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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi 20 septembrie  2010, în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Bacău 

 
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 94 alin.(1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare prin Dispoziţia nr. 272 din 15.09.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 34, absentând motivat 
domnul consilier Pocovnicu Dorian, domnul consilier Ilieş Petrică şi doamna consilier Biri 
Daniela.  

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 

     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi 
invitaţi, permiteţi să încep şedinţa ordinară din 20 septembrie 2010 şi să dau citire ordinei 
de zi. 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 25 august 2010. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul „Amenajare şi Modernizare Maternitate - Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău” 
faza de proiectare - Proiect tehnic şi detalii de execuţie. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acţiune pentru combaterea 
înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile judeţene aflate în administrarea Serviciului 
Public Judeţean de Drumuri  Bacău, pentru iarna 2010-2011.  

   
 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Bacău. 

   
 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Spitalul 
de Pediatrie Bacău. 

   
 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Filarmonica „Mihail 
Jora” Bacău. 

   
 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. 

   
 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău   
 



 2 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor pentru închirierea unui 
spaţiu aparţinând domeniului public al Judeţului Bacău, aflat în administrarea Spitalului de 
Pediatrie Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii şi realizării unui proiect în cadrul 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR 
UMANE-2007-2013-Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea 
forţei de muncă”. 

   
 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

10. Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de Prefectul 
Judeţului Bacău împotriva H.C.J. 57/2010 privind însuşirea Raportului de evaluare în 
vederea stabilirii valorilor redevenţelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate 
conform Hotărârii Guvernului nr.844/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

   
 

11. Diverse. 
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

       
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii la ordinea de zi prezentată.  
 

      Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă în 
unanimitate. 

      
      ◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 
ordinare din data de 25 august 2010 şi domnul preşedinte Dragoş Benea dă cuvântul  
domnului director executiv Fantaza Ciprian.   

 
      ♣ Dl  Fantaza Ciprian, director executiv: Potrivit prevederilor art. 42 alin.(5) coroborat 
cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre aprobare, 
procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus menţionate, 
rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Bacău din data de 25 august 2010.        

      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 
       Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se aprobă 
în unanimitate. 

 
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă  

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Amenajare şi Modernizare Maternitate - Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Bacău” faza de proiectare - Proiect tehnic şi detalii de execuţie.   
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 

 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi, aşa cum rezultă din 

material, prin ceea ce aprobăm noi astăzi, sau ce am aprobat şi înainte şi probabil că o  să 
mai aprobăm, nu sunt cuprinse din punct de vedere al costului, toate elementele care sunt 
necesare pentru reabilitarea întregii activităţi de obstretică ginecologie. O parte o să revină 
Consiliului judeţean. În urma discuţiilor pe care le-am avut, la nivelul spitalului v-aş 
propune ca să găsiţi acea modalitate, în momentul în care Ministerul Sănătăţii va scoate la 
licitaţie lucrarea, să faceţi concomitent şi dumneavoastră partea care revine maternităţii şi în 
limita disponibilului să începem odată lucrarea pentru că este un corp comun acolo. Asta 
este sugestia mea şi propunerea şi aş ruga să fie reţinută. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumim şi noi domnului consilier. Este corect ce 
spune dânsul. Am discutat cu cei de la Minister, există  promisiunea că se va debloca până la 
jumătatea lunii octombrie şi zona băncii mondiale. Sigur acum sunt două licitaţii care se 
pot..., (într-o ţară normală), ar trebui să înceapă aproximativ în acelaşi timp şi să se termine 
aproximativ în acelaşi interval de timp. Dar este posibil să avem amândouă licitaţiile  
contestate încă de la etapa de caiet de sarcini, sau să avem doar una din ele contestată şi una 
necontestată. Să vedem. Situaţia ideală ar fi ca ambele obiective să fie licitate şi contractate 
zic eu undeva până  la sfârşitul lunii noiembrie începutul lunii decembrie, după care, în 
situaţia cea mai aşteptată  să existe două firme de construcţii, care vor câştiga aceste licitaţii, 
să reuşim să le armonizăm astfel  încât construcţia să fie finalizată cât mai repede şi cât mai 
eficient dacă pot să spun aşa, şi sigur, actul medical din zona maternităţii să sufere cât mai 
puţin. Pentru că desfăşurându-se lucrări acolo, vă daţi seama că vor fi probleme de 
armonizare. Sperăm să mergem cap la cap cu ambele operaţiuni de licitare şi contractare şi 
să începem acest obiectiv la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor în cel mai 
nefericit caz.  

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării  proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci cu unanimitate întreg Consiliul judeţean a aprobat 

practic începerea procedurilor de licitaţie la achiziţionarea acestor lucrări şi practic se 
angajează la efortul de a susţine aproape 4 milioane de euro cu tot cu TVA, pentru următorii 
doi ani pentru finanţarea unei părţi importante din maternitatea Bacău.  

   
        ◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă   
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acţiune 
pentru combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile judeţene aflate în 
administrarea Serviciului Public Judeţean de Drumuri  Bacău, pentru iarna 2010-2011.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

        
      ◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă  au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
      ♣ Dl Stoica Dan, manager, Spital Judeţean de Urgenţă: Aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii vine ca urmare a modificării legii nr 95 prin Ordonanţa de urgenţă nr. 48 
în sensul că, Consiliul judeţean este atât proprietarul cât şi administratortul celor două 
spitale. Nu avem modificări majore în organigrama veche şi statul de funcţii, decât faptul că 
punem la locul lui Consiliul de administraţie aşa cum este numit de către Consiliul judeţean 
şi Direcţia de Sănătate Publică. Respectând normativele de personal specifice sistemului 
sanitar, vrem să asigurăm un stat de funcţii astfel încât dacă vom avea suficienţi bani în 
buget pentru cheltuielile de personal să nu avem disfuncţionalităţi în asigurarea serviciilor 
medicale pe fiecare secţie şi pe fiecare tură.  

  
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Probabil că o întrebare care stă pe buzele tuturor 
domnule manager, este dacă ce s-a văzut la Brăila săptămâna trecută are şanse să se repete şi 
la Bacau.  

♣ Dl Stoica Dan, manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă: Deci, deficitul de personal aşa 
cum reiese şi din material, este de peste 500 de persoane atât ca medici, asistente şi 
infirmiere în principal. Noi suntem cu aprobarea dumneavoastră acum într-o perioadă de 
concurs, pentru că s-au deblocat 21 de posturi şi urmează să mai facem concurs pentru 
acoperirea unor posturi vacante temporar, pentru că ne permite legea şi ca urmare a 
Hotărârii de Guvern de acum două săptămâni, sperăm să ni se transmită deblocarea pentru 
un număr de posturi. Noi am cerut un număr de 146  de posturi, 16 medici şi restul asistenţi- 
infirmieri. Ne-a venit aprobarea pentru un număr de 6 posturi de medici drept pentru care 
am făcut nominalizări pe specialităţi şi urmează să mai vină şi pentru asistenţi-infirmieri. 
Deci la noi este nevoie de personal şi sperăm să obţinem aprobare peste prevederea legală la 
ora asta care spune un post la şapte vacantate.      

 
      ◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii la Spitalul de Pediatrie Bacău. 
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      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

 
      Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în  unanimitate. 

 
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii la 
Filarmonica „Mihail Jora” Bacău. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
  

◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia 
Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. 

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor 
pentru închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului public al Judeţului Bacău, aflat în 
administrarea Spitalului de Pediatrie Bacău. 

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă cu unanimitate.  
 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă ne puteţi detalia doamna director, ce înseamnă 

investigaţii paramedicale, ce zonă va acoperi acest cabinet ? 
♣ D-na Ţaga Aurelia, manager Spitalul de Pediatrie Bacău: Este vorba de investigaţii 

paramedicale ORL. În momentul de faţă nu avem această linie de investigaţii se fac 
audiometrii şi se merge până la finalizarea actului de investigaţie cu stabilirea gradului de 
invaliditate auditivă şi recomandare de proteze auditive. În momentul de faţă nu avem o 
linie completă nici măcar în spaţiul privat, de aceea am zis că este bine pentru activitatea 
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medicală să avem un serviciu complet de investigaţii ORL, atât adulţi cât şi pentru copii. 
Am luat avizul epidemiologic de la Direcţia de Sănătate Publică aşa încât pot avea acces şi 
adulţii în spaţiul la care ne-am gândit.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumim.  
 

◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea iniţierii şi realizării unui 
proiect în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA 
RESURSELOR UMANE-2007-2013-Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor 
umane şi ocuparea forţei de muncă”. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Opinia mea personală, dar poate este subiectivă, este 

că aceşti bani de la POS DRU şi POS DCA puteau foarte bine să fie redirijaţi către proiecte 
de infrastructură în mediul rural, dar dacă Guvernul şi Comisia Europeană nu au găsit aici 
un numitor comun, deşi repet turismul acesta pentru şcolirea diverşilor funcţionari publici, 
resurselor umane este o prioritate pentru actualul guvern?! Mergem înainte. Eu cred că 
aproape două miliarde de euro puteau fi luaţi din această zonă care nu este prioritatea zero a 
României în acest moment şi să meargă în infrastructura din mediul rural având în vedere că 
au rămas sute de proiecte nefinanţate pe măsura 3.2.2 şi toate aceste sute de proiecte i-au 
costat pe primarii din mediul rural de pe teritoriul întregii ţări mii de euro. Dar... mergem 
înainte. Noi încercăm să accesăm şi acest proiect repet nu foarte actual pentru necesităţile 
mediului rural românesc dar, asta este.  

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate 

 
◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluţionarea plângerii 
prealabile formulată de Prefectul Judeţului Bacău împotriva H.C.J. 57/2010 privind 
însuşirea Raportului de evaluare în vederea stabilirii valorilor redevenţelor anuale pentru 
cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr.844/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că nu este consilier din cadrul Consiliului 

judeţean să nu ştie acest subiect. Poziţia Prefecturii văd că diferă şi este interesant de aflat 
care este opinia justiţiei dacă pot să spun aşa, pe acest subiect. Părerea mea este că acest 
proiect nu a fost foarte bine aprofundat tehnic vorbind, ci pur şi simplu este un demers i-aş 
spune politic. Oricum din punctul meu de vedere după ce am studiat destul de bine această 
problemă, este destul de prost fundamentată de Prefectura judeţului Bacău, rămâne de văzut 
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ce se va întâmpla în instanţă. Chiar este interesant de aflat cine are dreptate, aparatul tehnic 
al Consiliului judeţean sau aparatul tehnic al Prefecturii.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate.      
 

◄ Se trece la punctul Diverse:  
 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte stimaţi colegi, a fost o şedinţă 
liniştită şi mă bucur pentru asta că am discutat probleme strict administrative. Tot legat de 
această chestiune, aş vrea să fac câteva observaţii şi v-aş ruga să îmi permiteţi să vă reţin 
atenţia maxim două minute. Este vorba de felul în care gestionăm fondurile publice, până 
unde merge campania politică şi până unde facem administraţie să spunem aşa. M-aş referi, 
pentru că tot suntem în preajma începutului anului şcolar, care a început deja şi m-aş referi 
la proiectul „Ghiozdanul Şcolarului”. Despre culoarea, forma şi inscripţionarea 
ghiozdanului, s-a comentat, s-a vorbit şi nu aş vrea să insist prea mult. S-a comentat atât în 
presa locală cât şi în cea naţională. Concluzia pe care au tras-o, nu noi militanţii PDL, ci 
comentatori independenţi, fiindcă lucrurile nu sunt în regulă legat de acest subiect şi 
probabil că pentru anul viitor, sau pentru anii care vor urma dacă vom susţine acest proiect, 
trebuie să ne gândim exact să facem lucrurile aşa cum trebuie. Dar v-am spus că m-aş referi 
mai mult la alt aspect legat de acest ghiozdan şi m-aş referi mai precis la conţinutul său. Şi 
ca să nu intrăm în inventarierea tuturor articolelor care se găsesc în „ghiozdanul şcolarului”  
m-aş referi la o scrisoare care s-ar părea că nu e ceea ce aşteptau copiii de la prima zi de 
şcoală. Ştim, am fost cu toţii copii, prima zi de şcoală este un moment de sărbătoare, este un 
moment de bucurie unde ne întâlnim, un moment în care suntem felicitaţi şi încurajaţi să 
învăţăm că aşa este mai bine şi pentru noi şi pentru viitorul ţării. Din păcate în „ghiozdanul 
şcolarului” găsim o scrisoare  în care se face o afirmaţie care zic eu a bulversat un pic, atât 
copii cât şi părinţii. Şi aş cita. „Din păcate datorită unei Hotărâri de Guvern, a guvernului 
PDL condus de Emil Boc, am fost nevoiţi să reducem „Ghiozdanul Şcolarului” cu 25%.” 
Deci, mi se pare această afirmaţie, această declaraţie politică şi scrisoarea în general, că nu 
îşi avea locul aici. Copiii ar trebui ţinuţi departe de bălăcăreala care se întâmplă mai în 
fiecare zi legat de acest subiect politic. În al doilea rând, aş vrea să zic că şi afirmaţia este 
inexactă. Nu ne-a obligat Guvernul să reducem proiectul „Ghiozdanul Şcolarului”. Dacă 
făceam o prioritizare şi găseam că acest proiect nu trebuie diminuat, nu cred că ne impunea 
nimeni să-l diminuăm. Deci, facem un fel de manipulare şi lucrurile nu sunt deloc în ordine. 
Vă spun lucrul acesta pentru că înţeleg disputa dintre cele două partide, cele mai puternice 
din România PDL şi PSD, dar acestea dispută trebuie dusă... 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu lăsaţi, eu cred că sunt alte două mai 
importante.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da. Am înţeles zâmbetul! 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: 9% încredere, este adevărat,  are dreptate. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu lăsaţi! 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dacă nu mă întrerupeţi o să termin mai repede decât 

vă aşteptaţi. Eu vă spun că într-adevăr PDL-ul (dacă tot aţi făcut remarca asta), trece prin 
momente mai dificile pentru că îşi asumă nişte măsuri de austeritate impuse de condiţiile 
obiective prin care trecem, iar condiţiile acestea sunt generate de cei care zâmbesc şi ne 
arată cu degetul dar nu asta este problema. Şi PSD-ul a trecut odată prin momente dificile 
bineânţeles, atunci generate de alte cauze de „mătuşa Tamara” şi alte scandaluri de corupţie. 
Dar să nu intrăm în amănuntul acesta. Ne întoarcem la chestiuni legate de Consiliul 
judeţean. Aş vrea ca fondurile publice să fie folosite aşa cum trebuie şi dacă vrem să ne 
facem campanie, că suntem obsedaţi de campanie, hai să o facem din fondurile partidelor şi 
nu din fondurile publice. Şi v-aş mai da o chestiune de piar, feed-bak-ul de la părinţi, este 
următorul, aţi pierdut puncte cu acest gest. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Bun. Nu comentez feed-bak-ul domnului Mihăilă. 
♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: În vederea unei colaborări eficiente cu reprezentanţii 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău şi cu scopul asigurării unor condiţii optime, pentru 
toţi elevii din judeţul Bacău, membrii comisiei de cultură şi educaţie au înaintat o adresă cu 
numărul 9412 din data de 30 august 2010, către Inspectoratul Şcolar. Pentru a nu da alte 
interpretări, cu permisiunea dumneavoastră am să vă citesc cele câteva rânduri din această 
adresă: „Având în vedere apropiata începere a anului şcolar 2010-2011, Consiliul Judeţean 
Bacău înţelege să se implice în mod direct pentru evitarea, pe cât posibil a 
disfuncţionalităţilor din unităţile de învăţământ ale judeţului. Pentru a determina gradul de 
implicare în scopul propus, vă rugăm să ne comunicaţi stadiul pregătirii unităţilor de 
învăţământ din judeţul Bacău pentru începerea noului an şcolar cu privire la următoarele 
aspecte: 

- situaţia obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare; 
- asigurarea manualelor şcolare; 
- asigurarea transportului elevilor la unităţile şcolare care au fost 

reorganizate; 
- numărul de microbuze existente şi cel necesar pentru fiecare 

localitate în parte; 
- asigurarea unităţilor de învaţamânt cu personal didactic calificat; 
- situaţia unităţilor de învăţământ unde nu se poate asigura începerea 

noului an şcolar şi soluţiile propuse. 
Totodată, vă rugăm să ne prezentaţi şi propunerile dumneavoastră pentru remedierea 

eventualelor disfuncţionalităţi. Pentru aceasta vă invităm la o discuţie cu întreaga comisie 
la sediul Consiliului Judeţean Bacău, în perioada 1-6 septembrie2010. 

Vă rugăm să ne comunicaţi data şi ora la care sunteţi dispus să ne întâlnim, la 
numărul de telefon 0234/534225 –secretarul general al judeţului Bacău. 

Asigurându-vă de sprijinul nostru, vă mulţumim anticipat pentru amabilitatea 
dumneavoastră.” 

 Din păcate nici până în ziua de astăzi domnul inspector şcolar general profesor  Florin 
Lazăr, nu ne-a răspuns la această adresă, nu a dat curs invitaţiei noastre, astfel încât domnule 
preşedinte, îmi pare foarte rău, dar nu ne putem ţine de cuvânt să vă prezentăm o situaţie 
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care ne-aţi cerut-o, cu multe luni în urmă şi anume numărul de microbuze necesare pentru 
judeţul Bacău şi din păcate nu deţinem nişte date statistice exacte de la sursă, ci doar acele 
date care le-am cules şi noi din mass-media. Erau foarte importante pentru noi cei din 
comisia de cultură şi educaţie, fiindcă această informare am fi folosit-o în vederea unei mai 
bune colaborări cu Inspectoratul şcolar şi cel mai important lucru pentru a sprijini toţi elevii 
din judeţul Bacău. Fiind în situaţia dată domnule preşedinte, noi cei din comisie vă facem o 
propunere şi anume, să ne sprijiniţi fiindcă am convingerea că o puteţi face, să găsim datele 
de care avem nevoie pe alte căi şi anume mă refer aici,  în primul rând la colaborarea care 
există între Consiliul judeţean şi toţi primarii din judeţul Bacău şi cu permisiunea 
dumneavoastră daţi-ne voie să facem noi o radiografie a întregului învăţământ băcăuan, a 
situaţiei tuturor şcolilor din judeţul Bacău şi în acest fel să constatăm eventualele 
disfuncţionalităţi şi eventual să vedem în ce măsură acestea pot fi înlăturate. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim şi noi. 
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor 

consilieri, intervenţia mea se datorează faptului că domnul Mihăilă Petrică, a informat 
Consiliul judeţean cu o serie de probleme legate de „Ghiozdanul Şcolarului” şi sigur că 
regreta asupra faptului că aceste ghiozdane au ajuns la cei peste 50 de mii de şcolari din 
mediul rural, venind cât s-a putut din partea Consiliului judeţean în sprijinul familiilor din 
mediul rural. Dar aş vrea să informez şi eu cu câteva probleme pe care domnul consilier 
Mihăilă nu le-a adus la cunoştinţa noastră. În perioada 1-13 septembrie până la deschiderea 
noului an şcolar pe lângă cele peste 400 de reduceri de posturi în învăţământul băcăuan 
datorate deciziei Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi comasării celor 56 de şcoli la şcoala 
de centru, (copii fiind obligaţi să parcurgă zilnic până la 10 km dus întors pe jos), se adaugă 
faptul că în acest interval, au fost schimbaţi peste 100 de directori, din cei 200 de directori 
de şcoli cu personalitate juridică. La ora actuală sunt aproximativ 200-204 şcoli cu 
personalitate juridică. Jumătate din aceşti directori au fost schimbaţi în perioada 1-13 
septembrie pe motiv că nu aveau carnet portocaliu. Toţi cei peste 100 acum au carnet 
portocaliu. La acestea aş mai adăuga faptul că tot în acest interval, pe lângă reducerile 
respective, peste 180 de cadre didactice şi-au dat demisia din învăţământ sau au solicitat 
concediu fără plată, pentru a pleca la muncă în străinătate. Deci iată că la cele 400 de 
posturi, se adaugă aproximativ 200 de posturi reduse, deci 600 de cadre didactice  care vor fi 
înlocuite sigur cu cadre didactice necalificate. Am criticat mereu calitatea învăţământului şi 
vă daţi seama că în acest an calitatea nu poate să crească având în vedere pe de o parte 
creşterea numărului de elevi pe clase, atât la grădiniţe, la  preşcolari cât şi la elevii din ciclul 
gimnazial, mai ales şi primar dar şi datorită faptului că un număr important de cadre 
didactice şi în acest an vor fi necalificate. Probabil, dorim neapărat ca învăţământul şi 
sănătatea să intre în colaps în perioada următoare,  nu să găsim soluţii pentru rezolvarea 
acestor probleme, pentru creşterea calităţii cu adevărat în învăţământ. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. 
♣ Dl Mihăilă Ptrică, consilier: Vreau să dau jumătate de răspuns domnului Cojocaru 

şi jumătate de răspuns doamnei Marchiş. Domnul Cojocaru a expus o problemă şi îmi 
amintesc că acum 2-3 ani în urmă, dacă nu mă înşel, domnul Cojocaru, nu ştiu dacă era 
colegul nostru, oricum era inspector general şi cu acelaşi gen de probleme, l-am invitat şi pe 
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dumnealui. Ştiu că l-am invitat de vreo două ori, am făcut intervenţii, a durat jumătate de an 
sau un an şi n-a mai venit niciodată. De aceea zic eu, dumnealui fiind inspector general şi 
ştiind cât de grea este această funcţie şi cât de mult implică, probabil că poate să ne dea 
răspunsul de ce nu a venit dumnealui ca să ştim de ce nu a venit şi domnul Lazăr. Vis-a-vis 
de ce spunea doamna Marchiş, nu sunt împotriva şi am încredere în discernământul 
dumneavoastră,  nu am spus că sunt împotriva ghiozdanelor şi faptul că noi dăm ghiozdane 
la copii, ci am spus că sunt împotriva modului cum o facem. Adică este clar, să nu ne facem 
că nu înţelegem. Aţi mai spus ceva de directori. Nu ştiu câţi directori au fost schimbaţi. 
Dumneavoastră v-aţi interesat mai bine şi ştiţi mai bine pentru că aţi lucrat în domeniu. Nu 
ştiu pe ce criterii, dumneavoastră spuneţi pe criterii de carnete de partid. Eu aş spune un 
singur exemplu. Da. Este schimbat unul care a avut carnet la dumneavoastră, la Podu-
Turcului, dar nu pentru că a avut carnetul la dumneavoastră, a fost schimbat, ci pentru că 
staţionează la DNA de vreo 4 luni şi nu are cine să-i facă treaba. 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Sincer nu aveam de gând să iau cuvântul  mai ales când 
am văzut că cei doi colegi ai mei domnul Cojocaru şi doamna Marchiş  au clarificat câteva 
lucruri care pentru mine erau neclare, totuşi mă gândesc că este nevoie şi de câteva precizări 
din partea mea, ca şi opinie. În primul rând, ghiozdanul, stimate coleg Mihăilă, este o 
necesitate, şi vă spun că anul trecut, (pentru că anul acesta nu ştiu) dar eram în zona  
comunei Secuieni, Traian până spre Izvoru, şi am văzut copii ieşind de la şcoală cu 
ghiozdanul în spate. Sincer vă spun, am oprit maşina şi am stat d e vo rb ă cu ei şi erau 
încântanţi. În sărăcia care domină de ani de zile şi mai ales în acest an în România şi la 
posibilităţile materiale total reduse ale părinţilor, noi le venim cu un sprijin (pe ei nu-i 
interesează culoarea, haideţi să nu ne agăţăm de culoare). Culoarea şi modelul ghiozdanului, 
am hotărât-o tot noi aici. Deci nu a fost un moft al vreunui partid sau altceva. O altă 
chestiune, legat de textul de acolo. Este Ordonanţa de Guvern prin care se face precizarea (şi 
am primit-o şi eu la nivel de şcoală  în calitate de director), unde ne spune să facem reducere 
în totalitate cu 25% la toate cheltuielile. Aduceţi-vă amin te, acum o  lună pentru că eu am 
ridicat problema ghiozdanului şcolar în  şedinţă, şi domnul preşedinte a făcut precizarea că 
se va da ghiozdanul, dar cu reducerea de 25% comform legii. Şi dacă este prevăzut în text 
mi se pare corect, este o chestie legală şi d e ce să nu o  spu nem! Ce deranjează? Aţi mai 
ridicat o problemă cu Podu Turcului. Eu cunosc situaţia. Este un moft al dumneavoastră 
personal cu schimbarea directorului adjunct. Ştiu despre cine este vorba şi cunosc foarte 
bine calităţile profesionale mult mai bine decât dumneavoastră şi vă spun asta cu cea mai 
mare garanţie, şi vă întreb: după ce s-a întâmplat minunea care a vut loc, o ruşine pentru 
învăţământul băcăuan (şi mie îmi este ruşine că am astfel de colegi), un membru de partid de 
la dumneavoastră care  nu i s-a uscat încă cerneala. Acea echipă formată din băieţaşul acela 
care este director plin şi directoarea adjunctă Coman, a fost propusă de dumneavoastră!, de 
domnul inspector general Fuioagă, în prezenţa reprezentantului ministerului, în prezenţa 
actualului inspector general domnul Lazăr Florin, deci ca atare nu a fost nimic. Domnule 
coleg de consiliu, vă spun eu care a fost  cauza: dumneavoastră aţi insistat şi aţi vrut să o 
daţi pe doamna Coman jos. Asta a fost toată chestiunea. Ea are o experienţă, şi domnul 
Cojocaru este de faţă, pe vremea când era inspector l-am rugat să o promoveze. A fost 
promovată un an, apoi a fost schimbată când a venit PDL-ul la guvernare. Deci nu se poate. 
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Nu veniţi cu trucuri din acestea că nu ţine. Spuneaţi că discutăm probleme administrative 
aici. Nu numai administrative, discutăm tot ce interesează  comunitatea băcăuană, în speţă 
oamenii pentru că noi suntem aleşi de ei aici. Legat de directori, este  ruşine n-am crezut că 
trăiesc să gândesc la asemenea zile (că şi pe mine mă întreabă unii, nu te-au dat afară pentru 
că văd că eşti rău de gură, te dai la ei?). Pentru ce să mă dea afară, că muncesc?,  şi am 
curajul să spun lucrurilor pe nume? Dar aşa s-a întâmplat. Păi ce face deputatul Gherasim în 
zona  Moineşti? Domnul Mihăilă dumneavoastră ştiţi ce face? Colegii din zona Moineşti, 
Comăneşti, ştiţi ce face deputatul, a ras tot!  a intrat în conflict cu toţi primarii fie PNL fie 
PSD sau chiar independenţi. La Găiceana primarul solicită se discută, să pună director pe cel 
care a fost. Nu. Nici nu a stat de vorbă. Pune pe tovarăşa care este în serviciul nostru. La 
Răchitoasa, o anonimă, o aduce, o pune director în urma unui director cu state vechi zeci de 
ani de activitate. Nu este membru de partid PSD. Vă spun sigur. Şi PNL-ul a încercat să-l 
schimbe, dar l-a lăsat în pace. Ştiţi ce acuze i s-au adus? I s-a adus următoarea acuză. De ce 
a încasat în luna martie 52 de milioane de lei vechi. Păi avea ore suplimentare omul. Era o 
persoană în concediu medical şi a mai făcut ore suplimentare omul. Ce a greşit? Trebuia să-l 
taie de acolo şi să nu-i dea casierul. Deci nu se poate aşa ceva. Situaţia care este în 
învăţământ astăzi, este dezastruoasă. Eu am mai ridicat problema aceasta. Ferească 
Dumnezeu să nu se întâmple ce s-a întâmplat la spitalul din Brăila. Asta este. Învăţământul 
nu este pe un butoi de pulbere este pe un butoi de flăcări aprinse, încins puternic. Profesorii 
sunt foarte foarte supăraţi, li s-au redus 25%, ordonanţa spune că merge până la 31 
decembrie. Văd că acum domnul Boc nici nu stă de vorbă domnule Mihăilă, nici nu stă de 
vorbă cu noi, spune, nu domnule, discutăm legea salarizării cu ce s-a întâmplat în 2010, nu 
în 2009. Cum se poate aşa ceva? Priviţi lucrurile şi altfel. Haideţi să nu fiţi culoar portocaliu. 
Au venit acum copiii de pe Valea Trotuşului, din Palanca, Ghimeş, că se retrag. Nu au 
posibilitatea să frecventeze cursurile. A venit o fetiţă de clasa a X-a cu dirigintele şi mi-a 
spus: domnule director nu mai pot sta.  -De ce măi fetiţă? Mai am două surori, nu am decât 
tată, care este plecat prin Italia şi le las şi pe ele să facă şcoală. Eu mă retrag rămân cu 9 
clase. I-am spus măi fetiţă d ar tu  ai 9,70 media, nu se poate aşa ceva. Am convocat 
comitetul de părinţi (nu este meritul meu, este meritul dirigintelui) şi fac chetă să-i plătească 
masa la cantină. Sunt probleme foarte grele, copii foarte buni care abandonează şcoala. Şi nu 
numai la nivelul  Liceului Vasile Alecsandri. La finele semestrului I împreună cu comisia de 
cultură am să prezint o situaţie a abandonului şcolar la licee din cauza posibilităţilor 
materiale. Este dezastruos. Vine băieţaşul ăsta ministrul ăsta al nostru care de multe ori eu îl 
apreciez că vine şi cu nişte lucruri bune, dar acum vine şi spune: ducem clasa a - IX-a în 
mediul rural sau în şcolile generale. Este o mare prostie. Nu spun eu pentru că sunt profesor 
de liceu, am lucrat zeci de ani şi la ţară, am lucrat şi în şcoli generale şi ştiu ce înseamnă 
viaţa la ţară. Dar haideţi să creem condiţiile unui învăţământ de calitate. Asta este, dar nu se 
poate aşa ceva. Nu ştiu dacă o mai ţinem tot aşa, unde o să ajungem. Nu se poate domnule 
coleg. Haideţi să privim lucrurile aşa cum trebuie. Poate aveţi şi dumneavoastră copii la 
şcoală sau aţi depăşit momentul acesta, dar nu uitaţi că aţi fost şi dumneavoastră elev, iar 
şcoala înseamnă cu totul altceva. Cine nu vrea să o înţeleagă face cea mai mare greşeală, iar 
guvernanţii nu vor să o înţeleagă. Mulţumesc.  
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♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Eu cred şi tind în mare parte să-i dau dreptate  
domnului Ovidiu Cojocaru. Sigur că prin discuţii cred că putem să ajungem acolo unde 
vrem. Este adevărat şi dânsul ştie foarte bine ce înseamnă Inspectoratul Şcolar, mai ales 
când eşti numit proaspăt şi când începutul şcolii îţi ocupă tot timpul. Cred că din toată 
discuţia aceasta şi aici am să vă dau tot concursul, cea mai importantă pe care eu o văd în 
practică este analiza microbuzelor şcolare. Dacă dumneavoastră comisia şi tuturor colegilor 
din consiliu vă este util, eu mă angajez ca în 3-4-5 zile hai să spunem o săptămână să avem 
centralizată această situaţie a microbuzelor unde într-adevăr sunt mulţi copii care  merg pe 
jos şi aici trebuie să intervenim cu toţii prin toate forţele noastre. Dacă spuneţi că este util, 
eu mă angajez ca într-o săptămână să preiau acest lucru şi să încercăm pe toate căile 
guvernamentale, parlamentare şi oriunde  avem o influenţă, să reglăm şi să rezolvăm această 
problemă cu microbuzele şi cu transportul care este un lucru extraordinar de bun şi cred că 
ar rezolva multe din problemele care sunt, pentru că într-adevăr  sunt şcoli moderne dar sunt 
puţin cam departe. Este adevărat dacă duc un copil  la 7 km la acea şcoală, procesul educativ 
este mult, mult îmbunătăţit pentru că sunt dotate cu calculatoare şi cu tot ce trebuie, dar 
trebuie să rezolvăm problema transportului. Repet. Dacă vă este util îmi spuneţi şi într-o 
săptămână analizăm împreună cu toată comisia şi poate cu toţi colegii din consiliu cum 
intervenim să dotăm judeţul cu microbuze care în acest moment sunt deficiente faţă de 
nivelul şi de volumul transporturilor. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: Din păcate domnul consilier Mihăilă a făcut astăzi 
declaraţii care nu sunt conforme cu realitatea. Ca inspector şcolar general, nu am primit 
niciodată invitaţie de la comisia de cultură şi educaţie. A doua problemă. Din cadrul 
Consiliului judeţean nu am primit niciodată invitaţie în plenul comisiei. A treia problemă am 
primit două invitaţii la care am răspuns, la una din ele îmi aduc aminte a participat domnul 
Drăgănuţă, colegul de partid al domnului Mihăilă,  (pentru informarea dumnealui), ştiu că s-
au purtat atunci multe discuţii au fost atunci mai mulţi consilieri judeţeni, reprezentanţi ai  
tuturor partidelor şi trebuie să recunosc că acea discuţie mi-a fost de mare folos. O spun 
acum după atâta timp. Prin urmare domnul consilier nu a făcut declaraţii conforme cu 
realitatea. Când am fost chemat am venit la discuţii cu consilierii judeţeni. În acelaşi timp aş 
vrea să-l asigur pe dumnealui că noi membrii ai comisiei am avut cele mai bune intenţii şi 
îmi pare foarte rău că factorul politic intervine aşa de mult în educaţie. Nu aveam de gând să 
facem nimic altceva decât să facem o radiografie a judeţului Bacău în ceea ce priveşte 
învăţământul băcăuan şi evident în măsura în care noi am fi putut, consilierii judeţeni, să 
acordăm un sprijin pentru înlăturarea eventualelor disfuncţionalităţi. Domnul vicepreşedinte 
Bondor a înţeles foarte bine, şi eu în nume personal  vă mulţumesc şi în numele colegilor 
mei de la comisie, şi vă asigurăm că sprijinul dumneavoastră ne este de foarte mare folos, şi 
că vom participa la acea întâlnire care aţi propus-o şi vom contribui la o repartiţie corectă a 
microbuzelor în judeţul Bacău. Vă mulţumesc.   

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnul coleg pe care îl apreciez foarte mult, domnul 
Cautiş a făcut o afirmaţie că aş fi fost împotriva numirii cuiva la Podu Turcului. Nu am nici 
un amestec şi nici nu mă implic în problemele administrative ale învăţământului, pentru că 
nu este de meseria mea. Din câte ştiu, dacă vrea să afle dumnealui toate informaţiile din 
zona liceului Podu -Turcului a fost un protest verbal, telefonic nu ştiu exact a profesorilor 
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care au vrut, ca în sfârşit  dacă tot se face o schimbare să fie aleşi oameni în conducere din 
rândul profesorilor din liceu şi nu a inginerilor agronomi făcuţi peste noapte profesori. Asta 
a fost poziţia şi de aceea echipa care este numită acolo, nu are nici carnet PSD, nici... nu 
ştiu, chiar este treaba inspectoratului şi ştiu că dumneavoastră aveţi legături strânse cu 
inspectoratul şi puteţi să vă interesaţi de ce nu mai este doamna Coman. Din cauza asta. Aţi 
făcut o afirmaţie gravă pe care nu este cazul să o faceţi iar eu aveam o altă impresie faţă de 
dumneavoastră. Ce se întâmplă pe Valea Trotuşului chiar nu ştiu iar dacă dumneavoastră aţi 
făcut despre mine  afirmaţia care aţi făcut-o, încep să înţeleg  că şi  despre domnul Gherasim 
faceţi nişte afirmaţii la fel de gratuite. Despre domnul Cojocaru, eu ştiu că domnul 
preşedinte ne-a promis că îl va invita în plenul Consiliului judeţean şi cum dumnealui de 
regulă se ţine de promisiuni sunt sigur că a făcut-o. Dacă nu a venit domnul Cojocaru, 
înseamnă că nu a răspuns invitaţiei. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Îmi rezerv şi eu plăcerea de a răspunde la toate 
aceste probleme care s-au ridicat. În primul rând încep prin a-i mulţumi la modul serios 
domnului vicepreşedinte Bondor pentru obţinerea unei informaţii de la Inspectoratul Şcolar 
Judeţean pe care noi o solicităm de aproximativ 6 luni, mai mult sau mai puţin. Dânsul dacă 
o va obţine în 5-6 zile înseamnă că va fi bine pentru copii acestui judeţ şi înseamnă că vom 
avea o situaţie clară a copiilor care parcurg mai mult de 7 km pe zi de acasă până la şcoală şi 
vom vedea ce soluţii găsim pentru aceşti nefericiţi ai soartei dacă pot să spun aşa. Nu pot să-
i mulţumesc, îi mulţumesc dar nu în acelaşi mod domnului consilier Mihăilă, nu la modul 
serios îi mulţumesc pentru că a deschis subiectul educaţiei, deşi cred că a făcut o greşeală. 
Nu ştiu care este expertiza dânsului în educaţie în comparaţie cu cea a domnului Cojocaru, 
sau a d omn u lui Cautiş, sau a d o amn ei March iş, d ar aţi văzut şi dumneavoastră cine are 
substanţă mai mare pe acest domeniu Eu cred că dumneavoastră aţi dezinformat domnule 
consilier Mihăilă, în momentul în care pomeniţi de această hârtie aflată în interiorul 
ghiozdanului, dar este o informare pentru toţi locuitorii judeţului, nu neapărat pentru copii. 
Nu ştiu cu ce s-a minţit acolo, nu ştiu unde spuneţi dumneavoastră că este  neadevărat că 
Guvernul Boc a tăiat cu 25% ghiozdanul şcolarului!? O dovedesc cifrele şi dacă nu 
procedam la ciuntirea ghiozdanului şcolarului cu 25% incălcam legea. Dumneavoastră ce 
spuneţi acum? Ar fi trebuit să încalc legea ca să veniţi dumneavoastră acum să mă felicitaţi! 
Sau, nu înţeleg!? Deci  ghiozdanul şcolarului a fost ciuntit prin celebra Hotărâre de Guvern 
a domnului Boc. Ăsta este adevărul iar oamenii trebuie să ştie. Pe dumneavoastră sigur că vă 
deranjează eu vă înţeleg în mod obiectiv, vă înţeleg situaţia dar ar fi bine să nu mai 
deschideţi asemenea subiecte. Vis-a-vis de feed-bak-ul din teritoriu nu mă pronunţ, dar dacă 
aveţi curiozitatea vreo dată o să vă dăm feed-bak-ul pentru că noi avem o corespondenţă de 
aproximativ un an cu părinţii acestor copii, avem şi telefoane la Consiliul judeţeam, avem şi 
e-maill-uri sute, care vin din judeţ şi nici unul nu pomeneşte de ce spuneţi dumneavoastră 
sau ce spun alţi colegi de a-i dumneavoastră, vis-a-vis de ghiozdanul şcolarului. Faptul că pe 
ghiozdanul şcolarului figurează numele finanţatorului acestui proiect Consiliul judeţean, şi a 
celui care a iniţiat acest proiect şi celui care vremelnic este preşedintele Consiliului 
judeţean, câtăreşte mai puţin decât faptul că el a fost ciuntit cu 25% sau cântăreşte mai puţin 
în comparaţie cu faptul că aţi redus salariile aţi transformat breasla profesorilor într-o 
breaslă de care toată lumea îşi bate joc în aceste zile, sunt salarii de mizerie în educaţie, şi 
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acest lucru se datorează în primul rând  guvernului pe care îl susţineţi şi aici în mod direct 
sau indirect. Sigur, poziţia pe care  Inspectoratul Şcolar Judeţean  o are faţă de Consiliul 
judeţean nu este  nouă ea este mai veche, şi domnul consilier Cojocaru a precizat destul de 
subtil aici, nu a fost invitat la comisii, nu a fost invitat în alte foruri, au fost două invitaţii la 
Consiliul judeţean de a ne consulta pe nişte sume care se alocau în judeţul Bacău. La una la 
care a şi făcut pomenirea a  participat şi cum a recunoscut şi  alte dăţi în mod public  ia prins 
bine, şi  a recunoscut şi astăzi, la a doua nu a mai fost pentru că temperatura electorală din 
acel moment era foarte ridicată. Adevărul istoric acesta este, au fost două invitaţii, una la 
care a răspuns şi una la care nu a răspuns. Şi aici aş face legătură cu cele două intervenţii pe 
schimbările de directori în judeţ. Dramatic nu este că s-au schimbat 100, puteau să se 
schimbe 200-300, de directori în judeţul Bacău nu asta este problema. Nu sunt directori 
capabili numai la PSD sau la PNL, sunt directori capabili şi la PD-L şi dacă i-aţi pus, este 
foarte bine că i-aţi pus. Problema este, şi deranjant este că nu aţi consultat autorităţile locale. 
Nu Consiliul judeţean,  primarii şi consiliile locale pentru că aţi luat aceste decizii undeva pe 
strada Vasile Alecsandri, le-aţi transmis pe strada Oituz şi s-au făcut aceste modificări. Cu 
carnet sau fără carnet, mai puţin contează. Era foarte important dacă reuşeaţi să faceţi o 
consultare cu primarii din aceste comunităţi. Vreţi nu vreţi, la Găiceana, sau Helegiu, sau 
Poduri sau la Blăgeşti, sau unde mai vreţi dumneavoastră în acest judeţ, primarul este cel 
care are cele mai multe voturi să-i spunem, mai multe decât dumneavoastră, sau de către cei 
din sală sau de către domnul Berca sau domnul Lazăr şi de către domnul Scripăţ şi de către 
domnul Olaru, sau alte persoane care au luat decizii de a schimba aceşti directori. Normal, şi 
d e bu n simţ şi în spiritul legii, pe care PD-L-ul s-ar putea să o susţină, legea Miclea sau 
Funeriu, cel cu clasa I-a. Legea pe care o susţineţi tocmai pe acest principiu se bazează. Pe 
principiu descentralizării. Dar dumneavoastră ce aţi făcut în ultimile două săptămâni cu 
învăţământul băcăuan numai descentralizare nu se cheamă. Mergeţi cu problemele la 
primari, le solicitaţi primarilor să mai pună câte o fereastră, să mai pună câte o uşă să 
igienizeze nu ştiu ce  clasă, sau nu ştiu ce şcoală, dar când este de stabilit o echipă de 
management la o unitate de învăţământ, luaţi decizia pe traseul pe care vi l-am spus, şi în 
maxim 2-3 oameni. Lucru care s-a întâmplat şi în celelalte vremuri, şi în urmă cu 3-4-6 ani, 
când doriţi dumneavoastră dar asta nu vă legitimează acest comportament. Vă garantez că 
cei care au trecut prin aceste experienţe, nefericite şi mă refer aici şi la domnul consilier 
Cojocaru şi mă refer şi la partidul din care fac parte nu vor mai repeta asemenea greşeli.Nu 
vor mai schimba directorii doar pentru că există afinităţi în interiorul partidelor. Ci dacă se 
va schimba un director se va schimba ca actul de management acolo să fie îmbunătăţit şi se 
va face în urma unei consultări cu aleşii locali primarii, şi consilierii locali de acolo. Chiar 
dacă va fi în vigoare viitoarea lege a învăţământului sau nu. Nu-i problemă că aţi pus 
directori de la PD-L foarte bine poate aveţi oameni capabili acolo. Dar trebuia să consultaţi 
aleşii locali. Despre asta este vorba. Şi cred că asta oricum cântăreşte mai mult decât ceea ce 
aţi spus dumneavoastră cu hârtia strecurată în ghiozdanul şcolarului. Nu domnule, este o 
hârtie prin care ne asumăm clar acest proiect şi acest program. Necesitatea şi utilitatea lui se 
măsoară şi în felul în care v-am spus la Consiliul judeţean, vom face un studiu în anul 2011-
2012 să vedem dacă îşi atinge ţintele acest proiect, şi nu precizările dumneavoastră prin care 
informăm pe oameni că Guvernul Boc a ciuntit acest ghiozdan, trebuie să vă deranjeze, 
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trebuie să vă deranjeze că în continuare luaţi decizii în 2 sau 3 oameni şi în continuare 
Inspectoratul Şcolar Judeţean nu ştie să colaboreze nici cu Consiliul judeţean, nici cu 
consiliile locale. Această simplă, banală situaţie cu copii care parcurg mai mult de 7 km a 
fost amânată inexplicabil de fostul inspector Fuioagă, nu aş vrea să dau acum vina pe 
domnul Lazăr că este mai proaspăt, mai nou, dar continuă pe această linie de a nu consulta 
Consiliul judeţean sau consiliile locale în nici o decizie. Asta este cu educaţia, şi eu sincer  
domnule consilier Mihăilă vă mulţumesc foarte mult, că aţi ridicat această   problemă şi vă 
rog să o faceţi la fiecare şedinţă. Dacă nu o faceţi, o să o facem noi pentru că într-un fel sau 
altul ne pasă de educaţie şi de sănătate în judeţul Bacău. Dacă mai sunt alte intervenţii?  
      ♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: Nu aş vrea să insist prea mult, dar ţin prea mult la 
adevăr, şi vă mulţumesc că aţi precizat de cele două întâlniri . Este adevărat prima întâlnire 
la care am răspuns a fost în cadrul Consiliului judeţean, cu mai mulţi consilieri judeţeni, iar 
la cea de a doua întâlnire este foarte adevărat, nu am mai venit la Consiliul judeţean 
domnule preşedinte pentru că mi-aţi făcut o invitaţie, (şi ca să folosesc expresia 
dumneavoastră), mai fierbinte, cu toţi primarii din judeţul Bacău. Era o şedinţă a Consiliului 
judeţean, cu reprezentanţii Consiliului judeţean şi cu toţi primarii. Şi am avut curajul să 
particip la acea întâlnire fierbinte, dacă vă aduceţi aminte atunci, unde au fost chiar discuţii  
înflăcărate, şi eu nu le regret. Pentru că întradevăr această instituţie numită Inspectoratul 
Şcolar, este o instituţie cu foarte multe probleme.  

 
      Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 20.09.2010 drept  pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 
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