mijloace fixe, 
servicii, consultanta, s.a. 
 

• Activitatea pe linie 
financiar-contabila 

Conform Legii contabilitatii nr. 
82/1991 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, institutiile 
publice au obligatia sa organizeze si 
sa conduca contabilitatea proprie, 
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respectiv contabilitatea financiara si, 
dupa caz, contabilitatea de gestiune. 
 Principalele atributii ale 
compartimentului financiar-
contabilitate din cadrul Directiei 
Judetene de Evidenta a Persoanelor 
Bacau in perioada decembrie 2007 -
noiembrie 2008 au fost:  

- organizarea si desfasurarea 
activitatii financiar-contabile, in 
conformitate cu dispozitiile legale; 

- inregistrarea in contabilitate a 
documentelor contabile care au stat la 
baza notelor contabile in mod 
cronologic si sistematic;  

- inregistrarea in contabilitate a 
tuturor valorilor patrimoniale (active 
fixe si circulante precum si  valori 
materiale si banesti); pastrarea 
integritatii patrimoniului si 
recuperarea debitelor; 

- intocmirea registrelor contabile 
obligatorii: registru jurnal, registrul 
inventar, precum si a registrului de 
control financiar preventiv;   

- intocmirea, circulatia si pastrarea 
documentelor justificative si 
contabile, precum si gestionarea, 

folosirea si evidenta formularelor cu 
regim special in conformitate cu 
dispozitiile legale; 

- indeplinirea atributiilor din 
competenta sa cu privire la 
exercitarea controlului financiar 
preventiv; 

- efectuarea operatiilor de 
incasari si plati in conformitate cu 
dispozitiile legale; 
- intocmirea lunara a balantei de 

verificare analitica asigurand 
concordanta intre conturile analitice si 
cele sintetice;  

- plata integrala si la timp a 
drepturilor salariale ale personalului, 
precum si virarea, la termen si in 
cuantumurile stabilite a obligatiilor 
catre Bugetul de stat (BS), bugetul 
asigurarilor sociale de stat (BAS) si 
bugetul fondurilor speciale (BFS); 

- intocmirea si depunerea 
lunara a declaratiilor privind 
obligatiile de plata la BS, BAS si 
BFS; 

- intocmirea lunara a situatiilor 
privind veniturile realizate de 
personalul detasat din cadrul MIRA la 

DJEP Bacau, precum si centralizarea 
situatiilor primite de la SPCLEP-urile 
din judet si transmiterea acestora catre 
INEP Bucuresti; 

- informarea lunara a situatiei 
executiei bugetului de venituri si 
cheltuieli si a realizarii fondului de 
salarii, pe elemente componente, la 
termenele stabilite; 

- utilizarea fondurilor alocate 
de la Consiliul Judetean si prevazute 
in buget, pentru efectuarea 
cheltuielilor proprii, in limitele 
prevazute in bugetul aprobat pentru 
anul 2008; 

- urmarirea periodica a 
realizarii in bune conditii a 
indicatorilor financiari aprobati prin 
bugetul de venituri si cheltuieli al 
institutiei;  

- intocmirea documentatiei 
specifice privind angajarea, 
lichidarea, ordonantarea si plata 
cheltuielilor, precum si organizarea, 
evidenta si raportarea angajamentelor 
bugetare si legale ale directiei;  

- intocmirea notelor de 
fundamentare prin care s-au facut 
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propuneri de modificari de alocatii 
bugetare (suplimentari, virari intre 
articolele si alineatele aceluiasi 
capitol), care s-au inaintat Consiliului 
Judetean spre aprobare; 

- intocmirea situatiilor 
financiare pentru anul 2007, precum 
si a situatiilor trimestriale pentru anul 
2008; 

- efectuarea inventarierii 
generale si periodice a patrimoniului, 
in conformitate cu dispozitiile legale, 
definitivarea si inregistrarea 
rezultatelor inventarierii in 
contabilitate; 

- transmiterea catre SPCLEP-
uri a radiogramelor primite de la 
INEP ce contin reglementari de natura 
financiar-contabila; 

- arhivarea documentelor 
financiar contabile. 

Avand in vedere rolul DJEP in 
coordonarea si controlul metodologic 
al activitatii SPCLEP-urilor si pentru 
eliminarea neajunsurilor care mai 
exista, atat in activitatea noastra, cat 
si cea din teritoriu ne propunem 
urmatoarele obiective: 

           1. Intensificarea activitatilor si 
colaborarea cu factorii responsabili 
pentru identificarea si legalizarea 
persoanelor care sunt restantiere pe 
linie de evidenta persoanelor ; 
Raspunde : Seful biroului de evidenta 
persoanelor+sefii SPCLEP  
Termen : permanent 
           2. Folosirea mijloacelor mass-
media pentru informarea populatiei cu 
privire la obligatiile care le au pe linie 
de stare civila si evidenta 
persoanelor ; 
Raspunde : Compartimentul 
secretariat, juridic, relatii publice                                                                                                     
Termen : permanent 
           3. Finalizarea site-ului DJEP 
BACAU ; 
Raspunde : Administratorul de retea ;                                                                                           
Termen : trimestrul I 2009               
           4. Intensificarea activitatilor pe 
linia protectiei si promovarii 
drepturilor omului ; 
Raspunde : Directorul executiv DJEP 
Bc Termen : permanent 
           5. Continuarea organizarii de 
instruiri profesionale la nivelul 
judetului atat pe linie de evidenta 

persoanelor cat si pe linie de stare 
civila, la care sa participe si secretarii 
primariilor ; Raspunde : Seful 
BEP+Seful SSC; Termen : anul 2008 
           6. Intensificarea comunicarii 
cu primarii si secretarii primariilor 
judetului Bacau, pentru a constientiza 
rolul ofiterului de stare civila, 
realizand astfel degrevarea acestora 
de activitatile care nu au nicio 
legatura cu LEGEA nr.119/1996. 
Raspunde : Directorul executiv DJEP 
Bacau 
Termen : permanent 
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V. CONSILIUL JUDETEAN BACAU 

SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII BACAU 
   
Strategia manageriala la Scoala 
Populara de Arte si Meserii Bacau s-a 
structurat in anul  scolar 2007 – 2008 
( valabil si pentru 2008 – 2009) 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. 120 elevi) in 
contextul  autofinantarii de 100%  la 
capitolul cheltuieli de personal .            
                  
Disciplinele artistice existente in anul 
2008 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 aceeasi cladire, personalul 
deservind ambele institutii.      
                Conform Hotararii 
Consiliului Judetean nr.40 din 
30.04.2004, domnul Zancescu Florin 
director al C.J.C.P.C.T. Bacau va 
exercita atributiile de conducere a 
Scolii  Populare de Arte si Meserii 
Bacau, aceasta reprezentand o 
atributie de serviciu la functia de 
director al C.J.C.P.C.T. Bacau . 
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VI. CONSILIUL   JUDETEAN BACAU 

CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI 
PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BACAU 

 
RAPORT  DE ACTIVITATE 

PE ANUL 2008 
 

           
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, 
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 2008 

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 – “Caiutii de la 
Parjol” – film documentar artistic, 
“Nunta de la Tarhaus” – film 
documentar artistic reprezentand 
obicei romanesc de nunta in zona 
Ghimes-Faget). 
 
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. 
 
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. 300 artisti amatori  
din 16  localitati ale judetului. Facem 
precizarea ca in sezonul estival, am 
initiat pentru prima data o stagiune 
folclorica sustinuta in  exclusivitate  
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de formatii si grupuri folclorice ale 
asezamintelor culturale din judetul 
Bacau. 
         Spectacolul de Gala al 
festivalului care incepe de fapt in luna 
ianuarie urmand mai multe etape, s-a 
desfasurat pe data de 2 – 3 august 
2008 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. 300 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:           11.500 lei 
                 realizat :  11.500 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. 
         La editia din 2008, 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 2 – 3 august 2008, in 
statiunea Slanic Moldova( partener 
primaria si consiliul local). 
  BUGET:  Plan          2.000 lei 
                 Realizat  2.000 lei - 
reprezentand premierea mesterilor     
populari. 
         
2.SALONUL NATIONAL AL 
ARTEI NAIVE 
           Aflat la cea de a XVII-a editie 
Salonul National al Artei Naive s-a 
bucurat si in anul 2008, 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). 
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           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 2008 la 
Muzeul de Arta Contemporana al 
Centrului International de Cultura si 
Arta “George Apostu”, partenerul 
C.J.C.P.C.T.Bacau.   
 BUGET:   plan 1.500  lei;  realizat  
1.335 lei  reprezentand  premii, 
transport, materiale publicitare. 
 

3. CONEXIUNI CULTURALE 
              Programul intitulat generic 
CONEXIUNI CULTURALE si-a 
propus si in anul 2008 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, 
Gaiceana, Poduri) 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 formatiei 
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.) 

  Acest program cultural se desfasoara 
la initiativa directorului institutiei, in 
afara proiectelor si programelor 
culturale minimale, nu necesita buget 
de la consilul local si se desfasoara in 
parteneriat cu primariile, consiliile 
locale, scolile, parohiile din judetul 
Bacau. 
              O alta preocupare a fost 
imbogatirea bazei materiale aceasta s-
a facut prin achizitionarea unui 
Laptop performant care reuseste sa 
inregistreze imagine si sunet in timp 
real, fiind deosebit de necesar in 
activitratea pe care C.J.C.P.CT. o 
desfasoara in teren. Laptop   - 5134 
lei 
             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 28 decembrie 
2008. Situatia financiara si executia 
bugetara se prezinta conform anexei 
la prezenta. 



 
 

 
 

VII. COMPLEXUL MUZEAL “IULIAN ANTONESCU” BACAU 
 

RAPORT  DE  ACTIVITATE  PE  ANUL  2008  
 
 
Conform Hotararii privind infiintarea 
Complexului Muzeal „Iulian 
Antonescu” si a Regulamentului de 
Organizare si Functionare ( anexa nr. 1 
la Hotararea Consiliului Judetean Bacau 
nr. 41 / 24.04.2003), institutia noastra 
este una publica, de cultura, cu 
personalitate juridica avand ca obiect de 
activitate „achizitionarea, conservarea, 
restaurarea si valorificarea patrimoniului 
cultural – istoric, artistic si etnografic 
national si local, cu deosebire a zonei 
central – vestice a Moldovei si a 
judetului Bacau. 
 Obiectivele pe care Complexul 
Muzeal „Iulian Antonescu” le urmareste 
sunt: imbogatirea patrimoniului muzeal 
prin cercetari de teren (arheologice si 
etnografice), achizitii si donatii, 
conservarea, restaurarea, evidenta si 
clasarea valorilor de patrimoniu, 

conform legislatiei in vigoare, 
cercetarea si valorificarea acestui 
patrimoniu prin diverse mijloace 
(expozitii, simpozioane, publicatii, mass 
– media, etc.). 
 Prin obiectul sau de activitate si 
obiectivele urmarite, Complexul Muzeal 
„Iulian Antonescu” acopera intreaga 
sfera de preocupari ale unei institutii 
muzeale de impor-tanta regionala. 
 Pentru realizarea acestor 
obiective si desfasurarea unei activitati 
eficiente, Complexul Muzeal „Iulian 
Antonescu” are in organigrama sa 
urmatoarele sectii: 
- Sectia de arheologie – istorie 
- Sectia de etnografie 
- Sectia de arta ( cu Casele Memoriale 
„G. Bacovia” si „Nicu Enea”) 
- Sectia logistica, informatizare si 
relatii publice 

- Compartimentul contabilitate – 
administrativ 
Cu un numar total de 60 de posturi. 
 
 
I.Activitatea stiintifica de 
dezvoltare, cercetare si 
valorificare a patrimoniului 
muzeal.  
 
1.Dezvoltarea patrimoniului. 

 
In anul 2008 patrimoniul muzeal s-a 
imbogatit cu un numar de 329 bunuri 
culturale, in valoare totala de 112.082 
lei, dintre care:  
- 103 lucrari de arta (pictura si grafica), 
in valoare de 67.000 lei 
- 42 obiecte de etnografie, in valoare 
totala de 8.200 lei. 
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- 184 obiecte din domeniul arheologiei 
si istoriei, in valoare totala de 36.882 
lei, provenite din achizitii (55 obiecte), 
donatii (192 obiecte) si cercetari 
arheologice (82 obiecte)    
 
2.Evidenta si clasarea patrimoniului. 

 
Pentru bunurile culturale intrate in acest 
an in patrimoniului muzeului, dar si 
pentru cele deja aflate in colectiile sale 
s-a intocmit in anul 2008 un numar de 
10.150 fise de evidenta (pe domenii) si 
s-au introdus in baza de date a 
programului DOC PAT. 

Pentru obiectele de patrimoniu 
solicitate a fi prezentate in expozitii 
internationale, s-au intocmit 53 dosare 
de clasare, care au fost trimise la 
Ministerul Culturii si Cultelor, un numar 
de 39 obiecte fiind clasate in categoria 
TEZAUR si 14 in categoria FOND.   

 
3.Cercetarea si valorificarea 
patrimoniului. 
 
In anul 2008 s-a organizat un numar de 
85 activitati cultural – educative: 
expozitii, simpozioane, lansari de carte, 

concursuri pe teme istorice, targuri de 
arta, etc.  (Anexa 1), la care muzeul a 
fost initiator sau partener. 
Dintre acestea, un numar de 6 
manifestari au fost de importanta 
internationala:  
- Expozitiile L´art neolithique en 
Roumanie (organizata la Olten – 
Elvetia); Cucuteni – Trypilla – una 
grande civilita dell ´antica Europa 
(organizata la Vatican) si Cucuteni 
culture – art and religion (organizata la 
Bytom – Polonia), la care muzeul 
bacauan a participat in calitate de co – 
organizator. 
- S-au continuat manifestarile 
traditionale Saloanele Moldovei, editia 
XVIII, in colaborare cu UAP din 
Republica Moldova si Tabara 
Internationala de Creatie Plastica 
Tescani, editia XIX, in colaborare cu 
Muzeul National „George Enescu” 
Bucuresti.  
De asemenea, am participat in calitate 
de parteneri si la alte manifestari de 
importanta internationala precum: 
Expozitia Internationala de Maximafilie 
„Expo – Max Bacau 600”, Expozitia de 
Caricatura „Exercices de Stèle” 

(organizata de Consiliul regional 
Limousin) si expozitia de arta plastica a 
artistilor bacauani organizata la 
Limoges.    
Impreuna cu Institutia Prefectului am 
participat in calitate de parteneri la o    
serie de manifestari organizate in cadrul 
programului „Anul european al 
dialogului intercultural” desfasurate sub 
genericul „Unitate in diversitate”. Este 
vorba de manifestarile organizate cu 
prilejul Zilei Nationale a Olandei si 
Ungariei si „Seara Minoritatilor”.  
O mare parte dintre activitatile proprii 
desfasurate in 2008 au fost dedicate 
sarbatoririi celor 600 de ani de la prima 
atestare documentara a Bacaului, ele 
culminand cu Simpozionul National 
„Vasile Parvan”.   
In afara activitatilor organizate la sediu, 
specialistii muzeului au mai participat 
cu comunicari stiintifice si la alte 
manifestari organizate de: Muzeul 
Militar Bucuresti; Complexul Muzeal 
Judetean Neamt; Complexul Muzeal 
National Moldova, Muzeul Unirii si 
Muzeul Literaturii Romane Iasi; Muzeul 
„Stefan cel Mare” Vaslui; Complexul 
Muzeal al Bucovinei Suceava; Muzeul 
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„Vasile Parvan” Barlad; Muzeul de 
Istorie Botosani; Muzeul de Istorie 
Galati, etc.    
 
4.Cercetarea Stiintifica. 
 
S-au efectuat sapaturi arheologice la 
Fulgeris, com Pancesti (pentru perioada 
neo-eneolitica), in colaborare cu 
Universitatea Bacau – Facultatea de 
Istorie si la Manastirea Casin (pentru 
epoca medievala) in colaborare cu 
Directia Judeteana pentru Cultura, Culte 
si Patrimoniul Cultural National Bacau 
De asemenea, s-au efectuat cercetari de 
teren istorico – etnografice in 
localitatile: Faraoani, Valea Mare, 
Margineni, Luizi Calugara, Cleja, 
Gioseni, Tuta, Horgesti, Soci, Lilieci, 
etc., care s-au finalizat sau urmeaza a fi 
finalizate cu studii si monografii ale 
acestor localitati. 
Activitatea de cercetare desfasurata de 
specialistii muzeului s-a concretizat 
printr-un numar de 25 de articole si 
recenzii publicate in revista muzeului 
„Carpica” si in alte publicatii de 
specialitate (Zargidava. Revista de 
istorie, Anuarul Muzeului Etnografic 

al Moldovei Iasi, Acta Bacoviensia 
Bacau, Revista Arhivelor Iasi, Buletinul 
Muzeului Militar National Bucuresti, 
etc) precum si numeroase comunicari 
stiintifice sustinute pe plan local si 
national.      
 
Publicatii. 
  
Din veniturile proprii realizate la 
sfarsitul anului 2007 am tiparit volumele 
Comunitatile catolice din judetul 
Bacau, autor Anton Cosa si culegerea 
de articole Iulian Antonescu – 70 de 
ani de la nastere. 
 In anul 2008, cu sprijinul financiar 
al Consiliului Judetean Bacau s-a editat 
volumul Studii si evocari despre Iulian 
Antonescu (in colaborare cu Fundatia 
Cultural Stiintifica Iulian Antonescu), 
monografia Istoria Targului Trotus din 
cele mai vechi timpuri pana la Marea 
Unire din 1918, autori Alexandru 
Artimon si Petre Bogdan si revista 
Carpica  XXXVII, volum omagial 
dedicat implinirii a 600 de ani de la 
prima atestare documentara a Bacaului 
si a 40 de ani de aparitie a revistei. 

 Manifestarile cultural – educative, 
precum si patrimoniul muzeal au fost 
popularizate in presa locala si la postul 
de televiziune 1 TV Bacau in cadrul 
emisiunii „File de Istorie”.  
 La activitatile desfasurate in acest 
an a participat un numar de 10.726 de 
vizitatori si s-au realizat venituri proprii 
in valoare de 57.286 lei  
 
 
5.Activitatea de conservare si restaurare: 
- au fost reorganizate depozitele la toate 
sectiile (istorie, etnografie, arta) 
- au fost monitorizate permanent 
conditiile de microclimat in depozite si 
in spatiile expozitionale si s-a intretinut 
curatenia acestor spatii 
- au fost inventariate si fisate obiectele 
intrate in colectiile muzeului in anul 
2008 
- s-au prelucrat materialele arheologice 
rezultate din campaniile 2007 si 2008 de 
pe santierul arheologic de la Fulgeris 
- s-au restaurat 357 obiecte la sectia de 
istorie, 13 obiecte la sectia de etnografie 
si 84 lucrari la sectia de arta 
- s-a intocmit documentatia (dosarele de 
restaurare) pentru obiectele restaurate   



CJ Bacau – Cabinet Presedinte                          Raport de activitate 2008 
 

 

 

138 

II.Managementul resurselor 
umane 
 Din totalul de 60 de posturi 
prevazute in organigrama au fost 
ocupate pana la sfarsitul anului2008, 57 
de posturi. Pentru completarea 
necesarului de personal pe posturile 
vacante au fost angajate 6 persoane la 
sectiile istorie, arta, etnografie si relatii 
publice. Au fost promovati pe trepte si 
grade profesionale 11 salariati 
(muzeografi, conservatori, gestionari 
custozi). 
 Au urmat cursurile de 
perfectionare profesionala in cadrul 
Centrului de Pregatire Profesionala in 
cultura un numar de 2 angajati iar 2 
gestionari custozi au fost instruiti ca 
agenti de paza in cadrul cursurilor 
organizate de SC AZIA SECURITY 
SISTEMS SRL Bacau, conform 
recomandarilor primite din partea IGP 
Bacau, sectia de patrimoniu.   
 
III.Managementul resurselor 
materiale 
  Complexul Muzeal „Iulian 
Antonescu” a realizat in anul 2008  

venituri totale in valoare de 1.771.941 
lei, din care 57.257 lei venituri proprii si 
1.714.655 lei subventii de la Consiliul 
Judetean Bacau. 
 Platile de casa in suma de 
1.771.941 lei au fost repartizate astfel: 
- Cheltuieli de personal – 
1.263.947 lei 
S-a asigurat plata salariilor pentru 
personalul angajat, contributiile catre 
bugetul asigurarilor sociale, contributia 
pentru constituirea fondului de somaj si 
a fondului de sanatate. S-a avut in 
vedere incadrarea in sumele alocate de 
la bugetul local pentru acest scop. 
- Cheltuieli materiale – 302.794 lei 
S-au achitat furnizorii de energie 
termica, energie electrica, apa canal, 
gaze naturale, taxa de salubritate. De 
asemenea s-au achizitionat o serie de 
materiale pentru curatenie, furnituri de 
birou si alte materiale necesare pentru 
organizarea evenimentelor culturale.  
- Cheltuieli de capital – 205.200 
lei 
Reprezentand achizitii muzeale, module 
expozitionale, aparatura necesara 
desfasurarii activitatii de cercetare in 

teren, prelucrarii informatiilor si 
evidenta centralizata a bunurilor de 
patrimoniu precum si montarea unui lift 
pentru persoanele cu handicap 
locomotor. 

 
- Venituri proprii realizate – 
57.257 lei, fata de 65.000 lei 
prevazute in buget 
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Anexa 
                                      

COMPLEXUL MUZEAL „IULIAN ANTONESCU” BACAU 
                                        

 
  

LISTA programelor si proiectelor culturale realizate in anul 2008. 
  
  
  

Nr 
crt 

Denumirea programului / proiectului 
cultural Tipul activitatii Colaboratori Perioada de 

desfasurare 

1. Artisti straini in colectiile muzeului Expozitie  18 ianuarie-24 
februarie 

2. Unirea Principatelor in context 
european Simpozion (Buhusi)  22 ianuarie 

3. 
Unirea Moldovei cu Valahia – 

fundament al statalitatii moderne 
romanesti 

Simpozion 
Directia Judeteana Bacau a Arhivelor Nationale, 
Societatea de Stiinte Istorice – Filiala Bacau si 

Scoala nr. 10 Bacau 

 
23 ianuarie 

 

4. M.C. Delasabar, Haiducul Iovita 
Valahul Lansare de carte Editura Vicovia 23 ianuarie 

5. In Memoriam Iulian Antonescu Manifestare Fundatia Cultural-Stiintifica “Iulian Antonescu” 24 ianuarie 

6. Iulian Antonescu – 70 de ani de la 
nastere Lansare de carte Fundatia Cultural-Stiintifica “Iulian Antonescu” 24 ianuarie 

7. Hai sa dam mana cu mana… Activitate educationala Gradinita nr. 32 Bacau 25 ianuarie 

8. Interferente multietnice, multiculturale 
si multicultuale Expozitie 

Episcopia Romano-Catolica Iasi, Directia 
Judeteana Bacau a Arhivelor Nationale, Biblioteca 
Judeteana “C. Sturdza” Bacau, Asociatia Romano-
Catolicilor “Dumitru Martinas”, Clubul Elevilor 

Februarie 
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din Buhusi, Comunitatea Evreilor din Bacau, 
Asociatia Maghiarilor Ceangai din Moldova 

9. 
Anton Cosa, Comunitatile catolice din 

Moldova si Catolicii din Moldova in 
izvoarele Sfantului Scaun 

Lansarea volumelor  12 februarie 

10. Femeia in arta Expozitie  Februarie-
aprilie 

11. Comorile tracilor Expozitie 

Complexul Muzeal “Bucovina” Suceava, Muzeul 
National de Istorie a Transilvaniei, Complexul 

Muzeal National “Moldova” Iasi, Muzeul 
Judetean “Stefan cel Mare” Vaslui, Muzeul 

Judetean Botosani 

 
Februarie-

martie 

12. Cultura Cucuteni – de la sapatura 
arheologica la expozitie Expozitie fotodocumentara 

Academia Romana din Roma, Universitatea “Al.I. 
Cuza” Iasi, Universita di Roma “La Sapienza”, 

Fundatia “Cucuteni pentru mileniul III” 

Februarie-
aprilie 

13. Legendele martisorului Expozitie concurs Scoala “Mircea Cancicov” Bacau Februarie-
martie 

14. Maria Bodron Expozitie  Februarie-
martie 

15. Moment bacovian Simpozion Colegiul National “Stefan cel Mare” Bacau, 
Colegiul “Henri Coanda” Bacau 7 martie 

16. Intre galben si violet Simpozion 
Colegiul National “Stefan cel Mare” Bacau, 

Teatrul Municipal “Bacovia” Bacau, Universitatea 
“George Bacovia” Bacau 

13 martie 

17.
90 de ani de la unirea Basarabiei cu 
patria mama – primul act al fauririi 

Romaniei Mari 
Simpozion Asociatia Refugiatilor din Basarabia, Bucovina de 

Nord si Tinutul Herta 23 martie 

18. Scriitori romani in biblioteca virtuala: 
George Bacovia Simpozion Colegiul National “Calistrat Hogas” Tecuci 29 martie 

19. Stefan Constantinescu, Ion Diaconescu Expozitie  Arilie- mai 

20.
Cultura Cucuteni – de la sapatura 
arheologica la expozitie. Santierul 

arheologic Fulgeris 
Expozitie (Tulcea) Institutul de cercetari Eco-muzeale Tulcea Aprilie  
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21. Oua incondeiate Expozitie concurs (la 
Racaciuni)  16 aprilie 

22. Oua incondeiate Expozitie concurs  18 aprilie 

23. Exercices de stele Expozitie Salonul de caricatura de la Saint-Just-le-Martel, 
Consiliul Regional Limousin Aprilie 

24. Crestinism si societate Manifestare  22 aprilie 
25. Icoana din sufletul copilului Expozitie Scoala Generala “Mihai Eminescu” Buhusi Aprilie 
26. Olanda – tara lalelelor Expozitie  Schimb cultural intre Romania si Olanda aprilie-iunie 

27.
Lansarea volumelor de poezie semnate 

de Loredana Danila, Silvia Miler si 
Cecilia Moldovan 

Lansarea a trei volume de 
poezie, manifestare 
organizata in cadrul 

Olimpiadei Nationale de 
Arta 

Liceul de arta “George Apostu” Bacau 3 mai 

28. Ion Diaconescu si Stefan Constantinescu Expozitie Valorificarea lucrarilor celor doi mari plasticieni 
romani 

8 mai – 
1 iunie 

29. 9 Mai – Ziua Independentei de stat a 
Romaniei, Ziua Europei Simpozion Societatea de Stiinte Istorice - Filiala Bacau si 

Colegiul National „Ferdinand I” Bacau 9 mai 

30.
Alexandru Ioan I – Principele Unirii 

(135 de ani de la moartea lui 
Alexandru Ioan Cuza) 

Expozitie 

Muzeul Judetean „Stefan cel Mare Vaslui”, 
Muzeul de Istorie„Vasile Parvan” Barlad, 

Complexul Muzeal Neamt, Muzeul “Brailei” 
Braila, Muzeul de Istorie Galati, Muzeul de Istorie 

Buzau, Muzeul “Unirii” Iasi 

Mai-iunie 

31. Ziua internationala a muzeelor Masa rotunda  18 mai 
32. Atelier 35 Expozitie  Mai  

33. Ceramica miniaturala din pre si 
protoistorie Expozitie  18 mai-iunie 

34. In memoriam – George Bacovia Simpozion Teatrul Municipal “Bacovia” Bacau, Colegiul 
National “Stefan cel Mare” Bacau 22 mai 

35. Octavian Voicu omagiaza pe Bacovia Lansare de carte  23 mai 

36. Conservarea obiectelor de natura 
organica Simpozion 

Complexul Muzeal “Ioan Borcea” Bacau, Spitalul 
de Pneumologie Bacau, Directia de Sanatate 

Publica Bacau, Farmacia Naturii 
12 iunie 
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37. Plantele in ajutorul sanatatii Expozitie de conservare 
Complexul Muzeal “Ioan Borcea” Bacau, Spitalul 

de pneumologie Bacau, Directia de Sanatate 
Publica Bacau, Farmacia Naturii 

Iunie 

38. Negru in culori Expozitie (Buhusi)  Iunie 
 
 

39. „Eroi au fost – eroi sunt inca” (Ziua 
eroilor) Simpozion 

Asociatia „Cultul Eroilor”, Asociatia Nationala a 
Veteranilor de Razboi – filiala „Gen. Eremia 

Grigorescu” Bacau, Scoala „Alexandru cel Bun” 
Bacau si Scoala „Spiru Haret” Bacau 

 
 

5 iunie 
 

40. Eneoliticul din Romania Expozitie internationala 
Colaborare muzee din Romania,  

ex12142142pozitia fiind organizata in Elvetia si 
Franta 

Iunie - 
noiembrie 

41. Pictori desenatori (colectiile muzeului) Expozitie cu tablouri din 
colectia muzeului 

Mediatizarea muzeului, cresterea numarului de 
vizitatori 

 
5-19 iunie 

 

42. 125 de ani de la nasterea 
academicianului Ion Simionescu Simpozion Scoala Ion Simionescu Fantanele- 

Com. Hemeiusi, Primaria Hemeiusi 30 mai 

43. 11 iunie 1948 – nationalizarea in 
economia Romaniei postbelice Simpozion Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau, Colegiul 

“Henri Coanda” Bacau 2 Iunie 

44. Ion Ionescu de la Brad – 190 de ani de 
la nasterea savantului Simpozion 

Societatea de Istorie si Retrologie Agrara – Filiala 
Bacau si Directia Judeteana Bacau a Arhivelor 

Nationale 
24 iunie 

45. Saloanele Moldovei – editia a XVIII-a Expozitie UAP din Republica Moldova Iunie – 
august 

46. Santierul argheologic Fulgeris Sapaturi arheologice Universitatea din Bacau Iulie-august 

47. Santierul arheologic Manastirea Casin Sapaturi arheologice Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul 
National Bacau Iulie-august 

48. Anatol Rurac Expozitie personala  
10 iulie - 
17 august 

 

49. Calatorie in lumea ceasurilor de 
altadata Expozitie Consiliul Judetean Prahova, Muzeul Judetean de 

Istorie si Arheologie Prahova, Muzeul Ceasului 
Iulie-

septembrie 
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“Nicolae Simachi” Ploiesti 

50.
Conventia de la Paris (1858) si 

insemnatatea ei pentru Principatele 
Romane 

Simpozion  12 August 

51. Ziua nationala a Ungariei Manifestare Ambasada Ungariei la Bucuresti, Prefectura 
Judetului Bacau 27 august 

52. Dan Grigore Dalban expozitie  August-
septembrie 

53. Mari Bucur - Simtiri Expozitie  August-
septembrie 

54. Artisti bacauani Expozitie  septembrie 

55. Tabara internationala de creatie 
plastica Tescani 

Tabara de creatie si 
expozitie Muzeul “George Enescu” 21 august – 

21septembrie 

56. 127 de ani de la nasterea poetului 
George Bacovia Simpozion Universitatea din Bacau, Colegiul National 

“Stefan cel Mare” Bacau 17 septembrie 

57. Vali Boncu Constantin, Pasii destinului Lansare de carte Primaria Municipiului Bacau, Consiliul Local 
Bacau 17 septembrie 

58. Zilele patrimoniului european Masa rotunda Valorificarea patrimoniului national si universal 22 septembrie 

59. Episcopia Romanului – 600 de ani de 
istorie si spiritualitate crestin-ortodoxa Simpozion 

Episcopia Romanului, Biblioteca Judeteana “C. 
Sturdza”, Arhivele Nationale – Directia Judeteana 

Bacau 
28 septembrie 

60. Valori ale spiritualitatii crestine 
moldave Expozitie 

Episcopia Romanului, Biblioteca Judeteana “C. 
Sturdza”, Arhivele Nationale – Directia Judeteana 

Bacau 

Septembrie-
decembrie 

61.
Volume dedicate sarbatoririi a 600 de 

ani de la atestarea Episcopiei 
Romanului 

Lansari de carte 
Episcopia Romanului, Biblioteca Judeteana “C. 

Sturdza”, Arhivele Nationale – Directia Judeteana 
Bacau 

28 septembrie 

62. Cenaclul scriitorilor din Piesti Manifestare Liceul de Arta “George Apostu” Bacau, Cenaclul 
“Flacara literara” Pitesti 4 octombrie 

63. Valori ale culturii Cucuteni 

Expozitie organizata de 
Complexul Muzeal Moldova 

Iasi, in colaborare cu 
institutia bacauana. Va fi 

Popularizarea culturii Cucuteni in plan european Octombrie-
noiembrie 
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expusa la Vatican 

64.
Simpozionul National „Vasile Parvan” 

– 600 de ani de la atestarea oraselor 
medievale Bacau si Tg. Trotus. 

Simpozion national realizat 
in colaborare cu muzee, 
institute de cercetare si 

universitati din tara 

Marcarea implinirii a 600 de ani de la prima 
atestare documentara a localitatilor Bacau si Tg.  

Trotus 

 
6-7 octombrie 

65. Aspecte ale civilizatiei medievale urbane 
din Moldova in secolele XV-XVII Expozitie Muzee din Moldova Octombrie 

66.

Liviu Marghitan, Ioan Mitrea, Membrii 
Academiei Romane din judetul Bacau; 

Alexandru Artimon, Petre Bogdan, 
Istoria Targului Trotus din cele mai vechi 

timpuri pana la Marea Unire din 1918; 
Marcel Lutic, Timpul sacru. Sarbatorile de 
altadata; Anuarul Muzeului de Etnografie 

al Moldovei, vol. VII 

Lansari de carte  6 octombrie 

67. Cristian Diaconescu Expozitie  Octombrie 

68.
Dimitrie Cantemir – geniu romanesc si 

universal (335 de ani de la nastere si 
285 de ani de la moarte) 

Simpozion Directia Judeteana Bacau a Arhivelor Nationale 16 octombrie 

69. Gheorghe Mocanu Expozitie  Octombrie-
noiembrie 

70. Picaturi de toamna Colocviu (editia I) 

Colegiul Economic National “Mihail 
Kogalniceanu” Focsani, Colegiul National 
Economic din Buzau, Teatrul municipal 

“Bacovia” Bacau 

1 noiembrie 

71. Zborul Marii Uniri de la Blaj Simpozion ARPIA 8 noiembrie 
72. Zborul Marii Uniri de la Blaj Expozitie ARPIA Noiembrie 

73. Cultura Cucuteni – arta si religie Expozitie internationala 
(Bytom – Polonia) 

Complexul Muzeal “Bucovina” Suceava, 
Complexul Muzeal Neamt, Complexul Muzeal 

National “Moldova” Iasi, Muzeul Judetean 
Botosani, Muzeul Judetean “Stefan cel Mare” 

Vaslui, Universitatea “Al.I. Cuza” Iasi, 
Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava 

Noiembrie-
decembrie 
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74. Traditie si postmodernitate Expozitie Artisti plastici din Bacau si Focsani 12 noiembrie 

75. Picaturi de toamna Colocviu (editia a II-a) Colegiul National “Gh. Vranceanu” Bacau, 
Teatrul municipal “Bacovia” Bacau 14 noiembrie 

76. Constantin Tofan Expozitie  noiembrie 

77. Om, animal, totem Expozitie (Barlad) Muzee din Moldova Noiembrie-
decembrie 

78. 90 de ani de la Marea Unire Simpozion Directia Judeteana Bacau a Arhivelor Nationale, 
Societatea de Stiinte Istorice – Filiala Bacau 26  noiembrie 

79. Momente din istoria formarii statului 
national unitar roman Expozitie 

Muzeul Militar National “Regele Ferdinand I” – 
Filiala Bacau, Arhivele Nationale-Directia 

Judeteana Bacau, Muzeul Aviatiei Bucuresti 

Noiembrie-
decembrie 

80. 1 Decembrie pentru copii Activitate didactica Gradinita “Lizuca” Bacau, Liceul cu Program 
Sportiv Bacau 27 noiembrie 

81. Amurg de toamna violet Simpozion  1 decembrie 
82. Targul de arta Expozitie UAP – Filiala Bacau Decembrie 
83. Magia Craciunului Manifestare Scoli din judetul Bacau Decembrie 
84. Geanina Ivu Vlad Expozitie  Decembrie 
85. Carpica, vol. XXXVII Editare carte  Decembrie 
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VIII. COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE 
NATURII  

„ION BORCEA” BACĂU 
Raport  de  activitate  

pentru anul 2008 
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Activitatile enumerate in 

prezentul raport reprezinta activitatea 
desfasurata de Complexul Muzeal de 
Stiintele Naturii „Ion Borcea”, prin 
sectiile sale Muzeul de Stiintele 
Naturii, Vivariul Bacau, Observatorul 
astronomic „Victor Anestin” si Casa 
Memoriala „Ion Borcea” din comuna 
Racova judetul Bacau. 

Incepand cu anul 2007, 
activitatile desfasurate in Complexul 
Muzeal de Stiintele Naturii „Ion 
Borcea” se realizeaza pe baza de 
proiecte.  

Exista mai multe categorii de 
proiecte care se desfasoara in cadrul 
institutiei, si anume proiecte cultural 
– expozitionale, stiintifice si 
educationale. 

Proiectele realizate in anul 
2008, s-au realizat si in colaborare cu 
Agentia Regionala Protectie a 
Mediului, Agentia de Protectie a 
Mediului, Casa Corpului Didactic, 
Directia Silvica, Ministerul Mediului 
si Dezvoltarii Durabile, Universitatea 
Bacau, Muzeul de Istorie                  
„I. Antonescu”, Muzeul „Olteniei” 
Craiova. 

                                                      CCEERRCCEETTAARREE  

PPRROOIIEECCTTEE  
EEDDUUCCAAŢŢIIOONNAALLEE  

PPAATTRRIIMMOONNIIUU  
CCUULLTTUURRAALL  MMOOBBIILL  

((CCOOLLEECCŢŢIIII))  

EEXXPPOOZZIIŢŢIIII    

PPUUBBLLIICCAAŢŢIIII  
ŞŞTTIIIINNŢŢIIFFIICCEE  

SSIIMMPPOOZZIIOOAANNEE  
ŞŞTTIIIINNŢŢIIFFIICCEE  

BBIIBBLLIIOOTTEECCĂĂ  DDEE
SSPPEECCIIAALLIITTAATTEE  
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Realizarea si conceperea 
tematicii expozitiilor prevazute in 
planul cultural minimal 2008, precum 
si documentarea pentru sustinerea 
proiectelor educationale (prezentari 
multimedia, prelegeri, pregatire 
pentru aplicatii practice, colaborari) 
sunt activitati curente, ce continua de-
a lungul anului. 

Proiectele cultural – 
expozitionale desfasurate in anul 
2008, sunt prezentate in tabelul nr. 1.  

Expozitiile realizate de institutia 
noastra, sunt atat expozitii temporare, 
cat si itinerante, vernisate la sectiile 
institutiei: Muzeul de Stiintele 

Naturii, Vivariul Bacau, Obsrvatorul 
astronomic „Victor Anestin”.  

In anul 2008, institutia noastra a 
gazduit o expozitie itineranta adusa 
de la Muzeul Olteniei din Craiova. 

Pentru prima data in 40 de ani de 
muzeografie, in Bacau, si deasemeni 
pentru prima data la nivel national (la 
aceste dimensiuni), institutia noastra 
a deschis pentru publicul larg o 
diorama deschisa, care ocupa 25 m2, 
diorama prezenta in cadrul expozitiei 
temporare „Padurea – aurul verde al 
planetei”.  

Expozitia susmentionata are o 
pronuntata latura interactiva, 

prezentand publicului larg module 
interactive, inregistrandu-se astfel o 
alta premiera pentru muzeografia 
bacauana. 

Expozitia „Padurea – aurul verde 
al planetei”, s-a bucurat de un real 
succes atat la publicul larg, cat si in 
lumea muzeografiei romanesti si 
europene. Proiectul acestei expozitii a 
fost prezentat in cadrul manifestarii 
organizate la Bucuresti (9-12 
noiembrie 2008), „Prima conferinta 
europeana de muzeografie de istorie 
naturala”. 

 

 

Tabel nr. 1  Proiecte cultural – expozitionale desfasurate in anul 2008. 
 

Nr. 
 

crt. 

Denumirea activitati Locul de sustinere Vernisaj 

A. Expozitii                                                    
1.  Expozitie de reptile vii Vivariu 21.02.2008 



CJ Bacau – Cabinet Presedinte                          Raport de activitate 2008 
 

 

 

149 

2.  Padurea – aurul verde al 
planetei 
expozitie temporara 

Muzeul de St. 
Naturii 

21.04.2008 

3.  Insectarium - insecte sociale - 
expozitie temporara 

Muzeul de St. 
Naturii 

14.05. 2008 

4.  Misterioasa lume a insectelor- 
expozitie itineranta              

Muzeul de St. 
Naturii 

22.05. 2008 

5.  NASA - 50 de ani de 
activitate - expozitie 
temporara 

Observatorul 
Astronomic 

22.05. 2008 

6.  Magia ciupercilor” - expozitie 
temporara 

Muzeul de St. Naturii 15-17.10.2008 

7.  Amfibieni si reptile - 
cunoastere si protectie - 
expozitie itineranta 

Unitati scolare din 
Bacau 

26. 10.2008 

8.  Poluarea incotro? - expozitie 
itineranta      

Unitati scolare din 
Bacau 

20. 10.2008 

9.  Fascinata lume a scoicilor - 
expozitie temporara 

Muzeul de St. 
Naturii 

19.12.2008 

10.  EXPO 2008 Patrimoniul 
muzeului de St. Naturii in 
fata publicului 

Muzeul de St. Naturii 
– sala conferinte 

12.10.2008 

11.  atia spatiala internationala - 
expozitie temporara 

Observatorul 
Astronomic 

05.12.2008 

B. Manifestari complexe                                         
1.   Biologia si dezvoltarea 

durabila  
„Ecologia si protectia 
ecosistemelor” editia a – XII - 

Universitatea Bacau 
Muzeul de St. 

Naturii 

6-8.10.2008 
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a 
2.  Anul national al astronomiei Observator  

„V. Anestin” 
05.12.2008 

3.  Magia ciupercilor- simpozion Muzeul de St. 
Naturii 

15-17.10.2008 

4.  Noaptea muzeelor,  
„Gala filmului stiintific” – 
filme documentare de stiintele 
naturii;                                         
„Sa privim stelele”- observatii 
astronomice in aer liber  

Muzeul de St.Naturii 
(sediu), Observatorul 

Astronomic 

17.05.2008 

C. PROIECTE  EDUCATIONALE                                
1.  Ziua zonelor umede Muzeul de St. 

Naturii 
februarie 

2.  Festivalul Pamantului Muzeul de St. 
Naturii 

aprilie 

3.  Luna pasarilor Vivariu aprilie 
4.  Luna Padurii Scoli aprilie 
5.  Ziua internationala a mediului Scoli iunie 
6.  Ziua mondiala a habitatului Scoli octombrie 
7.  Ziua internationala a 

alimentatiei 
Scoli octombrie 

8.  Ziua mondiala a animalelor Scoli octombrie 
 

Proiectele educationale au fost 
realizate in scoli din judetul Bacau, in 
baza protocolului de colaborare semnat 
cu Inspectoratul Scolar Bacau, si a 

protocoalelor de colaborare cu unitatile 
scolare.  

Cele 29 proiecte educationale 
(tabelul nr. 2) desfasurate in anul 2008 
cuprind atat actiuni de cunoastere si 

constientizare a valorilor mediului 
inconjurator, actiuni dedicate marilor 
manifestari din calendarul naturii cum 
sunt cele enumerate in tabelul nr. 1, cat 
si lectii educative si de fixare a 
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cunostintelor de biologie prin 
prezentare de filme documentare, 
prezentari multimedia, activitati in 

teren, si concursuri cu proiecte de 
mediu, in scopul educarii elevilor in 

spiritul conturarii deprinderilor de 
conservare si           protectie a naturii. 

 

 

Tabel nr. 2  Proiecte educationale desfasurate in anul 2008. 
 

Nr
. 

crt
. 

Actiuni 
/prezentari multimedia 

Locul de desfasurare a  actiunii Data 

1. 6 miliarde de oameni - o 
singura planeta  

Scoala gen. Racova  Bacau,  
Scoala Gura Vaii 

30.01 

2. Energia si mediul natural  Scoala Alexandru cel Bun 27.02 
3. Zonele umede - izvoare ale 

vietii  
Vivariu 2.02. 

4. Ecosisteme forestiere Scoala Buhusi, Muzeu 6.02 
5. Universul Scoala M. Dragan 25.02  
6. Sistemul Solar Scoala M. Dragan 12.03 
7. Padurea - plamanul 

planetei 
Sala conferinte Muzeul de St. 

Naturii 
18.03 

8. Concurs proiecte mediu Directia Silvica Bacau 27.03 
9. Diversitatea lumii vii 

 
Colegiul economic 
”I. Ghica” Bacau 

28.03 

10. Maria - sa, Padurea Colegiul economic 
”I. Ghica” Bacau 

28.03 

11. Aventura lemnului 
 

Colegiul economic 
”I. Ghica” Bacau 

31.03 
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12. Diversitatea lumii vii Colegiul economic 
”I. Ghica” Bacau 

31.03 

13. Padurea, prietena noastra Scoala Nr,11 Bacau 
Palatul copiilor 

4.04 

14. Un ciripit, un tril, un 
cantec de copil 

Scoala Traian 1.04 

15. Codrule, codrutule Scoala Barati 10.04 
16. Simpozion, Luna padurii Tg. Ocna 11.04 
17. Sarbatoarea sadirii 

arborelui 
Tg. Ocna 11.04 

18. Prezentari multimedia 
„Stelele” 

Scoala Hemeiusi,  Colegiul 
Bacovia 

1.04 
21.04 

19. Relatii interspecifice in 
ecosistemele forestiere 

Colegiul „Ferdinand I” 
Scoala Al. Cel Bun, Colegiul I. 

Ghica” 

15.04 
14.04 

20. Salvati Pamantul Colegiul economic  „I. Ghica” 
Bacau, 

Colegiul tehnic N. V. Karpen 

22.04 

21. Educatie ecologica - 
colaborare cu C.C.D. 

Scoala Dofteana 10.05 

22. Ziua internationala a 
actiunii pentru clima 

Colegiul I. Ghica 
Colegiul tehnic N.V.Karpen 

15.05 

23. Prezentari multimedia 
Efectul de sera 

Scoala Al. cel bun, Sc. Magura 
Sc. Romano - americana 

23.05 
26.05 
28.05 

24. Comoara din deseuri Sala conferinte - Muzeul de St 
naturii 

4.06 

25. Ziua Mondiala a mediului Colab. Scoala Barati 5.06 
26. Prezentari multimedia Scoala Spiru Haret, Scoala 6.06 
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„Universul” Gheraiesti 9.06 
27. Itinerarea expozitiei 

„Amfibieni si reptile” 
Scoala Spiru Haret 12.10. 

2008 
28. Patrimoniul muzeului de 

St. Naturii in fata 
publicului 

Muzeul de St. Naturii – sala 
conferinte 

12.10 

29. prezentari multimedia 
„Sistemul solar” 

Scoala M. Dragan, Scoala Arte si 
meserii, Scoala D. Leonida 

11.12 
15.12 
17.12 

 
 
 
 
 
In urma realizarii acestor 

proiecte, cultural – expozitionale si 
educationale, precum si a actiunilor 

de popularizare a expozitiilor si 
manifestarilor organizate de institutie, 
in anul 2008, au calcat pragul 

Complexul Muzeal de Stiintele 
Naturii un numar de 20 851 vizitatori, 
dupa cum urmeaza: 

 
Nr. 
crt. 

Numar vizitatori grup individual Total 

1. cu plata 17266 1384 18650 
2. fara plata 1921 280 2201 

Total 18 650        2 201 20 851 
 
Pentru imbogatirea 

patrimoniului institutiei, programul 
cultural stiintific sunt prevazute 
pentru anul 2008, 17 lucrari stiintifice 
(tabelul nr. 3) care presupun cercetari 

floristice si de vegetatie de pe valea 
raului Siret, cunoasterea diversitatii 
fungilor din judetul Bacau, a 
vegetatiei muscinale din muntii 
Tarcau, a entomofaunei, si 

herpetofaunei, din Bazinul mijlociu al 
Siretului.  

In realizarea acestor lucrari s-au 
avut in vedere: 
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- documentarea bibliografiei cu 
privire la zona si grupul sistematic 
studiat, stabilirea metodelor de lucru 
in teren. 

-  studierea materialului existent 
in colectie , determinare, verificare 

- s-au facut deplasari in teren 
pentru observatii, colectare de 
material biologic in localitatile: 
Slanic Moldova, Racova, Poiana 

Sarata, Ocolul Silvic Caiuti, Ocolul 
silvic Darmanesti, Trebes, Luncani, 
Ocolul silvic Zeletin, Trebes; 

- Participare la sesiunile 
stiintifice de comunicari organizate la 
Agigea, Craiova, Chisinau, Iasi, 
Bacau,  

-  Simpozionul National de 
Micologie editia XX Iasi 11.09. 2008; 

-  Participare la simpozionul 
Anual al Societatii Romane de 
Herpetologie  Cluj 

- Participare la a III- a 
Conferinta nationala „Entomofagii si 
rolul lor in pastrarea echilibrului 
natural” organizata de Universitatea 
Al.I.Cuza , Iasi la Agigea in 6-8 
06.2008. 

 

Tabel nr. 3 Proiecte stiintifice desfasurate in anul 2008. 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea activitatii 

1. Cercetari floristice si de vegetatie pe valea raului Siret 
2. Ciupercile si mediul lor de viata 
3. Diversitatea  fungilor din jud. Bacau 
4. Algele din lacurile de acumulare - biodiversitate si ecologie 
5. Cercetarea florei si vegetatiei muscinale din muntii Tarcau 
6. Studiul faunei curculionide (Coleoptera, Curculionidae) din 

Muntii Nemira  
7. Familia Andrenidae in fauna Romaniei 
8. Cunoasterea biodiversitatii scarabeidelor (Scarabeidae, 

Coleoptera) 
9. Contributii la cunoasterea cerambicidelor (Coleoptera, 

Cerambycidae) din jud. Bacau 
10. Cartarea herpetofaunei  (amfibieni, reptile) din jud. Bacau 
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11. Contributii la cunoasterea entomofaunei (ord.Coleoptera-
Carabidae) din Bazinul Mijlociu al Siretului 

12. Studiul speciilor xilobionte din familia Elateridae si importanta lor 
ecologica si economica 

13. Vaccinarea – sanatatea porumbeilor  
14. Studiul parazitilor la speciile de pasari din bazinul mijlociu al  

Siretului 
15. Contributii la cunoasterea  

entomofaunei (Diptera Syrphidae) din rezervatia Perchiu - Bacau 
16. Cercetarea reprezentantilor din familia Scolytidae 
17. Contributii la studiul populatiilor de reptile si pasari din Bazinul 

mijlociu al Siretului 
 
 

In urma organizarii expeditiilor 
de teren s-a colectat material biologic 
(tabel nr. 4), care partial a fost 

introdus in colectiile institutiei, restul 
fiind in lucru, urmand sa fie 

prelucrat, in vederea imbogatirii 
patrimoniului muzeal

.  
 

Tabel nr. 4 Evidenta materialului biologic colectat in anul 2008. 
 

Nr. 
crt. 

Material 
biologic 

(domeniul) 

Colectat 
(nr. piese, 

exemplare) 

Preparat  
(nr. piese, 
exemplare

) 

Determinat Introdus in 
colectii 2008 

1. Plante 
superioare 

410 
 

200  453 
exemplare 

(achizitionate
) 
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2. Plante 
inferioare 

(Micologie) 

2700 3100 1500 
exemplare – 
250 specii 

322 plicuri- 
203 specii 

3. Insecte 16763 3938 990 exemplare 
Apidae  
102 - 

exemplare 
larve 

scarabeide 
250 exemplare 

elateridae 

1113 
exemplare - 

42 specii 
Formicidae 

4. Herpetologie 150 
amfibieni 
50 reptile 

13 
preparate 

umede 

200 150 amfibieni 
50 reptile 

 

5. Aranee 140 113   
6. Micromamifer

e 
20   20 exemplare  

– 6 specii 
 

7. Malofage 570  570 exemplare 
- 6 specii 

 

TOTAL 20816 7551 3582  
(piese colectie)

1888  
(piese 

colectie) 
 
 

Pe langa manifestarile 
mentionate in tabelele anterioare, in 

anul 2008 am participat la manifestari 
culturale organizate in colaborare cu 

alte institutii publice cum sunt 
urmatoarele: 
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- simpozionul „Conservarea 
obiectelor de patrimoniu”, „Insecte 
daunatoare colectiilor” organizat de 
complexul Muzeal „Iulian 
Antonescu” la 12.06. 2008; 

- participare la proiectul national 
de impadurire „Romania prinde 
radacini” 30.10.2008; 

-   activitate de popularizare a 
activitatilor culturale in unitatile 
scolare si alte institutii din municipiu 
si judet; 

-   colaborari cu Agentia 
Regionala de Protectie a Mediului, 
Agentia de Protectie a Mediului, Casa 
Corpului Didactic, Directia Silvica, 
Ministerul Mediului si Dezvoltarii 
Durabile, Universitatea Bacau, 
Muzeul de Istorie „I. Antonescu”, 
Muzeul „Olteniei Craiova”. 

In anul 2008, au continuat 
operatiunile de informatizare a 
colectiilor muzeului, a  bazei de date 
ce include azi cele 195450 piese din 

colectiile noastre. Avem dezvoltat un 
sistem care permite introducerea in 
baza de date a pieselor care sunt 
introduse in inventarul institutiei. 
Astazi, datorita acestui program si a 
eforturilor depuse de specialistii 
institutiei in ultimii ani, fiecare piesa 
din colectie are o fisa analitica in 
baza de date, (iar unde este cazul este 
parte dintr-o fisa colectiva). 

In lucru se afla convertirea bazei 
de date pentru a fi compatibila cu 
programul DOCPAT, program ce 
usureaza sortarea datelor. Cu ajutorul 
acestui program se vor putea lista 
inventare ale anumitor colectii, liste 
de piese pentru realizarea unor 
expozitii, cataloage de colectie, liste 
de inventar, etc. 

De asemeni, de afla in lucru 
viitoarea bazei de date care va fi 
disponibila on line pentru a asigura 
legatura cu lumea stiintifica, dar si 
care va pune la dispozitie pentru cei 

interesati date cu privire la speciile 
aflate in colectiile institutiei noastre. 
Aceasta baza de date va avea o 
interfata usor de accesat, dupa tipicul 
paginilor web prezente pe internet. 

 Incepand din anul 2008, 
institutia are o sigla noua, un pliant de 
prezentare general, precum si un antet 
imbunatatit.  

Se afla in lucru si vor fi in scurt 
timp finalizate prin contributia 
biroului de muzeotehnica, noul site al 
institutiei, pliantele de prezentare a 
sectiilor, initierea unei serii de 
ilustrate „Mari biologi romani”, 
precum si un CD, care va fi parte a 
mapei de prezentare a institutiei. 

In anexe se regasesc imagini de 
la unele dintre cele mai importante 
manifestari ale anului 2008 in 
institutia noastra, precum si noul 
pliant de prezentare al institutiei. 

 
 
 
 
 

Anexa nr. 1
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Expoziția  temporară 
„Pădurea aurul verde al 
Planetei” a fost vernisată 
în  sala  de  expoziții  a 
instituției noastre, la data 
de 21.04.2008. 
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Anexa nr. 2

În  perioada  6‐8  noiembrie 
2008,  în  colaborare  cu 
Universitatea  Bacău  am 
organizat  Simpozionul 
„Ecologia  şi  protecția 
ecosistemelor” ajuns  la 
cea de‐a VIII –a ediție. 
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Anexa nr. 3

Expoziția temporară „Fascinanta 
lume  a  scoicilor”  a  fost 
vernisată  la  data  de  19.12.2008, 
în  sala  de  expoziții  a muzeului 
de  ştiințele  naturii  din  Aleea 
Parcului nr. 9. 
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IX. FILARMONICA “MIHAIL JORA” 
RAPORT DE ACTIVITATE 2008 

 
Activitatea Institutiei in anul 2008 a 
fost bogata si diversa. 
Stagiunea de concerte de la sediu a 
fost principalul obiectiv pe care 
membrii orchestrei impreuna cu 
personalul Tesa l-au realizat la 
parametrii de calitate ce ne permit sa 
afirmam ca orchestra din Bacau a 
crescut foarte mult in ultimii  ani 
inscriindu-se prin diversitatea si 
complexitatea manifestarilor pe care 
le organizeaza , in randul colectivelor 
de valoare din aceasta tara. 
 
Activitatile pe care institutia le-a 
programat la sediu, in deplasari in 
tara si strainatate depasesc de foarte 
multi ani volumul  de munca obisnuit 
al altor institutii similare din tara. 
Poate si din acest motiv, Filarmonica 
din Bacau, in afara faptului ca a 
devenit un colectiv apreciat pentru 
disponibilitatea si maleabilitatea 

componentilor sai , reprezinta un 
punct permanent de interes din partea 
colaboratorilor din tara si strainatate,  
atrasi de aceste importante calitati, de 
seriozitatea si disciplina la lucru . 
Putem trage deci concluzia ca 
Filarmonica din Bacau este un 
colectiv compact care nu lucreaza la 
minima rezistenta ci ofera publicului 
de la noi si din alte tari un efort 
generos, constant, materializat in 
activitati mai putin intalnite in 
celelalte institutii de concert din tara. 
In cadrul stagiunii, in care sunt 
prezenti artisti valorosi din tara si 
strainatate, cu programe definite cu 
destula anticipatie , ce  asigura 
publicului calitatea si diversitatea 
necesara , iar orchestrei motivatia 
permanentei autoperfectionari prin 
studiu, si-au facut loc, treptat dar 
sigur, initiative care in timp au 

devenit constante ale activitatii 
noastre: 
 
-   o ministagiune de concerte la 
Piatra Neamt (1 concert lunar) foarte 
importanta prin   prisma realizarilor 
indicatorilor economici si prin 
promovarea imaginii judetului prin 
componenta sa culturala . 
- colaborarea cu Institutul catolic din 
Roman cu concerte de muzica sacra 
sau cu programe in care au 
posibilitatea sa se afirme tineri 
interpreti din tara , incluzandu-i aici 
si pe cei din cadrul orchestrei noastre. 
- Concert pascal, o traditie deja, un 
moment inaltator in care facem 
istorie, eliberandu-ne fata de dogme 
si apropiindu-ne de sufletele a mii de 
bacauani  mult mai receptivi fata de 
un asemenea moment decat orice 
program organizat  la sediu. 
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- Cursurile internationale de dirijat 
ajunse la editia a V a , moment de 
intersectie a unor tineri talentati, 
dornici sa urce cat mai repede treptele 
afirmarii, mesageri in tarile din care 
provin a modului desavarsit in care 
sunt organizate  aceste cursuri si a 
seriozitatii cu care este desfasurata 
aceasta activitate pe parcursul a doua 
saptamani de lucru. 
- Concerte educative , o constanta si  
o obligatie in acelasi timp de a educa 
viitorul public al Ateneului, de a 
indruma tineretul spre arta, spre 
frumos. 
- Sarbatorirea unor colaboratori 
permanenti ai Filarmonicii, artisti de 
frunte din tara si strainatate la 
implinirea varstei de 70 de ani: 
Ilarion Ionescu Galati, Aurelian 
Octav Popa, Robert Gutter. 
     Este un semn al respectului si 
pretuirii pe care colectivul nostru le 
demostreaza nu  numai de-alungul 
anilor de colaborare cu acesti 
Maestrii, dar si in momentele 
importante ale vietii si activitatii lor. 
- Promovarea tinerilor interpreti 
bacauani  si nemteni(Liceul de arta 

Bacau si Liceul de arta Piatra Neamt) 
prin organizarea unor concerte 
dedicate special lor in care cele mai 
bune elemente din liceele de arta 
respective fac primii pasi in 
colaborarea cu o orchestra 
profesionista. 
- Promovarea artistilor instrumentisti 
din cadrul orchestrei din Bacau prin 
programarea lor in recitaluri si 
concerte cu orchestra pe durata 
intregii stagiuni. Nu mai putin de 20 
instrumentisti s-au pregatit cu 
seriozitate si au facut performamanta 
in fata colegilor si a publicului 
bacauan in anul 2008. 
Filarmonica din Bacau este de 
departe institutia ce promoveaza cel 
mai mare numar de solisti din 
propriul aparat orchestral, asigurand 
astfel motivatia necesara atat a celor  
care fac acest pas cat si a celor care 
urmeaza sa-l faca.  
- Opera in concert , o activitate ce ne 
permite sa ne mentinem contactul cu 
alte genuri muzicale si in acelasi timp 
sa oferim publicului diversitate , 
interes marit si contactul cu artisti de 
valoare, prezente permanente pe 

scenele lumii. ex Karel Mark Chichon 
debut pe 8 sept 2008  la Opera din 
Viena. 
 Cele 3 festivaluri la care orchestra 
noastra participa in fiecare an 
completeaza o activitate deja bogata 
si diversa; 

 
1.Vacantele muzicale de la Piatra 
Neamt un festival in continua crestere 
valorica si importanta. Anul acesta 
orchestra a participat in 3 seri , cu 3 
programe diferite obtinand apreciarea 
nu numai a pulblicului prezent dar si 
a personalitatilor artistice venite din 
toate colturile lumii pentru a lua parte 
la cursuri, concerte si la prima editie a 
concursului international  de vioara 
„Ion Voicu” 
2. Zilele muzicii contemporane, 
festival cunoscut si recunoscut in 
centrele importante ale muzicii noi ca 
Paris, Viena, Munchen etc. In aceasta 
editie o seara a fost dedicata 
formatiilor camerale ale institutiei si 
acestea au demonstrat ca muzica noua 
nu are secrete pentru ei deschizand 
ceea ce poate deveni un punct fix , de 
valoare , al festivalului. 
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3. Festivalul „Enescu Orfeul Moldav” 
din acest an a prilejuit intalnirea cu 
alte opusuri ale creatiei enesciene 
continuand o traditie a promovarii 
muzicii marelui compozitor in special 
in timpul festivalului. 
S-a preferat formula orchestrei de 
camera in ideea in care in timpul 
stagiunii de la Ateneu deja creatia 
pentru orchestra simfonica a marelui 
compozitor a devenit o permanenta 
care ne bucura dar si ne obliga in 
acelasi timp. 
     Prezenta orchestrei  in strainatate 
materializata in stagiunea trecuta prin 
participarea la finalele concursurilor 
de la Madrid, Cantu, Varallo 
confirma inca  o data faptul ca Bacaul 
isi  construieste pas cu pas o imagine 
de institutie solida , de valoare, un 
partener de incredere pentru toti  
colaboratorii externi. 
Un moment important al sfarsitului 
de an 2008 l-a constituit prezenta 
orchestrei la Cernauti la manifestarile 
dedicate Zilei nationale a Romaniei si 
marcarea celor 90 de ani de la Unirea 
din 1918. 

Prezenta orchestrei a fost posibila 
datorita invitatiei lansate de catre 
Consulatul General al Romaniei la 
Cernauti si cu sprijinul Consiliului 
Judetean Bacau. 
Este prima institutie de concerte din 
Romania care sustine un concert la 
Cernauti dupa anul 1940. 
Este demn de notat faptul ca in 
ultimii 20 de ani acest colectiv a 
parcurs un drum adeseori plin de 
sacrificii , de dificultati de tot felul, 
onorand prin prezenta sa artistica 
numele pe care l-a purtat prin Statele 
Unite, Europa, Asia  in peste 1000 de 
concerte. 
   Cu toate aceste activitati este cat se 
poate de normal sa constatam ca 
indicatorii de plan sunt deja depasiti , 
semnal clar de seriozitate si 
responsabilitate  al acestui colectiv  
transmis celor care patroneaza 
destinele acestei institutii. 
 
La 31.12.2008, unitatea inregistreaza 
venituri totale in suma de 3.634.960 
lei din care: 
 

− Venituri din subventii in suma de 
3.529.100 lei 

− Venituri proprii in suma de 
105.860 lei 

 
Veniturile proprii in suma de 105.860 
lei se compun din: 
 
− Venituri din activitati artistice  

77.760 lei 
− Venituri din chirie sala             

28.100 lei 
In anul 2008 am realizat venituri 
proprii cu 5860 lei peste plan(Plan 
100.000/Realizat 105.860) 
 
CHELTUIELILE  unitatii sunt in 
suma de  3.321.505 lei, din care: 
 
− Cheltuieli curente = 2.883.413 lei 
− Cheltuieli de capital in suma de 

438.092 lei 
(copiator Xerox, instrumente 
muzicale, refacere centura 
acoperis Ateneu) 

 
Cheltuielile curente in suma de 
2.883.413 lei se prezinta astfel: 
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− Cheltuieli de personal  2.530.674 
lei 

- Cheltuieli de intretinere si 
functionare  352.739 lei 
(Curent electric, apa-canal, posta, 
telefon, gaz metan, accesorii 
muzicale, afise-programe, reparatii 
grup saitar, etc) 
 
La 31.12.2008 s-a realizat un numar 
de 91 de concerte, din care : 
 
− concerte simfonice  59 
− recitaluri              30 
− concerte educative   2 
 
Din totalul concertelor s-au sustinut 
in tara 9 concerte : 
Roman – 1 
Piatra Neamt -7  
Buhusi          - 1 
 
De mentionat este faptul ca s-au 
efectuat si concerte in strainatate , in 
urma carora s-au realizat venituri de 
7473 lei. 
 

In anul 2008 conducerea institutiei a 
atras si sume sub forma de 
sponsorizare de la firme private in 
cuantum de 20.000 lei , destinate 
reparatiilor la grupurile sanitare din 
sala Ateneu. 
 
     Daca la analiza anului 2007 
remarcam cu dezamagire contrastul 
intre efortul depus de colectiv in 
multiplele si diversele activitati si 
rezolvarea unor probleme ale 
personalului artistic in special  
referitoare la promovari profesionale, 
achizitii de instrumente etc , trebuie 
sa recunoastem de data aceasta 
efortul Consiliului Judetean care mai 
mult ca oricand in anul 2008 a 
demonstrat intelegere, disponibilitate 
si generozitate atat in ceea ce priveste 
promovarile profesionale, in 
achizitionarea de instrumente(volum 
nemaintalnit pana acum intr-un an 
calendaristic: 2 flauti, 1 oboi, 1 
trompeta, 3 tromboni, 1 corn, 1 
contrabas, o pianina) cat si in 
alocarea de fonduri pentru refacerea 
centurii Ateneului . 

Daca aceasta disponibilitate ar 
continua  si pe parcursul acestei 
stagiuni in special prin transpunerea 
in fapte a noii legi a institutiilor de 
concerte referitoare la salarizarea 
personalului din aceste unitati, ar fi 
inca un semn clar ca munca si 
eforturile noastre de ani de zile sunt 
vizibile si nu au fost facute in zadar. 
 
Concluzionand, putem afirma ca anul 
2008 a fost un pas inainte in aceiasi 
directie ascendenta cu care 
Filarmonica „Mihail Jora” ne-a 
obisnuit in ultimii  ani , un motiv in 
plus ca acest colectiv sa poata 
continua acest progres intr-o 
atmosfera relaxata, detasata de 
problemele inerente ce apar zi de zi in 
viata noastra si in acelasi timp sa 
poata beneficia de o binemeritata 
ameliorare a conditiilor de trai, lucru 
pe care dealtfel mai marii zilei l-au 
considerat necesar transpunandu-l in 
legea de salarizare a institutiilor de 
concerte si spectacole, o lege ale carei 
efecte le asteptam cat mai curand . 
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X. INFORMARE 

ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE DE ANSAMBLUL FOLCLORIC „BUSUIOCUL“, IN ANUL 2008 
   

Pentru Ansamblul Folcloric 
„Busuiocul“ anul 2008  a fost 
perioada in care demersurile initiate 
si desfasurate pe toate palierele 
activitatii sale s-au implinit la un 
nivel remarcabil. 

Principalele obiective, in anul 
2008, au fost: 

1) Realizarea de spectacole 
muzical-coregrafice, 
concerte si recitaluri, cu noi 
repertorii, asumate pe 
criterii de autenticitate si 
valoare; 

2) Organizarea si sustinerea 
proiectelor culturale: 
Festivalul National de 
Folclor „Ion Dragoi“, 
Manifestarea „Santilia de la 
Poiana Sarata“, „Alaiul 
Datinilor si Obiceiurilor de 
Iarna“; 

3) Participarea la importante 
manifestari de amploare 
interjudeteana, nationala si 
internationala; 

4) Dezvoltarea activitatilor 
lucrative in domeniul 
artizanatului, in mod 
deosebit, a confectionarii de 
costume populare; 

5) Sprijinirea asezamintelor de 
cultura, a O.N.G.-urilor cu 
profil cultural din orasele si 
satele bacauane pentru 
relansarea vietii cultural-
artistice locale. 

In cele ce urmeaza ne vom 
referi, succint, la modul de 
indeplinire a obiectivelor amintite, cu 
mentiunea ca am avut in atentie 
inscrierea in programul si bugetul 
pentru anul 2008 – aprobat de 
Consiliul Judetean Bacau – si 

incadrarea in spiritul prevederilor 
legale. 

 
 1. Una dintre dimensiunile 

principale ale activitatii Ansamblului 
Folcloric „Busuiocul“ a fost 
programarea, de-a lungul intregului 
an, a unui sporit numar de 
reprezentatii in Bacau si in localitatile 
judetului nostru. Pentru diversificarea 
spectacolelor, concertelor si 
recitalurilor, repertoriile solistilor si 
orchestrei au fost permanent 
imbogatite cu valoroase lucrari din 
categoria folclorului propriu-zis 
(balade si doine), ori a cantecului 
ceremonial. O seama de spectacole 
programate in sezonul estival, au avut 
loc in spatii neconventionale, pe 
scene amplasate in cadre naturale 
pitoresti (in parcuri, in zone de 
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agrement etc.), antrenand un public 
numeros, de cele mai diverse varste.  
 Ansamblul folcloric 
„Busuiocul“ este, in prezent, singura 
institutie artistica profesionista care 
sustine spectacole in localitatile din 
judet, mai ales in mediul rural. Cu 
aceste prilejuri integreaza in 
spectacolele sale formatii si interpreti 
locali, incurajandu-i, stimuland astfel 
refacerea activitatilor artistice la 
nivelul asezamintelor culturale.  
 Mentionam ca institutia noastra 
si-a marcat prezenta si cu prilejul 
manifestarilor de tipul „Zilele 
comunei“ sau „Zilele orasului“, 
organizate la Palanca, Dofteana, 
Gaiceana, Cleja, Oituz, Rachitoasa, 
Stefan cel Mare, Ungureni, Parincea, 
Secuieni, Helegiu, Negri, respectiv, in 
localitatile Tg. Ocna, Onesti, 
Moinesti, Buhusi.  
 
 

  2. Un loc distinct in 
calendarul manifestarilor bacauane il 
ocupa cele trei proiecte culturale de 
amploare asumate de institutia 
noastra. 

  
a) Festivalul National „Ion 

Dragoi“ 
Incepand din anul 2000, la 

Bacau, se desfasoara Festivalul 
National „Ion Dragoi“, proiect 
cultural de anvergura destinat 
promovarii si valorificarii muzicii 
populare traditionale in 
contemporaneitate. 

In perioada 2-3 octombrie 
2008, Ansamblul Folcloric 
„Busuiocul“ – titularul al proiectului 
– a organizat cea de a IX-a editie, pe 
scena festivalului evoluand renumite 
formatii muzicale, precum si solisti 
vocali si instrumentisti de notorietate 
din principalele zone etnofolclorice 
ale tarii. 

Datorita prestigiului de care se 
bucura, festivalul a fost in atentia 
Societatii Romane de Televiziune din 
Bucuresti, fiind inregistrat integral si 
prezentat apoi in 4 programe de genul 
„Tezaur folcloric“.  

Uneori, proiectele culturale 
ciclice vadesc si unele caracteristici 
stereotipe. Pentru a le evita, fiecare 
editie a festivalului a avut un profil 

specific. Astfel, editia din 2008 a avut 
ca accent valorificarea cantecelor din 
renumitele colectii constituite de 
Anton Pann, Constantin Brailoiu, 
Barbu Lautaru, Alexandru Voevidca 
etc. 

  
b) Santilia de la Poiana 

Sarata 
Editia din acest an a 

manifestarii s-a desfasurat, nu la o 
data fixa, ci intr-o perioada mai mare 
(iulie-septembrie), programand 
manifestari diverse (spectaculare, 
expozitionale, omagiale). 

Unele activitati au fost 
consacrate mai bunei valorificari a 
cantecului, jocului, portului si a 
datinilor specifice culturii si 
civilizatiei pastoresti.  

Acest proiect cultural a 
demonstrat, o data in plus, caracterul 
unitar al culturii populare de pe ambii 
versanti ai Carpatilor, exprimat 
printr-o larga diversitate de repertorii. 

Manifestarea a sporit in interes 
prin organizarea de vizite la Expozitia 
permanenta de etnografie, deschisa in 
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cladirea Scolii vechi din Poiana 
Sarata. 

 
c) Alaiul datinilor si 

obiceiurilor de iarna 
 Este al treilea proiect cultural 
de amploare, sustinut, la Bacau, in 
ziua de 28 decembrie. Editia din 2008 
(a 43-a) s-a desfasurat pe o scena 
instalata in fata Prefecturii, antrenand 
mii de bacauani. 
 Programul s-a constituit dintr-o 
ampla Parada a mastilor si 
costumelor, intre orele 11.00 – 
13.00, urmate de spectacolele cetelor 
participante. Ca si la editiile 
anterioare, alaturi de formatii si cete 
reprezentative din judetul Bacau au 
participat formatii din judetele 
Vaslui, Neamt, Botosani, Vrancea, 
Iasi si Suceava.  
 Subliniem ca acest proiect 
cultural, cu caracter interjudetean, a 
fost prefatat de un spectacol 
extraordinar de colinde „SUB ARIPA 
CERULUI“, gazduit de Catedrala 
catolica „Petru si Pavel“ din Bacau, 
in ziua de 21 decembrie.  

 

 
3. In anul 2008, Ansamblul 

Folcloric „Busuiocul“ a fost prezentat 
la cateva manifestari deosebite cu 
caracter national si international. 
  

– In perioada 15-21 iulie 2008 
Ansamblul Folcloric „Busuiocul“ a 
participat la Gala Folclorica 
Internationala din orasul Ronda – 
Spania, inscrisa in Calendarul 
festivalurilor care se desfasoara sub 
egida CIOFF. Aflata la cea de-a 
XXX-a editie, pe scenele Galei au 
trecut prestigioase formatii folclorice 
din tari europene ori de pe alte 
continente. Anul acesta ansamblurile 
participante au reprezentat Portugalia, 
Slovacia, Senegal, Italia si Romania, 
carora li s-au alaturat cateva grupuri 
folclorice spaniole.  

Festivalul a avut loc in a doua 
jumatate a lunii iulie, fiind un 
eveniment cultural major, asteptat cu 
mult interes de locuitorii din Ronda si 
din imprejurimi, dar si de numerosi 
turisti.  

Gala Folclorica Internationala 
de la Ronda a debutat, miercuri 16 

iulie, cu Parada portului, 
desfasurata pe artera principala a 
orasului, din loc in loc ansamblurile 
prezentand scurte momente muzical-
coregrafice. Cum Ansamblul 
„Busuiocul“ si-a cuprins in program 
cantece si jocuri populare din mai 
multe zone etno-folclorice, dansatorii 
au imbracat la parada costume 
moldovenesti, dar si costume 
specifice Ardealului, Olteniei, 
Oasului, evidentiind frumusetea si 
bogatia portului popular romanesc.  

In perioada desfasurarii 
festivalului „Busuiocul“ a sustinut 
mai multe spectacole in Ronda si in 
localitatile cu care se invecineaza, 
intampinate cu viu interes de un 
public numeros. 

La intoarcere, marti, 22 iulie 
am sustinut un spectacol in favoarea 
comunitatii romanesti din localitatea 
Albocasser (aflata la cca. 60 de km de 
Castellion). 

 
–  Raspunzand invitatiei 

Ambasadei Romaniei la Abu Dhabi si 
a Ministerului Culturii, Tineretului si 
Dezvoltarii Comunitare din Emiratele 
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Arabe Unite, Ansamblul Folcloric 
„Busuiocul“ a participat la doua 
importante manifestari organizate in 
perioada 30 noiembrie – 5 decembrie 
2008. 

Prima manifestare s-a datorat 
initiativei Ambasadei noastre de a 
organiza „Zilele Culturii Romanesti 
in Emiratele Arabe Unite“, proiect 
consacrat, in mod explicit, sarbatoririi 
Zilei Nationale a Romaniei. 

A doua manifestare – avand ca 
promotor Ministerul Culturii din 
E.A.U. – a fost Festivalul 
International de Folclor la care, 
alaturi de Ansamblul „Busuiocul“, au 
participat formatii din: Bahrain, 
Croatia, Mauritania, Norvegia, Oman, 
Sudan, Turcia, Ungaria si tara gazda. 
Acest prestigios festival s-a 
desfasurat sub semnul implinirii a 37 
de ani de la momentul istoric – 
 2 decembrie 1971 – cand federatia 
emirateza si-a proclamat 
Independenta.  

Ansamblul „Busuiocul“ si-a 
inceput seria de reprezentatii, la Abu 
Dhabi, sustinand un spectacol 
muzical-coregrafic de cca. 80 de 

minute in cadrul receptiei organizate 
de Ambasada pentru marcarea zilei 
de 1 Decembrie – Ziua Nationala a 
Romaniei. Au participat peste 450 de 
romani din diaspora, alaturi de 
membri ai Guvernului si 
Parlamentului E.A.U., oameni de 
afaceri, personalitati culturale din 
diverse domenii artistice, ziaristi etc. 
Acestia s-au aratat incantati de 
frumusetea cantecelor, jocurilor si a 
costumelor noastre populare, 
rasplatind evolutia artistilor bacauani 
cu aplauze frenetice. S-a dovedit si cu 
acest prilej ca pentru a ne face mai 
bine cunoscuti in lume este nevoie de 
o tot mai sustinuta promovare a 
folclorului, a creatiei populare 
traditionale. 
 

4. O activitate complementara 
desfasurata de Ansamblul Folcloric 
„Busuiocul“ este indreptata spre 
confectionarea, in special, de costume 
populare. Dupa cum se stie, 
valorificarea in spectacole a 
folclorului muzical-coregrafic impune 
costumarea interpretilor in adecvate 
vesminte populare. In ultima vreme, 

posibilitatea asigurarii unor atari 
costume este tot mai dificila. Astfel, 
au fost realizate deja unele costume 
necesare personalului nostru artistic, 
dar si pentru alte formatii din Onesti, 
Hemeiusi si Itesti (judetul Bacau), din 
Vaslui, Harlau, Galati si Baia Mare. 
Acest demers asumat de conducerea 
„Busuiocului“ este, deopotriva, o 
modalitate oportuna de a promova un 
mestesug traditional, precum si o 
sursa pragmatica de a adauga 
bugetului propriu importante venituri.  

 
5. Pentru a intregi arealul 

activitatii institutiei noastre  in anul 
2008, mentionam si alte realizari: 
- Spectacolul omagial „Rasunet la 
Hora Unirii“ dedicat Zilei de 24 
Ianurie; 
- Spectacolul „Armonii de 
Primavara“ inchinat Zilei de 8 
Martie; 
- Spectacolul sustinut in Bucuresti, la 
Parlamentul Romaniei (23 septembrie 
2008) spre a face mai bine cunoscut 
patrimoniul folcloric al tinutului 
bacauan; 
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- Spectacolul consacrat marcarii celor 
600 de ani de existenta a Episcopiei 
Romanului; 
- Duminica, 11 octombrie 
„Busuiocul“ a participat la Festivalul 
Interjudetean de Folclor 
„Trandafir de la Moldova“ din Iasi. 
Cu un spectacol special, ansamblul 
nostru a marcat un gest de reverenta 
fata de o manifestare care a depasit 
40 de editii; 
- Alaturi de alte colective folclorice 
renumite, „Busuiocul“ a sustinut 
spectacolul de incheiere a Festivalului 
„Cerbul de Aur“ de la Brasov, in ziua 
de 7 septembrie. Desfasurat sub 
genericul „Nunta romaneasca“, 
ansamblul nostru a prezentat cateva 

semnificative fragmente din ritualul 
nuntii moldovenesti.  

 
Mentionam, de asemenea, ca 

principalele activitati desfasurate de 
Ansamblul Folcloric „Busuiocul“ in 
anul 2008 au fost consacrate 
implinirii a 600 de ani de la prima 
atestare documentara a Bacaului. 
 
 
 Situatia financiara 
 In concordanta cu obiectivele si 
indicatorii de performanta pentru anul 
2008, realizarea resurselor financiare 
au fost bine chibzuite, cu respectarea 
intocmai a prevederilor legale.  

 Referitor la planul de venituri 
proprii, acesta a fost de 75.000 lei si 
s-a realizat 120.000. 
 Veniturile proprii, in valoare 
totala de 120.000 lei au avut 
urmatoarele surse: 
 a) din spectacole si lucrarile 
realizate – 66.900 lei 
 b) din prestari servicii (in 
special, confectionarea de costume 
populare) – 53.100 lei.   
 Pentru anul 2008, planul de 
cheltuieli a prevazut suma de 
1.557.000 lei, dar, la sfarsitul anului, 
platile efective au fost doar de 
1.408.268 lei, realizandu-se o 
economie de 148.732 lei la capitolele 
cheltuieli de personal si cheltuieli 
de capital.  
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XI. RAPORT DE ACTIVITATE 

AL SERVICIULUI PUBLIC DE PROTECTIA PLANTELOR BACAU 
PENTRU ANUL 2008 

 
 
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 
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 2008 activitatea 
serviciului s-a desfasurat pe trei 
directii principale si anume: 

- executarea lucrarilor de prestari 
servicii; 

- 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 ceea ce priveste activitatea de 
aprovizionare cu substantele necesare 
lucrarilor de prestari servicii trebuie 
sa aratam ca sumele alocate au fost 
modeste motiv pentru care am fost 
nevoiti sa negociem termene cat mai 
mari pentru plata iar plata propriu-
zisa s-o efectuam dupa incasarea 
contravalorii facturii. 
Daca ne referim la activitatea de 
prestari servicii si inchirieri, trebuie 
sa aratam ca valoarea totala este de 
38.807 lei din care: 

 
- 34.596 lei   –  reprezentand 

incasarile din chirii 
- 4.211 lei – reprezentand 

contravaloarea prestarilor de 
servicii executate. 

     De asemenea, subliniem faptul ca 
50% din sumele incasate la inchirieri 
au fost virate la Consiliul Judetean  
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iar pentru mentinerea spatiilor 
inchiriate in parametrii de exploatare 
nu am facut nici un fel de cheltuieli. 
     In cursul anului 2008 ca de altfel 
si in 2007 am continuat monitorizarea 
celor doua fose ( Podu Turcului si 
Bacau) din care in cursul anului 2006 
prin proiectul   PHARE RO 
2003/005-551.03.03.02.10  au fost 
reambalate si expediate in vederea 

incinerarii controlate 46 tone de 
deseuri de pesticide in amestec. 
    Aceasta activitate de monitorizare 
necesara pe o perioada de cel putin 4-
5 ani de la golire, constituie o veriga 
foarte importanta in finalizarea unei 
actiuni initiate de serviciul nostru si a 
carei valoare se ridica la cca 
140.000$, suma, reprezentand o 
economie importanta la bugetul 

Consiliului Judetean Bacau in urma 
activitatii desfasurate de Serviciul 
Public de Protectia Plantelor in 
colaborare cu firmele GmbH- 
Germania si Ramboll Danemarca 
specializate in eradicarea si 
incinerarea deseurilor toxice conform 
normelor metodologice elaborate de 
Ministerul Mediului si a Directiei 
Fitosanitare a judetului Bacau . 
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XII. RAPORT DE ACTIVITATE AL REVISTEI „ATENEU” PENTRU ANUL 2008 

 
Revista „Ateneu” este un 

important factor de cultura scrisa care 
promoveaza, in paginile ei, prin 
articole, colocvii, interviuri cu 
personalitati, dialogul cultural. Aria 
de raspandire a revistei este una 
nationala. Principala revista de 
cultura a judetului Bacau, avand, de 
peste 40 de ani, o aparitie 
neintrerupta, „Ateneu” reflecta, in 
chip prioritar, fenomenul viu al 
culturii judetului Bacau, fiind 
totodata si un producator de cultura 
prin creatiile literare originale 
publicate in fiecare numar al revistei. 

Revista intretine un climat 
intelectual, un dialog intercultural, 
promovand spiritul critic in actiune, 
prin semnalarea disfunctionalitatilor 
sistemului si a imposturii. 
Publicatia noastra face politica 
valorii, relevand rolul si importanta 
institutiilor in viata culturala, punand 
in relief, totodata, personalitatile 
creatoare. Astfel, la rubrica 
permanenta intitulata „Personalitati 

bacauane”, au aparut medalioane 
despre: Constantin Moscu, V.D. 
Manciu, Elvira Ene, Mures Covataru, 
Alexandru Artimon, Iancu Grama si 
altii. 
 Intreaga activitate publicistica 
din 2008 a Ateneului a stat sub 
semnul aniversarii a 600 de ani de la 
prima atestare documentara a 
Bacaului. A fost un an incarcat de 
istorie si o intreaga suita de articole si 
materiale a reflectat aceasta realitate. 
Mentionam aici ample interviuri 
realizate de dr. Ioan Mitrea cu 
profesorii universitari Victor Spinei si 
Dan Gh. Teodor, intitulate 
„Cercetarea arheologica romaneasca” 
si „Spiritul scolii lui Vasile Parvan”. 
In aceeasi arie tematica semnalam 
materialele dense, evocatoare 
semnate de Marin Cosmescu: 
„Muzeul familiei Gheorghiu Budu-
Bacauanu”, o adevarata arhiva 
istorica si culturala a Bacaului”, 
„Maximilian Costin, primul 
traducator al lui Mallarme”. Genul 

interviului, fiind unul care trezeste un 
maximum de interes din partea 
cititorului, a fost bine ilustrat in 
revista, numar de numar, printre 
personalitatile invitate la dialog fiind: 
Rosa Del Conte (cu marturii inedite 
despre Eminescu), Basarab 
Nicolescu, Radu Carneci, Dan 
Stanca, prof. univ. dr. Valentin 
Nedef, rectorul Universitatii din 
Bacau, compozitorul Eugen Wendel. 
Cum rolul si rostul unei reviste de 
cultura este acela de a aduna, ca 
magnetul pilitura de fier, valorile 
dintr-o anumita zona (respectand si 
principiul fecund al localismului 
creator), la rubricile de beletristica, 
poezie si proza, au fost publicati 
importanti scriitori bacauani, alaturi 
de nume cunoscute de autori din tara. 
Noile aparitii editoriale sunt  
comentate sistematic, in fiecare 
numar al publicatiei noastre, la 
rubrica „Autori si carti”. 
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„Ateneu” ilustreaza in paginile sale in 
mod preponderent fenomenul 
cultural-artistic din zona Bacaului, 
cele mai semnificative creatii, actiuni, 
manifestari ale institutiilor de profil - 
teatre, filarmonica, muzee, biblioteci, 
galerii de arta, centre si asezaminte de 
cultura, ansambluri artistice fiind 
comentate in cadrul unor cronici de 
specialitate, semnate de catre 
profesionisti in domeniul respectiv. 
 Cu prilejul aniversarii unor 
personalitati, revista acorda un spatiu 
special acestor evenimente, publicand 
grupaje despre autor si opera („ 
Grigore Tabacaru-125”, „Radu 
Carneci-80”, „George Genoiu-75”, 
„Constantin Ciosu-70”). Sunt 
reflectate, pe masura importantei lor, 
evenimentele artistice, concursurile si 
festivalurile de creatie (vezi „Zilele 
Muzicii Contemporane”, „Gala 
STAR-one mon show”, „Enescu–
orfeul moldav”, „Saloanele 
Moldovei”, „Zilele Culturii 
Calinesciene”, Festivalul-concurs 
„Barbu Lautarul”.) 
La multe dintre aceste manifestari din 
judet „Ateneu” este partener de presa, 

dar are contracte de parteneriat si cu 
alte festivaluri si gale din tara, de la 
Iasi, Botosani, Piatra Neamt, 
Mangalia, etc. 
 Cum revista este deschisa spre 
dialog intercultural, parteneriatele 
ocupa un loc privilegiat in activitatea 
noastra. Suntem intr-o astfel de relatie 
profitabila de ambele parti, cu Centrul 
Europe Direct Bacau, Universitatea 
din Bacau si Universitatea „George 
Bacovia”. In ultimii trei ani, 
manifestarea anuala de prestigiul 
national Colocviile revistei 
„Ateneu” se desfasoara la 
Universitatea din Bacau, printr-o 
colaborare stransa cu Facultatea de 
Litere. 
 In 2008 tema principala a 
colocviilor a fost „”Lecturi in 
palimpsest. Reevaluari in orizontul 
actualitatii”, care a trezit un real 
interes in randul participantilor, 
scriitori si critici invitati la colocviu, 
studenti, profesori, oameni de cultura. 
In fiecare toamna, in octombrie, luna 
colocviilor Ateneu, are loc si 
decernarea premiilor anuale ale 
revistei. Premiile Ateneu se acorda 

unor personalitati marcante, ele fiind: 
Premiul de Excelenta, Premiul pentru 
critica si Istorie literara, Premiul 
pentru Poezie, Premiul pentru Proza, 
Premiul pentru publicistica. La editia 
2008, premiile au revenit lui C.D. 
Zeletin, Antonio Patras, Anca 
Mizumschi, Dan Stanca, Constantin 
Ciosu. 
 Nu lipsesc din sumarul revistei 
anchetele si dezbaterile pe marginea 
unor subiecte, a unor idei care plutesc 
in aerul timpului, luand temperatura 
creatiei. Au fost astfel dezbatute teme 
ca „Jurnalismul cultural”, „Femininul 
in literatura”, „Noi perspective in 
critica si istoria literara”. De 
asemenea, spatiul publicistic al 
Ateneului este deschis promovarii 
tinerelor talente, a debuturilor 
semnificative, in acest sens avandu-se 
in vedere o stransa colaborare cu 
cenaclurile de creatie si cu filialele 
scriitorilor bacauani si artistilor 
plastici. 
 Redactorii revistei sunt 
implicati in mod direct si constant in 
viata cultural-artistica a Bacaului (si 
nu numai), participand, cu prezentari, 
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la lansari de carte, vernisaje, colocvii, 
simpozioane, realizand, unii dintre ei, 
emisiuni la radioul si televiziunea 
locala. Membrii echipei redactionale 
raspund, in dese randuri, solicitarilor 
venite din partea unor institutii de 
invatamant, fiind prezenti la 
activitatile mai deosebite ale acestora, 
cu scopul de a le reflecta apoi in 
paginile revistei. Cu prilejul unor 
astfel de manifestari, pe teme diverse, 
lansam si cate un numar nou al 
Ateneului, provocand o dezbatere in 
jurul acestuia. 
 „Ateneul” a aparut in conditii 
normale luna de luna (cu un numar 
dublu noiembrie-decembrie la 
sfarsitul anului), mentinandu-si 
preocuparea vie pentru atragerea unor 
colaboratori de prestigiu, acestia fiind 
si semnatarii unor rubrici permanente 
(C. D. Zeletin, Constantin Calin, 
Liviu Danceanu, Irina Petras, Leo 
Butnaru, Vasile Spiridon, Bogdan 
Ulmu). Un rol bine determinat in 
programul revistei il are pagina 
Meridiane, unde urmarim conectarea 
la vocile literaturii de pretutindeni, 
publicand fragmente de traduceri din 

genuri cat mai diverse sau jurnale de 
calatorie (au aparut astfel traduceri 
din Léopold Sedar Senghor, Aimé 
Césaire, Anna Cocozzo Anconettani, 
J.M.G. Le Clézio – detinatorul 
Premiului Nobel pentru Literatura, 
Osip Mandelstam, Alexis Stamati, 
Malcom Brandbury, etc.) 
 Prin mijloacele ei specifice de 
expresie si de actiune, revista Ateneu 
a avut in permanenta preocuparea de 
a se racorda la actualitate, 
propunandu-si sa fie o prezenta 
distincta si necesara in peisajul 
revuistic national. Din semnalele pe 
care le primim, prin rubricile de 
comentariu si analiza (de sub 
genericul „revista revistelor”) ale 
altor publicatii similare din tara, stim 
ca suntem cititi si chiar apreciati. 
Materialele publicate in decursul 
anului au reflectat, in chip prioritar, 
singura ideologie a revistei, care este 
una a valorii. Ca institutie publica de 
cultura, Ateneul isi respecta menirea 
de a stimula creativitatea, reflectand, 
cu obiectivitate si spirit critic, fara 
partizanate, principalele forme de 
manifestare spirituala, conservate prin 

traditie sau impuse de fermentul 
modern, inovator, al 
contemporaneitatii. 
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XIII. RAPORT DE ACTIVITATE  PE ANUL 2008 

SC APA SERV SA BACAU 
 
 

S C Apa Serv SA Bacau a avut ca 
misiune in anul 2008 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 procesele 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 2008 s-au realizat 
urmatoarele : 

1.Asigurarea unei cantitati de apa 
potabila de 23 milioane  mc 
pentru aprox 300.000 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 
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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 2008 s-au 
inregistrat un numar de 21 avarii 
importante pe conductele din tuburi 
PREMO care au necesitat 
intreruperea alimentarii cu apa a 
beneficiarilor de aprox. 12 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. 
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.  
 
 
 4Sisteme de alimentare cu apa 
si canalizare preluate in judetul Bacau  
 
 S-a preluat in anul 2008 sistemul de 
alimentare cu apa si canalizare de la 
orasul Darmanesti  si sistemele de 
alimentare cu apa de la Stefan cel 
Mare si Buciumi ,avand in prezent 
preluate 12 sisteme de alimentare cu 
apa in judetului Bacau .In prezent 
societatea asigura apa potabila pentru 
aprox 300.000 locuitori direct sau 
prin intermediul unor societati 
comerciale sau consilii locale . 
In anul 2008 s-au  efectuat un numar 
de  1200 bransari si s-au incheiat            

4949 contracte persoane fizice si 
juridice . 
 

5 Investitii  
 
In anul 2008  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 
8.285.262 lei .Aceste investitii au 
vizat in principal inlocuiri de 
conducte ,devieri sau consolidari: 

- Pe conducta  de aductiune apa 
bruta Dn 1000mm- au fost realizate 
terasamente pentru aparare de mal si 
aparare de mal cu gabioane pe malul 
drept al raului Uz pe o lungime de 
365 m ; s-a  dublat  conducta de apa 
bruta din pafsin Dn 1000mm pe o 
lungime de 570m  

-Pe conducta de transport apa 
potabila ramura Darmanesti Onesti –
s-a dublat conducta de apa Dn 
800mm pe o lungime de aprox 210 m 
in localitatea Dofteana , s-a realizat 
un masiv de ancoraj la schimbarea 
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directiei si s-au efectuat lucrari de 
interconectare cu conducta veche . 

-Pe conducta de transport apa 
potabila ramura Darmanesti 
Comanesti –s-au realizat lucrari de 
consolidare a pilei nr.4 de sustinere a 
conductei de apa potabila Dn 800mm 
ramura Darmanesti Comanesti , la 
supratraversarea raului Uz ,precum si 
lucrari aparari de mal  

-Pe ramura II de transport a 
apei potabile de la Statia de tratare 
Darmanesti spre localitatile 
Darmanesti Tg Ocna Onesti –s-a 
deviat conducta de transport apa Dn 
800 mm in zona stadionului din 
orasul Tg Ocna  

-Reabilitarea digului de  
protectie la km 6.014 si km 6.339 
pentru protejarea conductei de apa 
bruta  baraj Valea Uzului statia de 
tratare Darmanesti pe o lungime de 
350 m  

-Dublarea conductei de apa 
bruta Dn 1000mm amonte si aval de 
la km 4 pe o lungime de 2850 m ,cu 
constructiile speciale aferente  , cu 
evitarea zonelor de risc de calamitare 
, datorita apropierii amplasamentului 

actual de malul raului Uz (lucrarea se 
finalizeaza  in anul 2009) 

-Pe conducta transport apa 
potabila Dn 800mm ramura 
Darmanesti Tg Ocna –Onesti intre 
Km 20,6 si km 21.6 este in curs de 
executie lucrarea de inlocuire pe o 
lungime de aprox 800m a conductei 
de transport cu tuburi din pafsin si 
caminele de vane aferente . 

-S-au continuat lucrarile de 
reamenajare a spatiului  pentru sediul 
administrativ si laboratorul de ape 
uzate . 

-S-au aprobat indicatorii 
tehnico economici pentru lucrarile de 
reabilitare echipamente 
hidromecanice la fitrele rapide din 
cadrul Satiei de tratare si a 
echipamentelor hidromecanice pe 
conductele de aductiune  

 
 

6.Din punct de vedere 
economic societatea a realizat o cifra 
de afaceri in suma de 9.942 mii lei 
,cheltuieli total de 9.099 mii lei ,profit 
brut de 843 mii lei .Societatea se 
confrunta cu greutati in incasarea c/v 

apei potabile in special in municipiile 
Moinesti si Onesti  

 
7.In anul 2008 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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XIV. BIBLIOTECA JUDETEANA “C. STURDZA” BACAU 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2008 
 
Biblioteca Judeteana “Costache 

Sturdza” Bacau este o institutie 
publica integrata in sistemul national 
de biblioteci care are misiunea de a 
satisface cerintele de informare, 
studiu, lectura si de petrecere a 
timpului liber exprimate de membrii 
comunitatii locale si judetene. Ea isi 
realizeaza misiunea prin structuri, 
functionalitati si servicii specifice. 

Biblioteca Judeteana “Costache 
Sturdza” Bacau asigura accesul 
nediscriminatoriu la informatie, 
stimuleaza curiozitatea intelectuala, 
creativitatea si competitia, contribuie 
la educatia si formarea continua a 
membrilor comunitatii bacauane. Prin 
garantarea dreptului la cunoastere, 
biblioteca Judeteana promoveaza 
principiile democratiei, schimbul de 
idei si de valori culturale, favorizand 
egalitatea de sanse si includerea 
sociala. 

Biblioteca Judeteana “Costache 
Sturdza” Bacau organizeaza, pe langa 

activitatile specifice prevazute de 
lege, manifestari culturale si de 
promovare a cartii la nivel judetean. 

Ca obiective generale ale anului 
2008 au fost : 

• Cresterea calitatii 
managementului institutional 
prin : gestionarea corecta si 
eficienta a resurselor, adaptarea 
structurii organizationale la 
resursele disponibile, 
dezvoltarea serviciilor, 
perfectionarea personalului ; 

• Diversificarea ofertei culturale, 
educationale si 
informationale prin : oferirea 
unor programe culturale, 
educative si de informare 
adecvate cerintelor publicului ; 
organizarea de proiecte si 
evenimente culturale in 
colaborare cu institutii 
culturale, de invatamant si 
altele ; actiuni de promovare a 

valorilor culturale locale si 
nationale ; 

• Eficientizarea 
compartimentului de 
coordonare metodica si de 
specialitate; 

• Promovarea imaginii si a 
serviciilor bibliotecii. 

 
            Prin valorificarea si 

gestionarea corecta a resurselor 
biblioteca isi realizeaza misiunea ei 
de baza si anume aceea de a satisface 
cerintele publicului care o 
frecventeaza. 

 Acest lucru s-a obtinut prin:  
• aplicarea unor politici de 

achizitii de documente astfel ca 
sumele alocate pentru acest 
capitol sa fie cat mai eficient 
folosite. 

Achizitia de carte, desfasurata in 
2008  cu responsabilitate, eficienta si 
profesionalism, dar si in functie de 
cerintele si solicitarile utilizatorilor, a 
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completat colectiile bibliotecii cu un 
numar de 12715 unitati de biblioteca 
(din care carti 11940, documente 
audio-video 443, periodice 332), 
insumand 4041 titluri, in valoare de 
368142 lei. La acestea se adauga un 
numar de 1971 carti si periodice, 
donatii. Astfel, colectiile bibliotecii 
insumeaza la finele anului 2008 un 
numar de 433822 de unitati de 
biblioteca.,cu o rata de innoire a 
stocului de aproximativ 29,54 ani. 

• continuarea informatizarii 
bibliotecii si mentinerea 
accesului on-line la catalogul si 
bazele de date ale bibliotecii. 

S-au introdus in baza de date a 
bibliotecii 9083 de titluri, 5913 autori 
si 16372 numere de inventar, atat din 
achizitia curenta cat si retoactiv, 
concomitent cu asigurarea asistentei 
de specialitate si gestionarea softului 
integrat de biblioteca. 

• crearea produselor de 
informare proprii. 

Au fost realizate pe hartie sau in 
format electronic urmatoarele lucrari :  

-  Biblioteca Judeteana C. 
Sturdza- articole in periodice 2007- 
bibliografie 

- Judetul Bacau in colectiile 
Bibliotecii C.Sturdza- 
bibliografie 

- Publicatii editate de 
Biblioteca Judeteana- 
bibliografie 

- Periodice bacauane in 
colectiile bibliotecii- 
bibliografie 

- Aniversari culturale 2008 ; 
calendar 

- Bibliografia Judetului 
Bacau 2008 

• mentinerea accesului la 
Internet pentru public. 

Statii de lucru pentru utilizatori 
conectate la Internet : 10  

• verificarea patrimoniului 
bibliotecii la termenele 
prevazute de lege. 

• mentinerea conditiilor optime 
de functionare in toate spatiile 
bibliotecii. 

In acest sens s-au reorganizat in 
permanenta colectiile din cadrul 
sectiilor bibliotecii si filialelor pentru 

a raspunde cat mai bine cerintelor 
utilizatorilor. La filiala Miorita s-au 
executat lucrari de inlocuire a 
tamplariei. Atat la sediul central cat si 
la filiale s-au cautat solutii pentru 
imbunatatirea conditiilor de munca. 

• mentinerea programului de 
functionare pe tot parcursul 
anului. 

• dezvoltarea competentelor 
profesionale ale personalului ca 
proces permanent a fost orientat 
intens spre dezvoltarea profesionala si 
spre diversificarea modalitatilor de 
realizare. Numarul angajatilor care au 
urmat forme certificate de 
perfectionare a fost de 12. 

            Modalitatile pe care le-
am abordat pentru realizarea 
obiectivelor enumerate si gestionarea 
adecvata a resurselor au avut ca efect 
actiuni, evenimente si programe care 
au facilitat accesul unui public 
numeros la valorile si serviciile 
bibliotecii. Astfel, numarul de  
utilizatori activi in 2008 a fost de 
4645 din care nou inscrisi 2281. 
Utilizarea bibliotecii prin vizite 
directe la sediul central si la cele trei 
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filiale, sau utilizarea bibliotecii de la 
distanta prin servicii telefonice, vizite 
virtuale via Internet, au fost de 90525 
utilizatori, cu o frecventa medie 
zilnica de aproximativ 350. 

 S-au imprumutat 275410 
unitati de biblioteca. 

 
Organizarea si functionarea 

bibliotecii ca centru informational, 
cultural si educational  
 Programele si proiectele 

culturale ale anului 2008 au avut ca 
scop continuarea manifestarilor 
traditionale ale bibliotecii, atragerea 
de noi colaboratori si initierea de 
actiuni cu caracter interdisciplinar. 

 Diversificarea ofertei culturale 
s-a realizat atat sub aspectul 
continutului, cat si al modalitatilor de 
abordare, asa incat ea sa fie cat mai 
atractiva pentru public. Prin 
programele si proiectele culturale 
biblioteca vine in sprijinul invatarii 
pe tot parcursul vietii, pentru toate 
grupurile de varsta si toate categoriile 
sociale, prin intermediul instituirii 
invatarii nonformale. 

 Dintre programele si proiectele 
care s-au detasat prin  noutate si prin 
tendinta de racordare la practicile 
europene se remarca: 

- Bibliotecari in devenire, 
- Ziua Internationala a Cartii 

pentru Copii, 
- Zilele Bibliotecii Judetene 

„C. Sturdza”, 
- Salonul Cartii pentru Copii, 

editia a XXVIII-a, 
- Programul de vacanta, 
- Zilele Bacaului, 
- Concurs International de 

Ex-libris cu tema Bacau 
600, 

- Targul anual de carte, 
- Serbarile Pomului de 

Craciun, editia a XI-a, 
- Mesajul meu antidrog 
- 2008-Anul European al 

Dialogului Intercultural 
In anul 2008, la Biblioteca 

Judeteana „C. Sturdza” s-au organizat 
un numar de 75 activitati culturale, 
206 expozitii, 70 lansari de carte, 17 
panouri foto-documentare, 25 
vizionari de filme, 6 simpozioane. 

Este o practica frecventa a 
bibliotecii stabilirea si mentinerea 
relatiilor de colaborare cu alte 
institutii de cultura  sau educative 
bacauane. Principalele parteneriate si 
protocoale de colaborare, in numar 
total de 45, s-au realizat cu institutii 
culturale, Institutia Prefectului, 
gradinite, scoli si licee, Directia 
Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului, O.N.G.-uri, s.a. 

 
 La nivelul bibliotecilor  

orasenesti si comunale, Biblioteca 
Judeteana „C. Sturdza”, s-a implicat 
in 2008, prin organizarea unor 
activitati de indrumare metodica sub 
forma de colocvii profesionale 
sustinute trimestrial la cele 5 centre 
zonale si anual la biblioteca 
judeteana, in sprijinirea unor 
manifestari culturale (cu cartea si nu 
numai), in sustinerea conditiei 
bibliotecarului si a bibliotecilor in 
general, in raport cu autoritatile si 
comunitatea din care fac parte. 
Totodata, Biblioteca Judeteana a 
distribuit carti si periodice provenite 
de la Ministerul Culturii si Cultelor si 
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din donatii, intr-un numar de 
aproximativ de 4000 unitati de 
biblioteca. 

 
Promovarea imaginii si 

vizibilitatea bibliotecii 
 Pentru o institutie publica, 

promovarea unei imagini corecte si 
vizibilitatea tuturor actiunilor sunt 
conditii esentiale pentru a fi 
perceputa si apreciata corespunzator 
de catre comunitate. 

Colaborarea cu mass-media 
locala si nationala s-a concretizat in 
multiple aparitii in presa scrisa si 
audiovizuala. Toate evenimentele 
mari ale bibliotecii au beneficiat de 
anunturi, prezentari, interviuri, 
emisiuni TV, transmisii de 
inregistrari. Astfel, doar in presa 
scrisa, in 2008 sunt 365 de referiri la 
activitatea bibliotecii. 

Anunturile postate pe site-ul 
bibliotecii si informatiile despre 
serviciile si activitatile curente  au 
fost o alta modalitate de informare, 
dar si de formare a imaginii institutiei 
care se vrea prezenta mereu in atentia 
publicului.  

Dezvoltarea serviciului de pe 
site-ul web, denumit « Intreaba 
bibliotecarul », are de asemeni un rol 
de promovare a serviciilor bibliotecii. 

Materialele informative 
distribuite utilizatorilor sub forma de 
brosuri, pliante, invitatii, fluturasi, 
afise au informat publicul despre  
oferta bibliotecii, programul de 
functionare, conditii de inscriere, 
parteneri, colaboratori, etc. 

Apreciem ca toate aceste 
demersuri au contribuit la construirea 
si promovarea unei imagini corecte 
despre biblioteca si au facut-o vizibila 
ca institutie culturala de prestigiu. 
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XV. SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI SI 
COORDONAREA ACTIVITATII DE SALVAMONT 

RAPORT DE ACTIVITATE 2008 
 
Serviciul Public Judetean pentru 
Promovarea Turismului si 
Coordonarea Activitatii de 
SALVAMONT –institutie 
subordonata Consiliului Judetean 
Bacau. 
Structura organizatorica: 
Zanescu Daniel – inspector de 
specialitate  
Giurgiu Dana – contabilitate 
 
Activitati 2008 : 
-finalizarea proiectului cicloturistic 
„Drum spre Europa”, proiect realizat 
de Clubul de Ecologie si Turism 
„Veniti cu Noi” Bacau in anul 2007 si 
sustinut de catre Consiliul Judetean 
Bacau. 
- intocmirea mapei de presa, 
realizarea paginii web si a unui blog 
al expeditiei, realizarea si distribuirea 
materialelor de evaluare a 

proiectului(film dvd, foto cd),  
evaluarea rezultatelor. 
-Participari periodice in comisii de 
specialitate alaturi de reprezentantii 
MTCT-Autoritatea Nationala pentru 
Turism in vederea realizarii notelor 
de constatare pentru obtinerea 
clasificarii structurilor de primire 
turistica din Judetul Bacau. 
-Participarea in comisii de specialitate 
alaturi de reprezentantii MTCT-
Autoritatea Nationala pentru Turism 
in vederea preschimbarii 
autorizatiilor de functionare a 
structurilor de primire turistica 
precum si a certificatelor de 
clasificare. 
 
-Participari trimestriale la actiuni 
pregatitoare alaturi de Formatia 
SALVAMONT Neamt, in Masivele 
Ceahlau, Hasmas, Bistritei, Tarcau. 

-Cooptarea de voluntari pentru 
Serviciul Public Judetean 
SALVAMONT Bacau, in vederea 
realizarii echipei SALVAMONT 
Bacau. 
-In cadrul serviciului de 
SALVAMONT Bacau s-au efectuat 
numeroase ture de patrulare 
preventiva in Masivele Nemira, 
Ciucului, Tarcau, Gosman. 
-Activitati practice in cadrul 
Proiectului „Parcul Cicloturistic 
Nemira”- premarcare trasee, stabilire 
de noi trasee, harti GPS si puncte 
importante preluate in sistem GPS. 
-Studierea posibilitatilor de legatura 
pe trasee cicloturistice si de mountain 
bike intre Judetul Vrancea si Judetul 
Neamt prin zona montana a judetului 
Bacau (Valea Trotusului), in vederea 
realizarii unei magistrale 
cicloturistice ce va lega Judetul 
Vrancea(Soveja) de Judetul Neamt cu 
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trecere prin Slanic Moldova, Valea 
Trotusului, Nordul Moldovei. 
-Premarcare de trasee montane in 
masivul Nemira (traseul de creasta)-
Pasul Oituz-Lacul Poiana Uzului. 
Premarcarea a constat in parcurgerea 
integrala a crestei, stabilirea punctelor 
de amplasare a refugiilor, a stalpilor 
indicatori in zona de pasune alpina, 
precum si a locurilor de popas. 
Premarcarea s-a realizat in colaborare 
cu ONG-uri din Bacau –Clubul de 
Ecologie si Turism „Veniti cu Noi” si 
„Alpin Club Bacau”.   
S-a stabilit harta GPS a zonei si 
punctele de importanta turistica 
.Urmeaza sa se depuna documentatia 
necesara pentru omologarea traseelor 
montane din Judetul Bacau. 
-Participarea si absolvirea cursului de 
manager servicii turistice-CEDES 
Cercetare Dezvoltare. Depunerea 

documentatiei pentru obtinerea 
Brevetului de turism. 
-Participari la actiuni de ecologizare 
alaturi de ONG_uri precum „Veniti 
cu Noi” si „Centrul Regional de 
Ecologie” 
-Proiect in lucru „Alaska 2008”- 
premiera bacauana, abordarea 
varfului Mc Kinley din Parcul 
National Denali. Proiect in colaborare 
cu VcN Bacau. 
-Proiect in lucru „Drum spre Europa 
2009” 
-raspunsuri la adrese  
-intocmirea lunara a pontajului  
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XV. R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL 

GEORGE ENESCU BACAU 
RAPORT DE ACTIVITATE 2008 

 
 
Necesarul de transport pasageri si 
marfuri in contextul aderarii 
Romaniei la Uniunea Europeana a 
cunoscut in ultima perioada o crestere 
spectaculoasa pe fondul dezvoltarii 
accelerate a companiilor de tip low-
cost. Conditiile infrastructurii 
aeroportuare sunt un criteriu de baza 
al selectarii destinatiilor deservite 
alaturi de potentialul de transport al 
zonei. Aeroportul International 
“George Enescu” Bacau a fost 
subiectul mai multor studii avand ca 
obiect analiza starii suprafetelor si 
facilitatilor aeroportuare. Rezultatele 
lor au evidentiat o necesitate 
stringenta de modernizare si aducere 
la standardele de calitate necesare 
acomodarii in conditii de siguranta si 
confort a operarii aeronavelor de 
categorii superioare (acestea 
asigurand un grad de eficienta 

superior pentru activitatea desfasurata 
in special de companiile low-cost). 
Identificarea unei solutii de finantare 
a investitiilor necesare functionalitatii 
Aeroportului International “George 
Enescu” Bacau in conditiile pietii 
europene de transport a constituit o 
prioritate concretizata prin 
demersurile finalizate in cursul anului 
2008, respectiv organizarea licitatiei 
publice deschise pentru atribuirea 
contractului de concesiune lucrari 
publice avand ca obiect 
“Modernizarea si Operarea 
Aeroportului Bacau”. 
 
 
 
 
Activitatea desfasurate pe parcursul 
anului 2008, a avut in vedere 4 
directii principale: 
 

Juridic: 
Contractul de Consultanta incheiat 
intre RA Aeroportul International 
“Geroge Enescu” Bacau si 
Consortiul format din SC Deloitte 
Consultanta SRL, Bostina si 
Asociatii si S.C. IPTANA S.A. 
 
14.02.2008 Prin Hotararile 
Consiliului de Administratie al Regiei 
Autonome Aeroportul  International 
10.03.2008 George Enescu Bacau nr. 
2 din 14.02.2008, respectiv nr.3 din 
10.03.2008, precum si prin 
17.03.2008 Hotararea Consiliului 
Judetean Bacau nr. 26 din 17.03.2008 
a fost insusit Studiul de 
Fundamentare a Deciziei de 
Concesionare si Documentatia de 
atribuire a  contractului de concesiune 
de lucrari publice intocmite de catre 
Consortiul de   Consultanta format 
din SC Deloitte Consultanta SRL, 
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Societatea civila de Avocatura 
“Bostina&Asociatii” si cu SC Iptana 
SA. 
Procedura de atribuire a 
contractului de concesiune de 
lucrari publice avand ca obiect 
“Modernizarea si Operara 
Aeroportului Bacau” 
 
16.04.2008  Regia Autonoma 
Aeroportul International George 
Enescu Bacau a demarat    
procedurile de licitatie publica in 
vederea atribuirii contractului de 
concesiune lucrari publice 
„Modernizarea si Operarea 
Aeroportului Bacau” prin publicarea 
in SEAP in data de 16.04.2008 a 
anuntului de participare. 
Documentatia de atribuire a fost 
achizitionata de catre 8 firme: 
Dawnay Day Corporate Finance 
Limited, SC Blue Air Transport 
Aerian S.A, Tasc Strategic 
Consulting Bv Sucursala Romania,  
SC Jetran Air SRL, SC Pa&Co 
International SRL, SC Tehnostrade 
SRL, Porr Technobau Und Umwelt 
Aktiengesellschaft Si Sagat Turin 

Airport. Doua societati comerciale au 
vizitat Aeroportul si anume: SC 
Pa&Co International SRL si SC Blue 
Air Transport Aerian S.A.  
26.06.2008  Deschiderea ofertelor a 
avut loc in data de 26.06.2008, 
singura societate care a depus oferta 
in cadrul procedurii de atribure sus 
mentionate fiind SC Blue Air 
Transport Aerian SA.  
10.11.2008  Dupa o serie de 
clarificari solicitate in temei legal, 
societatea a fost desemnata 
castigatoare prin incheierea 
Raportului procedurii in data de 
10.11.2008. 
 
In prezent RA Aeroportul 
International “George Enescu” 
Bacau in colaborare cu Consortiul de 
consultanta face demersurile 
necesare semnarii contractului de 
concesiune cu societatea declarata 
castigatoare 
 
Operational: 
Traficul de pasageri 
 

Componenta principala a traficului 
realizat este data traficul etnic generat 
de cetatenii romani care au locurile de 
munca in tari din Uniunea European, 
in special Italia si Spania. 
Limitarile provocate de starea precara 
a infrastructurii aeroportuare implica 
o plafonare artificiala a traficului de 
pasageri si marfuri prin restrictiile 
impuse companiilor aeriene. (In 
prezent se permite operarea 
saptamanala doar a unui numar de 
curse cu aeronave din categoria 
Boeing 737) 
In aceste conditii traficul de pasageri 
realizat in anul 2008 s-a ridicat la 
valori semnificativ egale (apoximativ 
120 000 pasageri) cu cele realizate in 
anul anterior desi numarul cererilor 
de operare venite din partea 
companiilor ariene a crescut pe tot 
parcursul anului. 
In prezent opereaza de pe Aeroportul 
International “George Enescu” Bacau 
curse regulate 3 companii aeriene: 
Tarom, CarpatAir, Blue Air deservind 
un numar de 20 rute interne si 
externe. 
Financiar: 
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Venituri 
Productivitatea muncii: Venituri/Nr 
angajati = 77,15 mii RON/angajat 
Veniturile realizate din activitatea de 
baza reprezinta in continuare cel mai 
important vector al bugetului, 
tendinta de crestere a activitatilor 
non-aviatice prin implementarea unor 
strategii de atragere a agentilor 
economici in interiorul terminalului a 
cunoscut o amploare limitata datorita 
restrictiilor impuse companiilor 
aeriene in privinta frecventelor 
operate si deci implicit a numarului 
de pasageri care tranziteaza 
aeroportul. 
 

 
Cheltuieli 
Din punct de vedere al cheltuilelor, 
componenta majora a acestora este 
data de salariile angajatiilor, 
cheltuiala de personal fiind in procent 
de 47,55% din total, fiind necesara in 
continuare subventionarea cheltuielor 
de materiale si capital in completarea 
veniturilor proprii. 
      
Mii RON 
Total cheltuieli  4891,2 
Cheltuieli de 
personal 2326 

Bunuri si servicii 1428 
Cheltuieli de 
capital 1137,2 

 
Obiective de investitii realizate: 
1137,2 
Aparat cu raze X – 294 mii ron 
Gard perimetral aeroport – 495 mii 
ron 
Studiu tehnic de evaluare a 
modalitatilor de exploatare a 
infrastructurii aeroportuare – 36 
Consultanta financiara,juridica si 
tehnica in vederea executarii 

procedurii de licitatie in vederea 
operarii aeroportului – 303,9        mii 
RON 
Executie lucrari pista (Contributie 
IGS) – 8,3 mii RON 
 
Tehnic 
Infrastructura: 
 

• In conditiile cererii exprimate 
privind operarea de pe 
Aeroportul International 
“George Enescu” Bacau a unor 
curse regulate cu aeronave din 
categoria Boeing 737 si avand 
in vedere starea precara a 
infrastructurii aeroportuare 
coroborata cu necesitatea 
sustenabilitatii economice, 
regia a contractat un institut de 
cercetari in transporturi (SC 
INCERTRANS SA) pentru 
efectuarea unui studiu care sa 
evidentieze limitarile si 
restrictiile necesare operarii 
acestor tipuri de aeronave. 
Analiza rezultatelor studiului a 
condus la deschiderea a doua 
rute directe noi spre Italia 

Mii RON 
Indicatori Plan Realizat 
Total 
Venituri 6219 5273,4 

Venituri din 
anii 
precedenti 

423 423 

Venituri anul 
curent 3240 3427 

Subventii  1169 1079,2 
Fond de 
rulment 1387 344,2 
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(Roma si Torino) cu o frecveta 
saptamanala controlata. 

• Pe parcusul anului 2008 au fost 
efectuate reparatii curente 
necesare desfasurarii in conditii 
de siguranta a traficului 
aeroportuar la una din cele 
doua cai de rulare, a doua fiind 
inchisa traficului aerian 
datorita degradarii avansate a 
suprafetei.. 

• A fost finalizata investitia care 
prevedea realizarea unui gard 
perimetral de securitate 
obiectiv care a asigurat 
conformarea cu standardele 
nationale cu privire la 
imprejmuirea aerodromurilor, 
contribuind la climatul de 
siguranta al activitatii 
desfasurate. 

• Raportul auditului de 
certificare anual realizat de 
Autoritatea Aeronautica Civila 
Romana in perioada 04.09 – 
26.09.2008 a evidentiat 
necesitatea realizarii in regim 
de urgenta a unor reparatii 
majore la suprafetele de 

miscare aeronautice. 
Certificatul de Autorizare a fost 
prelungit pana pe data de 
25.03.2009 sub rezerva 
implementarilor masurile 
prevazute referitoare la 
ameliorarea semnificativa a 
starii suprafetelor. 

Echipamente 
Pentru confomarea cu standardele 
uniunii europene impuse prin 
legislatia nationala si pentru marirea 
eficietei activitatii de procesare a 
pasagerilor, au fost achizitionate 2 
aparate de control cu raze X de ultima 
generatie care vor contribui la 
sporirea confortului si marirea 
securitatii. 
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SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2008 
 
 
 

I. Obiective pentru 2008 
II. Derularea fazei operaţionale 
III. Noi clienţi stabiliţi în parc. Extinderea celor prezenţi 
IV. Situaţia financiară 
V. Îmbunătăţirea ofertei 
VI. Distincţii, promovare 

 
I. Obiective 
 

Obiectivele urmărite de SC PARC 
INDUSTRIAL HIT în anul 2008, în 
calitate de societate de administrare a 
Parcului Industrial HIT, au vizat : 

• derularea în bune condiţii a  
fazei operaţionale ( 2005-2030); 

• îmbunătăţirea ofertei de servicii, 
infrastructură, expertiză pusă la 
dispoziţia clienţilor care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul 
Parcului; 

• creşterea gradului de ocupare a 
Parcului; 

• continuarea colaborării cu 
partenerii tradiţionali ai Parcului 
Industrial HIT  

 
II. Derularea fazei 

operaţionale 
 
În anul 2008 a continuat derularea 
fazei operaţionale, societatea de 
administrare a HIT PARK ocupându-
se de întreţinerea infrastructurii 
necesare desfăşurării activităţii 
clienţilor stabiliţi în Parc, menţinerea 

acesteia la standarde optime de 
funcţionare, precum şi de 
îmbunătăţirea capacităţilor existente în 
vederea satisfacerii cerinţelor de 
dezvoltare şi extindere ale clienţilor. 
 

III. Noi clienţi. Extinderea 
celor prezenţi 

 
În cursul anului 2008, în Parcul 
Industrial HIT s-au locat următoarele 
companii care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul ITC: 
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1) STANDARD ENGINEERING- 
domeniu de activitate: 
proiectare CAD-CAM.  

2) BIOTA WIND POWER- 
domenii de activitate: realizare 
soft, consultanţă în tehnologia 
informaţiei. 

3) SC SOFTESCU SRL- domenii 
de activitate: realizare soft, 
consultanţă în tehnologia 
informaţiei. 

4) COMPLEX IT SOLUTIONS- 
domenii de activitate: prelucrare 
şi gestionare date în format 
electronic, activităţi de 
telecomunicaţii prin reţele cu 
cablu şi fără cablu (satelit), 
servicii privind tehnologia 
informaţiei, administrare pagini 
web, activităţi de inginerie şi 
consultanţă tehnică în domeniul 

IT, activităţi de design 
specializat. 

5) SC RAFIT SOLUTIONS SRL- 
având ca domenii de activitate: 
realizare soft, consultanţă în 
tehnologia informaţiei, gestiune, 
prelucrare şi exploatare date, 
administrare pagini web, 
realizarea portaluri web, 
activităţi de inginerie şi 
consultanţă tehnică în domeniul 
IT, activităţi de design 
specializat. 

 
Menţionăm că, pe lângă aceste noi 
input-uri, clientul cel mai important 
stabilit în Parc,                       SC 
TECNOSTAMP TRIULZI EAST 
EUROPE SRL, şi-a extins suprafeţele 
închiriate anterior cu încă 2493 m², 

ajungând la sfârşitul anului 2008 la o 
suprafaţă totală închiriată de 4429 m² 
 
În urma acestor noi locări în Parc, la 
nivelul lunii noiembrie 2008 gradul de 
ocupare al acestuia era de peste 70 %. 
Spaţiile destinate producţiei 
industriale sunt ocupate în întregime, 
singurele care mai sunt disponibile 
sunt cele tip office. Suprafeţele ferm 
rezervate se ridică la 435 m². 
 
Anexăm prezentului raport o situaţie 
cu suprafeţele disponibile şi cu cele 
închiriate în cadrul Parcului Industrial 
HIT (Anexa 1). 
 
 
 
 
 

IV. Situaţia financiară 
 
 
 

 Realizări 
INDICATORI 2008 
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 RON 
1 2 
I. VENITURI TOTALE , din care: 1011678 
1. Venituri din exploatare TOTAL, d.c. 1011582 
a) Venituri din activitatea de bază 1003516 
b) Venituri din alte activităţi 8066 
c) Venituri din surse bugetare - 
2. Venituri financiare 96 
3. Venituri excepţionale - 
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1306237 
1. Cheltuieli pentru exploatare TOTAL, d.c. 1306237 
a)  Cheltuieli materiale 76772 
b) Cheltuieli cu personalul, d.c. 243850 
- salarii brute 192337 
-  contributii aferente salariilor 51513 
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si 
provizioanele 8847 
d) Cheltuieli de protocol 9655 
e) Cheltuieli reclama si publicitate 1245 
f) Cheltuieli cu sponsorizarea - 
g) Alte cheltuieli pentru exploatare, din care : 965868 
- servicii prestate de terţi 462766 
2. Cheltuieli financiare - 
3. Cheltuieli excepţionale - 
III. REZULTAT BRUT - (profit / pierdere) -294559 
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IV. IMPOZIT PE PROFIT - 
V. PROFITUL NET  -294559 

 
Notă   Situaţiile financiare nu au fost întocmite şi datele nu sunt definitive.
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Anexăm prezentului raport o situaţi privind dinamica rezultatelor financ 
iare în raport cu gradul de ocupare (Anexa 2).                                                                                                                                                   
 
 

V. Îmbunătăţirea ofertei 
 
Stabilirea noilor clienţi în Parc şi 
perspectiva extinderii impusă de 
solicitările unor clienţi deja aflaţi în 
Parc, au ridicat problema  
incapacităţii infrastructurii Parcului 
de a furniza energia electrică necesară 
pentru desfăşurarea optimă a 
activităţilor. 
În urma demersurilor făcute către Eon 
Moldova, pe baza discuţiilor şi a 
studiilor tehnice făcute de specialişti, 
s-a ajuns la concluzia că singura 
soluţie pentru a asigura necesarul de 
energie electrică cerut de activităţile 
de producţie derulate în Parcului 
Industrial HIT ,  pentru a putea onora 
solicitările impuse de creşterea 
gradului de ocupare, precum şi pe 
cele ale viitorilor clienţi, este 
construirea unei noi linii de 
alimentare cu energie electrică şi a 

unui post de transformare aferent, 
deoarece linia deja existentă nu putea 
suporta o suplimentare de putere 
electrică. 
Din aceste considerente, în cursul 
anului 2008 s-a implementat 
investiţia Creşterea capacităţii de 
alimentare cu energie electrică a 
Parcului Industrial HIT, cu fonduri 
din bugetul Consiliului Judeţean 
Bacău. 
 
În calitate de societate de 
administrare a HIT PARK, SC PARC 
INDUSTRIAL HIT SRL oferă 
asistenţă pentru doi clienţi din parc, 
SC TECNOSTAMP TRIULZI EAST 
EUROPE SRL şi SC VIMERCATI 
EAST EUROPE SRL, în derularea 
procedurilor de concesionare  a 
12.000 m² teren în incinta HIT 
PARK, în vederea construirii cu 
fonduri proprii a unor noi capacităţi 
de producţie. Lucrările de construcţie 
vor începe în luna aprilie 2009 şi vor 

duce la triplarea capacităţii de 
producţie existente în Parc.   
 

VI. Distincţii, promovare 
 
Proiectul HIT PARK a participat la 
un concurs organizat de Congresul 
Autorităţilor Locale şi Regionale al 
Consiliului Europei, cu tema 
Promovarea coeziunii sociale prin 
dezvoltare economică, în urma căruia 
a obţinut o distincţie specială pentru 
calitatea proiectului, în cadrul 
ceremoniei de decernare ce a avut loc 
la Strasbourg pe 02.12.2008.  
 
 
Anexe: 
 
- Situaţia suprafeţelor închiriate 
(Anexa 1) 
- Dinamica rezultatelor financiare în 
raport cu gradul de ocupare (Anexa 2) 
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Anexa 1 - SC PARC INDUSTRIAL HIT 

SRL       
        
SITUAŢIE SUPRAFETE        
    Suprafete libere 

Nr.crt. 
Denumire cladire 

Total 
suprafete 

de 
inchiriat 

Total 
suprafete 
comune Suprafete 

inchiriate 

Suprafete 
ferm 

rezervate

De 
inchiriat 

permanent
De inchiriat 

temporar 

1 
A - CENTRUL DE SERVICII SI 
PRODUCTIE SOFTWARE PENTRU IMM-
URI 

1,331.00 1,055.50 231.00 164 803.2 132.80 

2 
A1 - CENTRUL DE SERVICII SI 
PRODUCTIE SOFTWARE PENTRU IMM-
URI 

700.00 472.95 281.00 119.64 302.05   

3 B1 – HALA MICA 408.00 0.00 408.00 0.00 0.00   
4 B2 – HALA MIJLOCIE 760.20 0.00 760.20 0.00 0.00   
5 B2' – HALA MIJLOCIE 760.20 0.00 760.20 0.00 0.00   
6 B3 – HALA MARE 1,175.00 0.00 1,175.00 0.00 0.00   
7 B4 – DEPOZIT 1,732.00 0.00 1,732.00 0.00 0.00   

8 C1– LOCATII PENTRU COMPANIILE 
IT&C 361.00 0.00 361 0.00 0.00   

9 D2 – CENTRUL DE INSTRUIRE 
CERTIFICATA IT&C 375.00 0.00 131 152.00 244   

10 F1 – ZONA DE SERVICII A PARCULUI 400.00 18.77 62.00 0.00 0.00   
11 F2 – ZONA SERVICII  DESERVIRE PARC 300.00 0.00 0.00 0.00 300 600 
12 G2 – CENTRUL DE AFACERI 0.00 0.00 0.00 0.00  800.00 

 TOTAL 8,302.40  5,901.40 435.64 1,649.25 1,532.80 
 Total suprafete inchiriate (mp) 5,901.40    
 Procent ocupare (%) 71.08     
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SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL 

Dinamica rezultatelor financiare pe anul 2008 
 
                    Dinamica rezultatelor financiare în raport cu gradul de ocupare (venituri-cheltuieli) 
 

Ind/lună Ian Feb Martie Apr Mai Iunie Iulie August Sept Oct Nov Dec Total 
Venituri 73469 67070 58762 49356 53246 61247 111299 119306 99021 119437 103259 96206 1011678 
Cheltuieli 90626 95213 94667 101812 95774 118944 98315 110350 108069 123111 133135 136221 1306237 
Rezultat -

17157 
-

28143 
-

35905 
-52456 -

42528 
-57697 12984 8956 -9048 -3674 -29876 -40015 -294559 

 
 
                  Dinamica rezultatelor financiare în raport cu gradul de ocupare  ( în raport cu facturi emise) 
                                                                                                                                                                                                                      

Ind/lună Ian Feb Martie Apr Mai Iunie Iulie August Sept Oct Nov Dec Total 
Fct emise 
2008 către 
clienţi 

87348 79762 69919 58702 63340 72856 132438 141765 117604 141866 122599 114047 1202246 

Facturi 
achiziţionate 
2008 de la 
furnizori 

84880 88803 88318 86657 89161 104438 106407 81958 93852 121073 126438 126292 1198277 

Rezultat 2468 -9041 -
18399 

-
27955 

-
25822 

-31582 26031 59807 23752 20793 -839 -12245 3969 

 
                  Notă   Situaţiile financiare nu au fost întocmite şi datele nu sunt definitive.  
 

    Dinamica rezultatelor financiare evidenţiează trecerea profit a SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, începând cu luna iulie 2008.            
Valorile uşor negative care se înregistrează în luna noiembrie şi decembrie sunt cauzate de costurile suplimentare de încălzire şi iluminat 
pentru spaţiile commune pe perioada sezonului rece, suportate de administraţia Parcului . 
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	Tabel nr. 1  Proiecte cultural – expozitionale desfasurate in anul 2008. 
	A. Expozitii                                                                                                  
	Expozitie de reptile vii

	Vivariu
	21.02.2008
	Muzeul de St. Naturii
	NASA - 50 de ani de activitate - expozitie temporara

	Observatorul Astronomic
	22.05. 2008
	 „Magia ciupercilor” - expozitie temporara

	Muzeul de St. Naturii
	15-17.10.2008
	Muzeul de St. Naturii
	EXPO 2008 Patrimoniul muzeului de St. Naturii in fata publicului

	Muzeul de St. Naturii – sala conferinte
	Statia spatiala internationala - expozitie temporara

	Observatorul Astronomic
	05.12.2008

	B. Manifestari complexe                                                                  
	Festivalul Pamantului
	Vivariu
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	Tabel nr. 3 Proiecte stiintifice desfasurate in anul 2008. 




