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Principalele acţiuni ale UAT Judeţ Bacău în anul 2011 

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

la o serie de clădiri aflate în proprietatea publică a judeţului Bacău (Spitalul Judeţean de Urgenţă, Spitalul 
de Pediatrie şi Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului din Judeţul Bacău); 

 
- Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau -  Închiderea depozitelor 

neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a 
depozitului judeţean de la Bacău; 

 
- Programarea strategică – modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii 

descentralizate/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate; 
 
-  Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene;  
 
- Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 

intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în 
Regiunea Nord – Est; 

 
- Urmărirea aplicării contractului de concesionare a Aeroportului Internaţional “George Enescu” 

Bacău; 
 
- Semnare contract SCHI PARC; 
 
- Contractului de asociere dintre Județul Bacău și Parohia romano-catolica “Sf. Nicolae” Bacău, în 

vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului de construire a Lăcașului de cult romano-catolic 
“Inima Neprihănită a Mariei”; 

 
- Gestionarea execuţiei lucrărilor Amenajare și modernizare Maternitate la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Bacău -  obiectiv inclus în componenţa “Asistență medicală; maternală și neonatală” din cadrul 
Programului de  reformă a sistemului de sănătate, faza a doua - Proiectul privind restructurarea și 
modernizarea secţiilor de obstetrică și neonatologie din unitaţile spitalicești, ce cuprinde obiective ai căror 
indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi prin HG nr. 1595/04.12.2008; 

   
- Inaugurare tomograf Spitalul Judeţean;  
 
- Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „George Bacovia” Bacău şi Centrul de Cultură 

”George Apostu” din Bacău,  în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ”Simpozionul Naţional 
de Estetică“, ediţia a XVII-a; 

 
- Implementarea programului „Livada Copilăriei; 
 
- Dezvoltarea relaţiilor internaţionale;  
 
Completarea sistemelor clasice existente de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară, la o serie de clădiri aflate în proprietatea publică a judeţului Bacău (Spitalul Judeţean de 
Urgenţă, Spitalul de Pediatrie şi Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului din 
Judeţul Bacău), 

Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice 
de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană, ori alte 
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, derulat prin Ministerul  Mediului si 
finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu. 

Scopul acestui Program este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului 
de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei 
termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră. 

În cadrul proiectului vor fi completate sistemele existente de încalzire ce deservesc clădirile aflate 
în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă, Spitalul de Pediatrie precum şi o serie de clădiri aflate în 
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administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului din Judeţul Bacău. Totodată, 
implementarea proiectului determină încurajarea utilizării sistemelor care folosesc sursele de energie 
regenerabilă, nepoluante. 

 
Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău -  Închiderea 

depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi 
construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău 

Proiectul constă în investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor si va fi implementat de către 
Consiliul Judeţean Bacău, la nivelul întregului judeţ.    

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta  un sistem durabil de gestionare al deşeurilor 
cu reducerea impactului asupra mediului în judeţul Bacău, prin îmbunătăţirea serviciului de gestionare a 
deşeurilor şi reducerea numărului de depozite neconforme existente în conformitate cu practicile şi 
politicile UE.  

    Proiectul cuprinde măsuri privind colectarea, transportul, tratarea şi depozitarea deşeurilor. 
Proiectul va fi sprijinit de un cadru instituţional bazat pe gestionarea regională şi va avea în vedere un 
grad ridicat de conştientizare în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor 
reciclabile la sursă. Întreaga populaţie a judeţului Bacău – mai mult de 705.000 locuitori-, va beneficia de 
rezultatele acestui proiect. 

Implementarea sistemului de mangement integrat al deşeurilor în Judeţul Bacău este în 
concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional 
de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. 

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele: 
-    asigurarea unei rate de colectare a deşeurilor de 100 % în zonele urbane şi rurale; 
-   promovarea colectării selective a deşeurilor reciclabile şi biodegradabile în conformitate cu 

cerinţele naţionale şi ale UE; 
-    reducerea cantităţii de deşeuri depozitate; 
-    închiderea şi reabilitarea a şase depozite municipale neconforme, în scopul protejării mediului 

şi îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei; 
-   depozitarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legale. 
Totodată,  proiectul va contribui la: 
-    întărirea capacităţii tehnice şi manageriale a autorităţilor din judeţul Bacău în ceea ce priveşte 

implementarea şi operarea unui proiect de management integrat al deşeurilor cu finanţare internaţională; 
-    sprijinirea autorităţilor locale în realizarea unei strategii eficiente în domeniul tarifelor, facturării 

şi colectării acestora; 
-    creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la beneficiile rezultate din proiect. 
În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 

a)    Colectarea selectivă a deşeurilor (cuprinzând pubele şi containere pentru colectarea separată a 
materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile) şi unităţi de compostare individuală în gospodării; 

b)    Construirea celulei a doua a depozitului conform de la Bacău;  
c)    Construirea unei staţii de sortare cu capacitatea de 14.000 t/an la Oneşti; 
d)    Construirea unei staţii de compostare cu capacitatea de 8.500 t/an la Oneşti; 
e)    Construirea a 3 staţii de transfer la Oneşti, Bereşti Tazlău, Găiceana (cu capacităţile de 

35.000 t/an, 17.000 t/an, respectiv 5.000 t/an); 
f)    Închiderea şi reabilitarea a 6 depozite urbane neconforme (Oneşti, Tg. Ocna, Comăneşti, 

Dărmăneşti, Moineşti, Buhuşi). 
g)    Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare 

a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separării materialelor reciclabile şi a deşeurilor 
biodegradabile la sursă). 

 
 

Programarea strategică – modalitate de 
optimizare a structurilor pentru noile servicii 
descentralizate/deconcentrate din sectorul 
prioritar sănătate 

„Strategia de reformare a sistemului de 
furnizare a serviciilor de sănătate din judeţul 
Bacău” este un document programatic elaborat în 
cadrul proiectului “Programarea strategică – 
modalitate de optimizare a structurilor pentru noile 
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servicii descentralizate/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate” (cod SMIS 10763). Proiectul a fost 
selectat pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative (PO DCA), Axa prioritară 2 – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice. 

Proiectul are ca scop dezvoltarea capacităţii administraţiei publice la nivelul judeţului Bacău de 
gestionare a sistemului de servicii sanitare prin formarea personalului şi prin introducerea de instrumente 
moderne de management a acestor servicii sanitare. S-a urmărit eficientizarea activităţii administraţiei 
publice prin reducerea costurilor şi alocarea optimă a resurselor conform nevoii. Obiectivele specifice au 
fost realizate prin organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul ocupaţiei Director de Programe şi prin 
elaborarea unui document strategic “analiza diagnostic şi document programatic strategic”. 

Valoarea totală a proiectului este de 850 000 de lei, din care 833 000 sunt finanţare sută la sută 
nerambursabilă iar 17 000 reprezintă cofinanţarea Consiliului Judeţean Bacău. 

Beneficiarii proiectului sunt personalul care lucrează în instituţiile din domeniul sanitar, personalul 
medical şi, mai ales, cei 711 000 de locuitori din cele 93 de unităţi administrativ teritoriale ale judeţului 
Bacău. 

 
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene 
DJ 116, Târgu Ocna – Pârgăresti – Oituz. 

Proiectul, implementat în cadrul Programului Operațional 
Regional (POR)  a fost demarat în martie 2009, valoarea 
totală a investitiei fiind de peste 14 milioane de lei. 
Contributia Consiliului Judetean Bacău la acest proiect a 
fost de 231 000 de lei. 

 
Reabilitarea DJ 119F, Căiuţi- Pralea km 0+000-

14+300, judeţul Bacău – porţiunea de drum vizată prin 
proiect a fost reabilitată în întregime (13,24 Km)- finalizat 

 
Reabilitarea DJ 252, Huruieşti - Găiceana- 

Parincea_Bibireşti-Buhoci, km 75+300-130+100, jud. 
Bacău. În cadrul Galei ‘Zece pentru România’, organizată 
de către postul de televiziune Realitatea TV, Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Dragoş Benea, a 
fost premiat, la secţiunea Dezvoltare urbană şi comunitară pentru acest drum ca fiind cel mai lung drum 
judeţean din Moldova reabilitat din fonduri europene.  

 
 
 
Achiziţionare echipamente 

specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii 
şi calităţii sistemului de intervenţie în 
situaţii de urgenţă, acordării asistenţei 
medicale de urgenţă şi a primului ajutor 
calificat în Regiunea Nord – Est 

Proiectul este finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007–2013, a cărui 
Autoritate de Management este Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
Organismul intermediar responsabil cu 
implementarea acestui program este Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord–Est.  

Scopul proiectului constă în crearea 
premiselor necesare asigurării populaţiei cu 

servicii de calitate, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţa publică şi asistenţa 
medicală în situaţii de urgenţă.  

Solicitantul proiectului este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în care 
Consiliul Judeţean Bacău este partener, alături de Consiliile Judeţene Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi 
Vaslui. 

Durata proiectului este de 20 de luni, bugetul total fiind de 33.960.698,40 lei. Cofinanţarea 
însumează 2 la sută din cheltuielile eligibile, din care judeţul Bacău suportă 102.534,98 lei.  



Consiliul Judeţean Bacău 
Preşedinte Dragoş BENEA – Raport de activitate 2011 

 

4 
 

În cadrul proiectului, în judeţul Bacău, se vor achiziţiona 9 autospeciale şi echipamente de 
specialitate din care, o autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mărită, o ambulanţă de 
reanimare, 4 ambulanţe de prim–ajutor şi 3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Valoarea acestor echipamente este de aproape 1,2 milioane 
de euro situând judeţul Bacău pe locul al doilea, după judeţul Iaşi, în cadrul regiunii Nord–Est ca şi sumă 
alocată.  

Principalul beneficiu al proiectului îl reprezintă numărul mediu de locuitori deserviţi, corespunzător 
utilajelor de intervenţie achiziţionate. Astfel, numărul de locuitori deserviţi de o  ambulanţă de reanimare 
va scădea de la 1,8 milioane de locuitori la 600.000 iar de o autospecială pentru descarcerare de la 3,7 
milioane la 230.000 locuitori.  

 
 
 
Inaugurare tomograf Spitalul 

Judeţean 
 
Computerul tomograf cu 16 slice-uri, 

care este caracterizat prin:  
-   timp foarte scurt de expunere la 

raze 
-   posibilitatea de prelucrare 

digitală foarte rapidă a imaginilor 
-   posibilitatea investigării 

tuturor zonelor anatomice 
-   investigarea unui număr  mare de 

pacienţi în timpul de lucru 
-   posibilitatea redării examinarii pe suport digital şi înmânarea unui CD pacientului 

examinat 
-   integrarea aparatului într-o reţea de transmitere a imaginilor la distanţă 
 
 
 
Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „George Bacovia” Bacău şi Centrul de Cultură 

”George Apostu” din Bacău,  în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ”Simpozionul 
Naţional de Estetică“, ediţia a XVII-a. 

 
Simpozionul Naţional de Estetică, în anul 2011 a reunit un larg colectiv de profesori universitari, 

cercetători  de la Academia Română, oameni de ştiinţă din diverse domenii, scriitori, pictori, actori, 
muzicieni şi critici de artă.  

Evenimentul care a avut loc în perioada 16 – 18 noiembrie 2011 a constat în mai multe activităţi şi 
anume:  

 Conferinţa Naţională de Estetică – “Opera 
de artă şi dezestetizarea artei”,  

 Expoziţie de fotografie şi sculptură “Apostu - 
Inedit - Apostu”, 

 Concert de lieduri: pian şi voce; 
 Lansări de carte - Spectacolul cărţii- : 

„Paradigmele universale” de Solomon 
Marcu, albumul„George Apostu”, editat de 
către Muzeul Naţional de Artă 
Contemporană, Bucureşti, albumul “Apostu 
- Inedit - Apostu” de Mihai Oroveanu;  

 Tipărirea, într-un tiraj de 1.200 exemplare, a 
revistei de cultură « Vitraliu » nr. 37;  

 Ceremonia de decernare a Diplomelor de 
Onoare şi Titlului de Prieten al Centrului de 
Cultură „George Apostu”. 
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Implementarea programului „Livada Copilăriei 
 
Scopul programului constă în creşterea responsabilizării copiilor din mediul rural cu privire la 

protejarea mediului înconjurător. Se doreşte, în egală măsură, refacerea plantaţiilor de pomi fructiferi ca şi 
înfiinţarea de noi livezi pe lângă şcolile din mediul rural. 

45 de UAT-uri au identificat suprafeţe de teren (fostele livezi ale şcolilor sau acolo unde nu au 
existat, s-au identificat terenuri aflate în proprietatea şcolilor, uşor accesibile copiilor) şi au transmis 
confirmări de participare. Refacerea plantaţiilor de pomi fructiferi de pe lângă şcolile din mediul rural se va 
face cu suportul Consiliului Judeţean şi al comunităţilor locale, prin mobilizarea tuturor elevilor din clasele 
I-VIII, beneficiarii finali ai programului. Fiecare copil va primi un pom fructifer pe care îl va planta şi de 
care va avea grijă. La acest program vor participa elevi de la 188 de unităţi şcolare din judeţ. 

 
Fiecare elev al claselor I-VIII din cele 188 de şcoli participante a plantat câte un puiet de pom 

fructifer, puiet pe care îl va îngriji de-a lungul timpului. În acest fel, copiii vor deveni mai responsabili faţă 
de mediul înconjurător, înţelegând importanţa protejării acestuia şi aducându-şi un aport direct la 
refacerea zonelor în care locuiesc. 

Prin acest program, care se doreşte a fi derulat pe o perioadă pe 4 ani, vor fi refăcute sau 
înfiinţate 112 livezi, în general fostele livezi ale şcolilor sau acolo unde nu au existat, terenuri  aflate în 
proprietatea şcolilor, uşor accesibile copiilor. 
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Continuarea lucrărilor la Catedrala Ortodoxă şi lăcaşul de cult romanocatolic 
 

 
 
 
 
În anul 2011 au continuat lucrările la Catedrala Ortodoxă 

“Înălţarea Domnului" în 
acelaşi timp, derulându-se şi contractul de asociere dintre 

Judeţul Bacău şi Parohia romanocatolică “Sf. Nicolae” Bacău, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului de construire 
a Lăcaşului de cult romano-catolic “Inima Neprihănită a Mariei”. 

 
 
Dezvoltarea relaţiilor internaţionale 
 
Vicepreşedinţii  Consiliului Judeţean Bacău, în data de 25 

ianuarie 2011, au primit vizita domnului Igor Sidorov, consilier pe 
probleme economice al Ambasadei Federaţiei Ruse în România. 

Domnia Sa, împreună cu reprezentantul Asociaţiei de prietenie Ruso-Română, filiala Bacău, au fost 
întâmpinaţi de cei doi vicepreşedinţi  ai Consiliului Judeţean Bacău. Scopul prezenţei domnului Igor 
Sidorov în judeţul Bacău, ca urmare a discuţiilor purtate cu Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti,  
Excelenţa  Sa,  Alexander Churilin, a fost de a dezvolta, nu numai  relaţii culturale, deja începute, ci şi 
relaţii economice între judeţul Bacău şi regiuni ale Federaţiei Ruse.  

Oficialul rus a prezentat materialele informative pe care le-a pus la dispoziţia autorităţilor publice 
şi a agenţilor economici băcăuani, subliniind necesitatea realizării relaţiilor directe între întreprinderi şi 
oamenii de afaceri. 

Agenda vizitei a cuprins o întâlnire cu oamenii de afaceri băcăuani, care a avut loc la Camera de 
Comerţ şi Industrie Bacău, în după amiaza aceleiaşi zile, şi vizitarea unor companii de top din Bacău, şi 
anume Întreprinderea “Aerostar” şi “World Machinery Works”, a doua zi, în data de 26 ianuarie. 

Consilierul pe probleme economice al Ambasadei Federaţiei Ruse în România, dl.Igor Sidorov, a 
creat: 

-       premisele suficiente pentru dezvoltarea unor colaborări economice între judeţul Bacău şi 
regiuni din Federaţia Rusă, 

- facilitarea unui dialog direct între întreprinzătorii băcăuani şi oamenii de afaceri ruşi, prin 
informaţiile şi materialele puse la dispoziţie de către Consilier, în cadrul  întrevederii avute la Camera de 
Comerţ şi Industrie Bacău. 

 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău a  primit, în 

data de 25 februarie 2011, vizita doamnei Esther Blythe, şef 
adjunct de misiune al Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti. 
Întrevederea cu autorităţile locale a fost motivată de interesul 
mediului de afaceri britanic pentru oportunităţile de investiţii din 
judeţul Bacău. 

În cadrul discuţiilor, preşedintele Consiliului Judeţean 
Bacău a prezentat o parte din obiectivele pe termen mediu 
incluzând şoseaua de centură, modernizarea Aeroportului 
Internaţional „George Enescu” şi absorbţia fondurilor europene. 

În baza Convenţiei de cooperare între Judeţul Bacău şi 
Regiunea Limousin (FR), vicepreşedinţele Consiliului Judeţean 
Bacău, dl. Dumitru Brăneanu a primit în data de 14 iunie 2011 
pe dl Raymond GUEGUEN, dirijorul orchestei filarmonicii din 
Limoges, care a fost prezent în iunie la Cursurile internaționale de dirijat organizat de Filarmonica Mihail 
Jora Bacău. 

În cadrul discuţiilor avute, s-a propus susţinerea de concerte de către cele două orchestre 
filarmonice, în reciprocitate la Bacău şi, respective, la Limoges. 
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I. APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN BACĂU 

I.1. DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ   

Cooperări – parteneriate proiecte  
 

În  baza axelor de colaborare ale Convenţiei de cooperare dintre Judeţul Bacău şi Regiunea 
Limousin, în anul 2011, s-au desfăşurat o serie de acţiuni  în domeniile:  

• cultură 
• sănătate 

 
 

Una  din  axele de colaborare între cele două regiuni vizează “cultura şi  
promovarea imaginii celor doi parteneri, prin organizarea punctuală de manifestări de 

anvergură”. 
În acest sens, Consiliul Regional Limousin în parteneriat cu Salonul de 

desen de presă şi caricatură de la Saint-Just-le-Martel, în data de 30 august 2011, a inaugurat la 
Limoges, expoziţia internaţională temporară de caricatură şi desen de presă, în cadrul căruia au fost 
expuse lucrări reprezentative ale caricaturistului băcăuan Constantin Ciosu. 

Lucrările prof.Ciosu (peste 50), deţinător al multor premii naţionale şi internaţionale, grafician 
satiric, prezent în saloane sau în concursuri de prestigiu şi cu nenumărate apariţii în presă, au încântat 
privirile publicului de marcă francez, prezent la inaugurare. 

Expoziţia a fost deschisă la Limoges, până pe data de 16 septembrie 2011. 
Ca urmare a invitaţiei transmise de Consiliul Regional Limousin, domnului vicepreşedinte Dumitru 

Brăneanu şi responsabilului privind cooperarea între Judeţul Bacău şi Regiunea Limousin din cadrul 
Direcţiei Integrare Europeană, de a participa la inaugurarea expoziţiei,  aceştia au avut şi o intâlnire de 
lucru cu Vicepreşedintele Consiliului Regional Limousin, domnul Gérard Vandenbroucke şi cu 
responsabilii privind cooperarea în vederea stabilirii împreună de noi programe/proiecte pentru anul 2012 
şi au fost purtate discuţii legate de necesitatea continuării programelor deja existente în parteneriat în 
domeniile: agricultură, cultură, sănătate şi educaţie. 

În  acest sens, pentru anul 2012  s-au propus, următoarele: 
Ȋn domeniul agricol: 

• continuarea proiectului privind sprijinul tehnic pentru realizarea Fermelor de referinţă pentru 
bovine (ovine) de carne în judeţul Bacău şi formarea beneficiarilor fermelor de referinţă de 
creştere bovine (ovine) de carne, din cadrul Programului “Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii 
judeţului Bacău”  

• transfer de savoir – faire în vederea promovării agriculturii ecologice şi pentru  fabricarea brânzei 
de capră.  

• schimb de experienţă între camerele agricole ale celor două regiuni: Bacău şi Limousin  
Ȋn domeniul cultural: 

• continuarea organizării de expoziţii de pictură şi de caricatură,  
• organizarea la Bacău a unei expoziţii a porţelanului şi a emailului de Limoges, 
• susţinerea de concerte, în reciprocitate, de către orchestrele filarmonice (formulă restrânsă) din 

Bacău şi din Limoges,  
• susţinerea unui spectacol în Regiunea Limousin de către Ansamblul folcloric Busuiocul. 

Ȋn domeniul sanitar: 



Consiliul Judeţean Bacău 
Preşedinte Dragoş BENEA – Raport de activitate 2011 

 

9 
 

• continuarea programului “Sănătatea văzută de aproape” prin efectuarea de stagii ale studenţilor 
de la Institutul la Bacău şi prin realizarea unui schimb de experienţă aprofesorilor – instructori de 
la Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău cu  profesorii Institutului anterior menţionat, la  Limoges.  
Ȋn domeniul turismului – turism rural: 

• continuarea programului de sprijin pentru dezvoltarea turismului rural băcăuan; 
• Ȋn  domeniul educaţiei şi tineretului: 
• schimb de experienţă între Consiliul Regional al tinerilor din Limousin şi Consiliul Judeţean al 

tinerilor din Bacău. 
 
Parteneriate –asocieri  
 
A. Contracte de asociere  
 
1.  Asocierea dintre Judeţul Bacău si Clubul Sportiv X-Cape Bacău, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a proiectului ” A III-A ETAPĂ EUROPEANĂ DE ENDURO”. 
Scopul acestui proiect a fost de a încuraja şi susţine performanţa sportivă din judeţul Bacău si din 

ţară, pe plan European, prin participarea la cea de a III-a etapă europeană de enduro care s-a desfăşurat 
la Comăneşti, jud. Bacău , în perioada 4-5 iunie 2011. 

Echipe de vârf din Europa (Germania, Italia, Cehia, Suedia, Polonia, Belgia, UK,Franta, Romania, 
Portugalia, Norvegia, Elvetia ) şi cei mai buni sportivi au fost prezenţi şi au concurat pentru cel mai bun 
loc într-o competiţie organizată pe un traseu spectaculos amenajat de Clubul X-Cape. Participarea la 
astfel de competiţii reprezintă un mod de încurajare a sportivilor de performanţă şi a antrenorilor de 
valoare în a-şi continua cariera şi a contribui la îmbunătăţirea rezultatelor sportive  româneşti pe plan 
intern şi internaţional.   

 
2. Asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău în 

vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului privind susţinerea selecţionatei 
judeţene Under 16 în Campionatul Naţional al Selecţionatelor Judeţene 
(SEZONUL 2011-2012) – jucători născuţi în anul 1996, care evidenţiază valorile 
judeţene la nivel de juniori şi prin care se încearcă să se pună bazele viitoarei echipe 

reprezentative de seniori a României. 
Scopul acestui program este reprezentat de construirea unui grup de elită care să reprezinte 

nucleul valoric al echipei naţionale pentru Campionatul European 2016 şi Campionatul Mondial 2018. Ca 
strategie, se urmăreşte concentrarea a tot ce are mai bun ţara la nivel de juniori de 16 ani şi oferirea unui 
sistem competiţional nou, care să aducă mai rapid valorile fotbalistice în prim plan. În acest fel, se 
urmăreşte ca talentele adevărate să aibă şanse mai mari de a ajunge în atenţia echipelor naţionale de 
juniori şi de acolo, peste câţiva ani, la naţionala mare a României. Proiectul se desfăşoară în perioada 
01.03.2011 – 30.05.2012, iar obiectivele sunt reprezentate de:  

• cuprinderea în selecţionata judeţului Bacău a celor mai talentaţi juniori sub 16 ani dintre jucătorii 
legitimati la cluburile şi asociaţiile sportive din judeţ; 

• instruirea intensivă a acestor juniori, în cadrul reprezentativei judeţene; 
• asigurarea, prin parteneriatul dintre Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău şi autorităţile publice 

locale, a resurselor umane, materiale, tehnice şi financiare necesare desfăşurării în condiţii 
optime a selecţiei, pregătirii şi participării în competiţie a reprezentatilor juniori din judetului 
Bacău; 

• mediatizarea programului la nivel national, judeţean şi local, atragerea unor personalităţi sportive 
marcante la promovarea programului. 
 

3.  Asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit 
Oneşti în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului “RALIUL 
MOLDOVEI-BACĂU 2011”. 
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Clubul ACS Rally Spirit a dezvoltat, pentru oraşul şi judeţul Bacău, un regal automobilistic ce s-a 
desfăşurat odată cu ultima etapă din Campionatul Naţional de Raliuri organizat începând cu 2011 la 
Bacău, în perioada 14-15 Octombrie, sub denumirea de RALIUL MOLDOVEI – BACĂU 2011. Federaţia 
Română de Automobilism Sportiv a decis să crească numărul etapelor de raliu din Campionatul Naţional 
de Raliuri începând cu 2011 cu încă o etapă, ajungând la 9 etape de raliu în Campionatul Naţional de 
Raliuri prin introducerea etapei de la Bacău, ca urmare a potenţialului de dezvoltare a fenomenului sportiv 
automibilistic arătat de oraşul şi judeţul Bacău.   

Prezenţa piloţilor străini a făcut ca evenimentul să fie unul atractiv atât pentru presa central, cât şi 
cea locală, crescând astfel mediatizarea judeţului Bacău şi atragând încă de la prima ediţie întreaga 
comunitate de motorsport din România. Rolul piloţilor străini invitaţi la raliu a fost acela de a trasnforma, 
încă de la prima ediţie, evenimentul într-unul international.Ȋn acest fel, raliul va fi cunoscut în cele 4 ţări 
targetate – Ungaria, Bulgaria, Cehia şi Ucraina. Au fost observatori FIA (Federaţia Internaţională de 
Automobilism) pentru a demara procedurile de înregistrare a competiţiei în calendarul FIA pentru Cupa 
Europei de Est sau Campionatul European. 

 
 4. Asocierea Judeţului Bacău cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău şi Colegiul 

Naţional ”Vasile Alecsandri”, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului  “Simpozionul 
judeţean de matematică - Quo vadis matematica? “, ediţia a II-a,  2011. 

Proiectul şi-a propus reunirea profesorilor de matematică din mediul preuniversitar al judeţului 
Bacău (colegii şi licee), în cadrul unui simpozion, în vederea unui schimb liber de idei privind noile 
tendinţe în metodele şi strategiile didactice de predare–învăţare a matematicii, specifice pedagogiei 
moderne. 

Recunoscut, deja, ca manifestare de excelenţă printre activităţile de acest gen din ţară, datorită 
mediatizării în presă şi pe Internet, precum şi a personalităţilor implicate, în diverse forme, evenimentul a 
reunit pe lângă profesori de matematică din mediul preuniversitar al judeţului Bacău şi cadre universitare 
din prestigioase universităţi din ţară (Iaşi, Cluj, Braşov şi Bacău). 

5. Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău - Facultatea de 
Ştiinţe, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului “Conferinţa naţională de Matematică şi 
Informatică - Gheorghe Vrânceanu - cu participare internaţională, 2011.  

Proiectul şi-a propus să realizeze o conferinţă cu participare internaţională, în perioada 26-28 mai 
2011, care a adus laolaltă personalităţi de prestigiu din domeniile matematicii şi informaticii, cercetători cu 
experienţă, de prestigiu din ţară şi din străinătate dar şi cercetători în formare, în vederea promovării şi 
diseminării rezultatelor cercetării şi studiilor realizate de aceştia.  

La conferinţă au participat un număr de 46 de invitaţi din ţară şi din străinătate. Printre aceştia au 
fost prezenţi membri ai Academiei Române (Radu Miron, Solomon Marcus), membri de onoare ai 
Academiei Române (Cabiria Andreian Cazacu), precum şi alţi specialişti de mare prestigiu de la 
universităţile din Iaşi, Bucureşti, Braşov, Galaţi şi din străinătate (Israel, Olanda, Spania, Republica 
Moldova).  

 
6.  Asocierea   Judeţului   Bacău  cu Asociaţia Culturală “Floricica“, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a proiectului “Festivalul de interpretare instrumentală şi vocală a cântecului 
popular românesc pentru copii şi tineri Bobocel de la Bacău”, ediţia a IX-a. 

În vederea valorificării, împreună cu generaţia tânără  (copii  şi  tineri),  a  patrimoniului  cultural 
tradiţional imaterial, Asociaţia Culturală “Floricica“ a organizat Festivalul de interpretare instrumentală şi 
vocală a cântecului popular românesc pentru copii şi tineri “Bobocel de la Bacău”, ediţia a IX-a care a 
avut loc  în perioada  01-3 iulie 2011. La eveniment au fost prezenţi 400 de spectatori, 12 invitaţi-solişti şi 
35 de concurenţi preselectaţi din 13 judeţe. 

Festivalul a fost înregistrat de echipa ETNO Tv şi difuzat integral. În sală a mai fost prezentă şi 
mass-media locală şi regională: Radio Iaşi, Trustul „Deşteptarea”(TV Bacău şi ziarul Deşteptarea). 
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7. Asocierea Judeţului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău în vederea finanţării şi realizării 
în comun a proiectului “Cupa Consiliului Judeţean Bacău – DSJ Bacău-SCM Bacău 2011 ediţia a II-a, 
concurs de tenis”, care a avut loc la Bacău în perioada 02-07 septembrie 2011. 

În vederea susţinerii şi promovării performanţei tenisului băcăuan şi a cultivării pasiunii pentru 
tenis şi dezvoltării spiritului de echipă, a fairplay-ului şi a mişcării în general, s-au organizat diverse 
competiţii sportive precum concursul de tenis “Cupa Consiliului Judeţean Bacău – DSJ Bacău-SCM 
Bacău 2010”, ediţia I.  

Succesul înregistrat la prima ediţie a Cupei, atât de sportivii participanţi din ţară, dar în mod 
special de sportivii băcăuani, cât şi impactul pozitiv asupra părinţilor şi rudelor concurenţilor, dar şi asupra 
iubitorilor de tenis din judeţul Bacău, a determinat continuarea concursului de tenis prin organizarea unei 
noi competiţii şi în acest an.       

Anul acesta au participat 140 de concurenţi, iar la sfârşitul competiţiei au fost înmânate 12 premii 
pentru locul I, 12 premii pentru locul II, 24 de premii pentru locul III şi 5 premii speciale. 

 
8.  Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „George Bacovia” Bacău şi Centrul de 

Cultură ”George Apostu” din Bacău,  în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului 
”Simpozionul Naţional de Estetică“, ediţia a XVII-a. 

Simpozionul Naţional de Estetică, în anul 2011 a reunit un larg colectiv de profesori universitari, 
cercetători  de la Academia Română, oameni de ştiinţă din diverse domenii, scriitori, pictori, actori, 
muzicieni şi critici de artă.  

Evenimentul care a avut loc în perioada 16 – 18 noiembrie 2011 a constat în mai multe activităţi şi 
anume:  

• conferinţa Naţională de Estetică – “Opera de artă şi dezestetizarea artei”,  
• expoziţie de fotografie şi sculptură “Apostu - Inedit - Apostu”, 
• concert de lieduri: pian şi voce; 
• lansări de carte - Spectacolul cărţii- : „Paradigmele universale” de Solomon Marcu, 

albumul„George Apostu”, editat de către Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti, 
albumul “Apostu - Inedit - Apostu” de Mihai Oroveanu;  

• tipărirea, într-un tiraj de 1.200 exemplare, a revistei de cultură «Vitraliu» nr. 37;  
• ceremonia de decernare a Diplomelor de Onoare şi Titlului de Prieten al Centrului de Cultură 

„George Apostu”. 

 
 
9. Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău-Facultatea de 

Litere în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului „Bacău, capitala poeziei româneşti”. 
Poeţii Vasile Alecsandri şi George Bacovia reprezintă simbolul a ceea ce înseamnă Bacăul în 

conştiinţa băcăuanilor şi a românilor de pretutindeni. 
Astfel, Bacăul a marcat în anul 2011 două „borne” extrem de importante pe harta poetică a ţării 

revendicându-şi, la 190 de ani de la naşterea lui Alecsandri şi la 130 de ani de la naşterea lui Bacovia, 
titlul simbolic de „capitală a poeziei româneşti”. 

Proiectul „Bacău, capitala poeziei româneşti”, prin activităţile sale, a reuşit să valorifiice brandurile 
Alecsandri şi Bacovia a promovat imaginea poeziei băcăuane în literatura română, reunind academicieni, 
universitari, cadre didactice, scriitori, editori, studenţi şi elevi, cu scopul de a sublinia locul de frunte al 
poeziei băcăuane în cultura română. 

Valorificarea brandurilor „Alecsandri” şi „Bacovia” s-a realizat  prin intermediul Colocviului naţional 
cu participare internaţională „PLURILINGVISM ŞI INTERCULTURALITATE” (ediţia a II-a), cu tema 
generală „DISCURS POETIC ŞI POETICA DISCURSULUI” care a avut loc în perioada 6-7 octombrie 
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2011, unde au participat academicieni şi profesori universitari de prestigiu din cele mai importante centre 
universitare din ţară şi din Republica Moldova. Activităţile care s-au desfăşurat  în perioada Colocviului au 
constat în: 

• decernarea distincţiei „Doctor Honoris Causa” academicianului Eugen Simion, membru activ al 
Academiei Române şi preşedinte al Secţiei de literatură a aceleiaşi prestigioase instituţii. 

• decernarea premiilor I, II şi III a concursului de creaţie artistică „Alecsandri şi Bacovia, două 
branduri culturale băcăuane” 

• organizarea mesei rotunde „Poezia postbacoviană” la care au participat oameni de cultură de la 
instituţii culturale băcăuane, scriitori de prestigiu din judeţul Bacău şi din ţară  

• lansări de carte 
• tipărirea a 120 de exemplare din  volumul Colocviului, „Studii şi  cercetări ştiinţifice” (seria 

Filologie)  
• vizitarea  Casei Memoriale „G. Bacovia” 

 
B. Contracte de parteneriat 
 
1. Parteneriat realizat între Judeţul Bacău şi Fundaţia „Sfântul Ioan Bosco” Bacău în vederea 

desfăşurării activităţilor de promovare din cadrul proiectului „Vara Împreună 2011 -  Şi tu poţi!” (Şcoală 
de Vară pentru tineri şi copii care au o situaţie materială ce nu le permite să petreacă o perioadă a 
vacanţei într-o tabără). 

Prin proiectul „Vara Împreună 2011 - Şi tu poţi!” s-a realizat crearea unui mediu atractiv necesar 
petrecerii timpului liber al tinerilor şi copiilor din municipiul Bacău, mediu care a asigurat susţinerea unui 
program de educaţie non-formală şi care a suplinit dificultăţile de petrecere a timpului liber în timpul 
vacanţei de vară. 

Beneficiarii proiectului au fost 100 de tineri cu vârste între 14-25 de ani şi 300 de copii din 
municipiul Bacău. 

 
2. Parteneriat realizat între Judeţul Bacău, Municipiul Bacău şi Uniunea Scriitorilor din 

România, filiala Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului “Toamnă Bacoviană – 
130 de ani de la naşterea poetului George Bacovia“  

Proiectul şi-a propus reunirea atât a oamenilor de cultură, scriitorilor din ţară şi străinătate, 
membrilor Academiei Române, profesorilor universitari, actorilor, muzicienilor şi criticilor de artă, dar şi a 
tinerelor talente literare şi artistice din judeţul Bacău, în vederea prezentării operei marelui scriitor George 
Bacovia.   

Ţinând cont şi de faptul că septembrie 2011 a semnificat 130 de ani de la naşterea lui Bacovia,  
activităţile proiectului au reuşit să readucă în memoria băcăuană şi a iubitorilor de literatură, opera şi 
personalitatea poetului simbolist băcăuan. 

 
3. Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 

intervenţii în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”- 
cererea 1 de finanţare COD SMIS 6283 - prelungirea perioadei de implementare a proiectului, de la 24 
luni la 36 luni, conform Actului adiţional nr. 4/13.07.2011, Axa Prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale „Domeniul Major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, beneficiar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST. 

 
4. Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 

intervenţii în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în 
regiunea Nord Est”- cererea 2 de finanţare COD SMIS 23396, Axa Prioritara 3 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale„ Domeniul Major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, beneficiar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST  
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5. Centrul de informare EUROPE DIRECT  Bacău reprezentat prin Universitatea din Bacău, 

administraţia publică locală, reprezentată prin UAT Judeţ Bacău, Primăria Municipiului Bacău, 
Primăria oraşului Slănic-Moldova şi sectorul non-guvernamental, reprezentat de Asociaţia Repere 
Bacău. 

 
6. Centrul de afaceri şi expoziţional Bacău S.A, reprezentat prin administraţia publică locală, 

Municipiul Bacău şi UAT Judeţ Bacău. 
 
7.  Let’s Do It Romania!, parteneriat între Judeţul Bacău, reprezentat de dl Dragoş Benea şi 

Asociaţia Terra Mater, organizatorul la nivelul judeţului Bacău reprezentat de dl Sandulescu Mircea 
Adrian. 

Evenimentul a avut loc în data de 24 septembrie 2011 şi a unit la Bacău câteva mii de voluntari 
care au răspuns apelului privind participarea la marea curăţenie. 7.286 de voluntari au ieşit la marea 
curăţenie naţională din 24.09.2011. Graţie iniţiativei "Let's do it, Romania", peste 11.000 de saci de gunoi 
au fost strânşi din municipiul Bacău şi din cele 50 de comune în care au fost mobilizaţi voluntarii. Cei mai 
mulţi au fost în municipiul Bacău: 1.411, de unde s-au strâns şi majoritatea sacilor de gunoi lăsaţi în urmă 
de concetăţenii certaţi cu mediul. În total, din municipiu s-au strâns 2.780 de saci de gunoi. Printre cei 
care au contribuit la reuşita acţiunii s-au numărat elevii de la Şcoala "Petru Rareş", Şcoala ,,Constantin 
Platon" Bacău, Şcoala 10, Şcoala "Ion Creangă", Colegiul Economic, Colegiul "Mihai Eminescu", dar şi 
reprezentaţi ai Consiliul Judeţean Bacău şi Instituţiei Prefectului. În top după oraşul Bacău au fost 
voluntarii din Dărmăneşti, 500 la număr, care au reuşit să adune 800 de saci de mizerie.  

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

comunele Tamaşi, Parincea şi Urecheşti, este finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în 
cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate. 
UAT Judeţul Bacău are calitatea de coordonator în acest proiect, şi se derulează pe o perioada de 5 ani 
(începând din decembrie 2009, când s-a semnat contractul de finanţare). 

 

Implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă 
În perioada 2000 – 2004, Judeţul Bacău a demarat un program ambiţios de reabilitare a unei 

importante reţele de drumuri judeţene, în special în partea de est a judeţului, atât prin surse de la Bugetul 
local, cât şi datorită sprijinului financiar din partea Ministerului Transporturilor, prin alocarea unor 
importante sume din Fondul special al drumurilor, constituit în baza Legii 118/1996.  

Începând cu anul 2005, finanţarea drumurilor judeţene de la bugetul statului a fost drastic 
diminuată (practic, inexistentă), fondurile colectate din taxele de drum fiind destinate în proporţie 
covârşitoare reabilitării drumurilor naţionale. 

În permanenţă sunt căutate noi surse de finanţare guvernamentală sau comunitară pentru 
reabilitarea şi modernizarea sectoarelor de drum judeţean ce necesită investiţii ample cu costuri ridicate. 
O oportunitate în acest sens o constituie Programul Operaţional Regional 2007-2013, elaborat de 
Ministerul Integrării Europene în strânsă colaborare cu Agenţiile de Dezvoltare Regională. 

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POR 2007 – 2013, Axa prioritara 2, 
domeniul de interventie 2.1, UAT Judeţ Bacău a depus aplicaţii pentru reabilitarea şi modernizarea unor 
drumuri judeţene primare (drumuri judeţene ce fac conexiuni la reţeaua drumurilor naţionale) şi anume: 

• Reabilitarea DJ 119F, Căiuti- Pralea km 0+000-14+300, judeţul Bacău;  
• Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg Ocna-Oituz km 15+800 – 26+700, Jud. Bacău; 
• Reabilitare DJ 252, Huruieşti- Găiceana- Parincea_Bibireşti-Buhoci, km 75+300-130+100, jud. 

Bacău, proiect aflat în stadiul de contractare; 
• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km.1+680-12+300 şi 14+300-

28+050; 
• Reabilitare şi modernizare DJ 207 D, Dămieneşti-Mîgla-Prăjeşti-Traian, km.28+000-50+254; 
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• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, km.33+400-44+758; 
• Reabilitare şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, km.0+000-12+116.  

 
Trei dintre obiectivele de investiţii au primit finanţare şi se află în stadii diferite de implementare, 

după cum urmează:  
• Reabilitarea DJ 119F, Căiuţi- Pralea km 0+000-14+300, judeţul Bacău – porţiunea de drum vizată 

prin proiect a fost reabilitată în întregime (13,24 Km)- finalizat; 
• Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg Ocna-Oituz km 15+800 – 26+700, Jud. Bacău – s-au 

modernizat 8,56 km de drum - finalizat; 
• Reabilitare DJ 252, Huruieşti - Găiceana- Parincea_Bibireşti-Buhoci, km 75+300-130+100, jud. 

Bacău – proiectul se află în faza intermediară de implementare. 
 
Celelalte patru obiective de investiţii au fost evaluate şi sunt trecute pe lista de rezervă a 

Organismului Intermediar, în vederea finanţării:  
• Reabilitarea şi modernizare DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, km.33+400-44+758;  
• Reabilitarea si modernizare DJ 207D, Dămieneşti-Mîgla-Prăjeşti-Traian, km.28+000-50+254;  
• Reabilitarea şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, km.0+000-12+116;  
• Reabilitarea şi modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km.1+680-12+300 şi 14+300-

28+050,  
 
Proiecte contractate şi aflate în stadiul de implementare: 
 
1. Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură,  

finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. 
2. Grup local pentru gestionarea durabilă a fondului piscicol în judeţul Bacău-Zona Coloneşti-

Răchitoasa-Motoşeni  
• Finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Axa prioritară 5, Măsura 5.1 – 

Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare 
integrate a zonelor pescăreşti;  

• Durata de implementare: 9 luni - începând din 17 iunie 2011, când s-a semnat Contractul de 
finanţare; 

• Scop proiect: îmbunătăţirea situaţiei în zona pescărească prin elaborarea unei strategii integrate 
de dezvoltare locală, în scopul minimizării declinului zonei pescăreşti, finanţarea din Fondul 
European Piscicol, alte surse şi implementarea de acţiuni capabile să conducă la obţinerea 
rezultatelor urmărite. 

• Obiectivul general: crearea unui sector piscicol competitiv, dinamic, modern, asigurarea unui 
pescuit durabil, ţinând seama în mod echilibrat de aspecte legate de protecţia mediului, 
dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică. 

• Rezultate: elaborarea unei Strategii de dezvoltare durabilă a zonei, realizarea de proiecte şi 
atragerea fondurilor europene prin mai multe programe accesibile României pentru: modernizarea 
infrastructurii, diversificarea activităţilor, asigurarea resurselor umane calificate. 
3. Promovarea produselor piscicole şi de acvacultură 

• Finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi 
pieţe şi campanii de promovare 

• Durata de implementare: 18 luni (începând din 29 iulie 2011, când s-a semnat Contractul de 
finanţare) 

• Obiectivul general – stimularea consumului de peşte şi a produselor din peşte la nivelul Regiunii 
Nord Est, România 

• Obiective specifice: 
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• Creşterea nivelului de informare (awareness) a populaţiei cu privire la zonele pescăreşti 
cu tradiţie din regiunea Nord-Est; 

• Stimularea dezvoltării economiilor locale din zonele pescăreşti cu tradiţie prin 
promovarea produselor piscicole realizate la nivelul regiunii Nord-Est; 

• Creşterea nivelului de informare (awareness) a populaţiei cu privire la efectele benefice 
ale consumului de peşte proaspăt şi/sau alte produse din peşte prin realizarea unei campanii de 
informare şi promovare; 

• Creşterea nivelului general de cunoştinţe cu privire la produsele din peşte şi/sau 
activităţi conexe prin realizarea unei campanii de informare şi promovare. 
 
Proiecte finalizate în 2011 
1. Completarea sistemelor clasice existente de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, 

la o serie de clădiri aflate în proprietatea publică a judeţului Bacău (Spitalul Judeţean de Urgenţă, Spitalul 
de Pediatrie şi Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului din Judeţul Bacău), 

• Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice 
de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană, ori 
alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, derulat prin Ministerul  
Mediului si finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu. 

• Scopul acestui Program este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului 
de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea 
energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră. 

• În cadrul proiectului vor fi completate sistemele existente de încalzire ce deservesc clădirile aflate 
în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă, Spitalul de Pediatrie precum şi o serie de clădiri 
aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului din Judeţul 
Bacău. Totodată, implementarea proiectului determină încurajarea utilizării sistemelor care 
folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante. 
 
2. Sistem informatic Geospaţial pentru gestionarea Riscurilor şi a Intervenţiilor Medicale - SIGRIM  

• Proiectul este finanţat de POS- Creşterea Competivităţii Economice- Axa III ,,Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele publice şi private”- Domeniul major de intervenţie; 
Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, Operaţiunea 3.2. -Implementarea 
de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii 
la broadband, acolo unde este necesar. 

• Obiectivul general - implementarea unui Sistem informatic Geospațial pentru Gestionarea 
Riscurilor şi Intervențiilor Medicale care va conduce la asigurarea suportului informațional și 
decizional pentru activitățile de analiză privind riscurile și localizarea eficientă a locațiilor care pot 
prelua, ȋn caz de riscuri, urgențele medicale, prin realizarea unui sistem informatic geospațial 
specializat. 

• Rezultate: 
• soluție geospațială  specializată care asigură suportul informațional şi decizional pentru 

activitățile de analiză privind riscurile şi localizarea eficientă a locațiilor care pot prelua, în caz de 
riscuri, urgenţele medicale; 

• creşterea capacităţii de prevenire a riscurilor;  
• îmbunătăţirea serviciilor publice de intervenţie în situaţie de urgenţă; 
• asigurarea cooperării la nivelul judeţului Bacău prin oferirea unui suport administrativ şi 

logistic de înaltă performanţă; 
• informarea publicului atât în ceea ce priveşte măsurile de prevenire şi strategiile de 

acţiune în situaţiile de risc identificabile, cât şi în ceea ce priveşte informaţiile de interes public 
referitoare la urbanism și amenajarea teritoriului.  
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3. Implementarea unui sistem modern de management al calităţii şi mediului - un pas spre o 
administraţie europeană (Iso si EMAS) - cod SMIS 6695,  în perioada 2010 - 2011. 

• Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din 
Fondul Social European, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea  calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 
publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul 2.2: “Îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării serviciilor”. 

• Obiectivul general al proiectului a fost de îmbunătăţire a calităţii şi eficienţei serviciilor publice 
furnizate la nivelul Consiliul Judeţean Bacău prin consolidarea capacităţii administrative de a 
gestiona aceste servicii, raportate la standarde de calitate recunoscute. Îndeplinirea obiectivelor 
propuse s-a realizat prin activităţi precum: proiectarea şi implementarea sistemului de 
management combinat, de calitate şi de mediu, în conformitate cu SR EN ISO 9001 : 2008 şi cu 
SR EN ISO 14001:2005, realizarea procedurilor pentru sistemul de control managerial conform  
Ordinul MFP nr. 946/17.07.2006, desfăşurarea sesiunii de instruire nr. 1 Manager al sistemelor 
calităţii, Domeniul: Administraţie şi management, Cod COR: 242303, Desfăşurarea sesiunii de 
instruire nr. 2 Auditor în domeniul calităţii, Domeniul: Administraţie şi management, Cod COR:  
242301, certificarea sistemului de management combinat, de calitate şi de mediu, în conformitate 
cu SR EN ISO 9001 : 2008 şi cu SR EN ISO 14001:2005. 

• Rezultate:  
• Un sistem de management combinat, de calitate şi mediu, conceput şi implementat la 

nivelul Consiliului Judeţean Bacău, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi cu SR EN ISO 
14001:2005; 

• Manualul sistemului de management combinat, de calitate şi mediu şi procedurile 
corespunzătoare, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi cu SR EN ISO 14001:2005; 

•  2 Certificate care atestă conformitatea sistemului faţă de SR EN ISO 9001:2008 şi cu 
SR EN ISO 14001:2005; 

• Implementarea sistemului de management combinat, de calitate şi mediu, va 
reprezenta o garanţie, prin el însuşi asupra sustenabilităţii proiectului, deoarece certificarea, în 
conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi cu SR EN ISO 14001:2005, presupune supravegherea 
în continuare a sistemului şi monitorizarea prin audituri de supraveghere. Sistemul de 
management construit va reprezenta subiectul unor îmbunătăţiri continue, la nivelul Consiliului 
Judeţean Bacău, în următorii 2 ani, pe baza observaţiilor colectate pe durata implementării 
acestuia din primul an. 
 
4. Programarea Strategică – modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii 

descentralizate/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate.  
• Proiectul este finanțat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa 

prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe 
procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.1 Sprijin pentru procesul de 
descentralizare sectorială a serviciilor, Operaţiunea –Optimizarea structurilor pentru noile servicii 
descentralizate/deconcentrate din cele trei sectoare prioritare 

• Obiectivul general - dezvoltarea capacităţii administraţiei publice de la nivelul judeţului Bacău de 
gestionare a sistemului de servicii sanitare prin formarea personalului si prin introducerea de 
instrumente moderne de management a acestor servicii sanitare. Se urmăreste eficientizarea 
activităţii administratiei publice prin reducerea costurilor şi alocarea optimă a resurselor conform 
nevoilor. 

• Rezultate: 
• transparența decizională ȋn scopul creșterii eficienței în utilizarea resurselor alocate și ȋn 

eliminarea pagubelor, 
• analiză diagnostic și document programatic strategic pentru serviciile sanitare publice 

descentralizate (instrument programatic de revizuiri structurale în domeniul sanitar), 
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• un program de trainig pentru ocupația de director de program, Domeniul Adiministrație 
și Servicii Publice, Cod COR 121013, acreditat CNFPA, finalizat cu eliberarea de certificate de 
competență, recunoscut de MMFES și MEF, 

• 20 de funcționari publici sau personal contractual formați ca urmare a absolvirii 
programului de formare, personal pregătit ȋn gestionarea problematicii descentralizării sistemului 
sanitar, 

• asigurarea resurselor umane profesionalizate atât la nivel de administraţie publică, cât 
şi la nivel de instituţii ce urmează a fi preluate în gestiunea solicitantului cererii de finanţare. 

• Rezultatele obținute vor conduce la dezvoltarea capacităţii administraţiei publice locale 
de la nivelul judeţului Bacău în gestionarea sistemului de servicii sanitare prin introducerea de 
instrumente moderne de management a serviciilor sanitare. 
 
5. Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru eficientizarea 

serviciilor livrate cetăţenilor de către administraţia publică locală din judeţul Bacău (ghiseu unic). 
• Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa 

prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe 
procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
furnizării serviciilor publice, Operaţiunea- Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a 
serviciilor publice. 

• Obiectivul general l-a constituit îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor oferite de 
administraţia publică locală, prin utilizarea instrumentelor şi echipamentelor informatice moderne, 
având ca rezultat reducerea duratei de livrare a serviciilor specifice. 

• Rezultate:  
• Formarea profesională şi transferul de expertiză; 
• Îmbunătăţirea capacităţilor tehnice şi manageriale ale grupurilor ţintă prin: 

• dobândirea de abilităţi în utilizarea instrumentelor informatice şi a echipamentelor 
moderne; 
• dezvoltare economico-socială integrată şi coordonată la nivel de unităţi 
administrativ-teritoriale. 

• Îmbunătăţirea activităţii unităţilor administrativ-teritoriale prin: 
• reducerea timpului de livrare a serviciilor către populaţie, creşterea calităţii 
serviciilor publice oferite cetăţenilor, precum şi a gradului de satisfacere a acestora 
cu privire la serviciile livrate; 
• creşterea calităţii actului administrativ – inclusiv prin luarea deciziilor oportune în 
 urma consultării populaţiei şi orientarea instituţiei spre cetăţean; 
• creşterea calităţii serviciilor oferite de administraţia locală. 

• Prin intermediul acestui proiect, UAT Judeţ Bacău a promovat necesitatea de a 
dezvolta o capacitate administrativă puternică, prin introducerea unui management modern al 
politicilor şi serviciilor publice la nivelul administraţiilor publice locale de pe teritoriul judeţului, prin 
abordarea tehnicilor de management specifice şi utilizarea instrumentelor informatice în derularea 
activităţilor curente, în vederea unei mai bune corelări a resurselor locale cu nevoile de dezvoltare 
ale fiecărei comunităţi. 
 
6. Ȋn cadrul Programul EEA /Norwegian Financial Mechanisms, Consiliul Județean Bacău a 

accesat proiectul "STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BACĂU COUNTY".  
• Scopul proiectului a fost de a elabora strategia integrată de dezvoltare economică și socială a 

județului Bacău prin consolidarea capacității administrativ centrale și a autorităților publice locale, 
dezvoltarea capacității de planificare strategică integratăși utilizarea tehnologiei informației.  
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• Strategia de dezvoltare economica durabilă reprezintă cadrul pentru o viziune pe termen lung 
asupra dezvoltării durabile, ȋn care creșterea economică, coeziunea socialăși protecția mediului 
merg mână ȋn mână și se sprijină reciproc. 
 
Finanţări nerambursabile alocate prin intermediul legii nr. 350/2005 
 
Finanţarea nerambursabilă de proiecte sociale, culturale şi sportive din  bugetul Consiliul 

Judeţean Bacău alocată pentru activităţi nonprofit de interes judeţean. 
Prin intermediul Legii nr. 350/2005, administraţiile publice locale au posibilitatea de a acorda, din 

bugetul propriu, finanțări nerambursabile persoanelor fizice/juridice fără scop patrimonial – asociații sau 
fundații constituite conform legii, precum şi cultelor religioase recunoscute conform legii. 

În acest sens, conform principiilor cadrului general şi procedurii pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă din fonduri publice, Consiliul Judeţean Bacău a finanţat 13 proiecte sociale, 
culturale şi sportive, cu o sumă totală de 247.000 lei, următorilor beneficiari: 

 

 

 

 

 Lista proiectelor selectate  

 Nr. 
crt. Solicitant Titlul proiectului 

Suma 
aprobată (lei) 
Contributia 
CJ. Bacău 

Tip 
proiect 

1. Fundaţia “Sfântul Ioan 
Bosco” Bacău 

Centrul privind Dezvoltarea 
Deprinderilor de Viaţă “Don Bosco” 28.000 Social 

2. Asociaţia Caritas Bacău Locuinţa protejată pentru vârstnici 24.000 Social 

3. Asociaţia culturală 
“O.Voicu” Bacău 

Simpozionul “Bacăul, centru 
cultural european” 17 000 Cultural 

4. Asociaţia culturală 
“Nume Noi” Bacău “Saxofonul Romantic Bacău” ed. I 14.000 Cultural 

5. Asociaţia Sărăţelul, 
Sărata-Bacău 

Realizarea Festivalului de Folclor şi 
Tradiţii populare Sarata-Bacău, 
2011 

15.000 Cultural 

6. Fundaţia Teatrală 
“Neghiniţă” Bacău “Voce de copil “ 15.000 Cultural 

7. 

Fundaţia “Urmaţii 
răzeşilor găzari de pe 
Valea Tazlăului Sărat”, 
Măgireşti Bacău 

Mărturii de cultură populară 
tradiţională şi de patrimoniu natural 
- Valea Tazlăului Sărat, judeţul 
Bacău- album documentar ilustrativ 

13.000 Cultural 

8. 
Societatea Culturală 
Ştiintifică “Vasile 
Alecsandri” Bacău 

Obiceiuri de iarnă din județul Bacău 
(carte+DVD) 10.000 Cultural 

9. 
Fundaţia Culturală 
“Georgeta şi Mircea 
Cancicov” Bacău 

Festivalul-Concurs Internaţional de 
Creaţie Literară- Avangarda XXII 20.000 Cultural 
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10. Asociaţia “Divanul 
AdBlog” Bacău 

Bacăul AdBlog – Judeţul Bacău pe 
web 22.000 Cultural 

11. Asociaţia “Civitas 
Bacoviensis” Bacău 

Promovarea turismului cultural în 
judeţul Bacău 10.000 Cultural 

12. Clubul sportiv Consart” 
Bacău 

Organizarea unei competiții 
sportive de fotbal intercomunale 
pentru tinerii din judeţul Bacău “ 
CUPA CONSART” în cadrul Bazei 
sportive Consart Bacău, septembrie 
2011  

33.000 Sportiv 

13. 
Clubul sportiv “Bronx 
Powerlifting Club” 
Bacău 

Dezvoltarea sportului de 
performanţă în mediul rural  26.000 Sportiv 

                        TOTAL  247.000  
    

Delegaţii  
 

Vicepreşedinţii  Consiliului Judeţean Bacău, în data de 25 ianuarie 2011, au primit vizita domnului 
Igor Sidorov, consilier pe probleme economice al Ambasadei Federaţiei Ruse în România. Domnia Sa, 
împreună cu reprezentantul Asociaţiei de prietenie Ruso-Română, filiala Bacău, au fost întâmpinaţi de cei 
doi vicepreşedinţi  ai Consiliului Judeţean Bacău. Scopul prezenţei domnului Igor Sidorov în judeţul 
Bacău, ca urmare a discuţiilor purtate cu Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti,  Excelenţa  Sa,  
Alexander Churilin, a fost de a dezvolta, nu numai  relaţii culturale, deja începute, ci şi relaţii economice 
între judeţul Bacău şi regiuni ale Federaţiei Ruse.  

Oficialul rus a prezentat materialele informative pe care le-a pus la dispoziţia autorităţilor publice 
şi a agenţilor economici băcăuani, subliniind necesitatea realizării relaţiilor directe între întreprinderi şi 
oamenii de afaceri. 

Agenda vizitei a cuprins o întâlnire cu oamenii de afaceri băcăuani, care a avut loc la Camera de 
Comerţ şi Industrie Bacău, în după amiaza aceleiaşi zile, şi vizitarea unor companii de top din Bacău, şi 
anume Întreprinderea “Aerostar” şi “World Machinery Works”, a doua zi, în data de 26 ianuarie. 

Consilierul pe probleme economice al Ambasadei Federaţiei Ruse în România, dl.Igor Sidorov, a 
creat: 

• premisele suficiente pentru dezvoltarea unor colaborări economice între judeţul Bacău şi regiuni 
din Federaţia Rusă, 

• facilitarea unui dialog direct între întreprinzătorii băcăuani şi oamenii de afaceri ruşi, prin 
informaţiile şi materialele puse la dispoziţie de către Consilier, în cadrul  întrevederii avute la 
Camera de Comerţ şi Industrie Bacău. 
Totodată, dl.Igor Sidorov, în cadru întâlnirii de la Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, a făcut  

recomandări punctuale, cum ar fi: 
• participarea la expoziţii virtuale sau la târguri şi expoziţii pe domenii de interes, organizate în 

diferite locaţii din Federaţia Rusă,  
• transmiterea de scrisori de intenţie sau de cereri de ofertă directe. 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău a  primit, în 

data de 25 februarie 2011, vizita doamnei Esther Blythe, şef 
adjunct de misiune al Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti. 
Întrevederea cu autorităţile locale a fost motivată de interesul 
mediului de afaceri britanic pentru oportunităţile de investiţii din 
judeţul Bacău. 

În cadrul discuţiilor, preşedintele Consiliului Judeţean 
Bacău a prezentat o parte din obiectivele pe termen mediu 
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incluzând şoseaua de centură, modernizarea Aeroportului Internaţional „George Enescu” şi absorbţia 
fondurilor europene. 

De asemenea, Dragoş Benea a amintit despre proiectele sociale derulate de Consiliul Judeţean 
în zonele defavorizate ale judeţului. Apreciind proiectele implementate până în prezent, doamna Blythe s-
a arătat interesată în mod deosebit de modernizarea Aeroportului International "G. Enescu" din Bacău. 

 
În baza Convenţiei de cooperare între Judeţul Bacău şi Regiunea 

Limousin (FR), vicepreşedinţele Consiliului Judeţean Bacău, dl. Dumitru 
Brăneanu a primit în data de 14 iunie 2011 pe dl Raymond GUEGUEN, dirijorul 
orchestei filarmonicii din Limoges, care a fost prezent în iunie la Cursurile 
internaționale de dirijat organizat de Filarmonica Mihail Jora Bacău. 

În cadrul discuţiilor avute, s-a propus susţinerea de concerte de către 
cele două orchestre filarmonice, în reciprocitate la Bacău şi, respective, la 
Limoges. 

 
Pe data de 29.09. 2011, la Consiliul Judeţean Bacău a fost prezent 

responsabilul pentru cooperare descentralizată şi programe europene din 
cadrul Ambasadei Franţei în România, dl Francois Panouillé, care a fost 
interesat de acţiunile şi proiectele realizate în cadrul cooperării între Judeţul 
Bacău şi Regiunea Limousin. După prezentarea unui scurt istoric al cooperării 
şi a axelor de colaborare din cadrul Convenţiei de cooperare între cele două 
regiuni, s-a discutat punctual fiecare proiect realizat de Judeţul Bacău 
împreună cu Regiunea Limousin şi proiectele propuse spre implementare în 
anul 2012.  

Dl Francois Panouillé s-a arătat interesat, în mod deosebit, de proiectul  «Ce viitor au tinerii din 
Europa?» care face parte din programul european “Tineret în acţiune” şi implementat de Consiliul Judeţen 
Bacău în parteneriat cu Regiunea Limousin în perioada 2009-2010. 

 

Alte activităţi  
 
Ca urmare a discuţiilor purtate cu preşedintele Asociaţiei “Cele Mai Frumoase Sate din România”, 

în primă etapă, s-au nominalizat 3 sate din judeţul Bacău pentru a deveni sate candidate/membre ale 
asociaţiei anterior menţionate, în scopul promovării patrimoniului rural material şi imaterial al judeţului.  

Asociaţia “Cele Mai Frumoase Sate din România” care este membră a Federaţiei celor mai 
frumoase sate din Europa, şi-a propus să reunească aproximativ 81 de sate (comune) tradiţionale, care 
să constituie modele de dezvoltare rurală în România, după modelul francez şi belgian «Cele Mai 
Frumoase Sate din Franţa», respectiv, «Cele Mai Frumoase Sate din Valonia ». 

Luând în considerare faptul că, o parte din satele comunelor judeţului Bacău îndeplinesc condiţiile 
impuse prin criteriile de candidatură pentru cele mai frumoase sate româneşti, mai exact să aibă cel puţin 
un obiectiv turistic, atracţii culturale (ex - monumente clasate, muzeu, sit NATURA 2000, etc), să aibă un 
patrimoniu arhitectural şi urbanistic de valoare, evaluat după criterii de calitate, în urma scrisorilor 
transmise din partea comunelor Dofteana pentru satul Cucuieţi, Oituz, pentru satul Poiana Sărată şi 
Palanca, pentru satul Ciugheş, acestea au intrat în baza comunelor candidate pentru a deveni cele mai 
frumoase sate din România. 

Urmează să-şi mai prezinte candidatura, în vederea evaluării pentru titlul: «Unul din cele mai 
frumoase sate româneşti», încă alte 3 sate din judeţul Bacău, printre care şi Mănăstirea Caşin.  
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I.2. DIRECŢIA RESURSE UMANE, MANAGEMENT, INFORMATIZARE 

Activităţi privind managementul resurselor umane 
În raport de strategia naţională, normele legale, oportunităţile judeţului şi obiectivele instituţiei, în 

cadrul Direcţiei resurse umane, management, informatizare în anul 2011, s-a avut în vedere 
îmbunătăţirea managementului resurselor umane din aparatul de specialitate, instituţiile publice şi unităţile 
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean prin identificarea celor mai eficiente modele şi practici de lucru 
cu resursele umane şi promovarea lor într-un cadru corespunzător etapei actuale. 

Dintre principalele obiective avute în vedere în activitatea privind managementul resurselor 
umane, a fost acela al optimizării organizării interne, astfel operându-se modificări în structura 
organizatorică  a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi la instituţiile publice aflate sub 
autoritatea acestuia, prin crearea unor structuri flexibile, eficiente şi funcţionale. S-a aprobat organigrama 
şi statul de funcţii la Consiliul Judeţean şi unităţile subordonate cu actualizarea fişelor posturilor 
cuprinzând obligaţiile, competenţele şi răspunderile personalului. 

Aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău şi a 
unităţilor subordonate s-a făcut cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru unitatea administrativ-
teritorială a judeţului Bacău, fiind respectate prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare. 

Ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenţă nr.34/2009 cu privire la blocarea ocupării prin 
concurs sau examen a posturilor vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice, cu avizul favorabil al 
Guvernului României, s-au organizat concursuri de recrutare pentru ocuparea a 4 posturi unice vacante 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău. 

S-a asigurat întocmirea documentaţiei privind numirea, încadrarea, promovarea, modificarea sau 
încetarea raporturilor de serviciu/muncă, precum şi actualizarea dosarelor profesionale pentru personalul 
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean. 

S-au efectuat prognoze cu privire la ocuparea funcţiilor publice în cadrul instituţiei prin aprobarea 
Planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012 cu avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. 

S-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul de 
specialitate şi pentru conducerea unităţilor subordonate, pentru activitatea desfăşurată în anul 2010. În 
urma acestei evaluări au fost identificate domeniile şi necesităţile de pregătire şi perfecţionare a 
personalului prin întocmirea Planului anual de perfecţionare profesională pentru personalul aparatului de 
specialitate, în conformitate cu strategia administraţiei publice judeţene şi oferta furnizorilor de pregătire 
profesională. 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind 
formarea profesională a funcţionarilor publici si ale Hotărârii Guvernului nr.1007/2001 pentru aprobarea 
Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice, în cadrul proiectului „ Standarde 
Europene �n Utilizarea Tehnologiei Informației in Administratia Publică” derulat prin Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici şi finanţat din Fondul Social European (FSE), în anul 2011 au fost instruiţi şi 
certificaţi ECDL 30 de funcţionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău. 

De asemenea, în anul 2011 s-a asigurat participarea a 5 funcţionari publici din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău la cursuri de perfecţionare organizate de instituţii competente şi 
abilitate în acest sens. 

În anul 2011 s-a administrat şi actualizat baza de date a funcţiilor publice şi funcţionarilor publici 
din aparatul de specialitate în formatul standard stabilit de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

 Instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean, în cursul anului 2011, li s-a 
acordat asistenţă de specialitate în problemele privind gestionarea resurselor umane. 
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Pentru realizarea prevederilor legale care reglementează activităţile publice, au fost fundamentate 
hotărâri şi dispoziţii, precum şi activităţi realizate de Consiliul Judeţean împreună cu instituţii publice aflate 
sub autoritatea sa, asociaţii şi alte unităţi cu activităţi de interes public la care consiliile judeţene au 
atribuţii prevăzute de lege. 

Sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău îşi desfăşoară activitatea în prezent 8 importante 
instituţii publice de cultură: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Ion Borcea”, Filarmonica „Mihail Jora”, Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza”, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii, Revista de cultură „Ateneu”; 6 servicii publice de interes judeţean: Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Public 
Judeţean de Drumuri, Camera Agricola Judeţeana Bacău, Serviciul Public pentru Protecţia Plantelor, 
Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont; R.A. 
Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău, precum şi două societăţi comerciale la care judeţul 
Bacău este acţionar: S.C. Compania Regională de Apă S.A. Bacău şi S.C. Parc Industrial Hit S.R.L 
Bacău. 

De asemenea, sub autoritatea administratiei publice județene �și desfășoară activitatea Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Bacău şi Spitalul de Pediatrie Bacău, unităţi sanitare publice cu paturi, cu 
personalitate juridică, al căror management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Bacău. Pentru 
aceste unităţi sanitare publice, în baza Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Sănătății nr.716/2011 privind clasificarea 
provizorie până la data de 31.12.2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău şi ale Planului de 
conformare pentru încadrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău în categoria III-nivel mediu de 
competenţă, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.130/2011 s-a aprobat propunerea privind 
desființarea Spitalului de Pediatrie Bacău, prin reorganizarea acestuia ca structură, fără personalitate 
juridică, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, urmând ca această propunere să fie aprobată 
prin Hotărâre de Guvern. 

La aceste unităţi aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău s-a avut în vedere 
îmbunătăţirea managementului prin crearea unor structuri flexibile, eficiente de funcţionare, monitorizarea 
şi gestionarea contractelor de management, creşterea operativităţii şi calităţii serviciilor oferite prin 
realizarea indicatorilor pentru măsurarea performanţelor activităţii desfăşurate cu rezultat în creşterea 
calităţii actului administrativ la toate nivelurile. 

În domeniul Cultură: 
• a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţii publice de cultură aflate sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Bacău, în temeiul căreia a fost verificat modul în care au fost 
respectate clauzele Contractului de management de către managerii celor 8 instituţii publice de 
cultură subordonate Consiliului judeţean; 

• au fost elaborate Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Caietelor de obiective 
ce au stat la baza întocmirii Proiectelor de management în vederea încheierii noilor Contracte de 
management pentru Filarmonica „Mihail Jora” Bacău şi Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion 
Borcea” Bacău;  

• a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind organizarea concursului de proiecte 
de management în vederea încredinţării managementului la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” 
Bacău; 

• au fost organizate şi s-a asigurat secretariatul la sesiunile de evaluare şi la concursurile pentru 
asigurarea managementului la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Bacău; 

• au fost elaborate Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind acordarea Premiilor de Excelenţă: 
profesorului universitar doctor Victor Blănuţă, antrenorului emerit Petrea Zaharioaia şi scriitorilor 
Viorel Savin şi Sergiu Adam; 
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• au fost elaborate Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind acordarea 
Premiului I pentru performanţe deosebite la nivel naţional în domeniul sportiv, membrilor din 
componenţa echipei de tenis juniori a S.C.M. Bacău medaliaţi cu aur la Campionatul Naţional pe 
Echipe U18, respectiv, privind acordarea Premiului I pentru performanţe deosebite la nivel 
internaţional în domeniul sportiv Domnului Lungu Alin Mihai, pentru obţinerea locului I, medaliei 
de aur şi titlului de Campion Mondial în cadrul Campionatului Mondial de Qwan Ki Do din Maroc. 
În domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare: 

• a fost elaborată Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind actualizarea 
componenţei nominale a Comisiei pentru probleme de apărare a Consiliului Judeţean Bacău. 
În domeniul situaţiilor de urgenţă: 

• a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău; 

• a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planurilor de măsuri şi 
acţiuni al Centrului Operaţional Judeţean şi al Serviciului Protecţie, Pregătire şi Educaţie 
Preventivă a Populaţiei din cadrul Inspecţiei de Prevenire, aflate în structura Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2012. 
În domeniul asigurării ordinii publice: 

• a fost asigurat secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău (ATOP), prin 
organizarea şedinţelor ordinare şi a şedinţelor celor 3 comisii de specialitate ATOP; 

• au fost prezentate, în cadrul şedinţelor Consiliului judeţean, informări trimestriale asupra eficienţei 
serviciului poliţienesc, precum şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii; 

• a fost elaborat şi prezentat, în plenul Consiliului judeţean, raportul anual asupra eficienţei 
activităţii poliţiei; 

• a fost elaborat şi prezentat, în plenul Consiliului judeţean, Planul Strategic cuprinzând principalele 
obiective de acţiune ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi indicatorii de performanţă 
minimali pentru anul 2011. 
Măsuri pentru întreţinerea, dezvoltarea şi perfecţionarea componenţei informatice 

• Întreţinerea, dezvoltarea şi perfecţionarea componentei informatice a urmărit, în principal, 
realizarea următoarelor obiective: 

• dezvoltarea sistemului informatic prin dotări noi cu: calculatoare, imprimante, servere, etc.; 
• întreţinerea şi actualizarea software-lui de bază de pe toate echipamentele de calcul din dotare; 
• amenajarea unui spatiu destinat servere-lor din consiliul judetean, dotarea cu echipamente a 

acestuia si mutarea servere-lor existente in acest spatiu; 
• întreţinerea şi administrarea reţelei de calculatoare şi a legăturii INTERNET; 
• întreţinerea şi instalarea echipamentelor de tehnologia informaţiei; 
• dezvoltarea componentei informatice prin extinderea utilizării tehnologiei informaţiei, 

implementarea de aplicaţii informatice şi perfecţionarea aplicaţiilor existente; 
• preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea corectă a informaţiilor; 
• acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate personalului propriu şi celui din aparatul 

primăriilor, precum şi personalului din instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea 
consiliului judeţean; 

Activităţile de bază s-au efectuat în următoarele direcţii: 
a) Activităţi privind strategia de informatizare: 
- stabilirea conţinutului paginii WEB şi întocmirea procedurilor de actualizare şi modificare a 

informaţiilor din pagina WEB; 
- stabilirea conţinutului şi machetarea materialelor cu caracter informativ pentru mediatizarea 

realizărilor şi activităţilor Consiliului Judeţean; 
- stabilirea dotării cu tehnologia informaţiei; 
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- realizarea unei soluţii integrate de comunicaţii între Consiliul Judeţean şi primăriile din judeţ, 
precum şi instituţiile din subordine care să asigure fluxul de informaţii în timp real precum şi 
accesul la INTERNET. 

b) Activităţi de concepţie şi dezvoltare; 
- evidenţa şi gestionarea bazelor de date ale Consiliului Judeţean (personal, salarii, buget, 

patrimoniu, venituri, etc.); 
- proiectarea, dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor proprii (ex: evidenţa contabilă, evidenţa 

inventarului mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, bilanţul contabil, elaborarea bugetului 
propriu, capacitatea financiară, evidenţa hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Bacău); 

- prelucrarea şi asimilarea unor aplicaţii realizate de terţi (Legis, Urbanism); 
- întreţinerea bibliotecii de programe şi arhivare. 
c) Activităţi de valorificare şi întreţinere a resurselor informatice; 
- implementarea şi întreţinerea software-lui de aplicaţii,  
- instruirea utilizatorilor pentru exploatarea aplicaţiilor şi produselor program; 
- acordarea de asistenţă tehnică utilizatorilor de tehnică de calcul din aparatul propriu şi 

consultanţă de specialitate primăriilor comunale şi orăşeneşti, precum şi instituţiilor şi serviciilor 
publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean. 

d) Activităţi de info-grafie şi editare computerizată 
- tehnoredactarea şi imprimarea documentelor şi studiilor; 
- prelucrarea de texte, imagini şi grafice privind activitatea Consiliului Judeţean. 

I.3. STRUCTURA ARHITECTULUI ŞEF  

Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism 
 

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

a) ACTIVITĂŢI SPECIFICE PRIVIND AVIZAREA ŞI AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 

-  Emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi eliberarea 
avizelor structurii de specialitate, într-un cuantum numeric şi valoric de: 

441 certificate de urbanism – pentru emiterea cărora s-au încasat 36 686,30 lei; 
135 autorizaţii de construire/desfiinţare – pentru emiterea cărora s-au încasat 1 783 972,31 lei; 
290 avize ale structurii de specialitate – pentru emiterea cărora s-au încasat 4 524,00 lei; 
                                                                                               TOTAL : 1 825 182,61 lei 
- Prelungirea valabilităţii unui număr de 37 de certificate de urbanism şi autorizaţii de 

construire, în cuantum valoric de 12 292,30 lei;  
- Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege pentru 

emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, verificarea documentaţiilor 
depuse şi returnarea acestora în situaţia în care se constată ca sunt incomplete, cu recomandarea 
soluţiilor de rezolvare a deficienţelor constatate; 

- Informarea publicului interesat asupra modului de aplicare a noilor prevederi legale 
incluse în legislaţia privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi în domeniul autorizării 
executării lucrărilor de construcţii, intervenite în cursul anului 2011, respectiv Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare;  
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- Pregătirea documentaţiilor complete, depuse în vederea analizării, redactarea actelor de 
autoritate conform prevederilor legale, semnarea, înregistrarea şi înaintarea acestora solicitanţilor; 

- Determinarea valorii timbrului arhitecturii pentru fiecare investiţie pentru care se solicită 
autorizaţia de construire şi întocmirea documentelor necesare virării lunare a taxelor în contul unităţilor 
beneficiare, respectiv Uniunea Arhitecţilor din România şi Ordinul Arhitecţilor din România, conform 
opţiunii autorului dreptului de autor sau moştenitorilor acestuia, dupa caz; 

- Întocmirea lunară şi semestrială a situaţiei actelor de autoritate emise şi transmiterea 
acesteia Inspectoratului de Stat în Construcţii al judeţului Bacău şi Direcţiei Judeţene de Statistică, 
precum şi asigurarea caracterului public, în conformitate cu prevederile legii; 

- Reactualizarea băncii de date cuprinzând documentaţiile aferente certificatelor de 
urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor, precum şi valorificarea conţinutului acesteia prin eliberarea de copii dupa documentele 
existente, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice interesate; 

- Regularizarea unui număr de 112 autorizaţii de construire eliberate de Consiliul Judeţean 
Bacău, în funcţie de anul emiterii autorizaţiilor, dupa cum urmează: 

- anul 2006 : 1 autorizatie, în cuantum valoric de 106,59 lei; 
- anul 2007 : 1 autorizaţie, în cuantum valoric de 176,67 lei;  
- anul 2008 : 5 autorizaţii, în cuantum valoric de 214,16 lei; 
- anul 2009 : 82 autorizaţii, în cuantum valoric de 16 315,47 lei; 
- anul 2010: 23 autorizaţii, în cuantum valoric de 3 456,41 lei; 
           TOTAL : 20 269,30 lei 
 - Verificarea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii 

pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea 
teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor, realizarea acţiunilor de îndrumare şi control a 
activităţii autorităţilor locale şi rezolvarea scrisorilor şi reclamaţiilor adresate Consiliului Judeţean prin 
efectuarea deplasării şi cercetării în teren; 

- Participarea în comisia de recepţie a lucrărilor care au fost autorizate de către Consiliul 
Judeţean Bacău; 

- Încheierea protocoalelor cu autorităţile administraţiei publice locale care nu au persoane 
responsabile cu urbanismul şi amenajarea teritoriului, pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Bacău, precum şi a contractelor de parteneriat 
tehnic cu autorităţile administraţiei publice locale care nu dispun de structuri/compartimente de 
specialitate, pentru acordarea asistenţei tehnice din partea structurii de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Bacău; 

- Eliberarea de copii după documentele existente în arhiva tehnică, contravaloarea serviciilor 
prestate fiind în cuantum valoric de 7 723,00 lei. 

 b) ACTIVITĂŢI SPECIFICE PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISMUL 
- Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege pentru emiterea 

avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, verificarea documentaţiilor depuse şi 
returnarea acestora în situaţia în care se constată ca sunt incomplete, cu recomandarea soluţiilor de 
rezolvare a deficienţelor constatate; 

- Verificarea, prezentarea şi analizarea în plenul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 
Urbanism a unui număr de 65 documentaţii de urbanism,  respectiv: 

• 2 Planuri Urbanistice Generale – comunele Horgeşti şi Mănăstirea Caşin; 
• 47 Planuri Urbanistice Zonale – pentru care s-au încasat 733,20 lei; 
• 17 documentaţii au fost returnate la beneficiari pentru a fi completate şi corectate, precum si a 

unui număr de 15 documente cu tematica privind activitatea de urbanism şi documentaţia “servicii de 
elaborare a hărţilor de risc natural pentru alunecări de teren în zone din judeţul Bacău expuse acestui 
fenomen” pentru un număr de 14 oraşe şi comune aparţinând judeţului Bacău; 

- Coordonarea elaborării, avizării şi aprobării Planurilor Urbanistice Generale şi Regulamentelor 
Locale de Urbanism ale municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Bacău; 
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- Reprezentarea în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice; 
- Participarea la întâlnirile de lucru ale Registrului Urbaniştilor din România; 
- Participarea la întâlnirile de lucru ale Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de judeţe, organizate sub egida 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
 
c) ACTIVITĂŢI SPECIFICE  PRIVIND CADASTRUL ŞI BANCA DE DATE URBANE: 
 - Asigurarea activităţii de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul judeţului; 
-  Asigurarea activităţii de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul judeţului; 
- Întocmirea de referate şi recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi planurilor de situaţie pentru 

imobile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului, respectiv Ambulatoriul de Specialitate Adulţi 
pentru proiectul de reabilitare; documentaţiilor de dezmembrare a terenurilor de pe Calea Oneşti; 
documentaţiei cadastrale şi intabulare HIT Park Hemeiuş; 

- Efectuarea formelor legale pentru înscrierea în cartea funciară a unor imobile aparţinând 
domeniului public şi privat al judeţului, respectiv centrul “Ghiocelul” Bacău, complexul “Alexandra” Oneşti, 
centrul “Pietricica” Comăneşti; 

- Transmiterea corespondenţei către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Consiliul local 
Slănic Moldova, Consiliul local Moineşti, privind derularea lucrărilor prevăzute în programul “Sistem 
informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi a băncilor de date urbane” pentru anul 2011 şi 
participarea în comisia de recepţie; 

-  Desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării tehnice/casare 
a unor bunuri şi clădiri din domeniul public si privat al judeţului; 

- Verificarea, restituirea pentru completare, recepţia şi/sau avizarea documentaţiilor pe baza 
cărora urmează să se elibereze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate 
în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, solicitate în temeiul H.G. nr. 834/1991 de către 
S.N.P. Petrom S.A., C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A.; 

- Asigurarea asistenţei tehnice privind vânzarea-cumpărarea de terenuri din domeniul privat al 
autorităţilor publice locale, concesionări, închirieri de terenuri şi/sau spaţii comerciale sau productive, la 
solicitarea autorităţilor publice locale; 

-  Participarea la cursurile şi la proiectul SIGRIM; 
- Participarea în comisiile de delimitare administrativ-teritorială în judeţul Bacău, comisie numită 

prin ordin al Prefectului; 
- Participarea în comisia constituită cf.Legii 10/2001; 
 d) ACTIVITĂŢI DETERMINATE DE ÎNDEPLINIREA UNOR ATRIBUŢII SPECIFICE: 
 - Îndeplinirea atribuţiilor care revin în temeiul H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor 

naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, de către responsabilul cu gestionarea 
documentelor clasificate în Structura de securitate înfiinţată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Bacău nr. 65/01.04.2009, respectiv întocmirea Programului de Prevenire a Scurgerii de 
Informaţii clasificate şi listelor cu lucrările existente şi nominalizate ca fiind “secrete de serviciu” şi a 
salariaţilor care au acces la aceste documente în baza autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate ca 
“secrete de serviciu”; 

- Asigurarea secretariatului comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării 
utilităţii publice pentru lucrări de interes local; 

- Inventarierea lucrărilor publice şi construcţiilor autorizate în judeţul Bacău, care se realizează din 
fonduri publice sau private, constituirea şi gestionarea băncii de date permanente, conform H.G. nr. 
853/1998 privind autorizarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului de a constitui şi 
gestiona banca de date cuprinzând lucrarile publice şi construcţiile; 

- Actualizarea şi gestionarea bazelor de date privind Proiectele pentru obiectivele de investiţii  la 
Consiliile locale; 

- Asigurarea secretariatului comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării 
structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare; 
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- Desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării tehnice/casare 
a unor bunuri şi clădiri din domeniul public al judeţului; 

- Participarea în comisiile de delimitare a unităţilor administrativ teritoriale ale judeţului Bacău;  
- Verificarea şi soluţionarea scrisorilor şi a  petiţiilor; 
- Participarea la cursuri de Manager de calitate, respectiv auditor de calitate. 

I. 4. DIRECŢIA TEHNIC-INVESTIŢII ȘI LUCRĂRI PUBLICE    

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

 
Gestionarea şi monitorizarea lucrărilor publice 
Gestionarea execuţiei lucrărilor la “Catedrala Ortodoxă “ÎNALŢAREA DOMNULUI” Bacău” 
- valoarea totala a investiţiei:    68.638,410 mii lei 
(actualizată la 29.07.2011) inclusiv TVA 
- realizări la 31.12.2011:     36.032,340 mii lei, 
din care, în anul 2011:       3.378,362 mii lei 
- lucrări rămase de realizat:    32.606,070 mii lei 
(finalizare lucrări montaj placaj piatră naturală la fațadă, continuare montare învelitoare tablă, 

tâmplărie, placaje interioare cu cărămidă + tencuieli speciale, etc.) 
 
La investiţia menţionată anterior, se adaugă lucrările de instalaţii interioare şi exterioare aferente 

Catedralei: 
- valoarea totală:     4.955,226 mii lei 
(actualizată la 29.07.2011, inclusiv TVA 
- realizat pâna la 31.12.2011:    1.030,262 mii lei 
din care, în anul 2011:        230,000 mii lei 
- lucrări rămase de executat:    3.924,960 mii lei 
 
Gestionarea Contractului de asociere dintre Judeţul Bacău şi Parohia romano-catolica “Sf. 

Nicolae” Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului de construire a Lăcaşului de cult 
romano-catolic “Inima Neprihănită a Mariei”  - Consiliul Judeţean contribuind la realizarea lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente Obiectului nr.5 – Biserică şi turn: 

valoarea contractată a lucrărilor (finanțate de CJ):  1.303,558 mii lei; 
data începerii lucrărilor:     august 2009; 
data recepţiei la terminarea lucrărilor:   18.04.2011 
valoarea lucrărilor realizate:    1.303,759 mii lei 
plaţi efectuate în anul 2011:         14,690 mii lei 
 
Gestionarea Contractului de asociere a Judeţului Bacău cu Municipiul Moineşti în vederea 

finanţării şi realizării în comun a Proiectului de extindere a Compartimentului de primire – urgenţe al 
Spitalului Municipal Moineşti; 

- valoarea contractată a lucrărilor:    3.314,821 mii lei 
din care, finanţare CJ:      2.762,240 mii lei 
- data începerii lucrărilor:      mai 2010; 
- valoarea lucrărilor finanţate de CJ:    2.762,240 mii lei 
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din care, în anul 2011:      2.193,490mii lei  
Stadiul investiţiei: lucrări finalizate, în curs de recepţie. 
 
Gestionarea Contractului de asociere a Judeţului Bacău cu Municipiul Oneşti în vederea realizării 

Planului de investiţii prioritare pentru municipiul Oneşti, necesare conformării cu standardele impuse de 
Uniunea Europeană referitoare la calitatea apei potabile şi tratarea apei uzate prevăzut în Etapa I a 
Master Planului întocmit pentru judeţul Bacău în sectorul apă/apă uzată, constând în realizarea 
următoarelor investiţii (contribuţia CJ – 90%; contribuţia CL – 10%): 

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

Proiectare + Execuţie 
Stadiul investiţiei: s-a întocmit, în cursul anului 2011, studiul de prefezabilitate urmând ca cele 

doua autorităţi executive ale asociaților să decidă, în baza rezultatelor acestuia, asupra variantei de 
realizare a investiţiei, respectiv: 

Extindere şi reabilitare staţie de epurare existentă  
Realizarea unei staţii de epurare noi 
Cheltuieli efectuate in 2011 pentru realizarea SPF:  16,00 mii lei 
 
Extindere reţea canalizare din Oneşti – Execuţie lucrări 
Valoarea contractată (inclusiv TVA 24%): 
Pentru execuţia lucrărilor:       8 099,396 mii lei 
Alte cheltuieli aferente investiţiei:                    153,276 mii lei 
Valoarea totală a investiţiei:     8 252,672 mii lei, 
din care, contribuţia CJ:      7 427,405 mii lei  

    
Începerea lucrărilor:      23.05.2011 
Plăţi efectuate (la 30.12.2011):     7 107,585 mii lei 
    din care, finanţare CJ:     6 396,827 mii lei 
 
Gestionarea obiectivului Lucrări de consolidare, reparaţii şi reabilitări termice – Clădire 

Stomatologie, str. Mărăşeşti nr. 13, municipiul Bacău, judeţul Bacău 
Valoarea contractată a lucrărilor (inclusiv TVA):  669,60 mii lei 
Data începerii lucrărilor:     12.10.2011 
Termen de finalizare:     12.01.2012 
Alocat pentru anul 2011:    500,00 mii lei, 
suma necesară pentru plata integrală a lucrărilor, urmând a fi prevazută în bugetul pentru anul 

2012 (conform prevederilor contractului). 
 
Monitorizarea execuţiei lucrărilor de Consolidare şi modernizare Depozit  zonal  Crucea Roşie – 

Municipiul Bacău, Judeţul Bacău   
 
Obiectivul s-a realizat în cadrul Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la 

dezastre naturale, Componenta B: Reducerea riscului seismic, aprobat prin HG nr. 523/2004, program ce 
se derulează în baza Acordului de împrumut dintre România și BIRD, ratificat prin Legea nr. 389/2004. 

Finanţarea programului este asiguratã dintr-un împrumut BIRD şi co-finanţare a Guvernului 
României, de la bugetul de stat prin bugetul MDRT, investiţiile complementare pentru asigurarea 
funcţionalitãtii integrale a clãdirilor cuprinse în program, fiind finanţate din alte surse legal constituite, de 
către beneficiarii direcţi. 
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Prin Hotărârea nr. 140/31.08.2009 Consiliul judeţean a decis să sprijine finanţarea şi realizarea 
investiţiei, şi a aprobat asocierea, în acest sens, a Judeţului Bacău cu Societatea Națională de Cruce 
Roşie din România – Filiala Bacău. 

 
Valoarea contractată a lucrărilor:    547,512 mii lei 
din care: 
- BM+MDRT:       159,331 mii lei 
- CJ:        388,181 mii lei 
- Suma alocată de CJ pentru 2011:     100,000 mii lei 
- Plăţi efectuate de CJ în anul 2011:      98,920 mii lei   
Stadiul investiţiei: lucrările au fost recepţionate la data de 20.07.2011 
 
Gestionarea Contractului de asociere – conform Hotărârii nr.78/30.05.2011, dintre Judeţul Bacău 

şi Comuna Ştefan cel Mare, încheiat în vederea finanţării şi realizării în comun a investiţiei Extindere 
alimentare cu energie electrică în satul Rădeana, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Bacău. 

 
Contribuţia Consiliului judeţean: finanţarea lucrărilor de execuţie şi a cheltuielilor conexe (taxa 

ISC, verificare tehnică, asistenţă tehnică, etc.), proiectul fiind pus la dispoziție de către Consiliul Local al 
comunei Ştefan cel Mare 

Valoarea contractată a lucrărilor:   656,017 mii lei; 
Data începerii lucrărilor:     25.11.2011 
Durata de execuţie:     2 luni 
Fonduri alocate pentru anul 2011:   600,00 mii lei 
Plăți efectuate (la 30.12.2011):     490,065 mii lei  
 
Gestionarea obiectivului Lucrări de intervenţii la imobil situat în municipiul Bacău, str. Mihai 

Eminescu nr. 25 D, denumit Policlinica Militară - transmis din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului, conform prevederilor HG nr. 
975/2009, urmând ca acesta să aibă destinaţia de sediu al Centrului Militar Judeţean Bacău. 

 
In anul 2011 s-a finalizat etapa de proiectare pentru aceasta investiţie, s-a procedat  la verificarea 

tehnică a proiectului şi a fost obţinută Autorizaţia de construire, necesară începerii lucrărilor. 
 
Cheltuieli efectuate în anul 2011:     71,606 mii lei 
 
In continuarea acestei investiţii, se are în vedere fundamentarea necesităţii şi oportunităţii 

cuprinderii în Programul de investiţii al bugetului propriu al Consiliului judeţean pe anul 2012  a sumelor 
necesare execuţiei efective a lucrărilor – evaluate la peste 2.000 mii lei. 

 
Gestionarea execuţiei obiectivului Lucrări de consolidări, reparaţii şi reabilitări termice la imobilul 

Clădire Leagăn nr.1 din str. G. Bacovia nr. 54, municipiul Bacău.  
Investiţia, în valoare totală de 1,725 mii lei, s-a finalizat în anul 2011, cheltuielile  efectuate în 

anul 2011 fiind de  300,00 mii lei. 
 
Gestionarea execuției lucrărilor Amenajare şi modernizare Maternitate la  Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Bacău - obiectiv inclus în componenta “Asistenţă medicală maternală şi neonatală” din cadrul 
Programului de  reformă a sistemului de sănătate, faza a doua - Proiectul privind restructurarea şi 
modernizarea secţiilor de obstetrică şi neonatologie din unităţile spitaliceşti, ce cuprinde obiective ai căror 
indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi prin HG nr. 1595/04.12.2008.  

Valoarea actualizată a investiţiei ce se finanţează din bugetul judeţului (şi alte surse legale) – 
pentru secţiile Maternităţii ce nu fac obiectul Programului menţionat mai sus (aprobată prin Hotărârea nr. 
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101/21.07.2011), este de 17.522,65 mii lei din care, lucrări de construcţii-montaj  – 10.946,32 mii lei 
(inclusiv TVA).  

 In anul 2011 s-au efectuat plăţi pentru această investiţie, în valoare de 9,316,64  mii lei. 
 
 
Monitorizarea şi/sau gestionarea programelor naţionale de servicii şi lucrări publice  
 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
 
Derularea, împreună cu consultantul ILF Consulting Engineers, a proiectului  de investiţii Măsura 

ISPA 2005 RO P PA 001-2  “Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul apă/apă uzată în 
România”, al cărui scop îl constituie îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de 
Aderare la Uniunea Europeană în domeniul protecţiei mediului – respectiv apă/apă uzată, precum şi 
pregătirea aplicaţiei pentru accesarea fondurilor europene – Fondul de Coeziune – pentru etapa I de 
implementare. Obiectul Master Planului îl constituie stabilirea necesarului de investiţii în domeniul 
apei/apei uzate, prioritizarea investiţiilor şi estimarea costurilor, pe etape de implementare, pentru o 
perioada de 30 de ani. 

 Etapele de implementare sunt: 
 I 2008-2015 
 II 2016-2018 
 III 2019-2037 
Se estimează că lucrările vor demara în anul 2012. 
 
Valoarea totală a investițiilor:     118 000,000 mii Euro 
din care, 
Contrubuția CJ:                   86,762 mii Euro 
(fără TVA) 
In cursul anului 2011 – s-a contribuit prin activitatea desfăşurată, la îndeplinirea următoarelor 

obiective: 
- finalizarea şi aprobarea de către Consiliul Județean a Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor 

Tehnico-Economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Bacău”; 

    - finalizarea, în vederea depunerii spre analiză/aprobare la Ministerul Mediului şi Pădurilor, a 
Aplicaţiei de Finanţare “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, a 
cărei implementare urmează a fi realizată din fonduri POS Mediu – Axa Prioritară 1; 

Aplicaţia de Finanţare a fost aprobată de către Ministerul Mediului şi Pădurilor în data de 23 
august 2011, în baza Deciziei de aprobare a Comisiei Europene nr.C(2011)5845 din 09.08.2011.  
             
           

Monitorizarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, 
derulat conform OG nr. 7/2006: 

 
- număr obiective de investiţii cuprinse în program:     94   
din care:   
a) componenta 1 (infrastructură):       58  
(poduri şi podeţe, alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare) 
din care: 
- poduri şi podeţe:        25 
- alimentare cu apă:        14 
- canalizare şi staţii de epurare:       19  
Stadiul investiţiilor: 
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- în faza de proiectare:        6 
- recepţionate:         17 
- în executie:         35 
 
b) componenta 2 (baze sportive):               36 
Stadiul investiţiilor: 
- în faza de proiectare:       4 
- recepţionate:        1 
- în execuţie:        31 
 
Un număr de 27 u.a.t. sunt cuprinse în ambele componente ale Programului. 
 
- sume alocate de la bugetul de stat în anul 2011:  9 417,00 mii lei, 
astfel: 
a) pentru componenta 1:     5 168,00 mii lei   
b) componenta 2:       4 249,00 mii lei 
 
Gestionarea şi monitorizarea Programului de alimentare cu apă la sate, derulat  conform HG nr. 

577/1997 –  în cursul anului 2011 s-au aflat în derulare 5 obiective, în comunele: Răcăciuni, Cleja, 
Helegiu, Hemeiuş, Ştefan cel Mare (fără finanţare de la MDRT în anul 2011), dintre care 2 obiective au 
fost finalizate – Cleja şi Răcăciuni;  

 
Suma alocată de la bugetul de stat în 2011:    2 415,568 mii lei 
Suma necesară pentru punerea în funcțiune a obiectivelor: 3 737,764 mii lei. 
 
Monitorizarea acțiunilor privind derularea Programului naţional de dezvoltare rurală prin FEADR, 

Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale: 

sunt în curs de derulare 17 proiecte (dintre care:  3 - în faza de proiectare, 14 - în diverse stadii  
de execuţie), în valoare totală eligibilă de 170 086 mii lei. 

 
 
PROTECŢIA MEDIULUI 
 
Gestionarea proiectului  Completarea sistemelor clasice existente de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, la o serie clădiri aflate în proprietatea publică a judeţului Bacău (Pth + execuție) 
Investiţia s-a derulat în cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme 
care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului al cărui Ghid de finanţare a fost aprobat prin 
Ordinul Ministrului Mediului nr. 565/2009, în baza contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. 
281/N/10.02.2010 încheiat de către Consiliul Județean cu Administraţia Fondului pentru Mediu - unităţile, 
pentru care s-a implementat proiectul, fiind: Spitalul Judeţean de Urgenţă, Spitalul de Pediatrie şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

 
Valoarea totală a investiţiei:     4 288,040 mii lei 
(ponderea cheltuielilor fiind următoarea:  CJ – 51%; AFM – 49%) 
Execuţia proiectului, demarat în anul 2010, s-a finalizat în cursul anului 2011, Consiliul Judeţean 

contribuind la finanţarea proiectului cu  suma de 1 923,683 mii lei.  
 
Monitorizarea  proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, în cadrul căruia sunt cuprinse 

3 unităţi administrativ-teritoriale (Gârleni, Căiuţi şi Răcăciuni).  
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Obiectul proiectului:  
Construirea şi operarea de facilităţi de depozitare şi management al gunoiului de grajd la nivelul 

întregului sat, dar şi la nivel de gospodărie; 
Achiziţionarea de echipament destinat manipulării şi aplicării gunoiului de grajd. 
Valoarea totală a investiţiilor este estimată la 1368 mii euro, din care 70 mii euro se vor asigura 

din bugetele locale. 
Stadiul proiectului:  
pentru Gârleni: s-a finalizat etapa de proiectare (pentru ambele componente), precum şi etapa de 

execuţie constând în achiziţionarea echipamentelor (2 remorci, 1 tractor, 1 încărcător); 
pentru Căiuţi şi Răcăciuni: s-au întocmit Studiile de prefezabilitate şi Studiile de fezabilitate 

aferente proiectului şi au fost aprobaţi (de catre MMP) indicatorii tehnico-economici ai investiţiilor. 
 
Îndeplinirea unor activităţi specifice în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special 

Constituit din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău. 
 
Transport public judeţean  
 
Se are în vedere asigurarea implementării Programului de transport persoane prin servicii 

regulate în trafic judeţean şi acordarea  asistenţei procedurale.    
S-au fundamentat în acest sens, un număr de 5 hotărâri ale Consiliului Judeţean privind 

modificări ale programului de transport public, 2 hotărâri privind aprobarea şi actualizarea tarifelor de 
călătorie, au fost emise 37 de licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 
curse regulate speciale. 

 
Desfăşurarea de alte activităţi specifice 
 
- asigurarea asistenţei tehnice privind elaborarea documentaţiilor tehnico-economice privind 

lucrările publice; 
- inventarierea lucrărilor publice şi construcţiile autorizate, în judeţul Bacău -  care se realizează 

din fonduri publice sau private, constituirea şi gestionarea băncii de date permanente, conform HG 
853/1998; 

- asigurarea activităţii de secretariat în cadrul Comisiei tehnico-economice din cadrul Consiliului 
Judeţean; 

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

- desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării tehnice/casare 
a unor bunuri şi clădiri din domeniul public al judeţului; 

- participarea la activitatea de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul judeţului; 
- participarea la activitatea de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul judeţului; 
- inventarierea documentelor din arhiva tehnică gestionată de Consiliul Judeţean; 
- verificarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii publice a căror 

finanţare se asigură integral sau parţial din bugetul judeţului şi propunerea spre aprobare a acestora de 
către Consiliul judeţean; 

- elaborarea procedurilor sistemului de management de mediu. 
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I.5 BUGET FINANTE 

 

I. ACTIVITATEA DE BUGET ŞI FINANCIAR – CONTABILĂ 
 

         În baza Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010 şi a Deciziei nr.1/03.01.2010 a 
directorului executiv al Direcţiei generale a finanţelor publice Bacău s-au alocat următoarele sume: 

 pentru unităţile administrativ teritoriale: 
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din impozitul pe venit 

pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale – 38.631 mii lei; 
- sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale – 7.151 mii lei;  
 

 pentru bugetul propriu al UAT Judeţ Bacău: 
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului 

– 67.931 mii lei; 
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 20.344 mii lei; 
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale (27%) – 18.899 mii lei; 
- sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale – 10.000 mii lei. 

 
 
  Elaborarea, aprobarea şi rectificarea bugetului propriu al UAT Judeţ Bacău s-a 

realizat în mai multe etape, astfel: 
  
 a) În baza Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010 şi a Hotărârii Consiliului 

Judeţean nr. 13/22.01.2011 s-a aprobat bugetul propriu al UAT Judeţ Bacău pe cele două secţiuni: 
funcţionare şi dezvoltare în următoarea structură: 

                    
                                     Bugetul  Secţiunii  de  Funcţionare:    
                                                                                                                           mii lei                                           

Denumire indicator 
 

Suma 

I . VENITURI TOTALE 140.048 
1. Venituri proprii, din care: 3.300
1.1 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital (05.02.50) 765
1.2 Impozit pe mijloacele de transport ( 16.02.02) 1.199
1.3 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor comerciale şi 
companiilor naţionale 

686

1.4 Venituri din concesiuni şi închirieri (30.02.05) 130
1.5 Venituri din prestări de servicii (33.02) 5
1.6 Diverse venituri (alte venituri 36.02.50) 515
2. Cote defalcate din impozitul pe venit (12%) (04.02.01) 42.000
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale(27%) (04.02.04) 

18.899

4. Sume defalcate din Taxa pe valoare adaugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului (11.02.01) 

67.931

5. Sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene (11.02.05) 10.000
6. Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale (11.02.06) 

20.344

7. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (37.02.50) 162
8.Sume primite de la administraţiile locale în cadrul progr.FEGA, implem. de APIA 
(42.02.42) 

150
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9. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole (42.02.44 ) 712
10. Subvenţii de la alte bugete pentru finanţarea persoanelor cu handicap 
(43.02.07) 

2.100

11. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 
dezvoltare ( 37.02.03 ) 

-25.550

II.CHELTUIELI TOTALE 140.048 
 
 
 
                                  Bugetul Secţiunii de Dezvoltare : 
                                                                                                                      Mii lei    

Denumire indicator 
 

Suma 

I . VENITURI TOTALE 141.393 
1.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare (37.02.04) 25.550

2.Subvenţii de la bugetul de stat ptr. proiecte din Fonduri Europene 
Nerambursabile ( FEN ) – postaderare (42.02.20 ) 

16.945

3.Fondul European de Dezvoltare Regională ( 45.02.01 ) 54.225
4.Fondul Social European (45.02.02 ) 3.385
5.Mecanismul Financiar SEE (45.02.17 ) 976
6. Excedent Buget Local 40.312

II.CHELTUIELI TOTALE 141.393 
 
 
 b) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 60/20.04.2011, bugetul propriu al UAT a fost 

rectificat la partea de venituri cu suma de 979 mii lei din care: 
-  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru                   
finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în  
urgenţă în sănătate                                                                                    494 mii lei 
- Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea  
reparaţiilor capitale în sănătate                                                                  485 mii lei 
În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolul: 
-  Sănătate                                                                                                 979 mii lei 
 
     
c) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean, nr. 104/21.07.2011, bugetul propriu al UAT Bacău a fost 

rectificat cu suma de 1.500 mii lei, pe seama următoarelor surse de venituri: 
- Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital                            1.000 mii lei 
- Cote defalcate din impozitul pe venit                                                     500 mii lei   
   În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolul: 
- Transporturi                                                                                          1.500 mii lei 
 
     
 d) Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.108/22.08.2011 bugetul propriu al UAT Bacău a 

fost rectificat la partea de venituri cu suma de 20.725 mii lei, astfel: 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 360 mii lei 
- Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Proiecte        78 mii lei 
 finanţate din fonduri externe nerambursabile                                                                      
- Fondul European de Dezvoltare Regională                                     20.287 mii lei    
   În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolele: 
- Alte Servicii Publice Generale                                                           2.227 mii lei 
- Apărare                                                                                                   7  mii lei 
- Învăţământ                                                                                           360 mii lei 
- Sănătate                                                                                              750 mii lei 
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- Cultură                                                                                                   70 mii lei 
- Protecţia mediului                                                                            20.365 mii lei 
- Transporturi                                                                                        1.400 mii lei 
 
           e) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 127/28.09.2011, bugetul propriu al UAT Bacău 

a fost rectificat cu suma de 128,1 mii lei, pe seama următoarelor surse de venituri: 
- Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru proiecte finanţate din fonduri externe 

nerambursabile                                                                   32 mii lei 
- Sume primite de la UE (Fondul European de Pescuit )                         96,1mii lei 
             În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolele: 
- Autorităţi Publice                                                                                    25 mii lei    
- Alte Servicii Publice Generale                                                                78,1 mii lei  
- Sănătate                                                                                                   50 mii lei 
- Alte acţiuni economice                                                                            25 mii lei           
 
f) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 148/22.11.2011, bugetul propriu al UAT Bacău a fost 

rectificat cu suma de -13.424 mii lei, din care la partea de venituri: 
 - Sume primite de la UE( FEDR-prefinanţare )                                - 13.424 mii lei 
             În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolele: 
- Protecţia Mediului                                                                             - 13.424 mii lei 
 
 
g) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr.150/21.12.2011, bugetul propriu al UAT Bacău a fost 

rectificat cu suma de  -9.142 mii lei, din care la partea de venituri: 
- Transferuri voluntare                                                                                  20 mii lei  
- Subvenţii de la bug.de stat ptr.finanţarea pers.cu handicap                  2.568 mii lei 
- Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate                             11.730 mii lei 
             În mod corespunzător s-au rectificat cheltuielile la capitolele: 
- Autorităţi publice                                                                                        58 mii lei 
- Alte Servicii Publice Generale                                                              1.398 mii lei 
- Învăţământ                                                                                               865 mii lei   
- Cultura                                                                                                     975 mii lei 
- Asigurări şi Asistenţă socială                                                                4.568 mii lei 
- Transporturi                                                                                        10.530 mii lei                                             
 
   
 Elaborarea proiectului de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru perioada 2013-2015 
 
 Pentru realizarea obiectivelor propuse s-a estimat un necesar de  417.762 mii  lei în 

2012, de 312.169  mii lei în 2013, de 244.524  mii lei în 2014 şi de 226.890 mii lei în 2015. 
 

Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite şi urmărirea realizării veniturilor. 
 
Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite a fost corelată cu urmărirea realizării 

veniturilor proprii, prin promovarea proiectelor pentru stabilirea impozitelor, taxelor şi tarifelor la nivel 
judeţean în baza propunerilor formulate de direcţiile de specialitate ale UAT Judeţ Bacău şi ale instituţiilor 
din subordinea acesteia. 

  S-a monitorizat şi analizat modul de încasare a veniturilor conform bugetului aprobat de 
UAT Judeţ Bacău. În acest sens, au fost identificate sursele pentru realizarea veniturilor proprii şi 
fundamentarea acestora în proiectul de buget pe anul 2011. S-a urmărit încasarea debitelor şi calcularea 
majorărilor de întârziere pentru debitele neachitate la termen.  
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 Împrumutul bancar aflat în derulare, contractat de UAT Judeţ Bacău pentru realizarea 
investiţiilor de interes local, a fost monitorizat şi raportat lunar la Ministerul Finanţelor Publice şi Direcţia 
Finanţelor Publice a Judeţului Bacău. 

 A fost organizată evidenţa proiectelor cu finanţare de la Uniunea Europeană şi s-a urmărit 
încasarea sumelor solicitate prin cererile de rambursare din fondurile europene şi de la bugetul de stat. 

 De asemenea s-a urmărit organizarea contabilităţii veniturilor în conformitate cu legislaţia 
în vigoare şi înregistrarea corectă şi la termen a veniturilor în contabilitate. 

Principalele activităţi şi acţiuni realizate: 
Calcularea şi plata salariilor şi drepturilor de personal. 
Acordarea vizei de control financiar preventiv (6.473 documente)  
Acordarea avansurilor pentru deplasări interne şi externe şi urmărirea  justificării lor. 
Verificarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor mişcărilor patrimoniale, (intrări 68.613.808,60 lei, 

ieşiri 39.621.713,04 lei) ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a materialelor, din care: 
 

 intrări ieşiri 
mijloace fixe  8.575.212,34 5.556.397,85
obiecte de inventar 150.528,05 113.028,04
materiale 6.222.537,78 5.931.898,99

T O T A L : 14.948.278,17 11.601.324,88
  

Inventarierea anuală a bunurilor şi organizarea acesteia prin identificarea bunurilor materiale şi a 
valorilor băneşti din patrimoniul UAT Judeţ Bacău, Centrului Militar Judeţean, Inspectoratului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Bacău şi a 
investiţiilor în curs de execuţie .  

Evidenţierea şi efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie şi trezorerie (intrări 
63.232.287,53 lei, ieşiri 60.615.494,90 lei) . 

 
EVIDENŢA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI  BACĂU 

 
Evidenţa domeniului public şi privat al judeţului Bacău a avut în vedere o serie de activităţi şi 

acţiuni care s-au concretizat în: 
- actualizarea domeniului public al judeţului prin însuşirea inventarului cu bunurile aparţinând 

judeţului; 
- participarea la activitatea Comisiei interne pentru analiza notificărilor depuse în conformitate cu 

prevederile Legii nr.10/2001; 
- actualizarea contractelor de închiriere, administrare, concesionare şi asociere în participaţiune 

pentru spaţiile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului; 
- organizarea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului propriu şi valorificarea rezultatelor 

inventarierii; 
- evidenţierea în contabilitatea instituţiei a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 

judeţului; 
- evidenţierea în contabilitatea instituţiei a intrărilor şi ieşirilor de bunuri care aparţin domeniului 

public şi privat; 
- înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea 

bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului; 
- actualizarea valorii bunurilor din domeniul public şi privat prin evaluarea/reevaluarea acestora. 

I. 6 SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 

  În anul 2011, Serviciul Achiziţii Publice a participat la fundamentarea şi elaborarea 
programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesitãţilor şi prioritãţilor comunicate de direcţiile de 
specialitate şi creditelor bugetare aprobate.  

 A elaborat documentaţiile de atribuire (caiete de sarcini, fişe de date a achiziţiilor, 
contracte, etc.) pentru prezentarea ofertei, asigurând totodatã personal pentru comisiile de deschidere, 
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evaluarea ofertelor şi desemnarea ofertei cãştigãtoare, cu îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate 
prin transmiterea anunţurilor şi a invitaţiilor de participare cãtre SEAP şi UCVAP, în conformitate cu 
prevederile legale privind achiziţiile publice de produse pentru consumul curent, servicii privind elaborarea 
de documentaţii tehnico-economice, servicii de publicitate  şi lucrãri. 

 Serviciul Achiziţii Publice a fost implicat în derularea procedurilor de achiziţie publicã 
referitoare la proiectele finanţate din fonduri structurale: 

- Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru eficientizarea serviciilor 
livrate cetăţenilor de către administraţia publică locală în judeţul Bacău, finanţat prin programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cod SMIS 10613; 

- Programarea Strategică – modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii 
descentralizate/ deconcentrate din sectorul prioritar sănătate, finanţat prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cod SMIS 10763; 

- Implementarea unui sistem modern de management al calităţii şi mediului – un pas spre o 
administraţie europeană, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Adminitrative, cod 
SMIS 6695; 

- Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi strãzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centurã” – cod SMIS 984; 

- Programul Operaţional Regional 2007-2013 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale domeniul major 
de intervenţie 3.1 – Reabilitarea, modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” cod SMIS 
12223; 

- Programul Operaţional Regional 2007– 2013 (Axa prioritară nr. 2: Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale, Domeniul major de intervenţie 2.1: „Reabilitarea şi modernizarea reţelei 
de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor cod SMIS: 1012; 

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – Axa Prioritară III – 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public – Domeniul major de Intervenţie 
2 – Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice – Operaţiunea 2 – Implementarea de 
sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la 
broadband, acolo unde este necesar, cod SMIS 5275; 

- Promovarea judeţului Bacău (PROBACTUR) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură, 
cod SMIS 16028; 

  Astfel, în anul 2011, Consiliul Judeţean Bacãu, prin compartimentul de specialitate, a 
atribuit contracte de furnizare, servicii şi lucrãri, dupã cum urmeazã: 

 - Materiale de întreţinere şi curãţenie; 
- Produse de papetãrie; 
- Carburanţi auto - benzinã şi motorinã; 
- Hârtie pentru fotocopiatoare, imprimante şi faxuri; 
- Consumabile - cartuşe pentru imprimante; 
- Aprovizionare şi distribuţie produse lactate pentru elevi şi preşcolari; 
- Aprovizionare şi distribuţie produse de panificaţie pentru elevi şi preşcolari;  
- Achiziţionare calculatoare, imprimante şi alte echipamente IT;  
- Achiziţionare pachete de rechizite privind proiectul “Ghiozdanul şcolarului”; 
- Aprovizionare şi distribuţie material săditor pomicol (specia măr, an 2) pentru elevii din 

clasele I-VIII din învăţământul de stat conform "Programului Judeţean de refacere a plantaţiilor de pomi 
fructiferi pe lângă şcolile din mediul rural" denumit " Livada copilăriei"; 

- Achiziţionare complet  de protecţie pentru intervenţie pirotehnică; 
- Achiziţionarea unei autoutilitare pentru intervenţie pirotehnică pentru I.S.U.J. Bacău prin 

Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional; 
- Achiziţionarea a 2 (două) autoturisme prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 

naţional; 
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- Elaborare studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Staţii de Epurare a 
apelor uzate menajere in municipiul Oneşti, judeţul Bacău"; 

- Servicii de elaborare a strategiei de dezvoltare locală a zonei pescăreşti Coloneşti- 
Răchitoasa- Motoşeni în cadrul proiectului intitulat : „Grup local pentru gestionarea durabilă a fondului 
piscicol în judeţul Bacău  - zona Coloneşti – Răchitoasa – Motoşeni”, finanţat prin Programul Operaţional 
pentru Pescuit, Axa 5 Asistenţă tehnică, Măsura 5.1.  Acţiunea 1 „Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor 
public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti”; 

- Publicarea anunţurilor de convocare -şedinţele Consiliului Judeţean Bacău în ziarul local 
Ziarul de Bacău; 

- Servicii de informare a publicului pe postul de televiziune Realitatea TV Bacău cu privire 
la desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Bacău; 

- Elaborare raport de audit energetic aferent proiectului "Lucrări de consolidare, reparaţii şi 
reabilitări termice la cladire Stomatologie, str. Mărăşeşti, nr. 13, Bacău”; 

- Asigurare dirigenţie de şantier pentru lucrările de execuţie  la obiectivul "Extindere reţea 
canalizare municipiul Oneşti, judetul Bacău, în cartierele Buhoci, 6 Martie şi Cuciur”; 

- Service tehnic post garanţie pentru linia de imprimare/copiere/scanare alb negru şi color 
A4, A3 şi A0; 

- Servicii de transport rutier de mãrfuri in cadrul programului PEAD 2011; 
- Evaluare active fixe corporale de natura terenurilor şi construcţiilor aparţinând domeniului 

privat al Judeţului înregistrate în evidenţa contabilă a CSJ Bacău; 
-  Reactualizarea şi completarea soluţiei software specializată: “URBANISM”; 
- Întocmirea documentaţiei cadastrale şi înscrierea în Cartea Funciară a clădirilor care intră 

în componenţa Parcului Industrial Hemeiuş HIT Park, clădiri care fac parte din domeniul public al judeţului 
Bacău; 

- Verificarea documentaţiei tehnico-economice aferente proiectului: Lucrări de consolidare, 
reparaţii şi reabilitări termice la clădire Policlinica Stomatologică, str. Mărăşeşti, nr.13;  

- Întocmirea documentaţiei tehnico economice pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi 
actualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Catedrala Ortodoxă "Înălţarea 
Domnului Bacău"; 

- Sistem informatic geospaţial pentru gestiunea riscurilor şi a intervenţiilor medicale – 
SIGRIM; 

- Servicii de legătorie în vederea arhivării unor documente;  
- Întocmirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare pentru imobilul din Calea Oneşti, 

avizarea şi recepţia acestora la Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău;  
- Servicii dirigenţie de şantier aferentă proiectului Lucrări de consolidare, reparaţii şi 

reabilitări termice la cladire Policlinica Stomatologică, str. Mărăşeşti, nr.13; 
- Servicii verificare tehnică anuală şi verificare tehnică lunară la instalaţiile tehnologice din 

centrala termică la  CJ şi Sediul nr. 2 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, str. G. Bacovia nr. 57; 
- Servicii de certificare a semnăturii electronice - Kit pt semnătura electronică; 
- Servicii pentru mediatizarea Forumului Regional de Investiţii Nord Est România, ediţia 

aVIII-a (2011); 
- Întocmire expertiză topo-cadastrală pentru Centrul Rezidenţial "Pinocchio" Bacău şi 

Complex Ştrand municipiul Bacău, str. Ştefan cel Mare"; 
- Întocmirea  de documentaţii cadastrale pentru înscrierea în Cartea funciară a unor 

imobile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Bacău; 
- Extindere reţea canalizare Oneşti, judeţul Bacău, în cartierele Buhoci, 6 Martie şi Cuciur; 
- Extindere alimentare cu energie electrică în satul Rădeana, comuna Ştefan cel Mare, 

judeţul Bacău; 
Serviciul Achiziţii Publice a asigurat asistenţã tehnicã de specialitate în vederea derulãrii 

procedurilor de achiziţii publice de cãtre consiliile locale, care au solicitat consultanţã în acest sens. 
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De asemenea, serviciul a monitorizat derularea contractelor de achiziţie publicã, a întocmit 
raportul anual privind contractele atribuite şi a transmis la ANRMAP rapoartele privind îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale de cãtre operatorii economici şi a realizat gestionarea dosarelor achiziţiilor 
publice. 

I. 7. AUDIT PUBLIC INTERN 

Planul anual de audit public intern, a dat atenţie prevederilor exprese din hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Bacău pentru compartimentul de audit pulic intern, semnalelor emise de ordonatorul principal 
de credite, de direcţiile/serviciile din aparatul propriu şi ale instituţiilor subordonate, au ţinut seama de  
recomandările Camerei de Conturi Bacău, de prevederile legale în domeniu şi de fondul de timp 
disponibil, iar structura planurilor anuale a fost modificată în funcţie de activităţile ad-hoc (în baza unor 
Hotărâri ale Consiliului Judeţean Bacău) specifice derulate de către Consiliul Judeţean Bacău şi de 
riscurile latente ale acestora; 

- structura planului anual iniţial: proces bugetar = 81%, alte domenii=19% datorită riscurilor 
ridicate presupuse; 

- gradul de îndeplinire a misiunilor planificate : 90% 
Misiunile de audit în domeniul procesului bugetar au urmărit verificarea respectării bugetelor 

aprobate şi a legalităţii utilizării finanţării nerambursabile alocate de către Consiliul Judeţean Bacău 
precum şi în cadrul unor proiecte/acţiuni  în care instituţia a fost implicată ca şi partener/asociat, în baza 
unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Bacău. 

Recomandările cuprinse în rapoartele de audit intern au fost implementate, acestea privind 
următoarele aspecte: 

Principalele riscuri identificate în cadrul misiunilor de audit public intern realizate în anul 2011 au 
fost:  

1. -  raportarea unor cheltuieli care nu îndeplinesc toate criteriile cheltuielilor eligibile; 
2. - întocmirea unor rapoarte diferite ca formă şi conţinut pentru fiecare caz de către 

asociaţi/parteneri, fapt ce a îngreunat monitorizarea acţiunilor; 
3. - interpretarea în mod diferit a unor prevederi legale foarte des modificate, completate şi 

neexplicite; 
4. - respectarea unor cutume vechi fără a se verifica dacă actualizările legislative sau 

administrative mai dau posibilitatea legală a aplicării lor; 
5. – inexistenţa unui corp de control intern operaţional. 
Recomandările au fost însuşite şi aplicate până la finele anului 2011. În cazul finanţărilor 

nerambursabile sumele neacceptate la plată reprezintp cheltuieli care nu îndeplinesc unul sau mai multe 
criterii de eligibilitate sau cheltuieli a căror documente justificative nu respectă prevederile legale de 
întocmire a acestora. 
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I.8 CABINETUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN 

Pentru ca organizarea autorităţilor administrativ teritoriale să fie conform normelor şi cerinţelor 
Uniunii Europene a fost nevoie de unele modificări, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul înfiinţării Cabinetului 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău, nr. 92/2006. 

Prin Dispoziţia nr. 265/16.11.2006 emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, au fost 
aprobate atribuţiile personalului din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău. 

Având în vedere natura sarcinilor şi îndatoririlor prevăzute în această dispoziţie, Cabinetul 
Preşedintelui Consiliului Judeţean  poate fi  considerat ca o interfaţă  între preşedintele Consiliului 
Judeţean, pe de o parte, şi opinia publică, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, autorităţile 
publice locale, alte organisme, pe de altă parte, după cum urmează:  

 
Pe linia relaţiei cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cabinetul Preşedintelui 

Consiliului cere persoanelor abilitate din direcţiile de specialitate note informative, documente sau acte 
persoanelor care au obligaţia să răspundă cererilor formulate în termenul stabilit de normele interne, în 
baza mandatului dat de Preşedinte; de asemenea, colaborează cu direcţiile şi compartimentele de 
specialitate din aparatul de specialitate în vederea stabilirii agendei Preşedintelui Consiliului Judeţean; tot 
pe această linie se comunică şi programul Preşedintelui Consiliului Judeţean direcţiilor şi 
compartimentelor implicate în desfăşurarea activităţilor cuprinse în agenda Preşedintelui; sunt realizate 
note, sinteze, rapoarte, se analizează documente specifice, la solicitarea Preşedintelui Consiliului 
Judeţean în colaborare cu direcţiile şi compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.  

În acest sens, am desfăşurat următoarele activităţi: 
- informarea şi implementarea Proiectului de Hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Bacău, Proiectul “Ghiozdanul Şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a învăţământului preşcolar 
şi şcolar clasele I-VIII din mediul rural şi Şcolile de Artă şi Meserii din judeţul Bacău. Acest proiect 
multianual îşi propune ajutorarea elevilor din mediul rural în parcurgerea procesului instructiv – educativ, 
prin acordarea fiecărui copil preşcolar şi şcolar a unui set de rechizite şcolare şi astfel la începutul anului 
şcolar  2010 fiecare copil care învaţă în mediul rural, din grădiniţe, clasele I-IV, V-VIII şi Şcolile de Arte şi 
Meserii au primit câte un “ghiozdan al şcolarului.” La începutul anului şcolar 2011-2012 s-a format echipa 
de lucru care a distribuit ghiozdane la fiecare şcoală centrală din toate comunele judeţului Bacău şi astfel 
fiecare elev din mediul rural a primit câte un ghiozdan cu rechizite în funcţie de clasa de educaţie, 
începând cu grădiniţa, clasele I-IV şi terminând cu clasele IV-VIII.   

- implementarea programului “Livada Copilăriei” ce are drept scop creşterea responsabilizării 
copiilor din mediul rural cu privire la protejarea mediului înconjurător.  

S-a dorit, în egală măsură, refacerea plantaţiilor de pomi fructiferi cât şi înfiinţarea de noi livezi pe 
lângă şcolile din mediul rural. 

45 de UAT-uri au identificat suprafeţe de teren (fostele livezi ale şcolilor sau acolo unde nu au 
existat, s-au identificat terenuri aflate în proprietatea şcolilor, uşor accesibile copiilor) şi au transmis 
confirmări de participare. Refacerea plantaţiilor de pomi fructiferi de pe lângă şcolile din mediul rural se va 
face cu suportul Consiliului Judeţean şi al comunităţilor locale, prin mobilizarea tuturor elevilor din clasele 
I-VIII, beneficiarii finali ai programului. Fiecare copil va primi un pom fructifer pe care îl va planta şi de 
care va avea grijă. La acest program vor participa elevi de la 188 de unităţi şcolare din judeţ. 

Fiecare elev al claselor I-VIII din cele 188 de şcoli participante a plantat câte un puiet de pom 
fructifer, puiet pe care îl va îngriji de-a lungul timpului. În acest fel, copiii vor deveni mai responsabili faţă 
de mediul înconjurător, înţelegând importanţa protejării acestuia şi aducându-şi un aport direct la 
refacerea zonelor în care locuiesc. Prin acest program, care se doreşte a fi derulat pe o perioadă pe 4 
ani, vor fi refăcute sau înfiinţate 112 livezi, în general fostele livezi ale şcolilor sau acolo unde nu au 
existat, terenuri  aflate în proprietatea şcolilor, uşor accesibile copiilor. 
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- implementarea programul PEAD 2011 – Planul anual European de furnizare Ajutoare alimentare 
în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 600/2009.  

Acest program ajută următoarele categorii de persoane defavorizate: 
1. Familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un 

venit minim garantat acordat în baza legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2. Şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 
79/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau după caz, din 
pensii cumulate, se află sub 400lei/lună; 

4. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate. 
Consiliul Judeţean Bacău a încheiat Acordul de Cooperare cu fiecare unitate administrativ 

teritorială, acord ce stabileşte obligaţiile fiecărei părţi în parte. Consiliul Judeţean ca organism implicat a 
asigurat transportul produselor alimentare din depozitul de la Orbeni.  

Numărul total de beneficiari este de aproximativ 90.000 persoane care au primit următoarele 
categorii de produse alimentare: făină alba de grâu tip 650, mălai, paste făinoase, biscuiţi, orez şi lapte 
praf.  

Programul PEAD 2011 este în derulare urmând a fi finalizat în luna martie anul curent (datorită 
listelor suplimentare).  

- întrunirea comisiei de evaluare în vederea analizării dosarelor depuse cu privire la sprijinul 
financiar pentru tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate conform 
Hotărârii nr. 47/20.04.2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

- realizarea unor machete pentru promovarea imaginii judeţului Bacău (diverse materiale 
imprimate); 

- întocmirea de referate având scopuri diverse; 
În ceea ce priveşte relaţia cu opinia publică, Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean asigură 

funcţionarea permanentă a relaţiilor cu mass-media, informând opinia publică operativ, în mod practic şi 
clar, bazat pe date reale, despre activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean, în baza 
mandatului acestuia şi nu în ultimul rând, participă împreună cu Preşedintele Consiliului Judeţean sau în 
numele acestuia la festivităţi şi activităţi publice: 

- realizarea articolelor de presă cu privire la activitatea desfaşurată de Consiliul Judeţean Bacău.  
- realizarea şi punerea la dispoziţie a materialelor informative solicitate de diferite ONG-uri în 

baza Legii numărul 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. 
-  informare cu privire la programul de sprijin a tinerilor bursieri din judeţul Bacău.  
- realizarea comunicatelor de presă cu privire la activitatea desfăşurată de Preşedintele 

Consiliului Judeţean; 
- realizarea materialelor informative solicitate de diverse publicaţii cu privire la promovarea 

imaginii judeţului Bacău; 
- organizarea efectivă a conferinţelor de presă; 
- monitorizarea mass-media locală cu privire la imaginea Consiliului Judeţean Bacău; 
Cu privire la agenda de lucru a Preşedintelui Consiliului Judeţean, aceasta se stabileşte şi sunt 

gestionate activităţile de pregătire şi verificare a tuturor documentelor care urmează să fie supuse atenţiei 
Preşedintelui (materiale informative, mapa cu documente). Preşedintele Consiliului Judeţean aprobă 
programul săptămânal, urmând apoi asigurarea difuzării zilnice a formei actualizate a agendei de lucru 
interne către persoanele din conducerea autorităţii. Agenda de lucru a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
cuprinde şi elaborarea notelor de propuneri pentru marcarea unor date şi momente importante în viaţa 
social-politică a judeţului. Se asigură şi se răspunde de selecţia, ierarhizarea şi indicarea temelor 
relevante din documentele cu caracter informativ şi a celor din mapa de corespondenţă a Preşedintelui, 
se înregistrează şi se realizează statistica tematică a corespondenţei adresate Preşedintelui Consiliului 
Judeţean. 



Consiliul Judeţean Bacău 
Preşedinte Dragoş BENEA – Raport de activitate 2011 

 

42 
 

Preşedintelui Consiliului Judeţean i se prezintă sistematic actele normative şi activităţile publice 
relevante pentru activitatea acestuia. 

Participarea şi însoţirea Preşedintelui Consiliului Judeţean la diferite evenimente şi conferinţe de 
către consilierii din cadrul Cabinetului.  

Pe linia întocmirii şi gestionării documentaţiei specifice se ţine evidenţa documentelor intrate şi se 
menţionează locul unde au fost repartizate spre rezolvare sau spre informare; sunt realizate traduceri 
pentru documente şi activităţi specifice; se întocmesc şi se redacteaza adrese, documente şi 
corespondenţa specială a Preşedintelui Consiliului Judeţean; şi nu în ultimul rând, se răspunde de 
gestionarea operativă a documentelor informative cu caracter special destinate Preşendintelui. 

Activităţile de protocol fac parte integrantă din atribuţiile Cabinetului Preşedintelui Consiliului 
Judeţean în cadrul cărora se asigură organizarea unitară a concepţiei şi execuţiei ceremonialului şi 
protocolului la acţiunile care au loc pentru marcarea unor date importante, se gestionează propunerile 
pentru persoanele care urmează a fi felicitate de Preşedintele Consiliului Judeţean şi răspunsurile la 
felicitările adresate acestuia. În altă ordine de idei, se întocmesc şi se gestionează lista de cadouri 
simbolice ce se oferă cu diferite prilejuri, supunându-se spre aprobare listele de invitaţi la recepţiile 
organizate cu ocazia festivităţilor şi de asemenea, se organizează ceremoniile de depunere a 

jurământului în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean de către funcţionarii 
publici: 

- organizarea şedinţelor de lucru cu privire la o bună desfăşurare a 
proiectului „Ghiozdanul Şcolarului” cât şi organizarea şedinţelor de lucru cu 
managerii de zona din cadrul programul PEAD 2011 – Planul anual European 
de furnizare Ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai 
Defavorizate.  

- participarea la organizarea concertului extraordinar de jazz al 
cunoscuţilor interpreţi de origine armeană, Garbis şi Capriel Dedeian (saxofon 
si chitara), reuniţi alături de Adrian Flautistu şi Laurenţiu Zmău în cadrul 
formaţiei “Fraţii Dedeian Quartet” (invitaţii, afişe, pliante, promo în mass-media 
locală).  

- vizita domnului Igor Sidorov, consilier pe probleme economice al Ambasadei Federaţiei Ruse în 
România.  

- vizita doamnei Esther Blythe, şef adjunct de misiune al Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti. 
- asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „George Bacovia” Bacău şi Centrul de Cultură 

”George Apostu” din Bacău,  în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ”Simpozionul Naţional 
de Estetică “, ediţia a XVII-a. 

- parteneriat între Consiliul Judeţean Bacău şi Clubul Economic German Moldova. 
- realizarea diferitelor mesaje de felicitare; 
- întocmirea şi gestionarea cadourilor simbolice (respectiv trofee, albume, etc) cu prilejul diferitelor 

ocazii: vizite oficiale, acodarea Titlului de Cetăţean de Onoare şi alte festivităţi. 
Pe linia relaţiei cu alte organisme, Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean asigură legătura 

acestuia cu autorităţile publice locale şi unităţile subordonate sau persoanele stabilite de acestea în 
vederea rezolvării problemelor specifice, în baza mandatului acordat; se transmit mesaje interne şi 
externe prin sistemul computerizat, se urmăresc şi se controlează stadiul rezolvării lucrărilor şi 
răspunsurilor, în termenul legal, către petenţi, autorităţi, instituţii sau persoane juridice, referitoare la 
activitatea specifică. 

Se pot menţiona şi alte activităţi ale Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean referitoare la: 
coordonarea folosirii corecte a simbolurilor naţionale (drapel, imn de stat, stemă), asigurarea programării 
activităţii autoturismului de serviciu în timpul şi afara programului, pentru a răspunde solicitărilor cu 
caracter urgent, în numele şi din împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean şi realizarea lucrărilor 
dispuse de Preşedintele Consiliului Judeţean, în legătură cu atribuţiile Consiliului Judeţean, astfel cum 
sunt stabilite prin normele legale. 
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II. SECRETARUL JUDEŢULUI 

Activitatea secretarului judeţului se desfăşoară  în baza atribuţiilor prevăzute atât în Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a 
celor prevăzute în alte acte normative precum Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a 
celor stabilite prin acte administrative de autoritate (ordine ale prefectului sau dispoziţii ale preşedintelui 
Consiliului Judeţean Bacău).  

Din modul în care atribuţiile secretarului unităţii administrativ-teritoriale sunt stabilite prin art.117 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
acesta desfăşoară patru categorii de activităţi: 

1) atribuţii legate de activitatea autorităţii administraţiei publice locale  
deliberative cum sunt: participarea la şedinţele consiliului judeţean; asigurarea procedurilor de 

convocare a consiliului judeţean şi efectuarea lucrărilor de secretariat, întocmirea procesului – verbal al 
şedinţei consiliului judeţean,  pregăteşte lucrărilor supuse dezbaterii consiliului judeţean şi redactarea 
hotărârilor consiliului judeţean, asigurarea transparenţei şi comunicarea către autorităţile, instituţiile 
publice şi persoanele interesate a actelor adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale 
autonome deliberative. 

2) atribuţii legate de activitatea autorităţii administraţiei publice executive:  
dintre care amintesc: avizarea de legalitate a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean şi 

transmiterea către cei interesaţi a dispoziţiilor Preşedintelui UAT judeţ Bacău; consultanţa acordată 
personalului din aparatul de specialitate, ducerea la îndeplinire a atribuţiilor date Preşedintelui UAT judeţ 
Bacău. 

3) atribuţii date prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean şi anume:  
coordonarea Direcţiei juridice şi administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate a 

consiliului judeţean, precum şi a Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor şi a Direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului. 

4) atribuţii cu caracter general pentru comunitatea din unitatea  administrativ  
teritorială printre care amintesc: 
- membru al Comisiei de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a 

sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare 
constituită la nivelul judeţului în baza Hotărârii de Guvern nr.1.344/2007 privind normele de organizare şi 
funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;  

- membru al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate constituită  
prin Ordin al Prefectului Judeţului Bacău;  
-  membru al Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr.10/2001 privind regimul  
juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- preşedinte al Comisiei pentru protecţia copilului, constituită prin hotărâre a Consiliului Judeţean 

Bacău în baza H.G. nr.1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru 
protecţia copilului; 

- reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău numit prin hotărârea acestuia, în Adunarea generală 
a S.C. Compania Regională de Apă Bacău;  

- preşedinte al Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării structurilor de 
vânzare cu amănuntul în suprafaţă mare, constituită prin dispoziţia preşedintelui UAT judeţ Bacău; 
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- vicepreşedinte al Comisiei Judeţene pentru efectuarea recensământului general agricol 2010 - 
2011 constituită prin Ordinul Prefectului judeţului Bacău nr. 308/2009; 

- vicepreşedinte al Comisiei Judeţene pentru efectuarea recensământului populaţiei  şi locuinţelor 
în judeţul Bacău constituită prin Ordinul Prefectului judeţului Bacău nr. 1/2011; 

- verificarea şi analizarea documentaţiilor depuse în vederea emiterii  certificatelor de urbanism şi 
a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, semnarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare; 

- acordare de consultanţă personalului din aparatul de specialitate. 
 Activitatea desfăşurată în vederea îndeplinirii atribuţiilor de la punctele 1-3 s-a realizat prin 

intermediul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate a consiliului 
judeţean, a Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor şi a Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, de care răspund şi pe care la coordonez direct în baza dispoziţiei preşedintelui UAT 
judeţ Bacău, este prezentată detaliat în rapoartele întocmite de cele trei direcţii şi care sunt ataşate 
alăturat. 

II.1 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ PUBLICĂ LOCALĂ 

Direcţia juridică şi administraţie publică locală este compartimentul de specialitate al UAT judeţ 
Bacău prin intermediul căruia autoritatea publică judeţeană  realizează atribuţiile Consiliului judeţean prin 
care se asigură legalitatea actelor autorităţii publice judeţene şi a aparatului acestuia, se asigură 
consultanţă juridică autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ şi instituţiilor publice aflate sub 
autoritatea UAT judeţ Bacău, documentarea pentru activitatea consilierilor judeţeni, realizarea atribuţiilor 
privind relaţiile cu publicul.  

În concret, prin atribuţiile ce i-au fost conferite, Direcţia juridică a urmărit asigurarea legalităţii în 
activitatea decizională a UAT judeţ Bacău şi a preşedintelui, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor 
consiliului judeţean, organizarea executării acestora, apărarea valorilor materiale din patrimoniul judeţului, 
a drepturilor şi intereselor acestuia, organizarea fluxurilor informaţionale, circulaţia şi păstrarea 
documentelor, activitate de secretariat, registratură, arhivă etc.  

În îndeplinirea sarcinilor sale, direcţia a colaborat cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente de 
specialitate din aparatul consiliului judeţean, cu instituţii şi servicii publice naţional şi local, precum şi cu 
autorităţile publice locale din judeţul Bacău.  

Structura Direcţiei juridice şi administraţie publică locală cuprinde                    
Serviciul juridic, documentare şi reglementări, Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală, 
Compartimentul  Monitorul Oficial şi transparenţă decizională şi Compartimentul coordonare a activităţii 
consiliilor locale. 

În perioada ianuarie – decembrie 2011, Direcţia juridică şi administraţie publică locală, prin 
intermediul serviciilor şi compartimentelor din subordine, a desfăşurat următoarele activităţi: 

 
I. Serviciul juridic, documentare şi reglementări este structurat potrivit Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al aparatului propriu al UAT judeţ Bacău pe trei domenii: Serviciul juridic, 
documentare şi reglementări, Compartimentul de lucru consilieri judeţeni şi Arhiva. 

 

1. În domeniul de activitate al Serviciului juridic, documentare şi reglementări,  
s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- asistenţă juridică şi reprezentare în instanţe, întocmind totodată şi actele procesuale necesare, 
într-un număr total de 164 dosare (civile, contencios-administrativ, comerciale, penale). Din acestea, un 
număr de 130 au fost dosare proprii în care UAT judeţ Bacău sau instituţiile aflate în subordinea UAT 
judeţ Bacău au fost parte şi un număr de 34 au fost dosare de reprezentare şi asistenţă juridică a 
autorităţilor administraţiei publice locale din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Căiuţi, Roşiori, 
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Strugari, Onceşti, Răchitoasa, Parincea, Dărmăneşti, Găiceana, Valea Seacă, Prăjeşti, Plopana, Cleja, 
Hemeiuşi, Ştefan cel Mare, Mănăstirea Caşin, Tătărăşti, Dărmăneşti, Livezi, Solonţ; 

- s-au formulat răspunsuri la un număr de 120 adrese externe; 
- s-a răspuns unui număr de 110 adrese interne formulate de: Direcţia buget-finanţe, Direcţia 

urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice, Direcţia resurse umane, management, informatizare, 
Direcţia integrare europeană, Compartiment audit public intern; 

- s-a răspuns la  80 adrese către Instituţia Prefectului – judeţul Bacău;  
- s-au promovat un număr de 25 proiecte de hotărâri de guvern; 
- s-au promovat un număr de 165 hotărâri de consiliu judeţean şi un număr de 379 de  dispoziţii  

ale preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău; 
- s-a asigurat verificarea legalităţii actelor administrative elaborate de direcţiile şi serviciile din 

cadrul UAT judeţ Bacău. 
De asemenea, s-a răspuns nenumăratelor solicitări de consultanţă juridică formulate de 

autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice din subordinea UAT judeţ Bacău, precum şi 
direcţiilor şi serviciilor din cadrul UAT judeţ Bacău. 

 
2. În domeniul de activitate al Compartimentului de lucru cu consilieri judeţeni: 
S-a asigurat publicarea convocării şedinţelor Consiliului Judeţean Bacău în presa locală precum 

şi convocarea telefonică şi în scris a consilierilor judeţeni la şedinţele Consiliului Judeţean Bacău şi la 
şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău. 

Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a şedinţelor de consiliu judeţean şi a comisiilor de 
specialitate au fost multiplicate şi îndosariate în mape aproximativ 597 805 de pagini, reprezentând 
materiale de studiu. Totodată, consilierii judeţeni au primit spre studiu materialele de şedinţă şi pe e-mail 
şi pe CD alături de cele pe suportul de hârtie (mape).  

În anul 2011 au avut loc 17 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău din care, 11 au fost şedinţe 
ordinare şi 6 au fost şedinţe extraordinare. Prezenţa consilierilor la şedinţele consiliului judeţean a fost de 
97,8%. 

În cele 17 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău au fost adoptate 165 de hotărâri care au fost 
afişate pe reţeaua şi pe site-ul consiliului judeţean ce au fost comunicate şi Prefectului Judeţului Bacău 
pentru verificarea legalităţii acestora. 

Cele 165 de hotărâri au reuşit să reglementeze întreaga paletă de atribuţii date de lege în 
competenţa consiliului judeţean, sintetizate, după cum urmează: 

- adoptare buget; 
- rectificare buget; 
- stabilirea unor taxe şi impozite locale; 
- modificarea, completarea sau revocarea totală sau parţială a unor hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Bacău adoptate anterior; 
- aprobare organigrame, state de funcţii şi regulamente de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate şi ale unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Bacău; 
- modificarea regimului juridic al unor terenuri şi clădiri; 
- aprobare sau modificare de „Programe de transport persoane prin servicii regulate”; 
- aprobarea unor studii de fezabilitate; 
- stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, aplicabile în anul 2012; 
- aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
- aprobare şi finanţare de programe, proiecte şi acţiuni social culturale şi sportive; 
- soluţionare plângeri prealabile; 
- aprobare asocieri, fuziuni, etc; 
- alte probleme curente. 
Din cele 165 de hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Bacău, 136 de hotărâri au necesitat 

aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la afişierul Consiliului Judeţean Bacău. 
În anul 2011 au fost adoptate 379 dispoziţii cu caracter normativ şi cu caracter individual din care 

3 au fost afişate la afişierul Consiliului judeţean, în vederea aducerii la cunoştinţă publică. 
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Pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al UAT judeţ Bacău s-a asigurat 
consultarea şi multiplicarea documentelor originale aflate în păstrarea compartimentului (hotărâri, 
expuneri de motive şi rapoarte şi documentaţii aferente hotărârilor, dispoziţii şi referate aferente 
dispoziţiilor). 

Din multitudinea problemelor soluţionate prin dispoziţii, enumerăm: 
- convocarea şedinţelor de consiliu judeţean; 
- numirea unor comisii (de examinare, de licitaţie, de recepţie, de preluare, de predare-primire); 
- angajarea, reangajarea, eliberare din funcţie şi promovări în trepte profesionale sau grade 

profesionale a personalului din aparatul de specialitate; 
- modificarea sau revocarea unor dispoziţii adoptate anterior; 
- admiterea schimbării pe cale administrativă a numelui sau prenumelui unor persoane. 
Au fost primite, înregistrate, multiplicate şi expediate celor vizaţi, în termenele prevăzute de lege, 

cele 165 de hotărâri adoptate şi cele 379 de dispoziţii emise. 
Au fost pregătite pentru arhivare şi predate la arhiva consiliului judeţean dispoziţiile preşedintelui 

Consiliului Judeţean Bacău şi celelalte documente specifice activităţii compartimentului, aferente anului 
2010. 

3. Activitatea din domeniul secretariat, registratură, arhivă: 

S-a primit şi înregistrat corespondenţa primită de la unităţi subordonate, societăţi comerciale, 
primării, UAT-uri, consilii locale, poşta specială, ministere şi instituţii din ţară. 

S-a repartizat corespondenţa pe direcţiile UAT judeţ Bacău sau unităţi subordonate, primită cu 
rezoluţie de la administratorul public. 

S-a trimis corespondenţa UAT judeţ Bacău la unităţi subordonate prin poşta civilă, unele 
recomandate si unele cu confirmare de primire şi prin poşta specială. 

S-au distribuit monitoarele oficiale, presa locală şi centrală personalului de conducere şi direcţiilor 
UAT judeţ Bacău.   

S-a pus sigiliul pe ordinele de plată, bonurile de benzină şi foile de parcurs serviciului 
administrativ-transport din cadrul direcţiei buget-finanţe, acte administrative şi adrese  semnate de 
vicepreşedinţii consiliului judeţean. 

Până la sfârşitul anului 2011 s-au înregistrat un număr de 15108 adrese.  
Au fost eliberate adeverinţe privind sporul de vechime, salarizarea şi alte sporuri cu caracter 

permanent, la solicitările venite din partea cetăţenilor sau a altor instituţii (Prefectură, Arhivele Statului, 
etc.) ce au redirecţionat petiţiile din partea cetăţenilor, spre rezolvare, UAT-ul judeţului Bacău. 

S-au eliberat copii după documentele existente în arhiva instituţiei: decrete de expropriere, decizii, 
planuri de situaţie, autorizaţii de construire, hotărâri, dispoziţii, etc. la solicitarea  persoanelor şi instituţiilor 
care s-au adresat în scris. 

Au fost oferite spre consultare, la solicitarea personalului din cadrul UAT judeţ Bacău, documente 
deţinute şi s-au făcut copii după documentele respective. 

S-a primit în arhiva instituţiei, fondul arhivistic din partea unor direcţii (buget – finanţe, resurse 
umane, management şi informatizare, urbanism), iar în baza nomenclatoarelor au fost verificate, legate, 
etichetate şi arhivate la fondul arhivistic respectiv. 

S-a efectuat serviciul de distribuire al corespondenţei UAT judeţ Bacău, la unităţile din subordine 
sau la alte instituţii; 

S-a dus şi adus corespondenţa, plicuri, colete de la Oficiul poştal  nr. 1 Bacău. 
 
II. Activitatea Serviciului relaţii cu publicul şi administraţie publică locală este structurată 

pe două domenii: Relaţii cu publicul şi administraţie publică locală şi Soluţionarea problemelor ridicate 
de cetăţeni în scrisori şi în audienţe. 

 

1. În domeniul relaţiilor cu publicul şi administraţie  publică locală: 
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Prin Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală se asigură atât informarea operativă 
a cetăţenilor privind activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei, cât şi modalitatea concretă de realizare a 
acestei activităţi în sensul transmiterii informaţiilor solicitate. 

Astfel, la nivelul UAT judeţ Bacău au fost înregistrate un număr de 30 cereri privind informaţii de 
interes public, structurate pe categorii de solicitări, conform Informării nr. 14198 din 12.12.2011, anexată 
prezentului raport. 

Din numărul total de solicitări înregistrate au fost soluţionate toate cele 30 dintre cereri. 
Acest rezultat pozitiv, se datorează activităţii zilnice a angajaţilor ce au asigurat soluţionarea 

operativă a solicitărilor cetăţenilor, cu respectarea riguroasă a termenelor şi a temeiurilor legale de 
soluţionare ale acestora. 

Întrucât solicitările privind informaţiile de interes public au putut fi soluţionate prin mijloacele de 
informare de care dispune UAT judeţ Bacău: touch-screen,  e-mail, fax, avizier, telefon tip linie verde, 
mass media locală, activitatea din cadrul compartimentului de specialitate nu a necesitat cheltuieli 
suplimentare care să depăşească sumele alocate prin bugetul UAT judeţ Bacău. 

Menţionăm că au fost situaţii în care un număr mare de cetăţeni, chiar dacă au solicitat copii după 
documentele existente, primind lămuriri pe loc şi punându-li-se la dispoziţie documentele solicitate la 
Biroul Relaţii cu publicul şi administraţie publică locală, s-au declarat mulţumiţi şi nu au mai solicitat copiii 
după documente. 

De asemenea, un număr semnificativ de cetăţeni au solicitat relaţii, prin telefon, fax, e-mail, 
nemaifiind necesară deplasarea acestora la sediul autorităţii noastre. 

Trebuie să menţionăm că nu s-a înregistrat nici o acţiune în contencios administrativ privind 
dreptul la informaţiile publice sau refuzul de a soluţiona vreo petiţie.  

 
2. În activitatea privind soluţionarea problemelor ridicate de cetăţeni în scrisori şi în 

audienţe. 
În spiritul asigurării unei relaţii directe şi nemijlocite între cetăţeni şi autorităţile administraţiei 

publice, în cadrul aparatului de specialitate al UAT judeţ Bacău este organizat un compartiment distinct de 
Informare şi Relaţii Publice prin intermediul căruia se realizează un serviciu public capabil să răspundă 
cât mai bine cerinţelor cetăţenilor, cât şi standardelor Uniunii Europene în domeniu. 

Acest compartiment asigură înregistrarea petiţiilor adresate direct UAT judeţ Bacău, cât şi 
rezolvarea petiţiilor transmise spre soluţionare de către instituţiile centrale, sporind astfel încrederea 
cetăţenilor faţă de instituţiile statului, precum şi faţă de funcţionarii publici care desfăşoară activitatea în 
acest sector de activitate.  

 O atenţie deosebită se acordă activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la persoanele 
din conducerea UAT judeţ Bacău, precum şi la secretarul judeţului asigurându-se în permanenţă un climat 
de încredere şi respect reciproc, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii. 

 Conştientizând faptul că cetăţenii au aşteptări tot mai mari din partea autorităţii şi o 
relaţionare pe măsură, funcţionarii acestui compartiment au ca preocupare permanentă soluţionarea într-
un termen cât mai scurt a petiţiilor, fără a depăşi termenul de 30 de zile, respectându-se astfel cu stricteţe 
prevederile Ordonanţei nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 A intrat în practica curentă şi primirea cetăţenilor în afara orelor de audienţă de către 
secretarul judeţului şi funcţionarii Compartimentului relaţii cu publicul, pentru a facilita accesul celor care 
vin din localităţile mai îndepărtate ale judeţului şi care depind de transportul în comun, eliminând astfel 
nivelul de nemulţumire al cetăţenilor faţă de modul cum sunt trataţi în instituţiile publice. 

 Există o continuă preocupare pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor în raporturile cu 
autorităţile publice şi pentru găsirea unor soluţii viabile de îmbunătăţire a relaţionării dintre aceste două 
părţi.  

 Acest compartiment acordă relaţii şi prin telefon, creând premisele unei reale apropieri a 
unei anumite categorii defavorizate de cetăţeni faţă de autoritatea publică judeţeană, referindu-ne în mod 
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special la persoanele cu dezabilităţi, pentru care deplasarea la sediul autorităţii este realmente o 
problemă. 

 Totodată, în întâmpinarea acestora, dar şi a tuturor cetăţenilor, funcţionează o linie 
telefonică tip „linie verde”, cu apel gratuit pentru cetăţenii judeţului, la care funcţionarii compartimentului 
relaţii cu publicul răspund şi acordă relaţii în domeniile care intră în competenţa Consiliului Judeţean.  

Pentru perioada 1 ianuarie 2011– 1 decembrie 2011, statistic, activitatea de soluţionare a petiţiilor 
se prezintă astfel: 

- număr de scrisori    TOTAL  - 152  
- scrisori locale    TOTAL  - 144, din care: 
 - rezolvate      - 129 
 - în curs de rezolvare     -   13 
- scrisori centrale    TOTAL  -     8, din care: 
 - rezolvate      -     8 
- număr audienţe   TOTAL  -  435 
 Au existat situaţii în care UAT judeţ Bacău a fost sesizat în legătură cu probleme care nu 

ţin de competenţa sa de rezolvare şi atunci, respectându-se prevederile Ordonanţei nr.27/2002, petiţiile 
au fost transmise în termenul legal instituţiilor şi autorităţilor competente pentru rezolvarea problemei 
sesizate, făcându-i-se cunoscut şi petentului acest lucru. 

 Persoanele care s-au prezentat în audienţă au solicitat sprijinul autorităţii privitor la  unele 
drepturi lezate de către conducerea unor instituţii sau autorităţi, ajutoare financiare sau materiale pentru 
depăşirea unor situaţii cu care se confruntă, demararea unor proceduri. 

 În toate cazurile, au fost ascultaţi cu mare atenţie şi implicare, creându-se o atmosferă de 
respect reciproc, stabilindu-se un dialog real, deschis şi constructiv. 

 La finalul audienţei cetăţenii s-au declarat mulţumiţi de faptul că problema lor şi-a găsit 
rezolvare, în cele mai multe cazuri chiar în cadrul audienţei. 

 Deseori, în cazul în care problema semnalată nu era de competenţa Consiliului Judeţean, 
s-a luat legătura telefonic cu instituţia sau autoritatea competentă, cu rugămintea ca petenţii să fie primiţi 
şi în măsura posibilităţilor cu respectarea legislaţiei rezolvarea problemelor acestora. 

 Principalele probleme ridicate de cetăţeni au vizat domenii ca protecţie socială, protecţia 
copilului, probleme referitoare la încadrarea într-un grad de handicap, urbanism, reabilitări drumuri, fond 
funciar, activitatea defectuoasă a autorităţilor locale. 

 Activitatea de soluţionare a cererilor şi primirea cetăţenilor în audienţă s-a desfăşurat în 
spiritul şi litera legii, astfel încât nu s-a primit nici o reclamaţie administrativă şi nu s-a înregistrat nici o 
cauză la instanţa de contencios administrativ.  

Se urmăreşte permanent aplicarea codului de conduită al funcţionarilor publici, pentru 
realizarea unor relaţii cu cetăţenii în conformitate cu standardele administraţiei publice, al cărui 
beneficiar final este cetăţeanul, astfel încât etica funcţiei publice să reprezinte o componentă esenţială 
a activităţii desfăşurate de Compartimentul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală. 

De asemenea, activitatea de relaţii cu publicul se desfăşoară în fiecare vineri cu program 
prelungit până la orele 18,30  în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1723/2004 privind combaterea 
birocraţiei în cu modificările şi completările ulterioare. 

 Relaţia de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ a făcut posibilă 
soluţionarea în procent de 90% a problemelor ridicate de petenţi în scrisori şi audienţă. 

 Pentru viitor, una din preocupările principale este creşterea încrederii cetăţenilor în 
instituţiile statului, creşterea nivelului de satisfacţie de ambele părţi, astfel încât societatea civilă să vadă 
în UAT judeţ Bacău, dar şi în alte autorităţi ale administraţiei publice din judeţ, o mai mare implicare şi 
proximitate faţă de problemele de zi cu zi ale acestora, în contextul unei perioade de restricţie bugetară şi 
reformă administrativă. 

 
III. Activitatea Compartimentului Monitorul Oficial şi transparenţă decizională 
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Compartimentul şi-a început activitatea în luna septembrie 2006, în baza dispoziţiilor art. 2 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003 conform cărora, la nivelul fiecărui judeţ se înfiinţează servicii publice de 
editare a monitoarelor oficiale ale judeţului. 

Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Monitorul Oficial al judeţului este publicaţia oficială care are ca 
obiect de activitate producţia editorială, tipografică si de difuzare a actelor şi documentelor emise sau 
adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, preşedintele consiliului judeţean, prefect şi serviciile 
publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale. 

Datorită lipsei fondurilor pentru Compartimentul Monitor Oficial şi Transparenţă Decizională,  
Monitorului Oficial al Judeţului Bacău nu a fost editat nici în anul 2011.   

A fost asigurat cadrul necesar pentru depunerea declaraţiilor de avere şi de interese ale 
consilierilor judeţeni, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative, acordându-se şi consiliere privind întocmirea şi completarea declaraţiilor de avere şi 
interese.  

Împreună cu Compartimentul de lucru consilieri judeţeni s-a asigurat pregătirea şedinţelor de 
consiliu judeţean şi transmiterea hotărârilor adoptate şi a dispoziţiilor emise. S-a realizat pregătirea pentru 
arhivare şi predare la arhiva consiliului judeţean a dispoziţiilor preşedintelui UAT judeţ Bacău şi a 
hotărârilor adoptate în Consiliul Judeţean în anul 2009 şi 2010. 

S-a asigurat instruirea periodică a lucrătorilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 
privind protecţia şi securitatea  muncii şi a tematicilor pentru instruirea semestrială suplimentară şi 
completarea fişelor de instruire individuală. 

 
IV. Programul „cornul şi laptele” 
În vederea desfăşurării în bune condiţii a Programului „cornul şi laptele” derulat în baza 

prevederilor O.G. nr.96/2002, a fost desemnat domnul Ciprian Nica –consilier în cadrul Serviciul relaţii cu 
publicul şi administraţie publică locală, care împreună cu Serviciul Achiziţii Publice, a întocmit caietele de 
sarcini pentru licitaţiile electronice organizate în conformitate cu O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, ca urmare a modificărilor legislative, s-a preocupat de demararea şi punerea în 
aplicare, în colaborare cu serviciul de specialitate, Programul de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli, în conformitate cu normativele europene în domeniu şi cu prevederile Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.24/2010, astfel cum a fost  modificată şi completată ulterior. 

În aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, au fost îndeplinite procedurile legale privind consultarea cetăţenilor 
asupra următoarelor proiecte de hotărâri: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în 
elaborarea sau în revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului; 

- proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 
nr.571/2003 privind codul fiscal, aplicabile în anul 2012. 

Facem precizarea că la nici una dintre procedurile menţionate mai sus n-au fost înregistrate 
propuneri, sugestii sau observaţii din partea cetăţenilor. 
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II.2 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău îndrumă, coordonează şi controlează 
metodologic activitatea pentru 11 SPCLEP- pe linie de evidenţa persoanelor şi  93 de primării -pe linie de 
stare civilă. 

 
I. Organizarea, planificarea, conducerea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor 

specifice 
În planificarea activităţilor Direcţiei s-a urmărit realizarea următoarelor obiective: 
1. punerea în aplicare într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare, în domeniul evidenţei 

persoanelor şi stare civilă ; 
2. verificarea modului în care personalul serviciilor publice comunitare locale de evidenţa 

persoanelor cunoaşte şi aplică în practică prevederile actelor normative care reglementează 
activitatea în materie de evidenţa persoanelor şi stare civilă ; 

3. cunoaşterea dinamicii şi a particularităţilor activităţii de evidenţa persoanelor şi stare civilă, în 
scopul creşterii calităţii serviciilor prestate comunităţii ; 

4. reducerea factorilor de risc privind declararea unei false identităţi, precum şi a celor privind 
infracţiunile în legătură cu serviciul ; 

5. instituirea unui sistem flexibil de relaţii cu publicul, adaptat cerinţelor comunităţii, pentru 
diminuarea birocraţiei ; 

6. protecţia şi promovarea drepturilor omului. 
 

 Personalul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor îşi desfăşoară întreaga activitate, 
în baza planurilor de muncă care au fost întocmite în raport cu volumul de muncă şi celelalte sarcini 
specifice, cu termene şi responsabilităţi concrete. S-au executat sarcini pe linia luării în evidenţă a noilor 
născuţi, a persoanelor repatriate, punerea în legalitate cu acte de identitate a tinerilor la 14 ani, a 
persoanelor cu acte de identitate expirate,  eliberarea de noi C.I. în locul celor pierdute, furate, deteriorate 
sau ca urmare a schimbării numelui, rezolvarea cererilor de schimbarea domiciliului, a reşedinţei, 
preluarea în baza de date automată a tuturor modificărilor impuse de rezolvarea lucrărilor curente, 
verificări în dosarele de stare civilă, activităţi pe linie de evidenţă militară (predarea livretelor militare 
pentru decedaţii cu vârsta sub 50 ani), verificarea de persoane la solicitarea lucrătorilor operativi, activităţi 
de prevenire si popularizare a regimului de evidenţa populaţiei, activităţi specifice de stare civilă, activităţi 
specifice de resurse umane, de financiar-contabilitate, aprovizionare tehnico-materială, precum şi activităţi 
juridice.      

  
 I. Activităţi pe linie de management  

• S-au efectuat 19 controale de sprijin şi îndrumare (17 la SPCLEP şi 2 la unităţile sanitare şi de 
protecţie socială), s-a participat la 10 şedinţe ale CONSILIULUI JUDEŢEAN şi s-au efectuat 14 instruiri 
(2- stare civilă, 4 -evidenţa persoanei, 2- probleme de anticorupţie, 2 -clasificate, 1- furnizări date şi 3- 
modificări de acte normative).       
• În privinţa organizării şi desfăşurării activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor, în anul 2011, la 

nivelul DJEP BC, s-au desfăşurat 281 audienţe şi putem spune că majoritatea cetăţenilor care s-au 
prezentat în audienţă au solicitat : 

  -consiliere cu privire la documentele de stare civilă întocmite în străinătate; 
-urgentarea transcrierii certificatelor de stare civilă; 
-consiliere stare civilă. 
 

• S-a realizat pentru  prima dată o monitorizare a naşterilor din întreg judeţul Bacău şi cu această 
ocazie s-au depistat unele cazuri în care mamelor: 

- fie nu li s-au eliberat certificatele medicale constatatoare de naştere, nefiind 
puse în legalitate cu documente de stare civilă şi de evidenţă a persoanei ; 

- fie nu s-au prezentat la oficiile de stare civilă în vederea declarării naşterilor, 
deşi deţin certificate medicale constatatoare de naştere, precum şi documente 
de stare civilă şi de evidenţă a persoanei. 

Pentru astfel de situaţii, DJEP Bacău procedează la identificarea şi verificarea persoanelor în cauză, 
precum şi la comunicarea adreselor prin care  acestea sunt convocate la sediul spclep/primăriilor 
competente în vederea: 
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- punerii în legalitate cu documente de stare civilă şi de evidenţă a persoanei, 
- declarării naşterilor, sub sancţiunea aplicării amenzii contravenţionale, prevăzute la 

art. 66 din Legea nr. 119/1996, republicată.  
    Astfel, din 5581 de copiii născuţi  în anul 2011 în judeţul Bacău, au rămas neînregistraţi la 

starea civilă numai 20. 
• Conform Planului de măsuri şi acţiuni al DJEP Bacău pentru anul 2011 s-au proiectat 

şi realizat aplicaţii informatice pentru selecţia din baza de date judeţeană (BDJ) BACĂU 
(cu acordul BJABDEP), a actelor de deces, de naştere şi de căsătorie înregistrate în 
perioada 1.01.2009-31.12.2010 şi listarea actelor duble, lipsă şi eronate. În urma rulării 
programelor şi verificării actelor de stare civilă duble, lipsă şi eronate, s-au transmis la 
SPCLEP-urile de domiciliu extrasele de stare civilă şi/sau comunicările de naştere în 
vederea actualizării corecte a BDJ.  

• Softul pentru informatizarea stării civile, prevăzut la capitolul investiţii în anul 2011, nu s-a 
mai achiziţionat întrucât proiectul iniţiat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
finanţat prin Banca Mondială, ce trebuia să demareze în luna ianuarie 2011, nu s-a 
concretizat până în prezent şi în consecinţă nu s-au demarat procedurile de achiziţionare 
a acestuia deoarece nu se cunosc parametrii şi caracteristicile tehnice pe care trebuie să 
le îndeplinească acest soft, pentru a fi compatibil cu cel ce va fi implementat la nivel 
central. Având în vedere necesitatea informatizării stării civile, dispusă conform Legii 
nr.119/1996 republicată, s-a solicitat aprobarea achiziţionării în anul 2012 a softului de 
informatizare a stării civile. 

 
• S-a obţinut aprobarea „Înfiinţării de noi servicii publice comunitare locale de 

evidenţa persoanelor” pe fonduri structurale - în cadrul programului operaţional 
„Dezvoltarea capacităţii administrative” şi în acest sens s-a întocmit o documentaţie (cu 
variante de SPCLEP şi localităţi arondate, funcţie de nr.populaţiei, distanţa faţă de 
actualul SPCLEP, locaţia respectivă etc.) care a fost transmisă şi discutată cu Direcţia 
Integrare Europeană din cadrul Consiliului Judeţean Bacău; în prezent s-au înfiinţat 
aceste servicii în cadrul primăriilor Răcăciuni, Palanca şi Secuieni, urmând ca în 
funcţie de locaţie, logistică şi instruirea personalului, să se obţină avizul pentru 
funcţionarea acestor servicii şi apoi modificarea arondării actuale a serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţa a persoanelor din judeţul Bacău, conform art.25 alin.3 din 
OG.84/2001. 

 
 

În cursul anului 2011, la nivelul DJEP BC şi al SPCLEP s-au desfăşurat activităţi pe linia protecţiei 
şi promovării drepturilor omului. Dintre acestea amintim: 

A. Activităţi pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de 
identitate 
• În judeţul Bacău, care are o populaţie activă de 750160 persoane ce este deservită de 11 Servicii 

Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP), a fost stabilit programul de 
lucru cu publicul, astfel încât acesta să fie în concordanţă cu prevederile legale şi să răspundă 
solicitărilor cetăţenilor; 

• La sfârşitul anului 2011 existau 5364 persoane fără act de identitate şi 22274 cu act de identitate 
al cărui termen de valabilitate era expirat (total 27638 persoane). În urma verificărilor s-au 
efectuat menţiuni în baza de date cu privire la motivele pentru care 4481 persoane (708 fără act 
de identitate, iar 3773 cu act de identitate al cărui termen de valabilitate este expirat) nu s-au 
prezentat la evidenţa persoanelor pentru a intra în legalitate, astfel: 
-1928 persoane plecate în străinătate, 
-1792 persoane în alte localităţi din ţară, 
-72 persoane posibil decedate, 
-87 persoane reţinute/arestate, 
-476 persoane necunoscute la adresa de domiciliu, 
-76 persoane urmărite, 
-50 persoane alte cazuri; 

• Pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de identitate valabile s-au 
efectuat deplasări cu camera mobilă la domiciliul persoanelor bolnave, netransportabile, în 
comunele arondate şi în special în cele situate la distanţe mai mari faţă de sediul SPCLEP, 
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precum şi în comunele înfiinţate după anul 2004 (165 deplasări cu camera mobilă de preluat 
imagini, ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr de 1645 persoane); 

• Au fost trimise un număr de 14686 invitaţii persoanelor cărora le-au expirat actele de identitate 
sau nu aveau act de identitate cu toate că aveau 14 ani împliniţi şi nu s-au prezentat la evidenţa 
persoanelor în termenul prevăzut de lege; 

• Activităţi pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a persoanelor internate în unităţi de 
ocrotire şi de protecţie socială (52 controale executate, ocazie cu care au fost puse în legalitate 
un număr de 729 persoane); 

• Activităţi pentru sprijinirea persoanelor vârstnice, bolnave, cu dizabilităţi, femei însărcinate care 
au solicitat eliberarea actelor de identitate şi care au fost îndrumate şi ajutate la întocmirea 
dosarelor de eliberare a actelor de identitate, înregistrarea acestora şi preluarea imaginii la 
camera foto (1063 persoane sprijinite, îndrumate şi ajutate); 

• Au fost desfăşurate activităţi de identificare, verificare şi punere în legalitate a minorilor aflaţi în 
plasament la: Centrul Rezidenţial „Alexandra”, „Copii în sânul familiei” şi reţeaua de apartamente 
„Casa mea” toate din municipiul Oneşti. În acest mod a fost clarificată situaţia pe linie de stare 
civilă şi evidenţa persoanelor a minorilor asistaţi, iar la 29 persoane internate li s-au eliberat acte 
de identitate cu scutire de taxă la solicitarea unităţilor amintite mai sus şi cu aprobarea conducerii 
SPCLEP Oneşti; 

• Pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor de etnie rromă s-au desfăşurat 13 
acţiuni ale SPCLEP-urilor în colaborare cu lucrători ai Poliţiei şi cu mediatorii pe probleme de 
rromi în cursul cărora: 
- 232 persoane au fost depistate fără acte de identitate sau cu acte de identitate expirate, 
- 232 persoane au fost puse în legalitate cu acte de identitate, 
- pentru 96 persoane s-au înaintat invitaţii la domiciliul acestora 

• Au fost organizate şi desfăşurate acţiuni de identificare, verificare şi punere în legalitate a unui 
număr de 986 persoane de etnie rromă atât pe linie de stare civilă cât şi de evidenţă a 
persoanelor, astfel: 
- 245 persoane cu certificate de naştere, 
- 2 persoane a căror naştere nu a fost înregistrată în termenul prevăzut de lege, 
- 739 persoane cu acte de identitate, din care 509 majori şi 230 minori. 

În acest sens s-a cooperat cu societatea civilă şi în special cu organizaţiile nonguvernamentale care 
apără şi promovează interesele acestei minorităţi. Cetăţenilor de etnie rromă care s-au prezentat la 
ghişeu cu documente incomplete, fără certificate de stare civilă sau acte de spaţiu, le-au fost eliberate 
cărţi de identitate provizorii şi au fost îndrumaţi la autoritatea administrativ-teritorială, unde prin grija 
autorităţilor locale au obţinut documentele respective şi ulterior au fost puse în legalitate, ceea ce a 
condus la scăderea numărului de persoane restanţiere din anul 2011 şi din anii anteriori. Pe această linie 
de muncă s-a colaborat foarte bine cu reprezentanţii etniei rrome din cadrul consiliilor locale; 

• Tot în acest mod s-a procedat şi cu persoanele aflate în dificultate, fără posibilităţi materiale, 
persoane vârstnice sau minori proveniţi din familii dezorganizate, faţă de care s-a manifestat 
toleranţă şi nediscriminare; 

• Pentru persoanele aflate în detenţie în SNAP Tîrgu Ocna şi în Spitalul Penitenciar Tîrgu Ocna au 
fost solicitate unităţilor administrativ teritoriale de la locul de naştere un număr de 4 certificate de 
naştere pentru a fi puse în legalitate cu acte de identitate; 

• Prin structura de stare civilă din cadrul SPCLEP au fost solicitate şi eliberate, la cerere, certificate 
de stare civilă pentru persoanele care din diferite motive nu s-au putut deplasa în localităţile unde 
acestea se aflau înregistrate. 
 

B. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
• Activităţi şi măsuri în vederea prelucrării datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii 

nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, sens în care atât direcţia judeţeană cât şi toate cele 11 servicii 
locale sunt înregistrate ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de 
Supraveghere, au afişate la avizier extras din această lege în ceea ce priveşte drepturile 
persoanei vizate. La nivelul judeţului Bacău, în anul 2011 s-au efectuat, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, un număr de 45145 verificări în Registrul Naţional/Judeţean de Evidenţă a 
Persoanei; 

• Cu ajutorul radiourilor, televiziunilor şi presei locale au fost iniţiate 81 de activităţi de mediatizare 
cu privire la importanţa actelor de identitate şi s-au difuzat extrase din Legea nr.677/2001 pentru 
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protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date. 

 
C. Colaborarea cu societatea civilă şi parteneriatele încheiate cu organizaţii 

nonguvernamentale 
La nivelul judeţului Bacău s-au încheiat: 

a) Protocol de colaborare între Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău şi Serviciul de 
Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău, cu termen de valabilitate de 2 ani (01.10.2010 – 
31.09.2012), cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi; 

b) Protocol de colaborare între UAT Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Bacău, Direcţia de Sănătate Publică Bacău, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău şi 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău, semnat la data de 28.08.2009 cu termen de 
valabilitate de 1 an, ce a fost prelungit cu acordul tuturor părţilor. Obiectul protocolului este 
prevenirea abandonului copilului de către familie, în unităţile sanitare de specialitate obstetrică-
ginecologie şi alte unităţi sanitare care oferă servicii medicale pentru copii. Prin monitorizarea 
naşterilor produse în unităţile sanitare al judeţului se urmăreşte înregistrarea acestora în actele de 
stare civilă la unitatea administrativ teritorială; 

c) Protocol de colaborare între Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Buhuşi şi 
expertul pe probleme de rromi care este reprezentantul Organizaţiei Nonguvernamentale „Orbic 
2007”, încheiat la data de 05.01.2010 pe perioadă nedeterminată; 

d) Protocol de colaborare inter-instituţională pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor 
liberate din penitenciar încheiat la data de 30.11.2010, pentru intervalul temporal necesar finalizării 
cu succes a patru programe RRR (Reducerea Riscului de Recidivă după închisoare) pe o durată 
estimativă de 2 ani, între următorii parteneri comunitari: 
1. Penitenciarul Bacău 

2. Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău 
3. Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bacău 
4. Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău 
5. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău 
6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 
7. Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău 

8. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău 
e) Acord de parteneriat între Asociaţia „ProLife Nations” Bacău şi Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Sascut, pentru implementarea proiectului „Legalitate şi drepturi” al cărui 
scop este facilitarea obţinerii de acte de identitate şi de stare civilă pentru cetăţenii de etnie rromă, 
semnat la data de 08.08.2007 şi care este valabil pe toată durata de implementare a acestui 
proiect 

f) Protocol de colaborare încheiat între Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău – Serviciul 
Criminalistic şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău, semnat la data de 
02.03.2011 şi care are ca obiectiv îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale lucrătorilor de evidenţă a 
persoanelor, potrivit prevederilor art.55 din H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români (amprentarea persoanelor care au 18 ani la prima 
eliberare de act de identitate); 

g) Protocol de colaborare între Spitalul municipal Oneşti şi Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Oneşti, încheiat la data de 07.07.2010 pe o durată de 1 an, prelungit 
printr-un act adiţional din data de 16.05.2011. Protocolul are ca obiectiv prevenirea cazurilor de 
abandon a copiilor în maternitate, precum şi înregistrarea lor în termen legal la starea civilă.  
SPCLEP Moineşti a participat alături de unitatea administrativ teritorială a municipiului Moineşti la 
întocmirea proiectului „Şi noi ne integrăm” ce are ca obiect îmbunătăţirea situaţiei rromilor. 
     Există relaţii de colaborare între SPCLEP Buhuşi şi: 

• unităţile administrativ teritoriale ale oraşului Buhuşi şi comunei Blăgeşti pentru punerea în 
legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor de etnie rromă de pe raza de competenţă, 
respectiv oraşul Buhuşi şi satul Poiana Negustorului; 

• Fundaţia de Sprijin Comunitar care desfăşoară activităţi de înregistrare şi punere în 
legalitate a cetăţenilor cu posibilităţi financiare reduse la nivelul oraşului Buhuşi; 

• mediatorii rromi pentru consilierea şi conştientizarea persoanelor de etnie rromă cu privire 
la deţinerea şi păstrarea în bune condiţii a actelor de identitate. 
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D. Respectarea dreptului la petiţionare 
• La sediul instituţiei noastre şi a celor 11 SPCLEP-uri din judeţul Bacău au fost depuse un număr 

de 77 petiţii care au fost soluţionate în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 
• Au fost primite în audienţă la conducerea unităţilor sus amintite un număr de 1087 persoane. 

 
La nivelul judeţului Bacău, toate activităţile s-au desfăşurat cu respectarea drepturilor omului, 

toleranţă şi nediscriminare legată de originea rasială sau etnică, de convingeri politice, religioase, 
filozofice sau de altă natură, nu s-au înregistrat reclamaţii de acest gen împotriva salariaţilor. Nu au fost 
cazuri în care salariaţii să fie implicaţi în activităţi de tortură sau tratamente inumane ori degradante.  

 
II. Executarea atribuţiilor şi sarcinilor atât pe linia evidenţei persoanelor cât şi pe stare 

civilă 
A. Evidenţa persoanelor 

Pentru realizarea coordonării şi controlului metodologic al activităţii serviciilor publice comunitare 
locale de evidenţa persoanelor au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

- transmiterea către SPCLEP a tuturor dispoziţiilor primite de la DEPABD sau MAI în vederea 
prelucrării şi aplicării prevederilor acestora; 

- coordonarea metodologică a activităţilor necesare aducerii la îndeplinire a sarcinilor ce revin 
SPCLEP; 

- monitorizarea activităţii SPCLEP prin centralizarea, verificarea şi analizarea indicatorilor 
comunicaţi zilnic şi lunar; 

- asigurarea mediatizării legislaţiei în materie şi a obiectivelor şi rezultatelor structurilor teritoriale de 
evidenţa persoanelor. 
 

În anul 2011, în conformitate cu prevederile art.7 lit.b) din OUG nr.84/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, lucrătorii biroului au executat controale tematice pe linie de evidenţa persoanelor 
la 11 SPCLEP-uri, constatările şi măsurile dispuse fiind aduse la cunoştinţă secretarilor unităţilor 
administrativ teritoriale pe raza cărora funcţionează. 

Conform atribuţiilor ce le revin, lucrătorii biroului au efectuat în perioada analizată 2103 verificări în 
Registrul judeţean/naţional pentru evidenţa persoanelor, respectându-se prevederile Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date. 

O colaborare foarte bună, permanentă şi eficientă s-a înregistrat între DJEP Bacău şi Biroul Judeţean 
de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bacău, specialiştii acestui birou, 
deplasându-se periodic la SPCLEP pentru a acorda sprijin de specialitate lucrătorilor desemnaţi să 
execute activităţile specifice pe linie de informatică, monitorizând permanent fluxul privind emiterea 
cărţilor de identitate şi a celor de alegător, urmărind indicatorii de coerenţă a datelor, implementând 
măsuri de protecţie, securitate şi creştere a calităţii datelor la nivelul bazelor de date locale. 

Au fost verificate în baza judeţeană şi centrală un număr de 454 comunicări pentru obţinerea 
statutului de CRDS şi au fost înaintate la DEPABD un număr de 56 cereri pentru emiterea certificatelor de 
atestare a cetăţeniei şi domiciliului. Tot în perioada supusă analizei au fost centralizate şi transmise la 
DEPABD, situaţiile statistice privind activităţile desfăşurate de către SPCLEP pentru punerea în legalitate 
pe linie de evidenţa persoanelor, a asistaţilor din unităţile de ocrotire şi protecţie socială. 

 
Având în vedere faptul că activitatea principală a SPCLEP este punerea în legalitate cu acte de 

identitate, a cetăţenilor din raza de competenţă şi în conformitate cu Planul de Măsuri al DEPABD nr. 
73155/2004, serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor au acţionat în plan mediatic, pentru 
popularizarea prevederilor legale în materie, a obligaţiilor ce le revin cetăţenilor, cu scopul de a-i 
determina să se prezinte la SPCLEP pentru punerea în legalitate cu acte de identitate valabile. 

În conformitate cu atribuţiile ce revin DJEP, lucrătorii biroului au monitorizat activitatea de 
eliberare a actelor de identitate, desfăşurată de către cele 11 servicii locale, centralizând lunar şi 
înaintând la DEPABD, statistica activităţii de evidenţa persoanelor. 

Au fost eliberate un număr de 75851(+4374 faţă de anul 2010) acte de identitate, din care 
72963(+4247 faţă de 2010) C.I. şi 2888(+127 faţă de 2010) C.I.P. (fig.1). Ca urmare a expirării valabilităţii 
au fost eliberate 41156 C.I. şi 7864 pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani. 
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   Fig. 1 
 
 
 
 
 
 
 

Privitor la rezolvarea volumului de muncă planificat pentru anul 2011, situaţia pe formaţiuni se 
prezintă astfel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deşi D.J.E.P. nu are atribuţii directe pe linia punerii în legalitate a cetăţenilor, coordonarea şi 
controlul metodologic presupun monitorizarea, centralizarea şi analiza indicatorilor realizaţi, de către 
serviciile locale, pe linia eliberării actelor de identitate persoanelor care nu au solicitat acest lucru în 
termenul prevăzut de lege. 

Cu toate eforturile depuse de către forţele implicate în activitatea de identificare şi legalizare a 
persoanelor ce au actul de identitate cu termenul de valabilitate expirat, precum şi al tinerilor care au 
împlinit vârsta de 14 ani şi nu posedă acte de identitate, la nivelul judeţului Bacău, la finele anului 2011 au 
fost puse în legalitate 36.938 din totalul de 47.654, ceea ce reprezintă 77,51%, iar din totalul de 8.713 
tineri ce au fost planificaţi pentru a fi puşi în legalitate cu primul act de identitate au fost rezolvaţi 5976, 
ceea ce reprezintă 68,59%. 

 

 
Anul 
 

acte de 
identitate C.I. C.P. 

2010 71.477 68.716 2.761 
2011 75.851 72.963 2.888 

FORMAŢIUNEA 
MAJORI COPII 
Volum  2011 
planificat REZOLVAT Volum 2011 

planificat REZOLVAT 

BACĂU                            21.316 16.173 3.784 2.385 
BUHUŞI                           2.330 1.777 455 295 
COMĂNEŞTI                   3.450 2.679 575 412 
DĂRMĂNEŞTI                 975 771 191 129 
ONEŞTI                           8.485 6.586 1.419 1.018 
MOINEŞTI                       4.998 4.054 985 749 
PODU  TURCULUI          1.894 1.522 417 334 
SLĂNIC MOLDOVA         308 262 47 40 
TÎRGU OCNA                  1.550 1.294 247 196 
SASCUT                          1.585 1.188 443 296 
DOFTEANA                     763 632 150 122 
TOTAL 47.654 36.938 8.713 5.976 
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  Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
 
Dintre posturile de poliţie care s-au implicat cu seriozitate şi au colaborat cu lucrătorii de evidenţa 

persoanelor, obţinând rezultate foarte bune pe linia punerii în legalitate a persoanelor majore restanţiere, 
exemplificăm: Fărăoani 81,03%, Ghimeş Făget 83,77%, Sănduleni 83,33%, Ardeoani 86,10%, Motoşeni 
87,63%, Răchitoasa 86,60%, Târgu Ocna 93,79%, Tătărăşti 79,62%. 

Numărul de persoane restanţiere existent la sfârşitul anului 2011 este determinat de o serie de 
factori ca:  

- existenţa unor comune unde multe familii sunt plecate în străinătate; 
- situaţia financiară precară a multor cetăţeni din mediul rural; 
- nefolosirea cu eficienţă de către persoanele împuternicite a sistemului sancţionator prevăzut 

de lege; 
- autorităţile administraţiei publice locale nu au solicitat SPCLEP organizarea unor acţiuni de 

fotografiere şi preluare de documente, comparativ cu anii anteriori când se organizau mai 
multe astfel de acţiuni.  

La nivelul biroului judeţean de evidenţa persoanelor s-au înregistrat 8 petiţii, care au fost 
rezolvate în termenul legal. 

În anul 2011 au fost depistate un număr de 3 acte de identitate emise cu substituire de persoană, 
la care lucrătorii BEP au efectuat verificări în limita competenţelor, informându-se in acest sens unitatea 
de poliţie de pe raza SPCLEP şi DEPAD Bucureşti (fostul INEP). 

În perioada 12-23.09.2011, o comisie din cadrul DEPABD Bucureşti a afectuat un control tematic 
pe linie de evidenţă a persoanelor la cele 11 SPCLEP şi Biroul de evidenţă a persoanelor din cadrul 
DJEP Bacău. Aspectele constatate au fost consemnate în raportul nr. 188012/14.10.2011, unde au fost 
stabilite o serie de măsuri din care o parte au fost rezolvate, iar altele sunt în curs de rezolvare. 

Activitatea lucrătorilor de evidenţa persoanelor s-a desfăşurat într-un climat de muncă 
corespunzător, guvernat de norme care au asigurat respectarea şi aplicarea întocmai a prevederilor 
legale, a demnităţii umane, a responsabilităţii profesionale, a obiectivităţii, deschiderii şi disponibilităţii şi 
nu în ultimul rând, al comunicării directe, eficiente între membrii colectivului. 

În perioada supusă evaluării nu au fost înregistrate sesizări ale cetăţenilor cu privire la activitatea 
lucrătorilor biroului, aceştia nu au fost implicaţi în evenimente rutiere sau de alta natură, desfăşurându-şi 
activitatea corespunzător atribuţiilor ce le revin din fişa postului. 

 
B.  Starea civilă 
Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău a desfăşurat în 

anul 2011 următoarele activităţi: 
 

1. Îndrumare şi control pe linie de stare civilă la serviciile publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor şi primăriile din judeţ, conform graficului anual aprobat de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău. 

S-au efectuat 93 controale, obiectivele urmărite constând în:  
- respectarea prevederilor legale privind înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă; 
- înregistrarea, operarea şi comunicarea menţiunilor;  

 
Anul 

 
volum 
majori 

rezolvat 
majori 

volum 
copii 

rezolvat 
copiii 

2010 43.244 32.171 8.663 6.164 
2011 47.654 36.938 8.713 5.976 
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- urmărirea modului de evidenţiere şi de folosire a certificatelor de stare civilă; 
- asigurarea securităţii documentelor de stare civilă, etc. 
S-a verificat un număr de 19.202 acte de stare civilă, din care:                                                           
- de naştere  –  7.125  
- de căsătorie  –  3.780  
- de deces  –  8.297 

 
Verificarea actelor de stare civilă în 2011, comparativ cu 2010 se prezintă astfel: 

 
Acte de stare civilă 2010 2011 
De naştere 7.461 7.125 
De căsătorie 4.147 3.780 
De deces 8.222 8.297 
Total       19.830       19.202 

 
 

  Fig. 1 
 
La nivelul întregului judeţ au fost înregistrate 65 căsătorii mixte. 

Constatările rezultate în urma controalelor la S.P.C.L.E.P.-uri/primării şi măsurile stabilite 
pentru remedierea unor deficienţe au fost consemnate în procese verbale, conform modelului prevăzut 
în Anexa nr.8 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, 
aprobată prin H.G.nr.64/2011. 

 
2. Schimbarea numelui pe cale administrativă, în baza O.G. nr. 41/2003 privind 

dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, 
modificată şi completată ulterior. 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011  au  fost soluţionate 75 dosare prin care s-a 
solicitat schimbarea numelui/prenumelui, 68 fiind aprobate de Preşedintele Consiliului Judeţean 
Bacău, 3 au fost restituite pentru completare, un dosar este în curs de rezolvare, un dosar a fost 
clasat, persoana renunţând la schimbarea numelui de familie, iar două dosare au fost respinse pentru 
neîndeplinirea condiţiilor legale.  

3. Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru transcrierea în actele de 
stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români, 
procurate din străinătate. 

În cursul anului 2011, un număr de 1477 dosare  au fost verificate de către personalul de stare 
civilă, avizate prealabil în vederea transcrierii (cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale) 
sau respinse în vederea completării cu anumite documente, conform prevederilor legale în materie. 
Precizăm că această procedură este prevăzută şi a fost adoptată începând cu data de 13.06.2009, 
dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 201/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 

4. Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru rectificarea actelor de 
stare civilă. 
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În 2011 au fost verificate 433 dosare de rectificare pentru care au fost emise avize favorabile 
în vederea rectificării prin dispoziţia primarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv au fost 
respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale. 

5. Completarea Formularului E 401 (partea B) – “Atestat privind componenţa familiei în 
vederea acordarea prestaţiilor familiale”. 

La solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Bacău – Compartiment Migrare 
Europeană, Serviciul Stare Civilă a completat şi înaintat acestei instituţii un număr de 340 Formulare 
E 401 pentru lucrătorii cetăţeni români care au domiciliul în România şi care îşi desfăşoară activitatea 
în alte state membre ale Uniunii Europene.  

6. Certificate de stare civilă şi extrase de uz oficial comunicate de primării către 
DEPABD  prin Serviciul Stare Civilă al DJEP Bacău. 

Conform Radiogramei INEP nr. 284021/august 2008, s-a urmărit procurarea de la primării a 
158 certificate de stare civilă şi extrase uz oficial şi înaintarea acestora la DEPABD. 

7. Atribuirea CNP în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date biometrice 
incluse.  

În baza Radiogramei DEPABD nr. 2034566 din 7 ianuarie 2010, nu au fost solicitări de atribuire 
a CNP, în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date biometrice incluse. 

8. Monitorizarea naşterilor din judeţul Bacău.   
Având în vedere Protocolul de colaborare  privind prevenirea abandonului copilului de către 

familie în unităţile sanitare, încheiat între DGASPC Bacău, nr. 67/RG/ 12.08.2009,  IPJ Bacău, nr. 
59111/09.09.2009, DSP Bacău, nr. 13883/11.09.2009, DJEP Bacău, nr. 3155/28.08.2009 şi CSJ Bacău, 
nr. 428674/ 28.08.2009, precum şi Instrucţiunea DJEP Bacău, nr. 124/12.01.2010 privind îndrumarea şi 
controlul în unităţile sanitare şi de protecţie socială, aprobată de Secretarul judeţului Bacău şi în anul 
2011 s-a desfăşurat activitatea de monitorizare a naşterilor din judeţ. 

În acest sens, lunar s-a confruntat situaţia certificatelor medicale constatatoare de naştere 
(înaintată de DSP Bacău), cu situaţia actelor de naştere înregistrate la spclep/primării. 

Totodată, s-au desfăşurat acţiuni de îndrumare şi coordonare în cadrul celor trei maternităţi din 
judeţ (Bacău, Oneşti, Moineşti), având ca scop: 

- îndrumarea în vederea întocmirii corecte a certificatelor medicale constatatoare de naştere, 
- coordonarea activităţii de identificare a părinţilor copiilor abandonaţi în unitatăţile sanitare, 
- instruirea în vederea punerii în legalitate cu documente de stare civilă şi evidenţă a persoanelor 

pentru mamele internate în unităţile sanitare. 
Cu această ocazie s-au depistat unele cazuri în care  mamelor: 
-   fie nu li s-au eliberat certificatele medicale constatatoare de naştere, nefiind puse în legalitate 

cu documente de stare civilă şi de evidenţă a persoanei, 
-    fie nu s-au prezentat la oficiile de stare civilă în vederea declarării naşterilor, deşi deţin 

certificate medicale constatatoare de naştere, precum şi documente de stare civilă şi de evidenţă a 
persoanei. 

          Pentru astfel de situaţii, DJEP Bacău procedează la identificarea şi verificarea persoanelor 
în cauză, precum şi la comunicarea adreselor prin care  acestea sunt convocate la sediul 
spclep/primăriilor competente în vederea: 

-  punerii în legalitate cu documente de stare civilă şi de evidenţă a persoanei, 
- declarării naşterilor, sub sancţiunea aplicării amenzii contravenţionale, prevăzute la art. 66 din 

Legea nr. 119/1996, republicată.  
 În anul 2011 s-au nascut aproximativ 5581 copii ( Bacău – 3446, Moineşti – 1093, Oneşti –1042). 

Din aceştia , la sfârşitul sem.I un nr.de 41 de copii nu au fost înregistraţi la starea civila întrucât parinţii 
nu au prezentat toate documentele de stare civilă şi de evidenţa persoanei şi nu li s-au eliberat 
certificate constatatoare de naştere. În acest sens s-au trimis 41 de invitaţii (23 pentru Bacău, 13 
pentru Moineşti, 5 pentru Oneşti) părinţilor pentru a se prezenta la SPCLEP/primării în vederea 
declarării şi înregistrării naşterilor. Astfel, la sfârşitul anului 2011, nr.de copii neînregistraţi la starea 
civilă s-a redus la 20.  

9. Eliberări extrase pentru uz oficial de pe actele de stare de stare civilă, ex. II. 
La cererea autorităţilor administraţiei publice a fost eliberat un număr de 863 extrase pentru uz 

oficial de pe actele de stare civilă, ex. II.  
10.   Operarea menţiunilor. 
Din totalul de 28902 comunicări de menţiune (761 din 2010 şi 28141 din 2011) înregistrate în 

registrul intrare-ieşire, au rămas neoperate la sfârşitul anului 1354 menţiuni. 
11.  Soluţionarea petiţiilor. 
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În anul 2011 au fost înregistrate un număr de 10 petiţii în materie de stare civilă, din care 9 sunt 
rezolvate şi una este în curs de rezolvare. 

12.  Alocarea din Registrul unic a numerelor certificatelor de divorţ. 
În anul 2011 au fost alocate 70 de numere din Registrul unic al certificatelor de divorţ. 

13. Gestiunea registrelor şi certificatelor de stare civilă.  
Situaţia gestionării registrelor şi certificatelor de stare civilă, la nivelul DJEP Bacău se prezintă 

în felul următor: 
a. Gestiunea certificatelor de stare civilă: 
 

b. Gestiunea registrelor de stare civilă: 
 

  
Sinteza volumului de servicii furnizate în anul 2011 de către DJEP BC, atât pe linie de 

evidenţa persoanelor, cât şi pe stare civilă se găseşte într-o anexă la prezentul bilanţ. 
 

III. Activitatea de resurse umane 
 
Potrivit atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău, Compartimentul resurse umane a realizat, în cursul 
anului 2011, următoarele activităţi cu caracter periodic: 

        -evidenţa mişcărilor de personal efectuate în cursul anului 2011, care au constat în: 
• total posturi aprobate în Statul de funcţii, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr.121/2010 =48, ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 
63/2010; 

• total posturi ocupate la data de 01.01.2011 =29; 

SPECIFICAŢII NAŞTERE CĂSĂTORIE DECES TOTAL 

1 Stoc la data de 
31.12.2010 4900 4425 3775 13100 

2 
Nr. certificate 
ridicate de la 
DEPABD de către 
DJEP în  anul  2011 

25.000 10000 12000 47000 

3 
Nr. certificate 
ridicate de la DJEP 
Bacău de către 
primării în anul 2011 

24175 8500 10525 43200 

4 Stoc certificate la 
data de 31.12.2011 5725 5925 5250 16900 

      

 SPECIFICAŢII NAŞTERE CĂSĂTORIE DECES TOTAL 
1 Stoc la data de 

31.12.2010 40 34 42 11
6 

2 Nr. registre ridicate 
de la DEPABD de 
către DJEP în  anul  
2011 

64 50 80 19
4 

3 Nr. registre ridicate 
de la DJEP Bacău 
de către primării în 
anul 2011 

62 34 76 17
2 

4 Stoc registre la data 
de 31.12.2011 42 50 46 13

8 
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• total posturi temporar vacante la data de 01.01.2011, ca urmare a suspendării  
raportului  de serviciu, conform art. 95 alin. (1) lit.a) din  Legea nr. 188/1999 =2; 

• total posturi  vacante la data de 01.01.2011 =17; 
• încetare  raport de serviciu, conform Legii nr. 263/2010 =2; 
• încetare  contract de muncă, conform Legii nr. 53/2003 =1; 
• promovare  în grad profesional imediat superior a funcţionarului public =1; 
• total preluări prin transfer la cerere, conform prevederilor  art. 90 din Legea nr. 

188/1999 =3; 
• transfer la cerere în cadrul altei instituţii, conform prevederilor art. 90 din Legea nr. 

188/1999 =2; 
• suspendare  raport de serviciu, conform art. 95 alin. (1) lit.a) din  Legea nr. 188/1999 

=1; 
• mutare temporară pe o altă funcţie publică, pentru o perioadă de maximum 6 luni, 

respectiv  02.05.2011-02.11.2011, conform art. 91alin.(4) din Legea nr. 188/1999 =1; 
• exercitare, cu caracter temporar, a unei funcţii publice de conducere vacante, pentru 

o perioadă de maximum 6 luni, respectiv 22.07.2011-31.12.2011, conform art. 92 din 
Legea nr. 188/1999 =1; 

• ocuparea prin concurs a două posturi contractuale unice vacante, conform 
Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2009 şi cu respectarea prevederilor Hotărârii 
nr.286/2011 de aprobare a Regulamentului-cadru/2011; 

• ocuparea, prin concurs,  a funcţiei publice  unice vacante de consilier juridic, conform 
Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2009 şi cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 
611/2008; 

• total posturi ocupate  la data de 31.12.2011=29; 
• total posturi  vacante la data de 31.12.2011 =16; 
• total posturi temporar vacante la data de 31.12.2011=3. 

        -întocmirea referatelor care preced actele administrative cu caracter  normativ emise 
de Directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 

-asigurarea completării la zi a registrului general de evidenţă a salariaţilor; pentru 
funcţionari publici acesta se transmite în format electronic la Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici, conform Hotărârii Guvernului nr. 553/2009, iar pentru personalul contractual, acesta se 
transmite în format electronic inspectoratului teritorial de muncă, conform Hotărârii nr. 500/2011; 

  -actualizarea dosarelor profesionale ale salariaţilor; 
  -întocmirea lunară a fişelor colective de prezenţă pentru salariaţi,în vederea acordării  

  drepturilor băneşti; 
 -evidenţa concediilor de odihnă, respectiv a concediilor medicale; 
   -urmărirea întocmirii fişelor de post pentru fiecare salariat, înmânarea acestora titularului 

şi arhivarea lor; 
   -primirea, înregistrarea şi transmiterea declaraţiilor de avere şi interese ale 
funcţionarilor publici; 
   -întocmirea rapoartelor de evaluare pentru activitatea desfăşurată în cursul 
anului 2010 pentru tot personalul instituţiei;  
   -transmiterea către SPCLEP- uri a conţinutului radiogramelor pe linie de resurse umane, 

primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti; 
   -organizarea activităţii privind securitatea, sănătatea în muncă şi P.S.I., conform   

prevederilor Legii  nr. 319/2006 şi  Legii  nr. 307/2006. 
 

S-a întocmit planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici în conformitate cu 
prevederile Ordinului nr.13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere 
a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare, nr. 375/16.02.2011; 

S-a întocmit planul anual de ocupare a funcţiilor şi funcţionarilor publici pentru anul 2012, în 
conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. nr. 7660/2006, privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, nr. 3016/29.08.2011. 

A fost direcţionată   o  petiţie către  Compartimentul de resurse umane, pentru a fi corect 
îndreptată către Serviciul Paşapoarte.  

 
IV.  Activitatea pe linie juridică, contencios şi relaţii publice 
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Compartimentul juridic a realizat în cursul anului 2011, următoarele activităţi: 
 - avizarea pentru legalitate a unui număr de 45 acte administrative cu caracter normativ, emise 

de Directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;  
- transmiterea către SPCLEP- uri a conţinutului radiogramelor pe linie juridică, primite de la  

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti; 
- transmiterea lunară, către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date Bucureşti, a situaţiei privind modul în care se reflectă activitatea serviciilor publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor din judeţul Bacău, în mass-media locală (articole publicate în cotidianele şi 
periodicele locale, materiale difuzate la posturile teritoriale şi locale de radio şi televiziune);  

- raportarea semestrială a situaţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, 
evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă, la nivelul 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 

- transmiterea anuală, la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
Bucureşti, a Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public; 

- întocmirea tuturor actelor procedurale pentru instanţele de judecată în cauzele în care direcţia 
este parte. 

 
V. Activitatea pe linie de informatică (I.T.) 

 
Compartimentul informatizare a desfăşurat în anul 2011 următoarele activităţi: 

- Verificarea modului de actualizare a Bazei de Date Judeţene cu actele de stare civilă (naştere, 
căsătorie şi deces), întocmite de oficiile de stare civilă, pentru perioada 01.01.2009-31.12.2010; 

- Asigurarea calităţii bazei de date judeţene de evidenţă a persoanelor; 
- Sprijinirea lucrătorilor de la S.P.C.L.E.P.-uri în scopul accesării portalului, server-ului de e-mail şi a 

server-ului FTP al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti; 
- Preluarea statisticii lunare a activităţii de evidenţă a persoanelor de la fiecare S.P.C.L.E.P., 

centralizarea indicatorilor si transmiterea statisticii lunare la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor si 
Administrarea Bazelor de Date București; 

- Asigurarea legăturii cu societăţile ce acordă service la reţea, router, modem, precum şi alte 
echipamente, servicii sau programe informatice; 

- Preluarea corespondenţei de pe serverul FTP al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date București; 

- Transmiterea  radiogramelor prin reţeaua VPN către S.P.C.L.E.P.-urile din judeţ; 
- Remedierea erorilor din baza judeţeană de evidenţă a persoanelor; 
- Instalarea de sisteme de operare şi programe conform necesităţilor; 
- Generarea listelor cu persoanele cărora le-a expirat termenul de valabilitate al cărţii de identitate; 
- Preluarea centralizată a indicatorilor de evidenţa persoanelor de la cele 11 SPCLEP-uri din judeţ; 
- Asigurarea coerenţei între baza centrală de evidenţă persoanelor şi baza centrală de paşapoarte;  
- Actualizarea site-ului web al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 
- Actualizarea zilnică a softului legislativ Eurolex; 
- Administrarea reţelei locale conectate la internet; 
- Gestionarea căsuţei de e-mail a direcţiei; 
- Gestionarea licenţelor software achiziţionate; 
- Desfăşurarea de activităţi de studiu şi documentare tehnică, precum şi instruirea angajaţilor în 

legătură cu problemele legate de funcţionarea şi utilizarea sistemelor de calcul. 
 
VI. Activitatea pe linie administrativă şi asigurare tehnico-materială 
Pe baza bugetului aprobat pe anul 2011 şi a programului anual de achiziţii: 

- s-au achiziţionat 3 calculatoare plus licenţe soft pentru dotarea personalului ce desfăşoară activităţi 
pe linie de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă; 

- s-au asigurat materialele de protecţie, ţinând seama de condiţiile de lucru ale salariaţilor ce lucrează 
în arhivele de stare civilă. 
În conformitate cu HG 167/2010,  Art. 661*) - Începând cu anul 2010, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea 
achiziţiilor directe, reprezentând 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta în 
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cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice. Pentru îndeplinirea 
acestei cerinţe legale s-au efectuat achiziţii de produse prin intermediul SEAP în proporţie de peste 47%.  

  Pe linie de aprovizionare cu materiale şi imprimate specifice asigurate de către 
D.E.P.A.B.D. Bucureşti, acestea au fost aprovizionate la timp şi în cantităţi suficiente desfăşurării activităţii 
la nivelul judeţului. Menţionăm că, pe parcursul acestui an, au fost probleme privind asigurarea 
formularelor „Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate” deoarece D.E.P.A.B.D. nu a fost în măsură 
să ne furnizeze cantităţile necesare.  

 Necesarul privind materialele şi imprimatele specifice activităţilor de evidenţă a 
persoanelor şi de stare civilă a fost centralizat la nivelul judeţului şi s-a făcut raportarea către  
D.E.P.A.B.D., în vederea planificării pentru anul 2012, la nivelul ţării. 

 Pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a direcţiei, s-au întocmit anexele bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 privind necesarul de rechizite, materiale, obiecte de inventar, 
mijloace fixe, servicii, ş.a.m.d.. 

 Inventarierea rechizitelor, materialelor, carburanţilor, obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe s-a desfăşurat fără a se înregistra lipsuri sau diferenţe în gestiune. 

 
VII. Activitatea pe linie financiar-contabilă 
Un rol important al compartimentului financiar-contabil este de a asigura informaţii ordonatorului 

de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul 
aflat în administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget.  

Principalii indicatori urmăriţi au fost asigurarea integrităţii patrimoniale, organizarea evidenţei 
tehnico-operative a bunurilor aflate în patrimonial instituţiei şi utilizarea cu eficienţă a creditelor bugetare 
alocate prin buget, cu încadrarea în structura cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat. 

In anul 2011, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor  Bacău a avut iniţial un buget de 
venituri şi cheltuieli în valoare de 900 mii lei, aprobat prin  H.C.J. nr. 13 din 22.01.2011. 

La sfârşitul anului, în urma a două modificări ale bugetului, o virare de credite între articolele şi 
aliniatele aceluiaşi capitol Bunuri şi servicii, din luna septembrie şi o rectificare bugetară din luna 
decembrie 2011, s-a ajuns la un buget  de venituri şi cheltuieli în sumă de 740 mii lei, după cum 
urmează: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veniturile proprii ale instituţiei pe anul 2011 au provenit din taxele speciale încasate de la 

persoane fizice sau juridice pentru activităţi de stare civilă şi evidenţa persoanei, în perioada 01 ianuarie 
– 15 martie 2011, cu suma de 16.358 lei. La această sumă s-a adăugat  valoarea veniturilor proprii 
neutilizate în anul 2010 şi reportate pentru anul 2011, în valoare de 75.997,82 lei. Din totalul veniturilor 
proprii disponibile, în valoare totală de 92.355,82 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 47.683,47 lei, 
structurate astfel: 

 - cheltuieli cu bunuri şi servicii: 36.493,47 lei; 
 - cheltuieli cu investiţii: 11.190 lei  
 
Taxele speciale s-au încasat în conformitate cu  Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 183 din 

22.11.2010, modificată de Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 208 din 13.12.2010.  
Aceste taxe s-au încasat în perioada 01.01-15.03.2011, întrucât, Hotărârile mai sus menţionate 

au fost atacate de către Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău la instanţa de contencios administrativ, 
respectiv Tribunalul Bacău, acţiunea fiind introdusă la data de 16.03.2011, conform art. 3 alin. (3) din 
Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste hotărâri s-au suspendat de drept, 
începând cu data de 16.03.2011 şi până la soluţionarea irevocabilă a cauzei. 

După data de 16.03.2011, s-au mai încasat de la persoane fizice, prin mandate poştale, în contul 
de trezorerie al instituţiei, taxe speciale învaloare de 3.186 lei. Aceste taxe au fost considerate ca fiind 
necuvenite, iar persoanele care au achitat aceste sume au fost  înştiinţate să vină la sediul instituţiei, în 

 Aprobat Realizat 
Venituri totale din care: 740,00 723,01 
Venituri proprii 100,00 92,36 
Subvenţii (T.V.A.) 640,00 630,65 
Cheltuieli totale din care: 740,00 666,06 
Cheltuieli de personal 563,00 548,76 
Bunuri şi servicii 120,00 106,11 
Cheltuieli de capital 57,00 11,19 
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vederea recuperării taxelor achitate. Până la  data de 31.12.2011 s-a restituit, persoanelor în drept, suma 
de 1.058,00 lei, urmând ca în continuare să le fie restituită diferenţa. 

Prin Legea nr. 13 din 07 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 179 din 14 martie 2011, s-au 
modificat prevederile art. 30 alin.(6)  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, astfel:“Taxele 
speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.” 

Conform acestei modificări legislative şi în baza adreselor cu nr. 3535/05.04.2011, 
nr.13997/07.12.2011 primite de la Consiliul Județean Bacău, sumele provenite din taxe speciale, 
necheltuite în anul 2011, cu suma totală de 44.672,35 lei, au fost virate în contul Consiliului Județean 
Bacău, urmând ca această sumă să fie alocată în bugetul instituţiei pentru anul 2012, sub formă de 
Subvenţii de la bugetul Consiliului Județean Bacău. 

De asemenea, s-au virat în contul Consiliului Județean Bacău şi contravaloarea taxelor speciale 
necuvenite, încasate după data de 16.03.2011 şi nerestituite până la data de 31.12.2011 persoanelor în 
drept, în valoare de 2.128 lei, urmând ca această sumă să fie alocată în bugetul instituţiei pentru anul 
2012, sub formă de Subvenţii de la bugetul Consiliului Judeţean Bacău. 

La capitolul investiţii, în anul 2011 s-au aprobat în buget următoarele achiziţii: 
- 3 (trei) calculatoare cu licenţele aferente; 
- soft pentru informatizarea stării civile.  

Softul pentru informatizarea stării civile nu s-a mai achiziţionat în anul 2011, întrucât proiectul 
iniţiat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi finanţat prin Banca Mondială, ce trebuia să se 
demareze în luna ianuarie 2011, nu s-a concretizat până în prezent şi, în consecinţă, nu s-au demarat 
procedurile de achiziţionarea a acestuia, întrucât nu se cunosc parametrii şi caracteristicile tehnice pe 
care trebuie să le îndeplinească acest soft, pentru a fi compatibil cu cel ce va fi implementat la nivel 
central. 

Având în vedere necesitatea informatizării stării civile, dispusă conform Legii nr.119/1996 
modificată prin Legea nr. 202/2009 şi republicată, s-a solicitat aprobarea achiziţionării, în anul 2012, a 
softului de informatizare a stării civile. 

În cursul anului s-au asigurat organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar–contabile, în 
conformitate cu dispoziţiile legale, urmărindu-se realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari 
aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi respectarea disciplinei bugetare şi a celei 
financiare.  

S-a realizat raportarea lunară şi trimestrială către Direcţia Buget–Finanţe, din cadrul Consiliului 
Județean Bacău a situaţiilor monitorizării cheltuielilor de personal pe elemente componente, a bilanţului 
lunar şi a Datoriei publice. De asemenea, s-a realizat organizarea contabilităţii bugetare, asigurându-se 
prezentarea conturilor de execuţie şi a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare la termenele 
stabilite. 

Totodată, s-a asigurat întocmirea documentelor de planificare financiară, calculul şi plata integrală 
şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului, urmărirea vărsării la termen şi în cuantumurile stabilite a 
sumelor ce constituie obligaţii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor 
speciale, organizarea contabilităţii finanţate din mijloace bugetare, prin care se asigură evidenţa plăţilor 
de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificării bugetare. Toate acestea au fost însoţite de 
documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea şi plata cheltuielilor. Nici o cheltuială din fondurile 
publice nu a putut fi angajată, lichidată şi plătită dacă nu a existat baza legală pentru respectiva 
cheltuială, toate documentele fiind supuse controlului financiar preventiv intern. 

Au fost întocmite în termen declaraţia D 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, situaţiile statistice solicitate de către 
Institutul Naţional de Statistică, precum şi situaţiile solicitate de către Trezoreria municipiului Bacău. 

S-a urmărit organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile, în conformitate cu 
dispoziţiile legale, înregistrarea în contabilitate a tuturor valorilor patrimoniale (active fixe şi circulante, 
precum şi valori materiale și băneşti), precum şi păstrarea integrităţii patrimoniului şi recuperarea 
debitelor. 

S-a asigurat întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum şi 
gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special în conformitate cu dispoziţiile legale. 

În luna decembrie s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului instituţiei, în conformitate cu 
dispoziţiile legale, concluziile şi rezultatele inventarierii fiind consemnate în procesele verbale întocmite de 
comisiile de inventariere la data de 28 decembrie 2011. 
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Lunar s-au întocmit situaţiile privind veniturile realizate de personalul detaşat din cadrul MAI  la 
D.J.E.P. Bacău, s-au centralizat situaţiile primite de la S.P.C.L.E.P.- urile din judeţ şi s-au transmis aceste 
situaţii către D.E.P.A.B.D. Bucureşti. De asemenea, s-a asigurat  transmiterea către S.P.C.L.E.P. - uri a 
radiogramelor primite de la D.E.P.A.B.D. ce conţin reglementari de natură financiar-contabilă. 

 
VIII. Obiective pentru anul 2011 
Având în vedere rolul DJEP în coordonarea şi controlul metodologic al activităţii SPCLEP-urilor şi 

pentru eliminarea neajunsurilor care mai există, atât în activitatea noastră, cât şi cea din teritoriu, ne 
propunem următoarele obiective: 

1.Consilierea permanentă a primarilor din Răcăciuni, Palanca şi Secuieni, în legătură cu 
asigurarea spaţiului, logisticii şi a personalului instruit, în aşa fel încât DEPABD Bucureşti să avizeze 
funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, începând cu trimestrul II 
2012 (s-a avizat numai infiinţarea acestor servicii); 

 
Răspunde : Directorul executiv DJEP Bacău 

    Termen : 01.03. 2012 
 
2. Modificarea arondării actuale a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 

din judetul Bacău, conform art. 25 alin. 3 din O.G. 84/2001; 
 

Răspunde : Directorul executiv DJEP Bacău 
    Termen : 31.03. 2012 
3. Finalizarea instrucţiunilor interne, în vederea pregătirii documentaţiei pentru implementarea 

Sistemului de Management al Calităţii la nivelul DJEP Bacău; 
 

    Răspund : Toate compartimentele 
    Termen : semestrul I 2012 
 
4. Implementarea Sistemului de Management al Calităţii; 
 

 Răspunde : Directorul executiv DJEP Bacău 
    Termen : decembrie 2012 
 
5. Intensificarea activităţilor şi colaborarea cu factorii responsabili pentru identificarea şi punerea 

în legalitate a persoanelor care sunt restanţiere pe linie de evidenţa persoanelor; 
 
    Răspund : Şeful BEP + şefii SPCLEP  
    Termen : permanent 
 
6. Folosirea mijloacelor mass-media pentru informarea populaţiei cu privire la obligaţiile pe care le 

au pe linie de stare civilă şi evidenţa persoanelor; 
 

   Răspund : Compartimentul  resurse umane şi  compartimentul    
    secretariat,  juridic,  relaţii publice                                                                      
    Termen : permanent 
 
7.Extinderea bazei de date a aplicaţiei informatice, pentru gestionarea arhivei de stare civială şi 

implementarea  unor noi facilităţi de căutare; 
 

Răspunde: Compartimentul informatizare 
    Termen : septembrie 2012 
 
8.Intensificarea activităţilor pe linia protecţiei şi promovării drepturilor omului; 
    
   Răspunde : Directorul executiv DJEP Bc 
   Termen : permanent 
 
9. Continuarea organizării de instruiri profesionale la nivelul judeţului atât pe linie de evidenţa 

persoanelor, cât şi pe linie de stare civilă; 
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    Răspund : Şeful BEP+Şeful SSt.Civ. 
    Termen : permanent 
 
10. Comunicarea modului de soluţionare a unor speţe complexe către SPCLEP-urile şi/sau 

unităților administrativ-teritoriale din judeţ; 
 
    Răspund : Şeful BEP+Şeful SSt.Civ. 
    Termen : permanent 
 
11. Informatizarea stării civile la nivelul judeţului Bacău, prin achiziţionarea aplicaţiei software 

server la nivel judeţean şi aplicaţiilor client la nivelul unităţilor administrativ teritoriale (proiect iniţiat de 
MAI); 

 
  Răspunde : Directorul executiv DJEP Bacău 
  Termen : decembrie 2012 
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II. 3 DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BACĂU 

 

Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău s-a desfăşurat în 
conformitate cu ariile prioritare stabilite prin Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale si protecţiei 
copilului pentru perioada 2006 – 2011, actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 
107/29.06.2009, Planul Judeţean de Restructurare/Închidere a instituţiilor rezidenţiale pentru protecţia 
persoanelor adulte cu dizabilităţi şi Planul de acţiune pentru anul 2011, aprobat prin Hotarârea Consiliului 
Judeţean nr.57/20.04.2011. 

Obiectivul general al Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului îl 
reprezintă identificarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui 
parteneriat eficient în vederea asigurării de servicii sociale de calitate adaptate nevoilor copiilor şi 
persoanelor aflate în situaţii de risc, precum şi promovarea drepturilor acestora.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău a acţionat în anul 2011 cu 
prioritate în următoarele direcţii:  

- Continuarea procesului de descentralizare a sistemului de protecţie a copilului, a intervenţiei 
multisectoriale şi dezvoltării parteneriatului dintre instituţiile publice şi organismele private autorizate;  

- Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor părinteşti;  

- Creşterea responsabilizării comunităţilor locale în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a 
persoanei adulte cu handicap;  

- Prevenirea abandonului şi reducerea instituţionalizării prin oferirea de servicii alternative de 
protecţie;  

- Dezvoltarea serviciilor primare destinate copilului cu nevoi speciale şi adultului aflat în dificultate;  
- Încurajarea adopţiei naţionale;  
- Gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare implicate în sistemul de asistenţă şi 

protecţie socială;  
- Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor civile ale copiilor şi persoanelor adulte cu 

handicap;  
- Creşterea accesului la serviciile de sănătate şi adaptarea serviciilor medicale şi de promovare a 

sănătăţii;  
- Facilitarea accesului la toate formele de educaţie în condiţii nediscriminatorii;  
- Diversificarea modalităţilor de petrecere a timpului liber - promovarea activităţilor recreative şi 

culturale;  
- Prevenirea oricăror forme de maltratare a copilului;  
- Prevenirea şi combaterea acţiunilor şi comportamentelor deviante ale copiilor - intervenţie 

multidisciplinară şi interinstituţională împotriva abuzului, neglijării şi exploatării;  
- Specializarea personalului în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate;  
- Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi aflate în serviciile rezidenţiale. 
 
PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 
Direcţia de acţiune: Prevenirea separării copilului de familia sa 
Servicii de prevenire destinate copiilor aflaţi în risc de separare de părinţi 
 
D.G.A.S.P.C. Bacău acordă servicii cu un pronunţat caracter preventiv, respectiv de îngrijire şi 

recuperare de zi pentru copii cu dizabilităţi, servicii de informare şi consiliere pentru părinţi şi copii şi un 
serviciu specializat având şi o componentă rezidenţială destinat mamei şi copilului nou născut cu risc 
crescut de abandon, prin următoarele componente:  

Centrul de zi pentru copilul cu dizabilităţi Oneşti 
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Centrul de Zi pentru copilul cu dizabilitaţi Oneşti are drept misiune prevenirea abandonului şi 
instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a activităţilor de îngrijire, terapie educaţională, 
abilitare/reabilitare, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, 
orientare şcolară şi profesională, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau 
reprezentanţii legali. 

De serviciile Centrului de zi Oneşti beneficiază un număr de 162 copii cu dizabilităţi din care: 
- 71 copii proveniţi din familii (33 din municipiul Oneşti, 38 din comunele limitrofe). 
- 79 copii din sistemul rezidenţial de protecţie.  
- 12 copii din sistem AMP.  
 
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău oferă servicii de consiliere şi 

sprijin pentru parinţi şi copii prin intermediul specialiştilor din cadrul Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru 
Parinţi şi Copii. 

În perioada ianuarie-noiembrie 2011 în evidenţa Centrului s-au înregistrat 120 sesizări cu privire 
la 184 copii.  

Activitatea centrului a constat în:  
- consilierea din puncte de vedere social, psihologic şi juridic pentru depăşirea unor situaţii de 

dificultate; 
- informarea opiniei publice cu privire la serviciile oferite în cadrul Centrului. 
 
Centrul Maternal 
În cadrul D.G.A.S. P. C. Bacău, funcţionează un serviciu specializat de protecţie, adresat mamei 

şi copilului – Centrul Maternal a cărui misiune este prevenirea abandonului şi instituţionalizării nou 
nascutului. 

Centrul Maternal a înregistrat în perioada analizată un număr de 38 cereri/sesizări de găzduire, 
din care 37 cupluri mamă/copil (37 mame/55 copii) şi o gravidă au beneficiat de serviciile centrului. În 
urma implementării Programului personalizat de intervenţie pentru fiecare cuplu mama – copil, a 
anchetelor sociale la familia naturală şi rude până la gradul IV, a şedinţelor de consiliere de grup şi 
individuale, activităţilor de pregătire în vederea obţinerii unui loc de muncă, 25 cupluri mamă/copil s-au 
reîntors în familia naturală sau lărgită şi s-a realizat monitorizarea post-reintegrare a acestora. Din cei 55 
copii care au fost beneficiari ai centrului, pentru unul s-a instituit măsură de plasament la A.M.P. 

Între motivele care au condus la instituirea unei măsuri temporare de protecţie pentru mama şi 
copil/copii, un loc important îl ocupă lipsa locuinţei şi a unei surse de venit stabile - 16 cazuri şi violenţa 
intrafamilială – 13 cazuri, starea de minoritate - 2 mame minore, vagabondaj/prostituţie – 7 cazuri. 

 
Direcţia de acţiune: Mediul familial şi îngrijirea alternativă 
Copiii lipsiţi temporar de îngrijire în propria familie reprezintă o activitate deosebit de importantă şi 

complexă, ce implică preocupări centrate pe reintegrarea lui în familie, ca şi scop final. Pentru asigurarea 
unui mediu prielnic dezvoltării copiilor aflaţi în această situaţie s-au dezvoltat servicii specializate 
destinate copiilor aflaţi în îngrijire la asistenţi maternali profesionişti, copilului sau tânărului aflat în 
plasament, copilului aflat în tutelă, copilului aflat în procedura de adopţie sau încredinţat în vederea 
adopţiei, copilul aflat în monitorizare post-adopţie, precum şi servicii destinate familiei biologice a copilului, 
familiilor potenţial adoptatoare, familiilor de plasament şi asistenţilor maternali profesionişti.  

În cele ce urmează sunt prezentate cazurile instrumentate pe acest segment de activitate în 
perioada raportată: 

Servicii de protecţie specială de tip familial – asigurate prin Centrul pentru servicii de tip familial 
Centrul pentru servicii de tip familial, aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Bacău, asigură servicii de protecţie specială unui număr de 1225 beneficiari la data de 
30.11.2011 pe două componente după cum urmează: 

- Componenta Asistenţi Maternali Profesionişti.  
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- Componenta Plasamente de Tip Familial,Tutelă şi Evaluare a Copilului care a săvârşit o faptă 
penală şi nu răspunde penal. 

În perioada ianuarie - noiembrie 2011 s-au desfăşurat activităţi de monitorizare a evoluţiei copiilor 
pentru care s-a instituit măsura de protecţie specială la servicii de tip familial, urmărirea finalităţii planului 
individualizat de protecţie prin investigaţii în teren, precum şi evaluarea şi monitorizarea 
familiilor/rudelor/asistenţilor maternali care au în plasament copii.  

În scopul menţinerii legăturilor fireşti dintre copiii aflaţi în plasament la asistent maternal 
profesionist şi familia naturală extinsă, în anul 2011 s-a facilitat şi încurajat relaţionarea dintre aceştia prin 
mai multe întrevederi. S-au efectuat deplasări în familie în vederea reluării/menţinerii legăturilor cu familia 
naturală, au fost contactaţi telefonic şi s-a realizat corespondenţa între copil – părinte.  

În ceea ce priveşte îngrijirea alternativă în familie substitutivă la asistent maternal profesionist, 
putem evidenţia următoarele: 

La data de 30.11.2011 reţeaua de asistenţă maternală însuma un număr de 377 asistenţi 
maternali profesionişti la domiciliul cărora beneficiză de măsură de protecţie specială - plasament la AMP 
un număr de 596 copii, din care: 129 copii/tineri sunt încadraţi în grad de handicap. 

Situaţie comparativă copii în servicii de tip familial 2009 - noiembrie 2011  
(Grafic nr. 1) 
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Situaţia comparativă a Asistenţilor maternali profesionişti şi a copiilor ocrotiţi 2008 - noiembrie 
2011 

(Grafic nr. 2) 
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Din analiza graficelor anterioare se constată o oscilaţie accentuată a numărului copiilor care au 
beneficiat de îngrijire la asistenţi maternali profesionişti în cursul anului 2010, înregistrându-se o scădere 



Consiliul Judeţean Bacău 
Preşedinte Dragoş BENEA – Raport de activitate 2011 

 

69 
 

cu aproximativ 10%, procent datorat scăderii numărului de asistenţi maternali profesionişti de la 412 de 
persoane în anul 2010 la 377 în luna noiembrie 2011, ca urmare a pensionărilor, demisiilor asistenţilor 
maternali profesionişti înregistrate şi imposibilităţii realizării de noi angajări, ca urmare a măsurilor de 
austeritate impuse instituţiei.  

Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii în perioada ianuarie - noiembrie 2011: 
• Scăderea numărului de AMP în 2011, faţă de 2010, a condus la necesitatea plasării celui de-al 

doilea şi chiar celui de-al treilea copil la AMP care îndeplinesc condiţiile pentru acest lucru; 
• Aplicarea măsurilor de austeriate s-a reflectat negativ în rândul AMP; 
Activitatea Centrului de Servicii de Tip Familial a fost influenţată în mod negativ în anul 2011 de 

transformările socio-economice survenite pe parcursul anului care au condus la contracţia reţelei de 
asistenţi maternali profesionişti ca urmare a solicitării voluntare de încetare a contractelor de muncă şi 
implicit la scăderea numărului de copii plasaţi în asistenţă maternală şi, în anumite situaţii chiar 
reîntoarcerea acestora în sistem rezidenţial.  

 

Serviciul Adopţii 
Serviciul Adopţii are ca principal obiectiv promovarea adopţiei nationale care reprezintă finalitatea 

ideală în cazul copiilor lipsiţi de ocrotirea parinţilor naturali, prin adopţie respectându-se un drept 
fundamental al copiilor şi anume acela de a creşte într-o familie. 

În vederea atingerii obiectivului Serviciul Adopţii oferă persoanei/familiei potenţial adoptatoare 
informaţii complete despre procedura de atestare, în această perioada înregistrându-se un număr de 39 
persoane/familii care au depus cereri de evaluare ca familii/persoane apte să adopte, toate familiile 
primind atestat ca persoane/familie apte să adopte. 

Activitatea serviciulului a contribuit la dezinstituţionalizarea unui număr de 27 de copii aflaţi în 
sistemul de protecţie specială din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău. De asemenea, evidenţiem în mod pozitiv 
creşterea numărului de adopţii finalizate asigurându-se pentru copil un mediu familial stabil şi definitiv.  

 
Din analiza datelor se evidenţiază o creştere cu 10% a adopţiilor încuviinţate până la 30.11.2011 

comparativ cu anul 2010, creştere susţinută şi de un ansamblu de activităţi de promovare a adopţiei ca 
măsură alternativă de îngrijire a copiilor separaţi definitiv de părinţii lor.  

Se constată, în rândul familiilor/persoanelor care se află în evidenţa Serviciului Adopţii, 
mentalitatea „să nu adoptăm copii decât care sunt sub 2 ani” iar datorită procedurii îndelungate, copilul 
ajunge să treacă de vârsta de 3-4-5 ani şi în momentul acela nu mai este dorit în adopţie. 

Astfel, pentru a creşte numărul de copii pentru care se va identifica familia potrivită permanentă 
prin adopţie, se impune identificarea copiilor potenţiali adoptabili la o vârstă cât mai mică şi, de 
asemenea, încercarea selecţiei de familii care să adopte copii peste 3 ani aflaţi în sistemul de protecţie. 
De asemenea, având în vedere complexitatea procesului de adopţiei, se impune formarea continuă a 
personalului prin instruire şi cursuri de formare profesională în special pe tehnicile de consiliere cuplu 
familie/copil (familie adoptatoare, familie biologică, copil adoptabil). Din aceste considerente se impune 
fidelizarea relaţiei client/specialist în vederea oferirii unor servicii de calitate şi performanţă. 

 
Direcţia de acţiune: protecţia copilului în sistem rezidenţial 
Prin intermediul serviciilor de îngrijire în sistem rezidenţial, se oferă acces copiilor şi tinerilor aflaţi 

în dificultate şi lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijirea părinţilor lor, pe o perioadă de timp determinată, 
servicii de: găzduire, îngrijire, educaţie, recuperare şi reabilitare, pregătire în vederea reintegrării sau 
integrării familiale şi socio-profesionale, servicii de recuperare pentru copiii cu handicap (consultaţii 
medicale, fizioterapie, kinetoterapie, masaj, logopedie, ergoterapie, meloterapie), servicii de formare a 
deprinderilor de viaţă independentă, recreative, de socializare, servicii de menţinere a legăturii copilului cu 
familia sa, servicii de consiliere, sprijin pentru părinţi, servicii de informare la nivelul comunităţii şi de 
asemenea servicii individualizate pentru o bună dezvoltare fizică şi psihică a copiilor.  
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Servicii de protecţie specială în sistem rezidenţial (centre rezidenţiale) 
Plasamentul în sistem rezidenţial a înregistrat în perioada ianuarie - noiembrie 2011 o uşoară 

scădere, la data de  30.11.2011 aflându-se 401 de copii în astfel de centre faţă de 410 copii la sfârşitul 
anului 2010, scădere datorată integrărilor socio-profesionale, familiale şi intervenţiei eficiente a 
specialiştilor D.G.A.S.P.C. Bacău.  

 
Obiectivele prioritare în domeniul protecţiei speciale de tip rezidenţial derivate din Strategia 

judeţeană în domeniu au vizat continuarea procesului de dezinstituţionalizare, îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor şi continuarea procesului de închidere a instituţiilor de tip clasic, prin:  

Închiderea Centrului Rezidenţial ,,Alexandra” Oneşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Bacău nr.145/14.11.2011, şi înfiinţarea Centrului de Servicii Sociale “Alexandra” Oneşti, 
începând cu data de 01.01.2012, în parteneriat cu Fundaţiile ,,Hope and Homes for Children” România şi 
SERA România, care are în structură:  

Reţeaua de case de tip familial, cu o capacitate totală de 60 locuri (5 case de tip familial - 2 
construite de Fundaţia SERA România, şi 3 de Fundaţia HHC România, construcţii în curs de finalizare 
până la finele anului 2012). 

Centrul de îngrijire pentru tineri cu dizabilităţi Oneşti, cu o capacitate de 30 locuri, 
Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi Oneşti, cu o capacitate de 85 locuri, prin 

transformarea Centrului de zi pentru copilul cu dizabilităţi Oneşti. 
 

Centrul de servicii sociale "Alexandra" 
Oneşti a fost inaugurat la data de 17.10.2011. 
Reabilitarea, amenajarea şi dotarea integrală a 
Centrului de recuperare pentru copilul cu 
dizabilităţi precum şi construcţia şi dotarea 
integrală a două case de tip familial pentru copiii 
cu dizabilităţi au fost realizate din resursele 
financiare ale Fundaţiei SERA România, având 
o valoare totală de 705.000 euro (2.957.000 lei). 

O parte din dotarea Centrului de 

Recuperare a fost finanţată de către Societatea 

E-On. 

Închiderea Centrului Rezidenţial “Ghiocelul” Bacău prin parteneritul încheiat cu Fundaţia HHC 
România, şi înfiinţarea Centrului de Servicii Sociale “Ghiocelul” Bacău, începând cu data de 01.01.2012 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.145/14.11.2011. 

Centrul are următoarea structură organizatorică: 
Reţeaua de case de tip familial, cu o capacitate totală de 45 locuri, şi 
Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi, cu o capacitate de 100 locuri.  
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Evoluţia sistemului de protecţie specială a copilului în sistem rezidenţial este prezentată în 
graficele următoare.  

 
Dinamica numărului de copii/tineri ocrotiţi în sistem rezidenţial  (Grafic nr. 3) 
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Situaţie comparativă decembrie 2007 – noembrie 2011 privind copii/tinerii instituţionalizaţi  
(Grafic nr. 4) 
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 Situaţia prezentată în tabel relevă faptul că numărul de copii/tineri protejaţi în sistemul de 
protecţie specială de tip rezidenţial este în scădere de la an la an. 

La 30.11.2011, din totalul copiilor/tinerilor instituţionalizaţi în centrele rezidenţiale, 267 au vârste 
cuprinse între 14 - 18 ani şi ≥ 18 ani, 243 copii/tineri sunt încadraţi în grad de handicap, din care: 137 
copii/tineri au certificat de încadrare într-un grad de handicap emis de Comisia pentru Protecţia Copilului, 
iar 106 tineri au certificat de încadrare într-un grad de handicap emis de Comisia Judeţeană de Evaluare 
a persoanelor cu handicap pentru adulţi. Din totalul de copii/tineri cu certificat de încadrare într-un grad de 
handicap, 8 copii/tineri sunt infectaţi HIV. 

La sfârşitul perioadei raportate, în unităţile de asistenţă şi protecţie a copilului din alte judeţe erau 
ocrotiţi 21 copii/tineri în centrele rezidenţiale ale serviciilor publice de asistenţă socială. Sunt persoane cu 
deficienţe senzoriale care au orientare şcolară pentru forme de învăţământ special, inexistente în judeţul 
Bacău. 

 

Centrul de primire în regim de urgenţă 
În perioada analizată, au beneficiat de servicii în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă un 

număr de 148 copii, din care: 58 copii cu dispoziţie de plasament în regim de urgenţă/ordonanţă 
prezidenţială, 54 copii cu referate de găzduire, 36 copii în tranzit. 
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Un număr de 29 cazuri copii cu măsură de potecţie în regim de urgenţă, au fost soluţionate prin: 
reintegrare în familia naturală –  2 copii, plasament AMP – 2 copii, plasament în sistem rezidenţial public – 
17 copii, plasament în sistem rezidenţial privat - 8 copii; 

La data de 30.11.2011 beneficiau de serviciile Centrul de Primire în Regim de Urgenţă un număr 
de 29 copii, din care 23 de copii cu dispoziţie în regim de urgenţă şi 6 copii cu ordonanţă preşedenţială. 

Durata medie de oferire a serviciilor/beneficiar în centru a fost de 4,3 luni, perioadă relativ lungă 
dacă se iau în considerare prevederile actelor normative care reglementează protecţia copilului în regim 
de urgenţă.  

 
Situaţie comparativă decembrie 2007 – noiembrie 2011 privind copii/tinerii instituţionalizaţi în 

CPRU 
(Grafic nr. 5) 
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Se constată o creştere a numărului de copii care au beneficiat de serviciile centrului, o creştere 

care a fost influenţată în mod negativ în anul 2011 de transformările socio-economice survenite pe 
parcursul anului. 

 
Servicii de asistenţă şi sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu dizabilităţi sau cerinţe 

educative speciale  
Creşterea gradului de integrare socio-profesională a tinerilor care urmează să părăsească 

sistemul de protecţie, reprezintă un obiectiv important al instituţiei, în acest sens desfăşurându-se 
activităţi atât cu caracter direct (desfăşurate concret cu copiii), cât şi indirect (care conduc prin aplicarea 
măsurilor prevăzute la atingerea obiectivului propus).  

 
Centrul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă (C.D.V.I) 
Activitatea centrului vizează tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani şi au încheiat o formă de 

învăţământ, dar şi cei care sunt în pragul vârstei de 18 ani, care sunt sprijiniţi în vederea formării 
deprinderilor de viaţă independentă în căutarea activă a unui loc de muncă, ocuparea şi păstrarea 
acestuia. Aceştia beneficiază de asistenţă personalizată în cazul în care se află în dificultate, în privinţa 
integrării profesionale sau necesită suport integrativ specializat şi sunt îndrumaţi şi monitorizaţi în vederea 
dobândirii independenţei personale şi profesionale. Activităţile din cadrul acestui serviciu s-au desfăşurat 
în anul 2011 conform următoarelor obiective:  

- Pregătirea tinerilor beneficiari, în raport cu vârsta, studiile şi legislaţia în vigoare, în vederea 
integrării active a acestora pe piaţa muncii la părăsirea sistemului de protecţie, 

- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copiii şi tinerii aflaţi în 
sistemul de protecţie, 

- Atenuarea factorilor de risc care conduc la marginalizarea şi excluziunea socială a tinerilor. 
În perioada ianuarie – noiembrie 2011, activitatea s-a concretizat în următoarele rezultate:  
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- 41 tineri din comunitate au beneficiat de servicii specializate; 
- 21 tineri integraţi socio-profesional;  
- 22 tineri au beneficiat de suport pentru o locuinţă de tip social;   
- 3 tineri au beneficiat de sprijin şi îndrumare pentru recalificare profesională; 
- 29 tineri sprijiniţi şi referiţi A.J.O.F.M. Bacău, pentru programe de măsuri active; 
- 28 tineri au participat la Bursele locurilor de muncă; 
- 16 tineri sprijiniţi pentru rezolvarea situaţiei legate de documentele personale; 
- 35 tineri cuprinşi în procesul de monitorizare post-integratorie.  
 
Direcţia de acţiune: Servicii specializate în domeniul protecţiei copilului  
Servicii oferite copiilor străzii 
 
Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii “Morcoveaţă” 
Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii “Morcoveaţă” are ca obiect de activitate 

acordarea de servicii sociale specializate, respectiv: primire si găzduire temporară, asistenţă medicală şi 
îngrijire, suport emoţional şi consiliere psihologică, educaţie, reintegrare familială şi comunitară pentru 
“copiii străzii”. 

În perioada ianuarie - noiembrie 2011 s-au acordat servicii de tip rezidenţial unui număr de 41 de 
copii, din care:  

- 12 copii care locuiesc cu familia şi merg din proprie iniţiativă în stradă la cerşit, spălat parbrize, 
prestat alte activităţi generatoare de venit, cu vârste cuprinse între 8-17 ani. 

- 25 copii care trăiesc în stradă fără familie, cu vârste cuprinse între 3-17 ani. 
- 4 copii care locuiesc în stradă cu familiile, cu vârste cuprinse între 5-10 ani. 
În scopul reducerii cauzelor care generează apariţia fenomenului „copiii străzii” şi a efectelor 

acestuia şi reducerea numărului de copii aflaţi în stradă Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii 
“Morcoveaţă” a încheiat convenţii de parteneriat cu: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, Serviciul 
Public de Asistenţă Socială Bacău, Poliţia Primăriei Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău şi Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău şi protocoale de 
colaborare cu: Asociaţia “Ovidiu Rom”, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Decanatul Romano-Catolic 
Bacău şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău. 

 
Servicii asigurate copiilor aflaţi în risc de abuz, neglijare, exploatare 
În sistemul de asistenţă socială, un accent deosebit este pus pe problematica abuzului, neglijării 

şi exploatării, fenomene care produc efecte ireversibile asupra dezvoltării personalităţii copilului. Acestei 
categorii de beneficiari, în cadrul instituţiei noastre, le sunt oferite următoarele servicii: consiliere socială 
pentru copiii şi părinţii acestora, evaluare psihologică pentru copil, consiliere individuală şi de grup sau 
demers suportiv în funcţie de caracteristicile de vârstă sau mentale ale copilului sau caracteristicile 
situaţiei de criză care a fost semnalată, consilierea agresorului cu consimţământul scris al acestuia sau la 
solicitarea instanţei, consiliere familială şi parentală acordată părinţilor copilului sau reprezentanţilor legali, 
evaluarea relaţiilor copil-părinte sau copil, a altor persoane cu rol tutoral, evaluarea reţelei sociale din care 
provine copilul şi a gradului de risc al mediului de provenienţă, monitorizarea cazului sau luarea unei 
măsuri de protecţie specială pentru copil, dacă acest lucru se impune. 

 
Centrul pentru Servicii de Intervenţie în Regim de Urgenţă în domeniul protecţiei copilului 
În anul 2011 Centrul a desfaşurat o activitate complexă şi diversificată vizând următoarele 7 

categorii de beneficiari: copilul abuzat, neglijat, exploatat, abandonat, copilul străzii, copilul repatriat şi 
copilul victimă a traficului de persoane. 

Concret, activităţile s-au concentrat pe evaluarea şi responsabilizarea persoanelor adulte care au 
în îngrijire copii, iar în situaţiile de încălcare a drepturilor copilului, s-au căutat şi identificat alternative 
viabile pentru ca minorii să beneficieze de un mediu stabil, securizant.  
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Încă de la începutul anului 2011, aşa cum reiese din statistica prezentată anterior, D.G.A.S.P.C. 
Bacău, prin serviciile de intervenţie în regim de urgenţă, a identificat peste 269 cazuri de copii neglijaţi 
grav de către proprii părinţi, pentru care au fost emise un număr de 36 dispoziţii de plasament în regim de 
urgenţă şi, în 4 cazuri, a fost iniţiată urmărirea penală a agresorului.  

 
Servicii de evaluare complexă a copiilor 
La 30.11.2011, în evidenţa Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi sunt 2380 

copii cu dizabilităţi, încadraţi în grad de handicap/orientaţi şcolar, din care: 2067 copii încadraţi în grad şi 
313 copii cu certificate de orientare şcolară care nu necesită încadrare în grad. 

Distribuţia pe grade este următoarea: 
- Gradul grav – 1153 copii; 
- Gradul accentuat – 390 copii; 
- Gradul mediu – 507 copii; 
- Gradul uşor -  17 copii 
În perioada raportată au primit certificate de încadrare în grad de handicap un număr de  297 

cazuri noi şi 2083 cazuri au fost reevaluate conform prevederilor legale şi nevoilor copiilor. 
Din analiza datelor statistice existente, la nivelul serviciului se remarcă faptul că, din totalul de 

2380 copii cu dizabilităţi, 2032 copii se află în familii, 177 copii sunt în centrele rezidenţiale sistem public, 
12 copii în centre rezidenţiale sistem privat, 131 copii sunt protejaţi la AMP, 28 copii sunt în plasament la 
familii/persoane/rude.  

Prin H.C.J. nr. 67/30.04.2010 a fost inclusă în structura Serviciului, Unitatea mobilă de intervenţie 
la domiciliu formată din 3 echipe mobile, în scopul sprijinirii recuperării şi integrării sociale a copiilor cu 
dizabilităţi şi a dezvoltării şi profesionalizării serviciilor locale de recuperare terapeutică.  

În perioada raportată, echipele mobile s-au deplasat în 51 de localităţi şi au asigurat servicii 
pentru 169 copii cu handicap neuropsihic şi neuromotor şi pentru 158 de familii care au în întreţinere copii 
cu deficienţe neuropsihice şi neuromotorii.  

La data de 30.11.2011, în baza de date a Unităţii Mobile de Intervenţie la Domiciliu, se aflau 109 
beneficiari din care: 52 cu afecţiuni neuropsihice, 12 cu afecţiuni neuromotorii şi 45 cu afecţiuni asociate 
(neuropsihice şi neuromotorii). 

 
ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI 
În perioada ianuarie-noiembrie 2011, Comisia pentru Protecţia Copilului Bacău a analizat un 

număr total de 2658 dosare, din care 1950 de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap şi 312 
de orientare şcolară, 396 fiind cu măsuri de protecţie specială. 

O analiză succintă a măsurilor de protecţie specială a copilului adoptate de comisie în această 
perioadă ne înfăţişează următoarea situaţie: 

- total hotărâri adoptate 396, din care: 27 hotărâri pentru cazurile noi care au necesitat instituirea 
unei măsuri de protecţie, 46 hotărâri de modificare a măsurilor stabilite în baza Legii nr. 272/2004, 71 
hotărâri de menţinere a măsurii de plasament până la finalizarea studiilor sau până la integrarea socio-
profesională, 100 hotărâri de încetare a măsurii de protecţie specială, 1 hotărâre de atestare şi  151 
hotărâri de reatestare AMP. 

Cele 27 cazuri noi au fost după cum urmează: - 15 plasament la rude/alte familii, 2 - plasament la 
asistent maternal profesionist, 6 - plasament în centre rezidenţiale din judeţul Bacău, 4 - plasament la 
organisme privat autorizate din judeţul Bacău. 

În ceea ce priveşte reevaluarea periodică a hotărârilor privind măsurile de protecţie, C.P.C. Bacău 
a analizat un număr de 46 dosare cu propunere de modificare a hotărârilor de plasament astfel: 

- pentru 27 copii care se aflau în plasament la A.M.P: 17 - plasament la alt A.M.P, 7 - în 
plasament la rude/alte familii, 3 - în plasament la O.P.A. Bacău.                                                

- pentru 3 copii care se aflau în plasament la O.P.A. Bacău: - plasament la C.R. Bacău.                   
- pentru 15 copii care se aflau în plasament la C.R. din Bacău: - în plasament la alt C.R.                             
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- pentru 1 copil care se afla în plasament la C.R. din alt judeţ (pe perioada cursurilor şcolare) - 
plasament la AMP  

În baza art. 51, alin. 2 şi 3, Comisia pentru Protecţia Copilului Bacău a adoptat un număr de 71 
hotărâri de menţinere a măsurilor de plasament pentru tinerii peste 18 ani care îşi continuă studiile sau 
care, deşi au absolvit, nu au putut fi integraţi socio-profesional din motive neimputabile lor, astfel: 26 - 
plasament AMP, 20 - plasament familial, 21 - plasament C.R. alte judeţe, 3 - plasament O.P.A. Bacău, 1 - 
plasament C.R Bacău.                                    

În aceeaşi perioadă, comisia a dispus încetarea unui număr de 100 de hotărâri, defalcate astfel: 
- pentru 25  copii care beneficiau de măsură de protecţie la rude/familii din jud. Bacău, prin efectul 

legii.  
- pentru 20 copii care beneficiau de măsură de protecţie la AMP: 4 - prin reintegrare în familia 

naturală, 16 -  prin efectul legii.                                               
- pentru 32 copii care beneficiau de măsură de protecţie la C.R. din Bacău: 31 - prin efectul legii, 

1 - transfer în judeţul de domiciliu.                       
- pentru 7 copii care beneficiau de măsură de protecţie la C.R. din alte judeţe, prin efectul legii.                          
- pentru 16 copii care beneficiau de măsură de protecţie la O.PA. Bacău: 3 - prin reintegrare în 

familie,13 - prin efectul legii.                                              
 
PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP/PERSOANE ADULTE ÎN DIFICULTATE 
Direcţia de acţiune: Asigurarea accesului la servicii sociale şi medicale a persoanelor cu 

dizabilităţi şi prevenirea instituţionalizării. 
 
Persoanelor vârstnice şi celor cu handicap ocrotite în cadrul propriilor familii, în vederea 

îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a prevenirii instituţionalizării acestora, le sunt oferite servicii specializate 
constând în: suport informaţional privind drepturile şi facilităţile conferite de legislaţie, consiliere atât 
persoanelor aflate în dificultate, cât şi aparţinătorilor acestora, în vederea menţinerii integrităţii familiei, 
precum şi servicii de mediere în vederea optimizării relaţiilor beneficiarilor în familie şi în comunitate. 

În perioada raportată au fost asigurate următoarele servicii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi 
neinstituţionalizate: 

- au fost eliberate 1943 acorduri, din care 549 pentru asistent personal şi 1394 pentru 
indemnizaţie; 1823 solicitări pentru anchetă socială (561 pentru asistent personal şi 1262 pentru 
indemnizaţie) ; 

- s-au eliberat un număr de 18.889 bilete CFR,  27.544 bilete ITA, 663 legitimaţii de transport 
CFR pentru persoane cu handicap, 488 legitimaţii transport urban pentru persoane cu handicap şi 
asistenti personali; 

- au fost preluate un număr de 5234 dosare privind acordarea prestaţiilor sociale, cazuri noi şi 
prelungiri în baza Legii 448/2006 rep.2008 (indemnizaţie şi buget personal complementar). 

- au fost soluţionate 41 de cereri,  iar 15 cereri nu au fost aprobate; 
- s-au eliberarat un număr de 51 adeverinţe pentru Casa Judeţeană de Pensii Bacău, în vederea 

obţinerii biletelor de transport; 
- au fost demarate acţiuni de mediatizare prin toate mijloacele şi în toate instituţiile publice a 

facilităţilor persoanelor cu handicap şi a obţinerii rovinietei gratuite pentru 191 persoane cu handicap sau 
însoţitorii acestor persoane; 

- s-a raspuns la 12 solicitări din partea unor societăţi comerciale privind necesarul de acte şi 
legislaţia în domeniu privind acreditarea ca şi unităţi protejate şi actele normative necesare funcţionării 
unei întreprinderi sociale tip unitate protejată.  

De asemenea, s-a avut în vedere asigurarea serviciilor destinate protecţiei persoanelor vârstnice 
aflate în dificultate, astfel: - cererile de îngrijire pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate sunt 
numeroase dar, datorită lipsei de personal şi a ariei mari a teritoriului unde îşi au domiciliul aceste 
persoane, serviciile de îngrijire la domiciliu se acordă preponderent persoanelor care domiciliază în 
municipii şi oraşele Comăneşti şi Moineşti. 
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Priorităţile pentru dezvoltarea serviciilor pentru persoane vârstnice sunt: extinderea reţelei de 
îngrijire la domiciliu şi la alte primării din judeţul Bacău, cât şi aplicarea de proiecte ce vizează înfiinţarea 
unor centre de zi destinate persoanelor vârstnice. 

 
Direcţia de acţiune: Servicii rezidenţiale destinate protecţiei persoanelor cu handicap şi a 

persoanelor vârstnice 
II.1. Îmbunătăţirea condiţiilor de îngrijire şi asistenţă în cadrul centrelor rezidentiale de 

îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi 
Sistemul de protecţie specială de tip rezidenţial pentru persoanele adulte din judeţul Bacău 

cuprinde 10 Centre, din care: 9 centre rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi şi 1 centru de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane vârstnice, de serviciile cărora beneficiază un număr de 892 persoane 
adulte/vârstnice, din care: 717 sunt încadrate în grade de handicap, iar 185 persoane sunt cazuri sociale.  

În cadrul serviciilor rezidenţiale destinate persoanele adulte, sunt asigurate cumulativ, servicii de 
găzduire pe o perioadă determinată, servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a 
competenţelor profesionale, respectiv, consiliere socio-profesională şi psihologică, orientare profesională, 
informare, educaţie civică şi educaţie pentru promovarea şi menţinerea sănătăţii.  

Situaţia comparativă - adulţi instituţionalizaţi în funcţie de judeţul de provenienţă în anii 2009 - 
2010 – 2011  

(Grafic nr. 6)  
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În perioada ianuarie - noiembrie 2011, dinamica numărului de  persoane instituţionalizate este 
influenţată de numărul de intrări (cazuri de instituţionalizare din familie) şi decese.  

Deoarece la nivelul comunităţilor nu sunt dezvoltate servicii de îngrijire, recuperare şi reabilitare 
pentru persoanele cu dizabilităţi care să faciliteze menţinerea acestora în mediul familial, atunci când apar 
situaţii de criză sau familia este în imposibilitatea de a-şi asuma responsabilitatea îngrijirii, singura opţiune 
este cea de a solicita instituirea unei măsuri de protecţie specială, situaţie ce justifică atât numărul de 
instituţionalizări (51 cazuri din familie), cât şi numărul mare de cereri de asistare aflat în evidenţa 
D.G.A.S.P.C. Bacău (122 cereri la 30.11.2011). 
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Dinamica numărului persoanelor instituţionalizate în perioada 01.01.2011 – 30.11.2011 
(Grafic nr. 7) 
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(Grafic nr. 8) 
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În ceea ce priveşte promovarea persoanei cu handicap ocrotită în centre rezidenţiale, s-au 
desfăşurat activităţi pe diverse domenii: 

- socializare: integrare în comunitate  – activităţi cu voluntarii Liceului „Sf. Iosif” din Bacău;   
- activităţi artistice: susţinerea unor momente artistice în zilele de 1 si 8 Martie; participarea trupei 

de teatru de la C.R.R.N. Răcăciuni la Spectacolul „Bun venit Primăvară” organizat de Centrul de Zi 
„Norocel” în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău, având ca invitaţi Liceul de 
Artă „George Apostu”  Bacău şi Liceul pentru cei cu deficienţe de vedere din Buzău la sala Ateneu a 
Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău; 

 - activităţi sportive: participarea beneficiarilor din lotul sportiv de la C.R.R.N. Răcăciuni la 
„Decathlon – Relay Run Throught Europe” – 28.04.2011-17.05.2011 organizat de „Integrative Meetings of 
Friends” – Monaco, Italia; 

-  promovarea şi valorificarea produselor realizate de beneficiari în cadrul atelierelor: participare la 
expoziţia cu vânzare „Întâmpinarea Mărţişorului”  în perioada 21.02.2011 – 23.02.2011, la Colegiul Vasile 
Alecsandri.  

În data de 19.04.2011 D.G.A.S.P.C. Bacău a organizat cea de a-III-a ediţie a expoziţiei concurs 
intitulat „Cel mai frumos ou de Paşte”. Scopul acestei expoziţii a fost stimularea creativităţii persoanelor 
ocrotite în centrele rezidenţiale prin valorizarea produselor activităţii de terapie ocupaţională. Participanţii 
şi-au expus produsele în piaţeta din faţa Casei de Cultură de unde băcăuanii au putut cumpăra 
ornamente sau ouă unicat, dar au şi votat cele mai reuşite ouă. La această expoziţie au participat şi 
câteva O.N.G.-uri şi fundaţii. Primul loc a fost câtigat de Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
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Neuropsihiatrică Răcăciuni, locul II de Fundaţia de Sprijin Comunitar, locul III de Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Răchitoasa, iar premiul special de Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi „Costache Negri" din Târgu Ocna. Premiile au constatat în diplome şi materie primă pe care 
participanţii să o folosească la confecţionarea de produse similiare pentru ediţia viitoare.                     

 
2.2. Implementarea obiectivelor din planul de restructurare/închidere a instituţiilor 

rezidenţiale pentru persoanele cu handicap 
 
C.R.R.N. RĂCĂCIUNI 
A fost demarat proiectul „Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

Răcăciuni” ce presupune construirea unui Complex de Servicii Comunitare format din Reţea de patru 
Locuinţe Protejate de Tip Familial şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 
din comuna Filipeşti; lucrările de execuţie au început la data de 21.11.2011 şi se vor derula pe o perioadă 
de 12 luni. 

 
III: Direcţia de acţiune: Asistenţa socială a victimelor violenţei domestice şi traficului de 

persoane adulte 
 
Serviciul de Incluziune Socială a Victimelor Violenţei în Familie şi a Traficului de Persoane Adulte 

desfăşoară activitate de protecţie socială pe trei paliere, astfel: 
Incluziunea socială a grupurilor defavorizate 
Obiectiv: 
- Identificarea precisă a factorilor de intervenţie cu scopul de a găsi indicatori capabili de a ne 

permite intervenţii practice pentru combaterea excluziunii. 
Cazuistică: 
În acest an, au fost instrumentate un număr de 21 cazuri, dintre care 6 cazuri au fost înaintate 

către Fundaţia HHC România, în vederea sprijinirii familiilor aflate în situaţii de risc;   
Prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Intervenţii la nivel individual şi relaţional: 
Cazuistica: 
Nr. cazuri active la 30.11.2011 = 24; 
Traficul de persoane adulte: 
Cazuistica: 
În acest an, au fost instrumentate un număr de 25 cazuri de trafic persoane adulte;  
Înregistrări tardive/transcrieri acte: 
Cazurile cu privire la situaţiile de înregistrare tardivă a copiilor/adulţilor care apar la nivelul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, sunt soluţionate şi reprezentate în 
faţa instanţelor de judecată de către consilierul juridic din cadrul serviciului. 

În anul 2011 au fost sesizate, pe raza judeţului Bacău, un număr de 22 cazuri de copii şi tineri 
neînregistraţi în registrele de stare civilă; 

În prezent sunt in lucru: 6 cazuri, o transcriere de act şi 5 inregistrări tardive ale naşterii; 
 
IV. Direcţia de acţiune: Servicii de evaluare complexă destinate adulţilor 
 
4.1. Încadrarea în grad de handicap a persoanelor cu dizabilităţi 
În perioada raportată, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi a eliberat un 

număr de 4642 certificate, din care: 1184 cazuri noi şi 3458 cazuri reevaluate. 
La data de 30.11.2011 sunt în evidenţa Secretariatului Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap un număr de 15.068 persoane cu dizabilităţi neinstituţionalizate, din care: 
- Gradul grav - 5544; 
- Gradul accentuat - 8477; 
- Gradul mediu - 1008; 
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- Gradul uşor – 39; 
  
4.2. Drepturi şi facilităţi oferite persoanelor cu handicap 
 
În prezent beneficiază de drepturi şi facilităţi un număr de 14.889 persoane cu handicap, 

neinstituţionalizate, din care: 
- Copii – 1.335, din care: 
- Gradul grav – 831 
- Gradul accentuat - 222 
- Gradul mediu – 282 
- Adulţi – 13.554, din care:  
- Gradul grav – 4.814 
- Gradul accentuat -  7.872 
- Gradul mediu – 867 
- Gradul uşor - 1. 
Situaţia plăţilor efectuate conform prevederilor Legii 448/2006 şi republicată este prezentată în 

secţiunea privind activitatea economico-financiară din prezentul raport. 
 
ATRAGERE DE SURSE DE FINANŢARE PRIN ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE DE 

PROIECTE 
Proiecte finalizate: 
1. Proiect “Autorităţi responsabile! Comunităţi implicate!”  
Proiectul a fost implementat de DGASPC Bacău, timp de 12 luni (29.07.2010-28.07.2011),  cu 

finanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”,  
Axa Prioritară 2 – “Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice”, cu accentul pus pe 
procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Sprijin pentru procesul de descentralizare 
sectorială a serviciilor”, Operaţiunea “Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate / 
deconcentrate din cele trei sectoare prioritare”. 

 
Proiecte în implementare:  
1. Proiect “Sprijinirea Copiilor Invizibili” 
Proiectul este finanţat şi implementat de UNICEF România, în perioada februarie-decembrie 

2011, la nivelul a opt judeţe: Bacău, Botoşani, Buzău, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui şi Vrancea.  
2. Proiect “Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni” 
Proiectul este derulat de DGASPC Bacău, în cadrul  Programului de Incluziune Socială cu 

finanţare de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Guvernul României prin ANPH şi 
cofinanţare de la Consiliul Judeţean Bacău, şi se înscrie în domeniile de intervenţie ce vizează 
restructurarea în vederea închiderii Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni, 
prin crearea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă a Personei cu Dizabilităţi Filipeşti cu o capacitate de 48 de 
locuri şi a unei reţele de 4 locuinţe maxim protejate în comuna Filipeşti. 

 
Proiecte depuse în vederea obţinerii finanţării în calitate de solicitant: 
1. Proiect “Economie socială pentru dezvoltare locală sustenabilă” 
Proiectul este depus de DGASPC Bacău cu sprijinul UNICEF România, în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane“ - Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, 
Domeniul Major de Intervenţie 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale” şi vizează promovarea iniţiativelor 
antreprenoriale prin dezvoltarea unui cadru judeţean de politică publică în domeniul economiei sociale, 
care să stimuleze dezvoltarea iniţiativelor locale de tip întreprindere socială ca răspuns la problemele 
identificate de integrare socială şi pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate.  

2. Proiect “Modernizarea sistemelor de încălzire prin instalaţii care utilizează energie regenerabilă 
în cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău” 
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Proiectul este depus în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire prin instalaţii 

care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire” 
finanţat prin Fondul de Mediu, având ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin 
modernizarea/completarea instalaţiilor de încălzire existente în cadrul unităţilor aparţinând D.G.A.S.P.C. 
Bacău, cu instalaţii de încălzire ce folosesc energia solară în vederea reducerii consumului de 
combustibili fosili. 

       
Proiecte depuse în vederea obţinerii finanţării în calitate de partener: 
1. Proiect “Economia Socială – O nouă provocare pentru tinerii din instituţiile de protecţie socială 

din judeţul Bacău” 
Proiectul a fost depus de Asociaţia Trust Orfelinat Ungureni în parteneriat cu DGASPC Bacău şi 

S.C. EWC România SRL şi are ca obiectiv crearea de noi forme de economie socială pentru integrarea în 
muncă a tinerilor care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului prin: înfiinţarea a două 
structuri ale economiei sociale care să asigure locuri de muncă pentru 16 tineri ce vor fi angajaţi şi 
consiliaţi, dezvoltarea competenţelor şi certificarea a 31 de specialişti din domeniul incluziunii sociale şi 
consilierea şi medierea profesională a tinerilor. 

2.  Proiect  “O şansă pentru tineri”  
Aplicantul proiectului este Societatea Naţională de Cruce Roşie, în parteneriat cu DGASPC 

Bacău şi S.C. NOVENSIS Bucureşti, iar obiectivul general se referă la promovarea capacităţii de ocupare 
a tinerilor supuşi riscului de excluziune socială care se află în centrele de plasament sau care au părăsit 
aceste centre prin consiliere, formare profesională şi integrare pe piaţa muncii. 

3. Proiect “Întreprinderile sociale – o şansă pentru persoanele dezavantajate pe piaţa muncii”   
Aplicantul proiectului este Centrul Regional de Resurse în Turism Iaşi, în parteneriat cu DGASPC 

Bacău, S.C. Rosid Prod. SRL Moineşti şi S.C. Passo Doble SRL Oneşti. Obiectivul vizează creşterea 
capacităţii de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi incluzivă la nivelul comunităţilor locale din regiunea 
Nord - Est. 

4. Proiect “Economia socială - o provocare în integrarea pe piaţa muncii a persoanelor în 
dificultate” depus de Asociaţia “Un nou început” Bucureşti şi DGASPC Bacău. 

5. Proiect “Economia socială – o şansă pentru viitor” depus de Asociaţia “Un nou început” 
Bucureşti în parteneriat cu  DGASPC Bacău. 

6. Proiect “Şi ei trebuie să aibă o şansă - Program de sprijin pentru integrarea socială şi 
profesională a persoanelor cu tulburări din spectrul autist”.   

Proiectul este derulat de Fundaţia Romanian Angel Appeal în calitate de aplicant principal, în 
parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Copilului şi Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România. 

La nivelul judeţului Bacău, partenerii proiectului sunt DGASPC şi Asociaţia de Caritate, Misiune şi 
Ajutor Betania. 

7. Proiect “Femei pentru femei – Program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în 
ocupaţia de baby sitter” 

Proiectul este derulat de Fundaţia Romanian Children Appeal, Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale şi DGASPC Bacău, cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3. “Promovarea Egalităţii de 
şanse pe piaţa muncii”. 

  

CONCLUZII 
În calitate de principal furnizor de servicii sociale specializate la nivel judeţean D.G.A.S.P.C. 

Bacău (28 servicii sociale acreditate), a avut ca obiectiv de referinţă dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor sociale specializate în scopul continuării procesului de reformă a sistemului de asistenţă socială 
la nivelul judeţului Bacău. Instituţia şi-a promovat serviciile şi activităţile printr-o activitate de comunicare 
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realizată prin conferinţe de presă, comunicate, prezentări în şcoli, audienţe, diferite întâlniri, adresate atât 
beneficiarilor serviciilor de prevenire cât şi publicului larg, comunităţii.  

În urma experienţei acumulate de-a lungul anilor şi conform misiunii instituţiei noastre, putem 
afirma că în situaţia actuală, procesul furnizării de servicii necesită colaborarea instituţiilor statului cu 
organizaţiile nonguvernamentale care pot sprijini rezolvarea problemelor sociale la nivel local, astfel încât 
beneficiarii să primească servicii adaptate nevoilor lor la domiciliu sau cât mai aproape de domiciliu, 
aspect care ar implica şi scăderea costurilor de asistare a acestora. Un aspect care nu trebuie neglijat şi 
pe care îl urmărim de mai multă vreme, este conştientizarea autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte 
responsabilităţile pe care le au privind oferirea de servicii sociale la nivel local, conform legislaţiei în 
vigoare, atât în domeniul protecţiei drepturilor copilului, cât şi al persoanelor adulte.  

Instituţia noastră a sprijinit şi până în prezent organizaţiile nonguvernamentale, oferindu-le 
consultanţă pentru atragerea de fonduri nerambursabile, pentru administrarea şi organizarea serviciilor, a 
dezvoltat parteneriate cu aceştia, încurajând în acelaşi timp şi voluntariatul.  

Anul 2011 a reprezentat o provocare în ceea ce priveşte coroborarea furnizării serviciilor, a 
obiectivelor stabilite cu bugetul alocat instituţiei, în contextul în care legislaţia a stabilit standarde de cost 
pentru serviciile sociale, s-au luat măsuri legale pentru reducerea cheltuielilor materiale şi nu s-au putut 
ocupa toate posturile vacante din instituţiei. 

 Astfel, obiectivele au fost în mare măsură îndeplinite, însă volumul activităţii s-a redus în mai 
multe sfere de intervenţie, aşa cum rezultă din prezentul document. Un aspect important îl reprezintă 
faptul că serviciile oferite nu răspund tuturor problemelor sociale identificate.  

Pe langă realizările obţinute trebuie subliniat că, domeniul de activitate ce intră în competenţa 
D.G.A.S.P.C. Bacău se confruntă cu probleme legate de asigurarea surselor de finanţare pentru 
desfăşurarea activităţii la nivelul cerut de Standardele de calitate minime obligatorii, fapt ce afectează atât 
calitatea serviciilor oferite beneficiarilor, cât mai ales dezvoltarea de servicii specializate în funcţie de 
nevoile identificate. 

De asemenea, trebuie să menţionăm faptul că o altă problemă critică este cea legată de 
insuficienta dezvoltare, la nivelul judeţului Bacău, a serviciilor sociale primare – la nivelul comunităţilor, 
deşi actele normative în vigoare din domeniul asistenţei sociale o prevăd ca obligativitate. 

Absenţa acestor servicii are repercursiuni asupra activităţii D.G.A.S.P.C. Bacău, dar mai ales 
asupra persoanelor aflate în nevoie socială, în sensul că intervenţia care ar trebui să aibă loc prin oferirea 
de servicii preventive în comunitatea de origine, implică separarea beneficiarilor de familie, respectiv 
instituţionalizarea în cele mai multe cazuri, ceea ce înseamnă costuri mari. 

Considerăm că se impune sublinierea faptului că, în domeniul asistenţei sociale, intervenţia la 
nivel macro-social trebuie realizată şi asumată de toate instituţiile cu atribuţii în domeniu, nu fragmentat, 
deoarece obiectivul final este construcţia unui sistem de asistenţa socială care să implice servicii de 
calitate organizate în proximitatea beneficiarilor la cele mai mici costuri. 
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Anexa nr. 1 
Analiza execuţiei bugetare la articolul bugetar HRANĂ la 30.11.2011 la nivelul centrelor de adulţi şi copii din structura D.G.A.S.P.C. Bacău 

r 
crt 

Denumire centru 

Bu
get an 
2011 la art. 
bugetar  
20,03 
hrană 

Plăţi 
hrană la 
30.11.2011 

Plăţi 
hrană la 
30.11.2011 
buget 
autofinanţate 

Total plăţi cu 
hrana la 30.11.2011 
buget C.J. 
+autofinanţate 

Nr. de 
zile pentru 
care se 
calculează 
alocaţia zilnică 
de hrană 

Nu
măr mediu 
beneficiari 
la 
30.11.2011 

Me
dia 
alocaţiei 
zilnice de 
hrană la 
30.11.2011 

Centru pentru servicii de tip 
familial Bacău (AMP) 

85.
900 

81.66
0 0 81.660 332 62

2 
0,4

0 

C.R. “Ghiocelul” Bacău 15
6.800 

151.9
80 0 151.980 332 55 8,3

2 

C.R. “Alexandra” Oneşti 25
7.600 

201.0
20 0 201.020 332 99 6,1

2 
Centru de zi pentru copilul cu 

dizabilităţi Oneşti 
20.

000 380 0 380 168 71 0,0
3 

Reţeaua de case de tip familial 
“Pietricica” Comăneşti 

12
2.400 

104.7
80 0 104.780 332 49 6,4

4 

C.R.  “Henri Coandă” Bacău 17
1.100 

136.2
30 0 136.230 332 64 6,4

1 

C.R. “Pro Familia” 22
8.500 

205.0
10 0 205.010 332 83 7,4

4 

Centrul Maternal Bacău 38.
300 

30.62
0 0 30.620 332 22 4,1

9 
Centrul de primire în regim de 

urgenţă (CPRU) 
32.

300 
23.07

0 0 23.070 332 21 3,3
1 

0 
Adapost de zi şi de noapte 

« Morcoveaţă » 
25.

200 
24.24

0 0 24.240 332 14 5,2
2 

1 
Reţeaua de apartamente “Casa 

Mea” 
17

3.800 
11.54

0 0 151.540 332 58 7,8
7 

A)Total centre copii 1.3
11.900 

1.110.
530 0 1.110.530 * 1.1

58 
6,6

4 

C.R.R.P.H. Ungureni 23
4.600 

172.5
80 

19.67
1 192.251 332 93 6,2

3 
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C.R.R.N. Dărmăneşti 22
1.700 

113.2
30 

86.04
1 199.271 332 83 7,2

3 

C.R.R.P.H. Comăneşti 33
6.600 

185.9
60 

143.9
52 329.912 332 12

6 
7,8

9 

C.R.R.N. Răcăciuni 75
2.000 

680.2
80 

38.94
2 719.222 332 24

9 
8,7

0 

C.T.O. “Mioriţa” Parincea 97.
500 

89.69
0 0 89.690 332 36 7,5

0 

C.I.A.P.V. Răchitoasa 30
9.000 

239.1
80 

42.41
8 281.598 332 10

0 
8,4

8 

C.R.R.P.D. Tg.Ocna 12
7.200 

104.2
50 0 104.250 332 50 6,2

8 

C.I.A.P.D. Tg.Ocna 12
8.200 

114.0
40 0 114.040 332 51 6,7

4 

C.R.R.P.D. “Condorul” Bacău 17
0.000 

159.2
20 0 159.220 332 54 8,8

8 

0 CIAPD Comaneşti 15
9.200 

77.44
0 

56.20
4 133.644 332 49 8,2

2 

B) Total centre adulţi 2.5
36.000 

1.935.
870 

387.2
28 2.323.098 * 89

1 
7,9

7 

TOTAL GENERAL 3.8
47.900 

3.046.
400 

387.2
28 3.433.628 *  7,3

0 
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III.1. SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE DRUMURI  

Consiliul Judeţean Bacău, prin Serviciul Public Judeţean de Drumuri, administrează o reţea de 
969,395 km de drumuri judeţene, din care: 

- drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică  650,180 km; 
- drumuri cu îmbrăcăminte de beton de ciment     6,306 km; 
- drumuri pietruite     290,922 km; 
- drumuri de pământ      21,956 km. 
În cursul anului 2011 activitatea Serviciului Public Judeţean de Drumuri a fost axată pe asigurarea 

şi menţinerea stării de viabilitate a reţelei de drumuri judeţene în vederea desfăşurării traficului în condiţii 
de siguranţă, fluenţă şi confort, prin lucrări de întreţinere curentă sau periodică, precum şi prin reabilitarea 
şi modernizarea unei importante părţi din reţea finanţate din surse proprii, transferuri de la bugetul de stat 
sau fonduri europene.  

Prin eforturi deosebite au fost finalizate următoarele investiţii demarate în cursul anului precedent:  
- Reabilitare DJ 119 G, Bâlca – Coţofăneşti, km.0+000-3+463; 
- Reabilitare poduri pe DJ 207 G, peste Canalul de fugă la km.6+130 şi peste râul Bistriţa la 

km.7+450, care măsoară peste 500m, fiind din acest punct de vedere cel mai mare pod din judeţul Bacău. 
Prin asociere cu UAT Buhuşi, în cursul acestui an, s-a demarat obiectivul ,,Reabilitare DJ 158, 

Buhuşi-Orbic-Limită judeţ Neamţ, km.0+000-5+400”, investiţie finalizată şi recepţionată la începutul lunii 
decembrie. 

Tot prin asociere între Consiliul Judeţean Bacău şi UAT Dărmăneşti au fost finalizate lucrările la 
,,Reabilitare şi modernizare drumuri locale cartier Plopu, oraşul Dărmăneşti” în lungime de 1,840 km, 
obiectiv vital pentru comunitatea locală. 

Pentru menţinerea unei stări de viabilitate corespunzătoare a reţelei de drumuri judeţene, prin 
lucrări de întreţinere curentă, au fost executate: 

- lucrări de reparaţii (plombări) pe sectoare de drum însumând cca 44.900 m2; 
- lucrări de reprofilare şi aşternere material pietros pe aproximativ 70 km.; 
- şanţuri pereate 1200 m. 
Un capitol important în cadrul lucrărilor de întreţinere îl constituie tratamentele bituminoase 

realizate pe următoarele sectoare de drumuri judeţene: 
- DJ 119 A, Urecheşti-Sascut, km.0+000-12+200; 
- DJ 119 B, Mărgineni-Hemeiuş, km.16+997-25+018; 
- DJ 156 A, Ardeoani-Pîrjol-Balcani-limită judeţ Neamţ, km.0+000-21+460; 
- DJ 241, Motoşeni, km.34+000-41+000; 
- DJ 241 A, Podu Turcului - Dealu Morii – Vultureni - Izvoru Berheciului - Secuieni, km.19+450-

50+100 şi 64+236-78+144; 
Cel mai mare obiectiv demarat în cursul anului 2011 este ,,Reabilitare DJ 252, Huruieşti-

Găiceana-Parincea-Bibireşti-Buhoci, km.75+300-130+100”, care, prin cei aproximativ 55 km ce vor fi 
modernizaţi, reprezintă cel mai mare obiectiv, ca lungime, finanţat prin POR. 

La momentul actual, în cadrul acestei investiţii realizate în proporţie de 70%, s-au executat  
următoarele lucrări: 

- podeţe descărcare ape pluviale 94 buc din 101; 
- şanţuri pământ 48 km; 
- şanţuri pereate cu acostamente consolidate 6.500 m; 
- sistem rutier complet 44,4 km plus 2,8 km numai cu stratul de legătură(binder); 
- consolidare platformă drum cu zid beton fundat pe coloane BENOTTO, 45 m, la km.121+700, 

pentru cea de a doua zonă de la km.124+400 fiind realizate coloanele şi fundaţia zidului de sprijin. 
Având în vedere cerinţele dezvoltării infrastructurii rutiere, în contextul integrării europene, au fost 

întocmite documentaţii tehnice pentru majoritatea drumurilor judeţene pentru accesarea fondurilor externe 
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nerambursabile pe diferite programe şi au fost înaintate la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
documentaţiile tehnice pentru reabilitarea a 10 drumuri judeţene prin PNDI. 

Prin amploarea acestor lucrări de reabilitare am reuşit, ca la această dată, peste 50% din 
lungimea de 650 km de drumuri asfaltate să fie foarte bună, iar pe restul drumurilor judeţene starea de 
viabilitate să fie, în bună măsură, corespunzătoare. 

III. 2. ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII BACĂU 

Strategia managerială la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău s-a structurat în anul şcolar 
2010 – 2011 pe derularea programelor de învăţământ în domeniul educatiei permanente. Prin programele 
de şcolarizare, s-a urmărit păstrarea specificului zonal si a cerinţelor populaţiei, stimularea creativităţii si 
talentului. 

Pentru a permite unui numar cât mai mare de cursanţi să frecventeze şcoala noastră, sub 
genericul “O şcoală pentru timpul dumneavoastră liber”, “Arta ca terapie”, s-a decis organizarea cursurilor 
în fiecare zi a săptămânii.  

Disciplinele artistice pentru anul 2011 au fost alese în funcţie de numărul de elevi  şi de cererea 
publicului: canto - muzică uşoară, muzică populară, pian, orgă, chitară, instrumente de suflat, actorie, 
pictură, grafică, iconografie, design vestimentar. 

Şcoala funcţionează cu un număr de 2 profesori angajaţi cu contract de munca pe perioadă 
determinată si 4 profesori colaboratori.  

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău a fost prezentă în cadrul Salonului  Naţional “Primăvara 
Artei Naive“– editia a X-a, organizat în data de 31 martie 2011, în colaborare cu Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău. 

În lunile mai şi iunie s-au organizat întruniri atât în şcoli cât şi în instituţii, pentru a dialoga despre 
beneficiile artei în scop terapeutic şi pentru a găsi noi talente. 

Pe 10 iunie 2011 a avut loc Spectacolul de final de an şcolar “ZECE PENTRU ZECE” la 
Biblioteca Judeţeană “I.C. Sturdza” Bacău, unde s-au oferit diplome de merit elevilor cu rezultate 
deosebite. 

În data de 3 iulie 2011, s-a colaborat cu Asociaţia Culturală “Floricica” Bacău, în cadrul 
Festivalului “Bobocel de la Bacău”, editia a IX-a, unde au fost premiaţi şi elevi din cadrul Şcolii Populare 
de Arte şi Meserii Bacău. 

Tot în luna iulie 2011, în cadrul Festivalului ”Întâlnirea Fiilor Satului Tescani”, elevii Şcolii 
Populare de Arte şi Meserii Bacău, clasa pictură, au expus lucrări specifice momentului.  

În colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău, 
în data de 3 noiembrie 2011, a avut loc, în comuna Oituz, manifestarea “Nunta de Aur”, unde au participat 
atât elevii şcolii, cât şi directorul şcolii în calitate de poet. 

În luna decembrie 2011, am realizat spectacolul închinat zilelor Crăciunului  “TRECUT, 
PREZENT, VIITOR”, care a avut loc în holul Consiliului Judeţean Bacău. 
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III.3. CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII 
TRADIŢIONALE BACĂU 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău iniţiază şi 
desfăşoară proiecte şi programe culturale, în domeniul educaţiei permanente şi culturii tradiţionale, 
cercetează stadiul actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a 
judeţului Bacău. 

Conform obiectului de activitate (H.C.J. nr. 40/30.04.2004) strategia managerială a urmărit, prin 
programul iniţiat, reabilitarea spiritualitaţii satului băcăuan, dezvoltarea activitaţii aşezămintelor culturale şi 
punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial al judeţului Bacău. În anul 2011 activităţile 
C.J.C.P.C.T. Bacău s-au desfăşurat pe două mari capitole: 

 
Activitaţi de bază conform scopului şi obiectului de activitate (teme de cercetare şi realizarea de 

documente fotografice şi filmate – “Meşteşuguri tradiţionale din judeţul Bacău”, temă de cercetare în lucru, 
autori: referenţi - Feodosia Rotaru şi Amedeo Spătaru. 

 
Manifestări cultural artistice tradiţionale: Festivalul Judeţean de Folclor- ediţia a XIXa, Târgul 

Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale - ediţia a VI-a, Salonul Naţional al Artei Naive – ediţia a XIX-a, 
Conexiuni Culturale, “Nedeea de la Pădurăreni” (Solonţ). 

 
1. FESTIVALUL JUDEŢEAN DE FOLCLOR 
Acest festival urmăreşte păstrarea acurateţii şi frumuseţii costumelor, autenticităţii textelor 

poetico-muzicale, ineditului dansurilor populare, stilurilor interpretative de excepţie. Manifestarea a avut 
loc la Slănic Moldova (partener fiind Primăria şi Consiliul Local), au participat aprox. 600 artişti amatori din 
18  localităţi ale judeţului.  

Spectacolul de Gală al Festivalului s-a desfăşurat pe 23–24 iulie 2011 având un impact deosebit 
asupra celor aprox. 1500 turişti români şi străini aflaţi în localitatea Slănic Moldova. 

Rezultatele aşteptate si îndeplinite ale acestui proiect au fost: 
- menţinerea în activitate a unui număr de aprox. 600 de artişti amatori care să contribuie la 

păstrarea folclorului bacăuan autentic,  
- selectarea din rândul acestora a celor mai reprezentativi artişti pentru faza finală a festivalului,  
- promovarea imaginii zonelor etnofolclorice ale judeţului Bacău.  
           
2. TÂRGUL MEŞTEŞUGURILOR ARTISTICE TRADIŢIONALE 
Scopul acestei manifestări îl constituie promovarea meşteşugurilor tradiţionale practicate în 

judeţul Bacău. Totodată, prin organizarea acestei manifestări artistice, s-a urmărit reactivarea meşterilor 
populari din judeţul Bacău şi atragerea tinerilor din mediul rural care să ducă mai departe meşteşugul 
învăţat de la cei vârstnici. 

La ediţia din 2011, ca şi la ediţiile precedente, s-a urmărit, prin promovarea  Târgului 
Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale, punerea în evidenţă a meşteşugurilor specifice practicate în judeţul 
Bacău şi implicit a meşterilor care le practică, angrenarea lor în circuitul turistic pentru o şi mai bună 
popularizare a meşteşugurilor respective, atragerea de noi actanţi, precum şi promovarea imaginii 
judeţului Bacău şi a meşteşugurilor specifice zonei. 

O particularitate a constituit-o faptul că turistul aflat în staţiunea Slănic Moldova (locul de 
desfăşurare al Târgului) a avut posibilitatea să participe şi să lucreze direct la roata olarului, războiul de 
ţesut să împletească fibre vegetale luând astfel contact direct cu meşteşugul, îndeletnicirea  respectivă. 

Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 23 – 24 iulie 2011, în staţiunea Slănic Moldova (partener 
Primăria şi Consiliul Local). 
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3. SALONUL NAŢIONAL AL ARTEI NAIVE 
Aflat la cea de a XX-a ediţie, Salonul Naţional al Artei Naive s-a bucurat şi în anul 2011, de o 

largă participare, beneficiind de prezenţa unui număr de 30 de expozanţi din mai multe colţuri ale ţării 
(Maramureş, Argeş, Vaslui, Bucureşti, Galaţi, Caraş Severin, Arad, Iaşi, Giurgiu, Brăila, Teleorman, Alba, 
Bistriţa Năsăud, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Timiş, Hunedoara şi Bacău). 

Prin această manifestare, C.J.C.P.C.T. Bacău îşi propune să atragă un număr cât mai mare de 
pictori naivi, îndeosebi tineri, care să continuie tradiţia Şcolii de Artă naivă din  Bacău, avându-i drept 
exponenţi principali pe Ion Măric, Catinca Popescu, Alexandrina Voicu, Virginia Bîrsan, Maria Margoş. 

Salonul s-a desfăşurat în perioada martie - aprilie 2011 la Muzeul de Artă Contemporană al 
Centrului Internaţional de Cultură şi Artă “George Apostu”, partenerul C.J.C.P.C.T.Bacău. 

 
4. CONEXIUNI CULTURALE 
Programul, intitulat generic CONEXIUNI CULTURALE, şi-a propus, şi în anul 2011, reabilitarea 

vieţii cultural-artistice din comunele şi satele băcăuane. În acest scop, C.J.C.P.C.T., în parteneriat cu 
primăriile şi consiliile locale, cu şcolile şi parohiile din zonă, au organizat o serie de colocvii, seminarii 
spectacole artistice, întâlniri ale oamenilor locului cu artişti, pictori, scriitori, profesori băcăuani. 

Aceste întâlniri interactive au menirea de a satisface nevoile culturale comunitare în scopul 
creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. Prin acest program cultural, 
C.J.C.P.C.T. Bacău sprijină, coordonează afirmarea creatorilor şi interpreţilor tradiţiei şi creaţiei populare 
autentice, contribuie la pregătirea formaţiilor artistice de amatori prin atragerea tinerilor, în vederea 
participării acestora la manifestările culturale locale şi naţionale, la revitalizarea şi promovarea unor 
domenii populare tradiţionale. 

Acest program cultural se desfăşoară la iniţiativa directorului instituţiei, în afara proiectelor şi 
programelor culturale minimale şi este organizat în parteneriat cu primăriile, consiliile locale, şcolile, 
parohiile din judeţul Bacău. 

 
Proiectele din acest program desfăşurate în anul 2011: 
 
IANUARIE  -     15 ianuarie “PORNI LUCEAFARUL”… 
Spectacol de muzică şi poezie la împlinirea a 161 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu 

(parteneriat cu şcoala, parohia, căminul cultural din satul Cernu, comuna Poduri şi Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii Bacău). 

 
FEBRUARIE -  5 februarie – “CONEXIUNI CULTURALE” în cadrul     

 Programului  intitulat generic “CONEXIUNI CULTURALE”, la Clubul Elevilor din Moineşti se va 
organiza o şezătoare cultural-artistică, 

   - Ştefan Luchian – poetul florilor, 
   - Intâmpinarea Domnului, 
   - 19 februarie “CONEXIUNI CULTURALE”, 
   - “DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE” (Ziua îndrăgostiţilor la români),  
   - Şezătoare cultural-artistică în comuna Faraoani, 
   - Tudor Muşatescu – maestru al scrierilor umoristice. 
 
 MARTIE          - 8 martie “ASTǍZI E ZIUA TA” – spectacol de muzică şi poezie, organizat cu 

ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, în comuna Oituz. 
 
APRILIE           - “CONEXIUNI CULTURALE “ – sezătoare literar-artistică în comuna: Gioseni 
 
MAI                   - 24 mai “NEDEEA DE LA PĂDURĂRENI” – serbare câmpenească cultural-

artistică şi religioasă cu ocazia Hramului 
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                          Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena (în parteneriat cu Primăria, Consiliul Local, 
Şcoala şi Parohia din Cucuieţi –  Solonţ), 

 
IUNIE                 - 1 iunie “ COPILĂRIA MEA” – spectacol dedicat Zilei Copilului – comuna Oituz, 
 
AUGUST           - 15 august “MEMORIA OITUZULUI”, 
                           - “SÂNTILIA DE LA POIANA SĂRATĂ” (NEDEE MOCĂNEASCĂ), 
 
OCTOMBRIE - 1 octombrie  Conexiuni Culturale – Şezătoare literar- artistică în comuna 

Palanca, 
 
NOIEMBRIE      - 26 noiembrie Conexiuni  Culturale – Şezătoare literar-artistică  în comuna 

Săuceşti,      
DECEMBRIE    -  “ALAIUL DATINILOR ŞI OBICEIURILOR DE IARNA” 

III. 4. COMPLEXUL MUZEAL “IULIAN ANTONESCU” BACĂU 

2011, anul în care s-au împlinit 54 de ani de la fondarea în 1957 a primei instituţii muzeale din 
judeţul nostru, a fost un an în care au fost continuate proiecte mai vechi, a căror organizare a devenit 
tradiţională, dar a fost şi anul în care noi proiecte au devenit realitate. Instituţia are în componenţa sa cinci 
secţii (istorie-arheologie, artă, etnografie şi logistică, informatizare, educaţie muzeală), trei expoziţii 
permanente de istorie, artă si etnografie, două case memoriale (Casa George Bacovia şi Casa Nicu 
Enea), un muzeu orăşenesc la Buhuşi şi o Colecţie de etnografie “Preot Vasile Heisu” în comuna 
Răcăciuni. Ea se înscrie, în peisajul cultural al judeţului Bacău, ca una din cele mai active instituţii 
culturale. Principalele direcţii sunt activitatea de dezvoltare şi îmbogăţire a patrimoniului muzeal, evidenţa 
patrimoniului si clasarea bunurilor culturale de valoare deosebită  în categoria tezaur sau fond, activitatea 
de cercetare şi valorificare a patrimoniului prin expoziţiile permanente sau în cele temporare, precum şi în 
studii şi comunicări ştiinţifice. Un rol important în activitatea muzeului îl au conservarea şi restaurarea 
pieselor muzeale.  

Principalele direcţii precum si principale acţiuni pe care salariaţii instituţiei le-au realizat pe 
parcursul anului 2011 sunt următoarele: 

 
DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI MUZEAL 
A. În cursul anului 2011 în evidenţele patrimoniului Secţiei de Arheologie-Istorie au intrat un 

număr de 377 bunuri culturale, de natură istorică (provenite după cum urmează: 71 piese din cercetare – 
şantierul arheologic Fulgeriş şi periegheze, 275 piese din donaţii, 25 piese din achiziţii şi 6 documente 
istorice). 

 
B. În cursul anului 2011 în evidenţele patrimoniului Secţiei Arheologie-Istorie a intrat un tezaur 

monetar român descoperit întâmplător în localitatea Huruieşti. Tezaurul este în curs de inventariere şi 
studiere (este compus din 53 de piese din argint). 

 
Patrimoniul de artă se îmbogăţeşte anual cu lucrări care provin din urmatoarele surse: donaţii, 

lucrări lăsate de artişti după organizarea expoziţiilor personale, lucrări premiate la „Saloanele Moldovei”. 
 În sensul celor afirmate mai sus, în patrimoniul Sectiei de Artă au intrat un număr de 73  de 

lucrări, după cum urmează:  
17 lucrări provenite din organizarea unor expoziţii de autor: 
- 14 lucrări de pictură; 
- 2 lucrări de grafică; 
- 1 lucrare de sculptură; 
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2. 3 lucrări de pictură premiate la „Saloanele Moldovei”, ediţia a XXI-a; 
21 lucrări transferate de la DJCPN Bacău (artă naivă);    
32 lucrări transferate de la MNAC Bucureşti (pictură, sculptură şi grafică). 
 
Patrimoniul Secţiei de Etnografie s-a îmbogăţit cu un număr de 36 de obiecte dintre care 9 au fost 

achiziţionate şi 27 au fost donate. Dintre acestea, 21 sunt textile de port popular şi 15 se încadrează în 
categoria ocupatii-obiceiuri. 

 
EVIDENŢA ŞI CLASAREA PATRIMONIULUI 
În anul 2011, s-au realizat următoarele activităţi de luare in evidenţă şi clasare a patrimoniului: 
  
Secţia de istorie: 
A. Evidenţă 
Realizarea de fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei; 
Întocmirea de acte de evaluare şi documentare pentru piesele intrate în patrimoniul secţiei prin 

cercetare, donaţii şi achiziţii; 
A fost continuat procesul de întocmire a fişelor analitice de evidenţă din expoziţiile permanente în 

format DOCPAT, în vederea clasării bunurilor culturale aflate în această locaţie; 
În cursul anului a fost inventariat un număr de 2.705 de bunuri culturale din cadrul gestiunii 

Panaitescu Virgil, precum şi din subgestiunile de la Răcăciuni, Buhuşi, Oneşti şi Târgu Trotuş (de la 
numărul 16.655 la 19.360 în registrele de inventar); 

S-a continuat introducerea patrimoniului intrat în cursul anului în evidenţa contabilă a 
patrimoniului secţiei, înregistrată în format Microsoft Excel (371 piese introduse în acest an); 

S-au marcat bunurile culturale care au intrat în evidenţele secţiei şi s-au transcris în registrele de 
colecţie de către fiecare gestionar; 

 
B. Clasare 
Este în curs de finalizare documentaţia unui număr de 32 de piese ce vor face parte din categoria 

Tezaur, aparţinând perioadei medievale, care vor participa în cadrul expoziţiei internaţionale România 
medievală; 

 
Secţia de artă:  
A. Evidenţă 
- Realizarea de fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei; 
- Întocmirea de acte de evaluare şi documentare pentru piesele intrate în patrimoniul secţiei prin 

cercetare, donaţii şi achiziţii; 
- Au fost întocmite 150 de fişe analitice de evidenţă din expoziţiile permanente în  format 

DOCPAT, în vederea clasării bunurilor culturale aflate în această locaţie; 
- S-au completat 87 de fişe analitice de evidenţă ale pieselor nou intrate în gestiunea secţiei; 
- S-a continuat înregistrarea întregului patrimoniu pe registre noi, adaptate criteriilor propuse de 

C.I.M.E.C  Bucureşti; 
 
B. Clasare 
- Se află în lucru 15 dosare cu propuneri de clasare în categoria tezaur (cereri, fise de evidenta, 

rapoarte de expertiza, fotografii). 
 
Secţia de etnografie  
A. Evidenţă 
- Realizarea de fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei; 
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- Întocmirea de acte de evaluare şi documentare pentru piesele intrate în patrimoniul secţiei prin 
cercetare, donaţii şi achiziţii; 

- Realizarea unui număr de 95 de fişe analitice de evidenţă pentru piesele nou intrate in gestiunea 
sectiei în ultimii ani;  

- Înregistrarea în registrele de evidenta a pieselor nou-intrate în gestiunea secţiei; 
- Continuarea procesului de transcriere a registrelor de evidenţă, cuprinzând gestiunea pieselor, 

ca urmare a reorganizării depozitelor de metal, ceramică si lemn;  
- Realizarea a 20 de fişe de conservare pentru piesele care au fost supuse restaurării şi pentru 

piese nou intrate in gestiune; 
- Realizarea evidenţei computerizate a fişelor de fototecă aflate în gestiunea secţiei. 
B. Clasare 
- Se află în lucru 20 dosare cu propuneri de clasare în categoria tezaur (cereri, fişe de evidenţă, 

rapoarte de expertiză, fotografii). 
 
Secţia Logistică, Informatizare, Educaţie Muzeală 
- Participare la activităţi ale comisiilor de evaluare şi achiziţii, de casare, de inventariere, comisii 

de concurs pentru angajare sau pentru promovare în grad profesional etc.; 
- Prelucrarea de piese pentru introducerea lor în patrimoniul instituţiei; 
- Colaborare cu specialiştii din instituţie sau din afară, la fotografierea unor piese aflate în 

gestiune; 
- Participare la inventarierea Colecţiei “Dogaru”, preluarea, depozitarea, conservarea şi apoi 

depozitarea pieselor;  
- Înregistrarea unui număr de 184 cărţi şi 6 documente de patrimoniu intrate în bibliotecă; 
- Schimb intern şi internaţional de publicaţii (Gabriela Ocneanu); 
- Rearanjarea documentelor de patrimoniu aflate în gestiunea bibliotecii după criteriul tipo-

dimensionării. 
 
CERCETAREA PATRIMONIULUI  MUZEAL 
 
Cercetarea patrimoniului muzeal este o activitate permanentă şi continuă a muzeografilor, 

necesară pentru cunoaşterea trecutului istoric al judeţului Bacău. 
În cadrul secţiei de istorie, cercetarea patrimoniului muzeal a cuprins următoarele activităţi: 
- Au fost realizate cercetări arheologice în localitatea Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău 

(responsabil şantier Istina Elena Lăcrămioara), în perioada 12.07-10.08 2011. În acest an a fost trasată 
secţiunea S XII, care a urmărit continuarea cercetării aşezării cucuteniene de pe Dealul Fulgeriş. 
Finanţarea a fost asigurată de Consiliul Judeţean Bacău (9.500 lei). 

- În cursul anului 2011 a fost întreprinsă o supraveghere arheologică, realizată în baza unui 
contract de prestări servicii, în urma cărora instituţia a realizat la capitolul venituri proprii suma de 400 lei; 
alte două contracte fiind în continuare în curs de derulare. 

- S-a efectuat documentare în arhivele bibliotecile şi fondul arhivistic al Consiliului Judeţean 
Bacău în vederea realizării Monografiei Consiliului Judeţean Bacău (realizate de Artimon Elena, Coşa 
Anton şi Boldur Dimitrie-Ovidiu); 

- Muzeografii secţiei s-au documentat în muzee, arhive şi biblioteci naţionale, în vederea 
elaborării de lucrări ştiinţifice care urmau să fie prezentate la diverse simpozione şi sesiuni ştiinţifice. 

- S-au întreprins cercetări istorico-documentare şi periegheze în judeţ, în localităţile: Urecheşti, 
Buhuşi, Ştefan cel Mare, Bogdana, Faraoani, Valea Mare, Mărgineni, Horgeşti, Soci, Pogleţ, Lilieci, 
Palanca, Sarata, Caşin etc.; 

- S-a continuat colaborarea cu Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi - Platforma de formare şi cercetare 
interdisciplinară în domeniul arheologiei – ARHEOINVEST, în vederea stabilirii zonei de trasare a secţiunii 
S XII de pe şantierul arheologic Fulgeriş; 
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- S-a colaborat cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti pe programul naţional 
ARHEOMET, în cadrul căruia sunt realizate analize fizice non-distructive pentru bunuri culturale din bronz 
(la care instituţia noastră a participat cu piese descoperite la Gioseni, Mândrişca, Fulgeriş). 

 
În cadrul secţiei de artă, activitatea de cercetare din anul 2011 a cuprins următoarele activităţi: 
- Documentare în vederea pregătirii şi organizării expoziţiilor temporare; 
- Documentare în vederea prezentării expoziţiilor permanente (muzeu şi case memoriale) în 

emisiuni ale televiziunilor locale; 
- Documentare în vederea întocmirii şi completării fişelor de evidenţă şi a rapoartelor de expertiză 

pentru clasare; 
- Colaborări cu autori ai unor albume de artă (Maria Hatmanu şi Rodica Cluceru, Valentin Ciucă si 

Ovidiu Boldur). 
- Publicarea unor articole de specialitate in revistele Plumb, Ateneu, Vitraliu, Carpica: 
- Carmen  Murariu (Maneaua – artă sau kitsch, Aurel Stanciu, ferestrele timpului, E.C.Volosin – 

Simfonii de la Tescani, M.S.Iftimie sau nevoia de sinceritate, S.R. Lucian – După chip şi asemănare)  
 - Iulian Bucur (Saloanele Moldovei XX, Saloanele Moldovei XXI, Robert Capa-

Mizanscena unui mit, Monosilab– Nud, Deseori si cu o aproape ingenuă, Stefan Remus Lucian) 
 
În cadrul secţiei de etnografie, cercetarea din anul 2011 a cuprins următoarele activităţi: 
- Documentarea permanentă a muzeografilor pentru susţinerea unui ghidaj competent în cadrul 

expoziţiei permanente precum şi în expoziţiile temporare; 
- Documentare pentru realizarea expoziţiilor temporare precum şi pentru participarea la atelierele 

pedagogice organizate la sediul instituţiei şi în şcoli şi grădiniţe din municipiuul şi judeţul Bacău; 
- Documentare pentru a putea participa la emisiuni ale posturilor locale de televiziune consacrate 

sărbatorilor din calendarul popular; 
- Documentare pentru relizarea unor comunicări ştiinţifice care au fost prezentate la sesiuni 

ştiinţifice organizate de instituţii similare din ţară. 
 
În cadrul Secţiei Logistică, Informatizare, Educaţie Muzeală activităţile pe anul 2011, au fost 

următoarele: 
- Participare la simpozioanele dedicate Unirii Basarabiei, 9 mai, 1 decembrie şi la sesiunile de 

comunicări ştiinţifice de la Roman, Sesiunea Naţională “Vasile Pârvan” din Bacău şi Sesiunea Anuală 
“Arhivele şi Istoria” organizată de Arhivele Naţionale Bacău (Marius Alexandru Istina). 

- Participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad (Mihaela 
Amalanci) 

 
VALORIFICAREA ŞTIINŢIFICĂ A PATRIMONIULUI MUZEAL 
Specialiştii din cadrul muzeului au asigurat, pe parcursul anului, ghidajul de specialitate în 

expoziţiile permanente şi temporare ale instituţiei (conform graficelor). Pentru valorificarea patrimoniului 
muzeal, instituţia noastră a organizat în anul 2011 expoziţii temporare, simpozioane şi ateliere 
pedagogice. De asemenea, muzeografii au participat cu comunicări ştiinţifice la manifestări de profil 
organizate în diferite localităţi. O parte din aceste comunicări au fost publicate în revista “Carpica”, tipărită 
de instituţia noastră sau în alte periodice cum se va menţiona mai jos. 

 
EXPOZIŢII 
Expoziţii temporare organizate la secţia de arheologie-istorie: 
 

Expoziţii temporare naţionale 
 - Expoziţia “Sarea, timpul, omul,” din perioada 30.03- iunie 2011, realizată de 

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni  Sfântu Gheorghe, în colaborare cu Muzeul Judeţean Maramureş, 
Complexul Muzeal Neamţ, Muzeul Brăilei, Muzeul Judeţean Buzău, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, 
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Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Societatea Naţională a Sării S.A. – Sucursala Salina Târgu Ocna şi 
Muzeul de Istorie Târgu Ocna, a fost deschisă la Galeria de Artă Contemporană şi la organizarea ei au 
participat salariaţii secţiilor de istorie şi etnografie. (responsabili: Feodosia Rotaru şi Istina Elena-
Lăcrămioara). 

 - Expoziţia „Icoana din sufletul copilului” organizată în colaborare cu Şcoala „Mihai 
Eminescu” Buhuşi, Şcoala Nr.5 Buhuşi şi Şcoala Nr.2 Buhuşi; expusă la Buhuşi în perioada 15.04-
27.05.2011 (responsabil Bufnilă Sorina). 

 - Expoziţiile foto-documentare „Viaţa la ţară” şi „Pe drumuri cu căruţa”,  în 
colaborare cu secţia de etnografie. Cele două expoziţii au fost realizate cu fotografii donate apoi instituţiei 
noastre de familia celei care a fost Violeta Rang. Ele au fost vernisate în cadrul manifestărilor dedicate 
Nopţii muzeelor din 14.05.2011. 

 - Expoziţia „Evoluţia armamentului de-a lungul timpului”, în colaborare cu Muzeul 
Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău, vernisată la Bacău cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Muzeelor; expusă în perioada 18.05.-15.09.2011 (responsabili Ghiurcă Manuela şi Bucşă Valentin). 

 - Expoziţia „Noi valori de patrimoniu istoric şi etnografic din colecţiile Complexului 
Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău” vernisată în cadrul Sesiunii  Naţionale „Vasile Pârvan”; expusă în 
perioada 06.10.2011- prezent (responsabili  Istina Elena-Lăcrămioara şi Rotaru Feodosia). 

 - Expoziţia „Pionierii aeronauticii mondiale: Aurel Vlaicu şi Henri Coandă” realizată 
în colaborare cu Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I” – Filiala Bacău, vernisată în cadrul Sesiunii 
Naţionale „Vasile Pârvan”; expusă în perioada 06.10-15.11.2011 (responsabili Istina Elena-Lăcrămioara şi 
Mihaela Băiţan). 

 - Expoziţia itinerantă „Nunta Cornilor. Bănia – 2006” vernisată în cadrul Sesiunii 
Naţionale „Vasile Pârvan”, organizată de Centrul de Cultură şi Artă a judeţului Timiş; expusă în perioada 
06.10-09.11.2011 (responsabil Boldur Dimitrie-Ovidiu). 

 - S-a participat cu piese descoperite la Costişa, la organizarea expoziţiei „Situl 
preistoric de pe Cetăţuia de la Costişa”, organizată de Complexul Muzeal Neamţ, în colaborare cu 
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti; expusă la Piatra Neamţ noiembrie 2011-martie 2012 
(responsabil Istina Elena-Lăcrămioara). 

 - S-a reorganizat expoziţia permanentă Colecţia col.(r) Ioan Dogaru, vernisată în 
data 03.12.2011, în cadrul sesiunii In memoriam Col. Ioan Dogaru (responsabil Istina Elena-Lăcrămioara). 

 
2. Expoziţii temporare organizate la Secţia de artă: 
 
a. Galeria “Alfa” 
1. Expoziţia de artă naivă „Catinca Popescu” organizată în ianuarie, coordonată de Carmen 

Murariu, a reflectat lumea satului, a mitologiilor populare şi calitatea artei naive băcăuane.  
2. „Expoziţia figurilor de ceară de la Muzeul Figurilor de Ceară de la Sankt Petersburg” care a 

avut loc în lunile ianuarie–martie, coordonată de M. Gavrilă, a înfăţişat figuri mitologice şi istorice. 
3. In cadrul expoziţiei „Amintiri suprapuse” desfăşurate în luna aprilie,  pictoriţa bucureşteană, 

Angela Tomaseli, a expus uleiuri şi acrilice pe teme de arhitectură  şi peisaj. 
4. Expoziţia absolvenţilor de la Colegiul National de Artă „G. Apostu”  din luna iunie, coordonată 

de Iulian Bucur, a prezentat lucrările de final ale viitorilor artişti. 
5. Expoziţie de grafică „După chip şi asemănare” avându-l autor pe Remus Lucian Ştefan şi 

coordonator pe Murariu Carmen, a avut la bază tehnici noi, inovatoare, pe teme religioase; perioada de 
desfăşurare fiind în lunile iunie-iulie. 

6. Cel mai important eveniment plastic al muzeului nostru a fost ediţia a XXI–a, a expoziţiei 
”Saloanele Moldovei” organizată in lunile august-octombrie, de coordonatorii Georgeta Barbu, Ghenadie 
Jalbă şi Dionis Puşcuţă. Expoziţia a  reunit artiştii de pe cele doua maluri ale Prutului. 

7. Expoziţia „Stefan Suditu” din noiembrie, coordonată de Murariu Carmen, a avut ca temă lucrări 
inspirate din lumea satului. 
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8. Expoziţia „Anuala 1971” din decembrie, coordonată de Dionis Puscută, pune faţă în faţă două 
generaţii (1971 si 2011) de artişti si doua tipuri de preocupări artistice. 

  
b. Holul Muzeului: 
1. „Ziua Intenaţională a Muzeelor” - Expoziţie de icoane organizată în luna mai, de 

coordonatoarea Murariu Carmen, a prezentat piese din patrimoniul Secţiei de Artă. 
2. “Restituiri” a adus în prim plan lucrări din patrimoniul muzeului ale artiştilor care au activat in 

UAP Bacău. Evenimentul a avut loc în luna iunie si a fost coordonat de  Dionis Puscuţă. 
3. “Opera Bacoviană reflectată în artele plastice” a fost ţinută în luna septembrie şi organizată de 

coordonatoarea Murariu Carmen. Expoziţia-concurs de pictură “Toamnă bacoviană – Opera bacoviană 
reflectă în arta plastică”, a reunit 21 de artişti plastici, fiind deschisă la sediul Muzeului de artă Bacău. 
Juriul, format din Carmen Mihalache- redactor şef la Revista”Ateneu”, Dionis Puşcuţă-Preşedinte al 
Filialei U.A.P. Bacău şi Ovidiu Marciuc- artist plastic, a desemnat caştigător al concursului pe Marius 
Crăiţă Mândră.  

4. „Un clasic, Rudolf Schweitzer Cumpăna” din luna octombrie, coordonată de Iulian Bucur, a 
reunit lucrări de la muzeele din Botoşani, Neamţ, Bârlad, Suceava şi Bacău. 

5. Expoziţia „Doina Munteanu” din noiembrie, coordonată de Murariu Carmen, a adus în vederea 
publicului preocupările privind peisajul domol din Valea Trotuşului.  

6. Expoziţia „Dorin Macovei” din decembrie, coordonată de Murariu Carmen, a avut ca temă artă 
religioasă contemporană. 

 
Manifestări cultural-artistice internaţionale  
 
Expoziţia–concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei”, ediţia a XXI-a, Chişinău-

Bacău a avut ca şi coordonatori pe Georgeta Barbu, Ghenadie Jalbă şi Dionis Puşcuţă 
 Cel mai de seamă eveniment plastic al anului, „Saloanele Moldovei”, unde 300 de artişti 

din România şi Republica Moldova s-au prezentat cu 394 lucrări de pictură, grafică, sculptură, artă 
decorativă şi fotografică. Expoziţia s-a deschis pe data de 31 august la Galeria Constantin Brâncuşi din 
Chişinău, unde a avut loc şi festivitatea de premiere, şi pe data de 5 octombrie 2011, la Galeriile „Alfa” 
din Bacău. 

 După vernisajul de la Galeriile „Alfa” au fost vizitate şi celelalte expoziţii ale Salonului de 
la Galeria „Ion Frunzetti”, Muzeul de Artă şi Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”. 

 Juriul acestei ediţii, alcătuit din: Negură Andrei – preşedinte, Cibotari Silvia, Bălan Petru, 
Fusu Sergiu, Vrabie Gheorghe, Pamfil Mihai, Puşcuţă Dionis, Bucur Marinela şi Barbu Doina,  a propus 
pentru premiere 50 de lucrări din care, în urma votului, au fost premiate 8 lucrări aparţinând artiştilor: 
Tâciuc Ghenadie – Republica Moldova, Ciobanu Cristina – România, Stanciu Aurel – România, Gaşpar 
Matei – Timişoara, Chiuaru Mihai – România, Breazu Florina- Republica Moldova, Cemortan Elvira – 
Republica Moldova, Sfeclă Ion – Republica Moldova. 

 Artiştii sunt din Baia Mare, Bucureşti, Bârlad, Botoşani, Buzău, Bacău, Focşani, Galaţi, 
Iaşi, Roman, Piatra Neamţ, Râmnicu Vâlcea, Sf. Gheorghe, Suceava şi Chişinău. 

 
              
3. Expoziţii temporare organizate la secţia de etnografie: 
 
Expoziţiile, la organizarea cărora au participat salariaţii de la secţia de etnografie, au fost 

vernisate pe holurile sediului Complexului Muzeal. 
Expoziţia concurs „Ouă încondeiate” a avut loc în aprilie 2011, în colaborare cu mai multe şcoli 

din Municipiul Bacău, coordonatorul fiind L.Enescu 
Expoziţie foto-documentară cu prilejul „Zilei Internaţionale a Rromilor” din 8 aprilie 2011 a fost 

coordonată de F. Rotaru 
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Expoziţia „Kidart” a fost organizată în iunie 2011, de profesor Livia Creţu si coordonată de I. 
Bucur. 

Expoziţie personală de caricatură Constantin Chirilă şi lansarea volumului de versuri al Mihaelei 
Băbuşanu Amalanci, „Adevărata fericire” au avut loc în  perioada 16- 29 iunie şi au fost coordonate I. 
Bucur. 

Expoziţie personală de pictură „Lumină şi culoare”- Nicolae Sarchis din 1-30 iulie 2011 a fost 
coordonată de I. Bucur. 

Expoziţie personală de pictură Florentina Zânica Oţetea ţinută între 10 august si 10 septembrie 
2011,  a fost coordantă I. Bucur. 

Expoziţie personală de icoane Mihai Ifrim a avut loc în luna septembrie 2011, fiind coordonată de 
Carmen Murariu. 

Expoziţia foto-documentară „Biserici de lemn din judetul Bacău” a fost organizată în septembrie 
2011 şi coordonată de F. Rotaru. 

Expoziţia din octombrie- noiembrie 2011 „Scriitori moldoveni” a avut ca obiect portrete în tuş de 
Octavian Onea, si a fost coordonată de F. Rotaru. 

Expoziţia foto-documentară „Fenomenul Solidaritatea”, din noiembrie 2011, a fost realizată în 
colaborare cu Ambasada Republicii Polone la Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar judeţean Bacău având ca 
şi coordonator pe F. Rotaru. 

Expoziţia de desene „Iarna cu sărbătorile tradiţionale din sat” din 7 decembrie 2011, de la Şcoala 
„Alexandru Piru” a fost coordonată de Ioan Măric. 

 
B. SIMPOZIOANE: 
 

 - Unirea Principatelor Române, a avut loc la Bacău, în 22 ianuarie 2011, în colaborare 
 cu Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Bacău, Serviciul Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale, 
Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, Grădiniţa „Spiru Haret” Bacău. 

- Iulian Antonescu – 20 de ani de postumitate, ţinută în Bacău, pe 10.02.2011, în colaborare cu 
Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu”. 

 - Lansarea volumului instituţiei Carpica, vol. XXXVIII, s-a ţinut in Bacău, pe 10.02.2011. 
 - Bacovia – omul şi poetul, desfăşurată pe 14.01.2011 la Casa Memorială „George 

Bacovia”, în colaborare cu Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Tecuci şi Şcoala Generală nr. 10 Bacău. 
 - Culori de iarnă bacoviene, din 10.02.2011 a avut loc la Casa memorială „George 

Bacovia”. 
 - Conservarea obiectelor de patrimoniu de natură organică, naturale şi artificiale, de pe 

24.02.2011, s-a desfăşurat în colaborare cu Complexul Muzeal de  Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” 
Bacău, Spitalul de Urgenţă Bacău şi Direcţia de  Sănătate Publică Bacău. 

 - Lansare carte: Călin Marius Constantin, Viaţa cotidiană în oraşul Bacău. 1928-1935, a 
avut loc pe 25.02.2011. 

 - Obiceiuri şi tradiţii la români, a fost un eveniment organizat ca expoziţie şi colocviu, în 
 01.03.2011, la Casa memorială „George Bacovia”, în colaborare cu Grădiniţa „Disney Baby 
House” Bacău, Grădiniţa cu program prelungit Nr.33  Bacău si Grădiniţa „Magic English”. 

 - Scriitori români în biblioteca virtuală, a fost un eveniment organizat pe 20.03.2011 la 
Casa memorială „George Bacovia” în colaborare cu Liceul „Spiru Haret” Tecuci. 

93 de la ani de la Unirea Basarabiei cu România, din 26.03.2011, a fost realizat în colaborare cu 
Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, Filiala Bacău a Asociaţiei „Pro 
Basarabia şi Bucovina”, Grupul de Iniţiativă Basarabeană Bacău.  

9 Mai – o triplă semnificaţie a fost organizată în 9 mai 2011, în colaborare cu Fundaţia Cultural-
Ştiinţifică „Iulian Antonescu”, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor – Filiala Bacău, Asociaţia Civitas 
Bacoviensis Bacău. 

Noaptea Muzeelor, din  14.05.2011, a fost o manifestare complexă organizată la nivelul tuturor secţiilor, 
prin vernisaje de expoziţii, proiecţii de filme documentare, manifestări artistice, realizate în colaborare cu Liceul de 
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Artă „George Apostu” Bacău şi Ansamblul Folcloric „Busoiocul” Bacău. Cu această ocazie au fost vernisate două 
expoziţii foto-documentare, cu fotografii surprinse de regretata Violeta Rang, fostă conservatoare la muzeul de 
ştiinţe ale naturii. Au fost prezentate fotografii cu teme etnografice: “Viaţa la ţară “ şi “Pe drumuri cu căruţa”. 

In memoriam George Bacovia – 54 de ani de la moartea sa, a fost un eveniment organizat în 
19.05.2011 – la Casa memorială „George Bacovia”, în colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” 
Bacău, Teatrul Municipal „George Bacovia” Bacău, Colegiul Naţional „Ion Ghica” Bacău. 

Ziua europeană a patrimoniului - Biserici de lemn, a fost o excursie organizată în 17.09.2011. 
Intrucât tema propusă în acest an a fost “Moştenirea culturală din lemn” excursia şi-a propus vizitarea 
bisericilor din lemn, monumentelor istorice din Luncani şi Scorteni şi a Muzeului “Ghika-Comăneşti”.  

La Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, din 6-7.10.2011 au participat muzeografi, cercetători şi 
profesori din mai multe judeţe: Iaşi, Neamţ, Botoşani, Suceava, Vaslui, Timis, Prahova şi Bacău. S-au 
vernisat patru expoziţii (“Noi valori de patrimoniu istoric şi etnografic din colecţiile C.M. I.Antonescu 
Bacău”, “Pionierii aeronauticii mondiale: Aurel Vlaicu şi Henri Coandă”, “Nunta Cornilor. Bănia - 2006” şi 
“Scriitori moldoveni – portrete în tuş”, autor: Octavian Onea. Lucrările s-au desfăşurat pe mai multe 
secţiuni: Arheologie şi Istorie Veche, moderator: prof.dr.Ioan Mitrea, sectiunea Istorie Medie, Modernă şi 
Contemporană, moderator: dr. Marius Alexandru Istina, secţiunea: Etnografie, Monumente, moderator: 
prof. Feodosia Rotaru şi secţiunea: Muzeografie, moderator: prof. Elisabeta Savu. 

 Cu această ocazie a avut loc, pe 6.10.2011, în cadrul sesiunii naţionale „Vasile Pârvan”, 
lansarea cărţii: Monografia comunei Cristeşti, judeţul Botoşani, de Ioan Murariu şi Angela Paveliuc-
Olariu,. 

Unirea cea Mare în conştiinţa românilor, a fost un eveniment ţinut pe 30.11.2011, în colaborare cu 
Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian 
Antonescu”,  Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I” – filiala Bacău. 

In memoriam Ioan Dogaru, a fost un eveniment realizat în colaborare cu Clubul Colecţionarilor de 
Medalii Eminescu, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bacău si ţinut în 03.12.2011. 

 
Manifestări culturale organizate la Casa Memorială „George Bacovia” 
 Pe parcursul anului 2011 au fost organizate o serie de colocvii şi simpozioane, în 

colaborare cu instituţii de cultură şi învăţământ din Bacău şi alte oraşe: (responsabil Ioana Băitanu). 
- „Cultură, civilizaţie,  comunitate” cu Şcoala Generala nr.10, 
- „Tradiţii romanesti” – cu Grădiniţa „Disney Baby” şi Grădiniţa Nr.33, 
- „Culori bacoviene” Colegiul Naţional Bârlad şi Colegiul „Calistrat Hogaş” Tecuci, 
- „În oraşul lui Bacovia” expoziţie de desene în colaborare cu Colegiul Henri Coandă, 
-  Simpozion - „Bacovia – 54 de ani de la moartea poetului” cu Universitatea „Vasile Alecsandri 

Bacău”şi Colegiul „Ion Ghica”, 
- Simpozion - „Bacovia – 130” cu Univ. „Vasile Alecsandri Bacău”, Muzeul Naţional al Literaturii.  
Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău a organizat, la Casa Memorială George Bacovia, 

Simpozionul “ In memoriam George Bacovia” (15 septembrie 2011) şi Simpozionul” Bacovia -130” (16 
septembrie 2011). La primul simpozion au susţinut comunicări: Corneliu Lupeş, seful secţiei case 
memoriale de la Muzeul Literaturii Române Bucureşti, Conf. Univ. Ioan Dănilă de la Universitatea „V. 
Alecsandri” din Bacău şi Ioana Băitanu, muzeograf la Complexul muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. La al 
doilea simpozion s-a lansat cartea prof. Magda Olimpia Iftimie „Tradiţie şi modernitate în poezia lui 
George Bacovia” şi broşura Ioanei Băitanu “Cele patru case ale lui Bacovia”. 

Tot acum a fost tipărit volumul “Sonuri şi con-texte bacoviene”, autor Ioan Dănilă (lucrarea 
cuprinde transcrierea unor înregistrări audio despre G.Bacovia, realizate de Ioan Dănilă cu Agata 
Grigorescu-Bacovia, Tudor Opriş, Gabriel Bacovia şi Nicolae Manolescu, precum si un C.D.).  

- „Toamnă Bacoviană” - cu Colegiul „G.Vranceanu” Bacău, 
- „Orasul nostru” – cu Gradiniţa „Disney Baby” Bacău. 
 
Manifestări culturale  organizate la Casa Memorială „Nicu Enea” 
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- Proiect de voluntariat  cu Liceul „Grigore Antipa”: „Un colţ de artă în mijlocul oraşului” – P. 
Mihalcea, 

- Expoziţia elevilor de la Şcoala „Nicu Enea” Bacău – P. Mihalcea, 
- Expoziţia elevilor de la Colegiul „George Apostu” Bacău, cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă – P. 

Mihalcea. 
 
C. PARTICIPĂRI ALE SPECIALIŞTILOR LA SESIUNI LOCALE ŞI NAŢIONALE: 
Istina Elena-Lăcrămioara a prezentat, în cursul anului 2011, următoarele comunicări ştiinţifice la 

sesiuni locale şi naţionale: 
 
1. A XLV-a Sesiunea Naţională de Rapoarte, organizată în acest an la Sibiu, în perioada 27-29 

mai 2011, unde am prezentat comunicarea Cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriş, com. 
Pânceşti, jud. Bacău. Campania 2010. 

Sesiunea Naţională „Vasile Pârvan” de la Bacău, desfăşurată în perioada 6-7 octombrie 2011, cu 
lucrarea Noi descoperiri arheologice în localitatea Urecheşti, com. Urecheşti, jud. Bacău. 

Sesiunea ştiinţifică naţională de la Piatra Neamţ, desfăşurată în perioada 3-5 noiembrie 2011, cu 
lucrarea Sisitemul de fortificaţie al aşezării cucuteniene de la Fulgeriş, jud. Bacău. 

Sesiunea ştiinţifică organizată de Muzeul de Istorie Român, cu lucrarea Satul cucutenian de la 
Fulgeriş. 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, desfăşurată în 18.11.2011, la Arhivele 
Naţionale Bacău, cu lucrarea Consideraţii privind structura populaţiei din comuna Sărata, jud. Bacău (în 
colaborare). 

 
Artimon Elena a prezentat în cursul anului 2011 următoarele comunicări ştiinţifice: 
Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan” Bacău, 06.10.2011. 
Sesiunea ştiinţifică a Arhivelor Naţionale Bacău, 18.11.2011. 
Simpozionul Naţional „Bucovina File de Istorie”, Suceava, 26-27.11.2011. 
 
Boldur Dimitrie-Ovidiu a prezentat, în cursul anului 2011, următoarele comunicări ştiinţifice: 
1. la sfârşitul lunii martie 2011, am fost invitat şi am participat la Simpozionul dedicat Basarabiei 

(Colegiul „Henri Coandă” Bacău);  
2. în prima decadă a lunii septembrie 2011 am participat cu o comunicare publică în cadrul 

Sesiunii naţionale, cu participare internaţională, Zilele antropologiei româneşti, având tema Trupul şi 
sufletul: evoluţie şi simbol, sesiune organizată sub egida Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura 
Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA, a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu prin Facultatea de 
Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”, a Bibliotecii „Astra” din Sibiu, a Complexului Naţional Muzeal 
„ASTRA” Sibiu şi a Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Valorificarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul 
– Junii Sibiului”,  

la mijlocul lunii octombrie 2011 am participat cu o comunicare publică în cadrul Simpozionului 
Naţional „Monumentul – tradiţie şi viitor”, având tema Monumente fortificate, organizat sub egida 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, a Complexului Muzeal Naţional MOLDOVA Iaşi – Muzeul 
Unirii, a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a Primăriei Municipiului Iaşi, a Direcţiei pentru Cultură şi 
Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi, a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a Uniunii Naţionale a 
Restauratorilor de Monumente Istorice. 

Participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, desfăşurată în 18.11.2011, la 
Arhivele Naţionale Bacău, cu lucrarea Ioan Dogaru – un creator de medalii, 

  
-  Feodosia Rotaru a prezentat următoarele comunicări: 
Donaţia preot Vasile Heisu, punct de pornire al secţei de etnografie de la Complexul muzeal „ 

Iulian Antonescu” Bacău, Suceava, Sesiunea Ştiinţifică” File de istorie” Muzeului Bucovinei, 
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Noi valori de patrimoniu intrate în colecţiile secţiilor de istorie şi de etnografie de la Complexul 
muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Vaslui, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Acta Moldavie 
Meridionalis”. 

 
- Iulian Bucur a prezentat urmatoarele comunicari: 
Biserica de lemn din Fărăoani. Consideraşiuni finale, Bacău Simpozionul Naţional „Vasile 

Pârvan”; 
- Iulian Bucur, Portul traditional în zona etnografica Bacău. Arhiva Kriza Janos,  Roman, Muzeul 

de istorie; 
 
-  Marius Alexandru Istina a prezentat în cursul anului 2011 următoarea comunicare ştiinţifică: 
Consideraţii privind originea şi evoluţia populaţiei Comunei Sărata. Bacău Simpozionul Naţional 

„Vasile Pârvan”; 
Consideraţii privind structura populaţiei Comunei Sărata. Bacău Sesiunea de Comunicări a Filialei 

Bacău a Arhivelor Naţionale. 
 
Mihaela Amalanci 
A participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad  
 
D. PUBLICAŢII 
 Istina Elena-Lăcrămioara a publicat în cursul anului 2011 următorul articol: 
Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău, Punct Dealul Fulgeriş/ La 3 cireşi, în Cronica cercetărilor 

arheolgogice din România. Campania 2010, Sibiu, 2011, nr. 99. 
 
Note, recenzii, varia 
1. Boldur Dimitrie-Ovidiu a publicat în cursul anului 2011 următoarele: 
– Sfântul Valentin sau Dragobete?, în Ateneu. Revistă de cultură (editată sub egida Consiliului 

Judeţean Bacău), anul 48 (serie nouă), nr.2 (498), Bacău, februarie 2011, p. 22; 
– recenzie la: Ioan Murariu, Istoria ţinutului Herţa până în anul 1940 (ed. a  II-a completată), 

Editura Vicovia, Bacău, 2010, în Zargidava. Revistă de istorie, X, Bacău, 2011, p. 287-288; 
– Un document de arhivă inedit: Monografia satului Stăniţa, jud. Roman (1936), în Elanul. Revistă 

de cultură, anul XIII, nr. 107, Bârlad, februarie 2011, p. 8-9; 
– Băile de la Slănic Moldova în fonduri arhivistice interbelice, în Ateneu. Revistă de cultură 

(editată sub egida Consiliului Judeţean Bacău), anul 48 (serie nouă), nr. 3 (499), Bacău, martie 2011, p. 
2; 

– Ioana-Maria Băitanu, Dimitrie-Ovidiu Boldur, Pas cu pas în casa lui Bacovia, Bacău, 2011; 
– Pe urmele unei polemici: Teohari Antonescu versus Grigore G. Tocilescu, în vol. Teohari 

Antonescu, Scrieri arheologice uitate (ediţie concepută şi realizată de Emil Păunescu), p. 59-72, Giurgiu, 
Ed. Pelican, 2011. 

– Bacovia în medalistica românească, în Ateneu. Revistă de cultură (editată sub egida Consiliului 
Judeţean Bacău), anul 48 (serie nouă), nr. 5 (501), Bacău, mai 2011, p. 2; 

– Irina-Elena Boldur, Dimitrie-Ovidiu Boldur, Pictura complexului religios „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Bacău, în Revista română, Anul XVII, nr. 2 (64), Iaşi, iunie 2011, p. 18-19; 

– Lirica eminesciană în arta medaliei, în Ateneu. Revistă de cultură (editată sub egida Consiliului 
Judeţean Bacău), anul 48 (serie nouă), nr. 6 (502), Bacău, iunie 2011; 

– Irina-Elena Boldur, Dimitrie-Ovidiu Boldur, O lucrare inedită din perioada interbelică: 
„Monografia şcoalei Stăniţa, jud. Roman (1936)”, în Elanul. Revistă de cultură, anul XIII, nr. 112, Bârlad, 
iunie 2011, p. 17-18. 

– “God’s Swaddles” in Central Moldavia – Between the Sacred and the Profane, în Istorie şi 
tradiţie în spaţiul românesc: culegere de studii (coord. Sultana Avram), vol VIII: Istorie şi tradiţie în spaţiul 
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românesc. Hrana – între necesitate şi artă, la români şi minorităţi, Ed. Techno Media, Sibiu, 2011, p. 235-
239;  

– Grafică bacoviană în fondurile arhivistice ieşene, în Ateneu. Revistă de cultură (editată sub 
egida Consiliului Judeţean Bacău), anul 48 (serie nouă), nr. 8-9 (504-505), Bacău, august-septembrie 
2011, p. 19; 

– Spre neuitare: Ioan Dogaru şi colecţia sa de medalii, în Revista română, Anul XVII, nr. 3 (65), 
Iaşi, septembrie 2011, p. 6-7; 

– Tradiţii româneşti, în Plumb. Revistă de cultură şi atitudine, Anul VII, Nr. 55, Bacău, octombrie 
2011, p.14. 

 
Publicarea unor articole de specialitate în revistele Plumb, Ateneu, Vitraliu, Carpica: 
Carmen  Murariu (Maneaua – artă sau kitsch, Aurel Stanciu, ferestrele timpului, E.C.Volosin – 

Simfonii de la Tescani, M.S.Iftimie sau nevoia de sinceritate, S.R. Lucian – După chip şi asemănare)  
Iulian Bucur (Saloanele Moldovei XX, Saloanele Moldovei XXI, Robert Capa- Mizanscena unui 

mit, Monosilab – Nud, Deseori si cu o aproape ingenuă, Stefan Remus Lucian) 
 
POPULARIZARE MEDIA 
Şefii de secţie şi muzeografii au participat la mai multe emisiuni realizate de postul local TV 

Bacău în vederea popularizării activităţii instituţiei (ex. Noaptea Muzeelor, Ziua Internaţională a Muzeelor, 
Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”) şi a patrimoniului deţinut, precum şi a patrimoniului imobil de pe 
raza municipiului Bacău; realizator Tv Bacău Calistrat Costin – emisiunea Vorbe. 

Şefii de secţie şi muzeografii au dat relaţii la mass-media locală şi naţională cu privire la 
manifestările organizate în cadrul instituţiei (Deşteptarea, Ziarul de Bacău, ADS Moldova, TV Bacău, 1 TV 
Bacău, Euro Tv Bacău, Radio KissFm, Radio Iaşi). 

 
E. PROIECTE EDUCAŢIONALE, Ateliere Pedagogice 
La Secţia de Etnografie  au fost realizate, în colaborare cu şcoli şi grădiniţe din municipiul şi 

judeţul Bacău, mai multe proiecte educaţionale. Acestea  s-au desfăşurat la sediul instituţiei sau la sediul 
unităţilor şcolare, după cum urmează: 

1. Atelierul pedagogic „Măşti tradiţionale”, ianuarie 2011 
Atelierul pedagogic „ Legendele mărţişorului” , februarie- martie 2011 
Atelierul pedagogic „ Drumul lânei”, aprilie 2011 
„ Şezătoare la gura sobei”, mai 2011 
 Atelierul pedagogic „ Împletiruri din pănuşi”, octombrie 2011 
Atelierul pedagogic „Legume vesele”, octombrie 2011 
 Atelierul pedagogic „ Magia toamnei” , noiembrie 2011 
Atelierul pedagogic „Măşti tradiţionale de Crăciun”, decembrie 2011 
Atelierul pedagogic „Sorcova”, decembrie 2011 
 
V. CONSERVARE-RESTAURARE 
Secţia de istorie 
- Responsabilii gestiunilor de colecţie ale patrimoniului secţiei sunt: Panaitescu Virgil, Focşa 

Iuliana, Ocneanu Gabriela: 
 
1. Continuarea amenajării depozitului pentru amplasarea pieselor noi intrate în patrimoniu; 
2. Inventarierea pieselor intrate în cursul anului în patrimoniul secţiei; 
3. Observarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat; 
4. Întreţinerea curăţeniei (zilnic, săptămânal); 
5. Întocmire fişe conservare; 
6. Asigurare predare/ primire a pieselor din gestiune în vederea realizării de expoziţii temporare în 

instituţie sau în colaborare cu alte instituţii similare, analize, cercetare, fotografiere, desenare etc. 
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- Responsabilii gestiunilor expoziţiilor permanente: Focşa Iuliana, Amalanci Mihaela – corp A, 

etajul I; Păcuraru Maria, Bernevic Tincuţa – corp A, etajul II; Alexandrina Cocolea – corp B, sala „Iulian 
Antonescu”, corp B, sala col.(r.) Ioan Dogaru: 

 
      1. Observarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat; 
2. Întreţinerea curăţeniei (zilnic, săptămânal); 
3. Asigurare predare/ primire a pieselor din gestiune în vederea realizării de analize, expoziţii 

temporare, cercetare, fotografiere etc. 
4. Predare/ primire piese din expoziţie în vederea restaurării şi conservării acestora, în urma 

efectelor produse din cauza expunerii permanente (tezaure monetare din argint, vase, piese din metal 
etc.). 

 
RESTAURARE 
 
1. A fost continuată prelucrarea materialul arheologic (spălat, marcat, triat etc.) rezultat din 

campaniile arheologice 2008, 2009, 2010 şi 2011 de pe şantierul arheologic Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. 
Bacău (restauratori Voinescu Iulia şi Voinescu Petru). 

2. Este în curs de prelucrare materialul provenit din donaţia făcută în cursul anului de Manolachi 
Neculai din Frumoasa, com. Balcani, jud. Bacău (restauratori Voinescu Petru şi Voinescu Iulia).  

3. Au fost efectuate intervenţii de restaurare pe ultimul lot de 53 de piese monetare (denari 
romani din argint), descoperiţi la Huruieşti în 2011 (inclusiv fotografiere înainte şi după restaurare a 
fiecărei monede în parte, precum şi întocmirea fişei de restaurare a fiecărei piese) (restauratori Voinescu 
Iulia şi Voinescu Petru). 

5. Restaurarea propriu-zisă şi conservarea unui număr de 543 obiecte metal din care 221 
componente de la armură, ceas perete, casetă Kogălniceanu, boronă, maşină de cusut, lămpi mină, 
foarfece şi cleşti (restauratori Voinescu Iulia şi Voinescu Petru). 

6. Restaurarea şi conservarea a 14 obiecte de piatră (restauratori Voinescu Iulia şi Voinescu 
Petru). 

7. Operaţii de restaurare (curăţire uscată, curăţire umedă, presă şi consolidare) a 44 bancnote ce 
urmează a intra în patrimoniul instituţiei:  

8. Operaţii de consolidare, reataşarea a unor file desprinse din corpul cărţii cu denumirea  
“Introducere în arheologie”- Attila László, Casa Editorială Demiurg, Iasi, 2006 (restaurator Ciocârlan 
Andra-Iuliana). 

9. Operaţii de restaurare pe bloc nedesfăcut al unei cărţi bisericeşti (curăţire uscată, curăţire 
umedă, presă şi consolidare), cu numărul de inventar. 459 (restaurator Ciocârlan Andra-Iuliana). 

10. Restaurarea unei hărţi -”Europa între 1642-1699; Europa între 1700-1794” -- (curăţire uscată, 
consolidare şi presă) (restaurator Ciocârlan Andra-Iuliana). 

11. Restaurarea unei litografii color reprezentând Familia Regală a României din jurul anului 1910 
(curăţire uscată, curăţire umedă, consolidare şi presă) (restaurator Ciocârlan Andra-Iuliana). 

 
Secţia de artă  
Responsabilii gestiunii de colecţie a patrimoniului secţiei sunt: Ştineru Cătălina, Silvia Tiperciuc şi 

Petronela Mihalcea. Acestea au desfăşurat următoarele activităţi cu caracter permanent: 
CONSERVARE  
-         Întocmirea a 130 de fişe de sănătate; 
-         verificarea, consemnarea şi corectarea valorilor de temperatură şi umiditate în sălile de 

expoziţie; 
-         curăţenie săptămănală în sălile de expoziţii şi depozite; 
-         curăţenie generală – vara; 
-         tipărirea şi plastifierea etichetelor noi în limba română şi limba franceză; 
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-         confecţionarea de casete noi şi depozitarea lucrărilor de grafică după dimensiuni; 
-         înregistrarea lucrărilor noi, fişe de evidenţă şi de conservare; 
-         aerisirea şi tratarea lucrărilor de tapiserie, apoi depozitarea lor; 
-         tratamente aplicate la obiectele din lemn împotriva cariilor. 
  
RESTAURARE 
-         Continuarea amenajării laboratorului de restaurare; 
-         selectarea a 30 de lucrări (icoane şi pictură) şi propunerea de intrare în procese de 

conservare şi restaurare în funcţie de starea lor de conservare; 
-         expertizarea lucrărilor propuse pentru restaurare; 
-         injectări cu soluţie de fixare şi de tratare la lucrările din lemn; 
-         curăţarea depunerilor de pe  lucrarile de artă; 
-         consolidări ale stratului de culoare şi protejarea cu foiţă japon; 
-         fotografierea lucrărilor ajunse în laborator (înainte, în timpul şi la finalul  restaurării); 
-         investigaţii cu ultraviolete; 
-         stabilirea compatibilităţii materialelor folosite în restaurare; 
-         operaţii de restaurare finalizate la 4 lucrări de pictură; 
-         întocmirea dosarelor de restaurare. 
   
Secţia de etnografie.  
Gestionari de colecţie a patrimoniului secţiei sunt: Albu Nicoleta, Pavel Liliana şi Horoiu Otilia. 

Restaurarea pieselor textile se efectuează de către Marta Simon iar a pieselor de lemn de către Mircea 
Butunoi. Aceştia au realizat următoarele activităţi, cu caracter permanent şi temporar: 

 
-    Urmărirea  permanantă şi corectarea microclimatului din expoziţii şi din depozitele secţiei; 
Înregistrarea parametrilor de temperatură si umiditate din spaţiile expoziţionale şi din depozite; 
Pregatirea pieselor care urmează a fi incluse în expoziţii temporare; 
Efectuarea operaţiunilor de conservare preventivă a pieselor din depozitul de textile (ex: aerisirea 

tuturor pieselor); 
Restaurarea unui covor;  
Restaurarea unei batiste liturgice de rit catolic;  
Efectuarea a 20 de fişe de conservare pentru piesele textile achiziţionate sau donate între anii 

2008-2010; 
Restaurarea unor piese din lemn, unele având şi componente metalice: boroană, buhai, coasă, 2 

scaune tapiţate, sanie etc.  
 

VI. TABEL CU VIZITATORII EXPOZIŢIILOR ORGANIZATE LA COMPLEXUL MUZEAL “IULIAN 

ANTONESCU” BACĂU: 

 

 Istorie Etnografie Artă Total 
Grup 2355 5586 5101 13042 

Individual 240 210 438 888 

Străini 58 39 - 97 

Gratuit 2493 2494 1100 6087 

Total 5146 8329 6639 20114 
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III. 5. COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII „ION BORCEA” BACĂU 

Activităţile culturale desfăşurate în Complexul Muzeal de Ştiintele Naturii „Ion Borcea” se 
realizează pe bază de proiecte, propuse, susţinute, dezbătute de muzeografii din cadrul instituţiei, si 
ulterior aprobate de conducerea instituţiei.  

Există mai multe categorii de proiecte care se desfăşoara în cadrul instituţiei şi anume proiecte 
cultural – expoziţionale, ştiinţifice şi educaţionale.  

Proiectele desfăşurate, ca parte a planului cultural minimal, sunt structurate astfel încât să 
acopere principalele domenii care vizează activitatea unui muzeu conform legislaţiei existente si cerinţelor 
contemporane, europene, precum şi proiectului de management în baza căruia este condusă instituţia.  

Proiectele educaţionale au fost realizate în şcoli din judeţul Bacău, în baza protocolului de 
colaborare semnat cu Inspectoratul Şcolar Bacău, şi a protocoalelor de colaborare cu unităţile şcolare.  

Anul 2011, a fost al patrulea an în care Complexul Muzeal de Ştiintele Naturii „Ion Borcea” a fost 
prezent în unităti şcolare din Bacău, pe lângă proiecte expoziţionale, prin expoziţii itinerante.  

Activitatea Complexului Muzeal de Ştiintele Naturii „Ion Borcea” se regăseşte la intersecţia mai 
multor domenii ce au legătură directă cu ştiinţele naturii, patrimoniul cultural al instituţiei, colecţiile, inclusiv 
biblioteca de specialitate care este baza de pornire a expoziţiilor permanente, temporare si itinerante, a 
cercetării ştiinţifice, a simpozioanelor, meselor rotunde si conferinţelor organizate, proiectelor 
educaţionale, concretizate în publicaţii ştiinţifice de specialitate.  

 
 STRUCTURA 
 Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoara activitatea şi în raport cu  
sistemul instituţional existent 
 
1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiasi comunităţi - 

tipul/forma de colaborare, dupa caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea;  
Pe plan local, proiectele propuse şi finalizate în anul 2011, s-au realizat în colaborare cu:  
- Universitatea Bacău – parteneriat direct cu departamentul de Biologie a Facultăţii de  
Litere;  
- Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic, instituţii partenere intermediare în 

concretizarea proiectelor cultural - educaţionale desfăşurate în unităţi şcolare ale judeţului Bacău, 
proiecte enumerate în tabelul următor;  

- Muzeul Ţării Crişurilor Oradea;  
- Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi;  
- Asociaţia Zibbo Help – Satu Mare.  
Proiecte cultural - educaţionale şi prezentări multimedia desfăşurate în anul 2011.  
S-au desfăşurat 15 proiecte educaţionale în baza a câte unui protocol de colaborare cu unităţile 

şcolare, ce cuprind acţiuni de cunoaştere şi conştientizare a valorilor mediului înconjurător, a importanţei 
protejării mediului, acţiuni dedicate evenimentelor din calendarul ecologic: „Ziua Mondială a Zonelor 
Umede”, „Luna pădurii”, „Ziua Pământului”, „Ziua Mediului”, cât şi lecţii educative si de fixare a 
cunoştinţelor de biologie, de evaluare si recapitulare, prin prezentare de filme documentare, si concursuri 
cu proiecte de mediu, în scopul educării elevilor în spiritul conturării deprinderilor de conservare şi 
protejare a naturii.  

S-au încheiat protocoale de colaborare cu:  
- Colegiul Gr. Antipa;  
- Asociaţia pentru Integrare Europeana „REPERE” – Bacăul verde;  
- Şcoala Alecu Russo – „Cercetător în devenire” – Reciclarea deşeurilor - formarea şi  
dezvoltatea deprinderilor de investigare ştiinţifică în vederea constientizării şi soluţionării  
problemelor de mediu; 
- Palatul copiilor Bacău;  
- Gradiniţa cu program prelungit nr. 17;  
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- Colegiul tehnic „Dumitru Mangeron” –„Copiii Terrei”;  
- Şcoala cu clasele I-VIII Sascut Bacău – Sa iubim si sa protejam natura”;  
- Asociaţia ZIBO HELP – „Săptămâna familiei, Săptămâna fără TV”;  
- Şcoala cu clasele I-VIII , I. Creangă – „Simfonia pădurii” „Natura, prietena mea”;  
- Şcoala cu clasele I-VIII, Spiru Haret Bacău;  
- Şcoala cu clasele I-VIII Ungureni Bacău;  
- Şcoala cu clasele I-VIII Constantin Platon Bacău;  
- Şcoala cu clasele I-VIII Alexandru cel Bun;  
- Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Drăgan;  
- Grădiniţa „Lizuca” Bacău - „Patrundem în taina Stiintelor Naturii”;  
- Grădiniţa „Agricola” Bacău;  
- Asociaţia Lumina-Hospice Casa Albert;  
- Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău;  
- Grădiniţa „Spiru Haret” – Eco-Grădiniţa.  
 
Proiecte cultural - educaţionale ocazionate de evenimente din calendarul ecologic,  
desfăşurate în anul 2011.  
 
PROIECTE CULTURAL - EDUCAŢIONALE  
1. Ziua păsărilor, Vivariu 01 aprilie;  
2. Luna Pădurii, Unităţi şcolare, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Vivariu 15 martie - 15 aprilie;  
3. Ziua Pământului, Unităţi şcolare 22 Aprilie;  
4. Ziua Păsărilor şi a Arborilor, Vivariu 10 Mai;  
5. Ziua Mediului, Unităţi şcolare 05 iunie;  
6. Ziua Mondială a Habitatului, Unităţi şcolare 01 octombrie;  
7. Ziua Mondială a Animalelor, Unităţi şcolare 04 octombrie.  
 
2. Participare în calitate de partener (coorganizator, coinitiator, invitat, participant etc.) la 

programe/proiecte europene/internaţionale;  
1. „Noaptea Muzeelor”– „Să Privim Cerul Bacăului”- observaţii astronomice în aer liber. Ministerul 

Culturii Franţa, Observatorul Astronomic „Victor Anestin” 15 - 16.05.2011;  
2. Sesiunea ştiinţifică internaţională „Muzeul şi cercetarea ştiinţifică” Muzeul Olteniei Craiova 21 -

24.09.2011;  
3. „Conferinţa Internaţională a Zoologilor” Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a 

Republicii Moldova Chişinău, Republica Moldova 13-14.10.2011.  
 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” anual, începând din anul 2007, a fost implicat 

(în calitate de organizator local) în manifestarea internaţională „Noaptea Muzeelor” – proiect iniţiat de 
Ministerul Culturii din Franţa.  

În cadrul acestei manifestări, muzee europene deschid uşile publicului interesat să le viziteze în 
noaptea dinaintea zilei muzeelor. Astfel, prin secţia Observatorul Astronomic am participat cu 
manifestarea „Sa privim cerul Bacăului”- observaţii astronomice în aer liber.  

Specialişti ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” au participat la simpozioane, 
conferinţe şi sesiuni ştiinţifice cum sunt cele organizate de instituţii similare la Iaşi, Bacău, Craiova, 
Chişinău – Republica Moldova.  

Vernisări de expoziţii:  
- 5 vernisări expoziţii temporare;  
- 3 vernisări expoziţii itinerante;  
- 3 proiecte de itinerare a expoziţiilor ce au fost vernisate în anii anteriori;  
 Realizarea acestor proiecte cultural–expoziţionale şi educaţionale, precum şi strategia de 

marketing cultural pusă în practică prin acţiuni de popularizare a expoziţiilor şi manifestărilor organizate 
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de instituţie, în anul 2011, s-au concretizat în faptul că, un număr de 19376 vizitatori  au trecut pragul 
celor 4 secţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii.  

Analiză: În anul 2011, principalii beneficiari ai vizitelor gratuite au aparţinut publicului adult, în 
proporţie de 75%: participanţi la evenimentele culturale organizate de muzeu, la zilele de vizitare gratuită 
(15-16 mai, 18 mai, 1 iunie, 25 noiembrie, 1 decembrie), oficialităţi, parteneri media şi doar 25% au 
constituit copii pâna la vârsta de 7 ani, copii aflaţi în grija instituţiilor de asistenţă socială, deţinuţi şi 
persoane cu handicap.  

Judeţul Bacău, din punct de vedere al mediului social, economic, al infrastructurii transporturilor, 
dar şi al mediului cultural şi educativ, relevă existenţa atât a unor elemente favorizante, cât şi a unor 
puncte slabe pentru dezvoltarea interesului faţă de oferta culturală de tip muzeal.  

Poziţia geopolitică nu ne favorizează, judeţul nostru fiind situat în apropierea graniţei estice a 
Uniunii Europene.  

Bacăul dispune de un patrimoniu natural valoros, care merită să fie făcut cunoscut atât publicului 
larg local, cât şi eventualilor turişti.  

Infrastructura de circulaţie şi transport este diversificată, dar uzată moral. Starea precară a 
reţelelor de transport influenţează şi accesul turistic în regiune.  

Beneficiarii ţintă pe secţii sunt: populaţia locală - 93%, din afara judeţului (din alte judeţe) – 4%, 
din străinătate 3%.  

  
Strategii pe termen scurt:  
- Valorificarea la maxim a potenţialului de vizitare a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion 

Borcea” Bacău, prin intermediul mass-media locală (site, media, publicaţii de specialitate), naţională (site, 
media, publicaţii de specialitate) şi internaţională (publicaţii de specialitate);  

- Atragerea publicului local prin evenimente de anvergură.  
- Continuarea acţiunii de clasare a bunurilor de patrimoniu.  
 

Strategii pe termen lung:  
 - Deschiderea expoziţiei de biologie modernă a muzeului de Ştiinţele naturii, expoziţie care va fi 

pe măsura clădirii construite de Consiliul Judeţean Bacău în acest scop, dar şi pe măsura colectivului a 
cărui pregătire profesională poate susţine realizarea unei asemenea expoziţii.  

- Intensificarea campaniei de branding;  
- Creşterea numărului de actiuni, mese rotunde, simpozioane, publicaţii de specialitate;  
- Creşterea numărului de proiecte şi acţiuni de pedagogie muzeală;  
- Clasarea revistei de specialitate „Studii şi Comunicări” în categoria B;  
- Activităţi de schimburi de carte de specialitate prin constituirea unei reţele de schimb.  
- Activităţi de schimburi de piese prin constituirea unei colecţii de schimb. Lucru mai greu de 

realizat, deoarece procedurile legale sunt neclare în această direcţie.  
 
La finalul anului 2011, patrimoniul muzeal a fost îmbogăţit prin introducerea în colecţiile instituţiei, 

a unui număr de 1168 piese, numărul total de piese fiind de 231.592.  
În ceea ce priveşte activitatea ştiinţifică, au fost desfăşurate 13 proiecte cultural-ştiinţifice, 

conform programului cultural minimal.  
În realizarea acestor proiecte s-au efectuat:  
- Documentare cu privire la proiectele ştiinţifice în desfăşurare prevăzute în Programul ştiinţific 

pentru anul 2011;  
- Deplasări în teren, colectare de material, preparare, determinare de material biologic;  
- Documentare pentru conceperea, redactarea lucrărilor stiintifice, pregătirea pentru publicarea în 

revista „Studii si comunicări” 23 – Arinton M., Ghiurca D., Pavel O., Tomozii B.;  
- Introducerea de material biologic în colecţie;  
În vederea popularizării rezultatelor cercetărilor realizate, specialiştii au participat la următoarele 

simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice:  
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- Simpozionul Naţional de Micologie 22-24 sept. Iaşi;  
- Simpozionul Internaţional „Muzeul şi cercetarea ştiinţifică” organizat de Muzeul Olteniei – 21-24 

septembrie;  
- Conferinţa Internaţională a Zoologilor – Chişinău 13 - 14.10.2011  
- Biologia şi Dezvoltarea Durabilă – Bacău 10 - 11.11.2011  

III. 6. FILARMONICA MIHAIL JORA BACĂU 

Activitatea instituţiei în anul 2011 a continuat  pe acelaşi traseu ascendent al ultimilor ani 
propunând publicului  din Bacău  activităţi diverse şi deţinută pe  întregul său parcurs. 

Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău a menţinut în proiectele sale anuale colaborarea cu instituţiile 
culturale care gestionează activitatea Centrului Rossetti-Tescanu, a Bibliotecii din Oneşti, a Fundaţiei 
„Carmen Saeculare” Piatra Neamţ, Centrul internaţional „George Apostu” Bacău şi a Casei Sindicatelor 
din Piatra Neamţ 

Aceste colaborări s-au materializat, în primul rând, prin continuarea proiectelor existente, precum 
Festivalul „Enescu-Orfeul Moldav” ajuns la cea de a XXXVII a ediţie, Stagiunea de concerte şi recitaluri de 
la Biblioteca municipală din Oneşti, dar şi prin proiecte noi, precum cursurile internaţionale de dirijat din 
cadrul Festivalului „Enescu -Orfeul Moldav” ajunse la ediţia a III a. 

Anul 2011 a însemnat sărbătorirea celui mai mare compozitor roman, George Enescu , la 130 ani 
de la naştere, eveniment pe care instituţia noastră l-a marcat printr-un recital cu compoziţii ale lui George 
Enescu în Italia şi România având ca protagonisti  4 artişti de nivel internaţional din România, Canada, 
Germania si Danemarca. 

De asemenea a fost prezentat publicului din Bacău recitalul extraordinar Enescu- Bartok al Duolui 
Szalai- Balogh interpreţi de excepţie ai scenei internaţionale. 

În anul 2011, în luna noiembrie Instituţia şi-a sărbătorit şi patronul spiritual, Mihail Jora, la cei 120 
de ani de la naştere printr-un concert în exclusivitate dedicat muzicii marelui compozitor la care au 
participat nume de prestigiu ale artei interpretative româneşti - soprana Georgeta Stoleriu, pianista Ilinca 
Dumitrescu.  

Filarmonica din Bacău a participat şi ca partener, şi ca organizator principal, la sediu sau ca 
invitat în ţară şi străinătate, la numeroase cursuri, festivaluri, concursuri, turnee; 

„Zilele muzicii contemporane” festival cu participare internaţională ajuns la ediţia nr XXV este de 
departe cea mai importantă manifestare organizată de Filarmonică, sub patronajul Consiliului Judeţean, 
fiind prima de acest fel din România, şi una din cele mai importante din lume, un vector de imagine ce 
asigură menţinerea Bacăului în avangarda muzicii contemporane. 

Formarea şi perfecţionarea noilor Maeştrii ai baghetei constituie, pentru colectivul instituţiei, o 
permanenţă materializată în cursuri internaţionale de dirijat, în colaborare cu instituţii de prestigiu din 
întreaga lume. Pe lânga cursurile de dirijat organizate în parteneriat cu Northern California University-SUA 
şi a stagiilor finale de dirijat ale Conservatorului „G.Verdi” din Milano, în toamna lui 2009 s-a demarat un 
proiect comun cu Juergen Produktion-Germania prin care, de doua ori pe an, tineri dirijori se 
perfecţionează în colaborare cu Filarmonica din Bacău sub îndrumarea lui Konrad von Abel, Germania. 

Nu există în ţară şi nici în Europa o instituţie de concert care sa susţină o activitate aşa de bogată 
în domeniul perfecţionării tinerilor dirijori. 

În afara importanţei evenimentelor care aduc în Judeţul Bacău an de an circa 50 de tineri dirijori 
din 6 continente, plasând Bacăul într-un circuit prestigios ce oferă orchestrei o cotă de imagine greu de 
obţinut prin alte mijloace, aceste cursuri reprezintă liantul instituţiei cu viitorul artei dirijorale din care în 
mod cert vor face parte unii din aceşti tineri, cei mai buni mesageri ai culturii naţionale, a spiritului şi 
spaţiului românesc.  

Cel mai bun exemplu îl constituie dirijorul Karel Mark Chichon care a făcut primii paşi în arta 
dirijorală în compania orchestrei noastre cu peste 10 ani în urmă. El este în prezent, la 36 de ani, unul din 
cei mai promiţători dirijori ai tinerei generaţii, o prezenţă permanentă pe scenele operelor din Viena, New 
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York, Londra, Amsterdam şi nu uită sa menţioneze de câte ori are ocazia, importanţa colaborării cu 
colectivul orchestrei din Bacău, cea care i-a determinat în mod decisiv cariera artistică. 

Participările orchestrei la Concursurile Internaţionale de pian, vioara (Cantu si Varallo), la 
Festivalul de la Alba, sunt deja prezenţe fireşti ale Bacăului, oraş reprezentat de orchestra simfonică sub 
conducerea Maestrului Ovidiu Bălan pe scenele lumii, o marcă ce garantează succesul. 

Din 1990 şi până în prezent, numele Bacău, purtat de instrumentiştii Filarmonicii în lume, în peste 
1000 de localităţi şi în circa 1500 de concerte, a devenit sinonim cu valoarea, seriozitatea, munca, 
constanţa.  

În ceea ce priveşte promovarea, săptamânal, cel puţin un post de televiziune local prezintă 
interviuri cu responsabilii instituţiei, referitoare la programele şi personalităţile ce urmează sa apară pe 
scena Ateneului. Radio România Actualităţi , TVR Cultural prezintă de asemenea interviuri cu 
personalităţile prezente în stagiunea de concerte şi recitaluri a Filarmonicii. 

Împreună  cu TVRM am organizat un ciclu de emisiuni în care, în afara unui talk-show cu 
personalităţi băcăuane din domeniul culturii, au fost prezentate formaţiile camerale ale  instituţiei, care 
promovează prin recitaluri în ţară şi străinătate imaginea Filarmonicii şi a artei interpretative româneşti 
(Duo Capriccio, Trio Syrinx, Trio Ateneu, Cvartetele Consonanţe şi Fagottissimo). 

Ziarele locale prezintă sistematic anunţuri ale programelor filarmonicii dar şi recenzii despre 
evenimentele ce s-au desfăşurat. 

Activitatea instituţiei este prezentată şi în reviste de specialitate precum Muzica, Credidam etc. 
Cea mai bună publicitate este dată de nivelul deosebit al concertelor şi recitalurilor din stagiune şi 

de impactul lor asupra publicului prezent săptămână de săptămână la sala Ateneu. 
Ei sunt beneficiarii pe termen scurt şi lung a tot ceea ce instituţia organizează stagiune de 

stagiune. Formarea şi menţinerea partenerului de concert al formaţiilor instituţiei este preocuparea 
permanentă a conducerii artistice.  

Unul din obiectivele principale ale institutiei este asigurarea unei permanente întineriri a 
publicului, lucru realizat prin două programe; 

În primul rând concertele educative pe care orice instituţie de concert din lume le organizează 
pentru educarea tinerei generaţii, dar şi pentru inocularea dragostei pentru muzică în rândul viitorilor 
spectatori.   

O idee care s-a dovedit benefică , materializată în ultimii ani a fost atragerea elevilor de la clasele 
IX - XII spre sala de concert prin facilitarea prezenţei la toate recitalurile şi concertele stagiunii în urma 
achiziţionării unui singur bilet în valoare de 10 Ron 

Concerte,  recitaluri, spectacole de teatru, de divertisment, simpozioane, întruniri de partid, 
festivitaţi de premiere, lansări de carte, promovare de produse, expoziţii în holul Ateneului, toate creaza 
un spatiu estetic. 

În cadrul stagiunii, în care sunt prezenţi artişti valoroşi din ţară şi străinătate, cu programe definite, 
ce asigură publicului calitate şi diversitate, iar orchestrei  

motivaţia permanentei autoperfecţionării prin studiu , şi-au facut loc treptat dar sigur initiaţive care 
în timp au devenit constante ale activiţătii noastre: 

promovarea tinerilor interpreţi băcăuani prin organizarea unor concerte dedicate special lor, în 
care cele mai bune elemente fac primii paşi în colaborarea cu o orchestră profesionistă; 

promovarea artiştilor instrumentişti din cadrul orchestrei din Bacău prin programarea lor în 
recitaluri şi concerte cu orchestra pe durata întregii stagiuni. Nu mai puţin de 30 de instrumentişti  s-au 
pregătit cu seriozitate şi au făcut performanţă în fata colegilor şi a publicului băcăuan în anul 2011. 
Filarmonica din Bacău este de departe instituţia ce promovează cel mai mare număr de solişti din propriul 
aparat orchestral, asigurând astfel motivaţia necesară atât celor care fac acest pas, cât şi a celor care 
urmează să-l facă; 

Concerte de divertisment în judeţ şi în judeţele limitrofe (Neamţ, Suceava) în colaborare cu corul 
„Armonia”; 

Promovarea mişcării corale prin colaborarea şi facilitarea prezenţei pe scena Ateneului a corurilor 
„Animosi”, „Armonia” „Ateneu” , „Balada” , „Sens” , în programe vocal-simfonice şi a cappela; 



Consiliul Judeţean Bacău 
Preşedinte Dragoş BENEA – Raport de activitate 2011 

 

106 
 

Înregistrări pentru  radio şi case discografice din Europa cu lucrări, în primă audiţie, ale 
compozitorilor români şi străini, menite să promoveze atât nivelul profesional al orchestrei, cât şi valenţele 
şcolii interpretative româneşti.                                                                      

Filarmonica din Bacău a reuşit în ultimii ani să unească prin muzică diferitele culte din  România, 
colaborând într-un mod echilibrat  şi de înalt profesionalism cu: 

a) comunitatea catolică din Bacău, prin concertele organizate la Catedrala Catolică din Piaţa 
Florescu;  

b) cultul adventist, prin susţinerea în comun, a unor programe artistice, atât in Bacău, cât şi în 
Judeţul Neamţ; 

c) comunitatea ortodoxă majoritară în Judeţ, prin manifestări organizate în colaborare la sala 
„Ateneu” din Bacău. 

Anul 2011 se încheie cu o realizare remarcabilă a instituţiei, o încununare a seriozităţii şi muncii la 
cel mai înalt nivel a Maestrului Ovidiu Bălan, dirijor de peste 40 de ani al Filarmonicii, nominalizat la 
Premiul de excelenţă pentru întreaga carieră la „10 pentru România”.  

De asemenea, „Trioul Syrinx” al Filarmonicii din Bacău, câştigător a 6 premii internaţionale în 
concursuri de muzică de cameră pentru suflători, cea mai titrată formaţie din istoria muzicală a României, 
a fost nominalizat la categoria muzică cultă. 

Filarmonica „Mihail Jora” Bacău este singura instituţie de cultură din Moldova nominalizată la mai 
multe categorii. 

În anul 2011, orchestra a susţinut peste 40 de concerte în străinătate, a organizat trei cursuri 
internaţionale de dirijat, a fost gazda a doua festivaluri internaţionale de prestigiu: „Enescu-Orfeul Moldav” 
şi „Zilele Muzicii Contemporane”, a imprimat, pentru parteneri externi, lucrări simfonice şi vocal-simfonice. 

III. 7. SERVICIUL PUBLIC DE PROTECŢIA PLANTELOR BACĂU 

Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău s-a înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului României nr.71/1999 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.73/1999 şi şi-a 
continuat activitatea în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 82/27.06.2007 şi a 
Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.108/ 19.07. 2010. 

Serviciul Public de Protecţia Plantelor a funcţionat şi funcţionează ca serviciu public de interes 
judeţean, cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău. 

Serviciul realizează activităţi publice de interes local care cuprind:    
 a) combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile mpentru toţi producătorii 

agricoli; 
b) tratamentul chimic al seminţelor destinate însămânţării; 
c) dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea depozitelor de cereale şi a altor incinte; 
d) dezinfecţia materialului săditor şi de plantare; 
e) aprovizionarea cu produse de uz fito sanitar, depozitarea şi comercializarea acestora; 
f) alteactivităţi specifice; 
g) dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea sediilor administrative, locuinţelor, şcolilor, internatelor, 

cantinelor, spaţiilor comerciale, garajelor, subsolurilor tehnice şi amenajate precum şi a spaţiilor şi zonelor 
deschise, în toate localităţile din judeţul Bacău. 

În cursul anului 2011,  activitatea serviciului s-a desfăşurat pe mai multe planuri şi anume: 
- executarea lucrărilor de prestări servicii în domeniul combaterii bolilor, dăunătorilor şi 

buruienilor;  
- dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea diferitelor spaţii; 
- aprovizionarea şi depozitarea produselor fitosanitare necesare executării lucrărilor de prestări 

servicii; 
- închirierea unor spaţii şi terenuri aflate în administrarea serviciului în vederea obţinerii unor 

venituri substanţiale; 
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- participarea efectivă la programul de implementare a prevederilor HG. 600/ 2009. 
- participarea efectivă la implementarea programului judeţean de refacere a plantaţiilor de pomi 

fructiferi de pe lângă şcolile din mediul rural “Livada Copilăriei”. 
În cursul anului 2011, serviciul a executat lucrări de prestări servicii în valoare totală de 2.760 lei, 

întreaga sumă fiind virată în contul Consiliului Judeţean Bacău. 
Activitatea de aprovizionare cu substanţele necesare pentru executarea lucrărilor de prestări 

servicii s-a desfăşurat cu dificultate, sumele alocate fiind reduse, am fostnevoiţi să negociem cu furnizorii 
termene de plată cât mai mari, iar plata propriu-zisă am efectuat-o în cele mai multe cazuri după 
încasarea contravalorii facturii. 

Încursulanului 2011, serviciul a încasat din închirierisuma de 6.928 lei din care 50%, respectiv 
3.464.lei  am viratîncontulConsiliuluiJudeţean  conform reglementărilorînvigoare. 

În anul 2011, am continuat monitorizarea celor trei fose( PoduTurcului, Bacău şiSascut) din care 
în anul 2006 prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.03.03.0210 au fost reambalate şi expediate în 
vederea incinerării controlate a 46 tone de deşeuri de pesticide înamestec. 

Această activitate de monitorizare necesară pentru cel puţin 10 ani de la golire conform legislaţiei 
europene constituie o verigă importantă în finalizarea unei acţiuni iniţiate de serviciul nostru şi a cărei 
valoare s-a finalizat cu cheltuieli de cca 140.000 $ - respectiv 4,2 miliarde lei vechi – economie realizată 
de Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău pentru bugetul Consiliului Judeţean Bacău.  

În cadrul programului judeţean de refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi de pe lângă şcolile din 
mediul rural “Livada Copilăriei”, serviciul s-a implicat încă din faza de evaluare a ofertelor în conformitate 
cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 262/ 06.09.2011. 

Prin participarea efectivă la plantarea pomilor fructiferi împreună cu elevii din unităţile şcolare ne-
am adus aportul de implementarea programului “LivadaCopilăriei.” 

Implicarea serviciului nostru în cadrul acestui program nu s-a încheiat odată cu încheierea acţiunii 
de plantare. Pomii plantaţi în toamna anului 2011 vor trebui ingrijiţi şi trataţi contra bolilor şi dăunătorilor; 
în acest sens ne vom implica în viitor şi în această activitate contribuind în acest mod la stimularea 
caracterului educational al şcolarilor precum şi la creşterea responsabilizării elevilor cu privire la 
protejarea mediului înconjurător şi utilitatea refacerii plantaţiilor de pomi fructiferi de pe lângă şcoli în mod 
special şi în mediul rural în general. 

În cursul trimestrului I precum şi în trimestrul III şi IV al anului 2011, personalul serviciului a fost 
implicat în Programul de implementare a prevederilor HG. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de 
ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitară destinate categoriilor de persoane 
cele mai defavorizate din România- P.E.A.D 2011. 

În cadrulacestui program, personalul serviciului a avut sarcini precise privind descărcarea, 
recepţionarea, gestionarea şi livrarea produselor precum şi întocmirea şi ţinerea evidenţei primare 
aferente acestui program. 

De asemenea, biroul de contabilitate al serviciului s-a ocupat şi se ocupă de întocmirea 
documentaţiei privind plata serviciilor făcute de ANRS UT 325 Orbeni şi SC GLENCORA SRL Bacău 
precum şi de recuperarea cheltuielilor de transport şi depozitare a produselor din cadrul P.E.A.D. 

În faza de definitivare a programului aferent anului 2010, precum şi în desfăşurarea programului 
aferent anului 2011, personalul serviciului s-a achitat de sarcini în conformitate cu prevederile Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr.252/2010 precum şi Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Bacău nr. 150 / 2011. 

III. 8. REVISTA DE CULTURA ATENEU 

Revista ATENEU are programe editoriale orientate spre evenimentul important care va avea loc 
în 2014, semicentanarul, astfel că, în fiecare sumar al numerelor din anul 2011 au fost evocate 
personalităţile băcăuane care au făcut cunoscut publicului cititor această publicaţie cu istoric şi tradiţie. 
Prin conţinutul ei variat, prin numerele tematice, revista lasă o mărturie în timp, valabilă pentru generaţiile 
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de acum şi pentru cele viitoare. De aceea, principala preocupare a actualei echipe de redacţie este să 
asigure, cu responsabilitate, continuitatea ATENEULUI, consolidându-i prestigiul. Astfel, revista a apărut, 
cu toate cele 12 numere (cu două ediţii duble, 8/9 şi 11/12) în mod regulat, respectându-şi periodicitatea. 
Lună de lună, cititorii revistei, acum, mult mai numeroşi, de când materialele sunt postate şi pe site-ul 
publicaţiei noastre, au găsit în Ateneu un generos spaţiu al dialogului de idei, comentarii şi dezbateri 
vizând probleme şi evenimente semnificative din domeniul cultural.       

Prin conţinut, revista oferă o imagine cuprinzătoare a fenomenului cultural la zi, publicând analize, 
cronici, opinii, puncte de vedere autorizate, aparţinând unor specialişti în domeniu. Am continuat, de 
asemenea, să reevaluăm tradiţia prin articole şi materiale consistente, revista fiind un loc de întâlnire a 
actualităţii cu trecutul. Pentru că rolul unei astfel de publicaţii este acela de a coagula şi de  a pune în 
lumină valorile dintr-o anumită zonă a ţării, spaţiul băcăuan fiind prioritar pentru noi, conform principiului 
localismului creator, relevant în istoria culturii, la rubrica permanentă, cu genericul „Personalităţi 
băcăuane” au apărut în anul 2011 numeroase profiluri: Ioana Postelnicu, Marin Cosmescu, Octavian 
Voicu, Radu Cârneci, George Bălăiţă, Georghe Izbăşescu, Constantin Dimoftache, Ioan Lazăr, George 
Apostu, Ovidiu Genaru, Constatin Călin, Sergiu Adam, Tatiana Scorţanu şi alţii.  Pagina de interviuri a 
revistei (care se bucură întotdeauna de un interes special din partea cititorilor) a avut invitaţi pentru dialog 
nume sonore ale culturii româneşti: Solomon Marcus, Mircea Coloşencu, Ştefan Munteanu, Doina Jela, 
Matei Vişniec, Viorel Savin. Cum o revistă de cultură este implicit şi un laborator de creaţie, la rubricile de 
poezie şi proză am pus în valoare nume consacrate alături de tineri aflaţi în curs de afirmare. Creaţia 
literară, şi nu numai, de actualitate este reflectată, în mod statornic în paginile de „Autori şi cărţi”.    

Număr de număr, ATENEU a reflectat cele mai semnificative evenimente, manifestări culturale 
din zona Bacăului, în chip preponderent, dar şi din ţară. „Saloanele Moldovei”, „Zilele Culturii 
Călinesciene”, Festivalul „Enescu – Orfeul moldav”, „Zilele muzicii contemporane”, „Salonul de primăvară 
al artei naive”, Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, Gala Star de la Teatrul „Bacovia”, „Primăvara 
poeţilor la Oneşti”, „Simpozionul naţional de estetică” de la Centrul de Cultură „George Aposu” sunt numai 
câteva dintre manifestările de tradiţie care au fost reflectate pe larg în revistă. Au fost ilustrate principalele 
acţiuni ale Bibliotecii Judeţene „C. Sturdza” Bacău (cu ciclul său de conferinţe), ale Complexului Muzeal 
„Iulian Antonescu”, ale Centrului Judeţean de Cultură, Ansamblului „Busuiocul”, etc. 

Permanent redactorii participă la simpozioane, conferinţe, lansări de carte, vernisaje, premiere 
teatrale şi muzicale, în scopul reflectării acestora în materiale de presă. 

„Ateneu” este deschis dialogului şi ideii fertile de parteneriat fiind, în acest sens, într-o relaţie de 
colaborare deschisă cu Filiala Bacău a U.S.R., Filiala Bacău a U.A.P., Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „George Bacovia”, Centrul Europe 
Direct. Suntem parteneri de presă şi ne implicăm în desfăşurarea mai multor festivaluri de creaţie literară 
din ţară, oferind premii care constau în publicarea în paginile revistei a unor materiale aparţinând 
câştigătorilor concursurilor. 

Atenţia noastră se îndreaptă, în special, asupra noilor voci auctoriale. Fiind o parte a Europei şi a 
lumii, avem de asemenea, privirea aţintită şi spre alte meridiane pentru a cunoaşte literatura, civilizaţia, 
mentalitatea altor popoare, oferind cititorului, în chip consecvent, traduceri şi jurnale de călătorie.  

Cel mai important moment al activităţii noastre din anul precedent a fost participarea, printr-un 
număr special de revistă, la sărbătorirea a 130 ani de la naşterea lui Bacovia şi organizarea celei de de-a 
30 ediţii a colocviilor revistei, partenerii noştri fiind Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Facultatea 
de Litere) şi Centrul de Cultură „George Apostu”. Cu acest prilej sunt acordate şi premiile anuale ale 
revistei Ateneu. Anul acesta colocviul s-a desfăşurat în zilele de 6-7 octombrie şi s-a intitulat „Poezia(post) 
bacoviană”. La manifestare a fost lansat şi numărul dublu 8-9 al Ateneului, care a cuprins un dens Dosar 
Bacovia.  Au publicat în acest număr cercetători de marcă ai operei bacoviene, sumarul cuprinzând creaţii 
inedite ale poetului, poezie şi grafică. La colocviu au participat în primul rând, invitaţii revistei, cei care au 
primit şi premiile anuale ale Ateneului, ediţia 2011: Solomon Marcus, Constantin Călin, Paul Cernat, 
Doina Cernica, Ioan Moldovan, Iacob Florea, Cornel Galben, profesori universitari, studenţi ai Facultăţii de 
Litere, jurnalişti şi, bineînţeles, redactorii revistei. Cum Bacovia este o permanenţă a spaţiului nostru 
cutural, şi numărul 10, din octombrie, al Ateneului, i-a fost dedicat. Dacă în numărul festiv 8-9 am publicat 
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o anchetă despre cum este văzut Bacovia de către tinerii poeţi, în octombrie am deschis spaţiul dezbaterii 
pentru tinerii critici. Tot la capitolul numere tematice menţionăm şi Dosarul Eminescu, din numărul 6, al 
lunii iunie.                                   

Preocupaţi de înnoire tematică, deschidem noi rubrici colaboratorilor de cursă lungă ai revistei, 
una dintre acestea, foarte necesară la ora actuală, fiind „Cum vorbim, cum scriem” coordonată de 
profesorul Ioan Dănilă. 

Am fost preocupaţi de realizarea veniturilor proprii preconizate pentru anul 2011, de creşterea 
numărului de abonamente. Şi avem reale motive de satisfacţie, văzând cât de des este accesat site-ul 
Ateneului, w.w.w.ateneu.info. Ne-am câştigat noi cititori şi colaboratori, am primit comentarii şi propuneri 
interesante pentru sumarele noastre.  În perioada următoare, vom fi şi mai atenţi la acest tip de feed-
back, foarte important pentru menţinerea legăturii cu cititorii noştri. Revista circulă mai greu în ţară (toate 
revistele de cultură au aceste probleme de difuzare), deşi noi am reuşit să facem un contract cu o nouă 
firmă, Press Com S.R.L., din Braşov, pentru ca ATENEU să ajungă în cât mai multe oraşe din ţară, 
problema abonamentelor rămânând însă una destul de sensibilă, mai ales la nivel local, fapt asupra 
căruia trebuie să ne aplecăm mai cu atenţie. Deşi toată presa scrisă se confruntă cu această problemă, 
credem că se pot găsi soluţii viabile pentru viitor, pentru ca ATENEUL să existe în cât mai multe colecţii, 
la biblioteci, şcoli, cămine culturale.     

III. 9. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „C. STURDZA” BACĂU 

Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău este o instituţie publică de nivel judeţean, 
integrată în sistemul naţional de biblioteci publice, care are misiunea de a servi interesele de informare, 
studiu, educaţie, lectură şi de petrecere a timpului liber exprimate de membrii comunităţii locale şi 
judeţene, prin structuri, funcţionalităţi şi servicii specifice. 

Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău asigură accesul nediscriminatoriu la informaţie, 
stimulează curiozitatea intelectuală, creativitatea şi competiţia, contribuie la educaţia şi formarea continuă 
a membrilor comunităţii băcăuane.Prin garantarea dreptului la cunoaştere, Biblioteca Judeţeană 
promovează principiile democraţiei, schimbul de idei şi de valori culturale, favorizând egalitatea de şanse 
şi includerea socială. Altfel spus, se axează pe citit, pe educaţie, pe formare de caractere, pe adaptare la 
provocările curente ale vieţii, ale societăţii care se schimbă. 

Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău organizează, pe lângă activităţile specifice 
prevăzute de lege, manifestări culturale şi de promovare a cărţii la nivel judeţean. 

În acest sens : 
• Biblioteca Judeţeană are un rol major în oferta de informaţii, la care au acces, fără 

discriminare, toţi locuitorii de pe raza judeţului Bacău. 
• Informaţia este factor determinant în dezvoltarea ştiinţei, economiei şi a culturii, în 

păstrarea identităţii naţionale şi locale. 
• Bibliotecarii instituţiei asigură asistenţa de specialitate oricărei persoane/organizaţii care 

doreşte să facă o cercetare în scop personal, profesional, ştiinţific sau comercial. 
• Bibliotecarii instituţiei facilitează accesul la colecţiile bibliotecilor din România şi oferă 

expertiză prin servicii specializate, care conduc la economie de timp şi la creşterea independenţei 
utilizatorului în procesul cunoaşterii. 

• Bibliotecarii instituţiei accesează şi alte surse de informare, promovează legătura cu 
experţi din toate domeniile cunoaşterii şi parteneriatul. 

Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău este o organizaţie deschisă la colaborare şi 
parteneriat, reprezintă o forţă de muncă flexibilă şi specializată, dispune de un personal care respectă şi 
promovează calitatea şi valoarea şi are ca obiectiv asigurarea unui management de calitate. 

Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău deţine aproximativ 450 000 de unităţi de 
bibliotecă – cărţi în limba română şi în limbi străine, cum şi alte documente audio – video, partituri, 
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albume, publicaţii periodice, şi altele. Colecţiile au caracter enciclopedic, adresându-se tuturor categoriilor 
sociale, profesionale şi de vârstă  şi au o structură pluridisciplinară. 

Serviciile bibliotecii asigură condiţii optime pentru studiu, documentare – cercetare sau recreere. 
Fondul de publicaţii este structurat pe următoarele secţii, destinate relaţiilor cu publicul: 

• Sala de lectură fond documentar şi de patrimoniu: pune la dispoziţie aproximativ  25 000 
volume, constituite în câteva colecţii valoroase; 

• Secţia de împrumut pentru adulţi şi tineret oferă, prin acces liber la raft, cărţi din toate 
domeniile cunoaşterii; 

• Secţia pentru copii asigură micilor cititori o lectură instructivă, într-o ambianţă plăcută, 
atât în sala de lectură, cât şi prin împrumut la domiciliu; întreg fondul este cu acces liber la raft; 

• Sala de lectură carte; 
• Sala de lectură publicaţii periodice; 
• Compartimentul informare bibliografică elaborează bibliografii la cerere, sinteze ale 

bibliografiei locale; 
• Secţia de artă şi multimedia găzduieşte cartea de artă şi documente audio – vizuale; 

întreg fondul este cu acces liber la raft; 
• Birou referinţe şi servicii internet. 
• Filiale. 
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău îşi organizează serviciile în funcţie de factorii 

externi (demografie, nivel cultural, informaţional, social – economic şi cultural), factori interni (specialişti, 
resurse, sisteme, strategii), identificarea cu nevoile utilizatorilor, cu misiunea şi obiectivele bibliotecii. 

Raportat la factorii de mai sus, biblioteca şi-a proiectat activitatea în 2011 spre dezvoltarea: 
• serviciilor de bază, adaptate la: categoriile de public, motivaţiile diverse, adresabilitatea 

instituţională (pe grupuri comunitare), locaţiile posibile din comunitate, priorităţi necesare etc. 
• serviciile virtuale: catalogul electronic al bibliotecii, pagina web, documente electronice, 

cărţi electronice, baze de date de referinţă; 
• facilităţi în spaţiul virtual: printare şi salvare informaţii, selectare şi printare copii, 

comunicare cu bibliotecarul, suporturi infodocumentare etc. 
Serviciile – cheie ale Bibliotecii Judeţene “Costache Sturdza”, accesibile tuturor utilizatorilor, sunt:  
• serviciul de împrumut (la domiciliu sau cu studiu pe loc în sălile de lectură) de cărţi şi alte 

documente de bibliotecă; 
• servicii de utilizare la distanţă ( telefonic, pagina web ); 
• servicii informaţionale de acces la materialele tipărite şi la sursele electronice;  
• servicii biblioinformaţionale; 
• servicii de consultanţă pentru utilizatori şi rezervări carte; 
• servicii de animaţie culturală realizate în colaborare cu alţi factori educaţionali şi culturali şi cu 

posibila implicare a utilizatorilor, voluntarilor, în organizarea lor; 
• servicii de informare şi cercetare bibliografică pe suport electronic, bibliografie locală, fişiere 

tematice; 
• servicii de promovare a imaginii bibliotecii; 
• servicii de asistenţă şi îndrumare metodică în reţeaua bibliotecilor publice din judeţ; 
• serviciul de împrumut interbibliotecar. 
Aceste servicii sunt adaptate la categoriile de public: copii, tineret, adulţi, persoanele de vârsta a 

treia, alte grupuri comunitare. 
Obiectivele generale ale anului 2011 au fost: 
• Valorificarea şi gestionarea corectă a resurselor prin adoptarea optimă a fondurilor şi 

serviciilor la nevoile utilizatorilor bibliotecii, cu accent pe alocarea într-un mod inovativ şi flexibil a 
resurselor existente; 

• Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional, cultural şi educaţional, cu 
un accent deosebit pe folosirea inovativă a noilor tehnologii, dar şi pe ideea că nu trebuie să fie schimbate 
sau oprite serviciile deja orientate spre nevoile utilizatorilor; 
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• Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului pentru a putea oferi servicii de 
înaltă calitate; 

• Creşterea gradului de utilizare a bibliotecii, ca răspuns la valorificarea şi gestionarea 
adecvată a resurselor; 

• Îndrumarea metodologică  de specialitate a bibliotecilor publice din judeţul Bacău, 
municipale, orăşeneşti şi comunale; 

• Promovarea imaginii şi a serviciilor bibliotecii. 
Au fost menţinute şi dezvoltate activităţile tradiţionale de bază şi în acelaşi timp au fost dezvoltate 

servicii noi, moderne, apreciate de public şi realizate cu mijloacele tehnologiei informaţionale. În acelaşi 
timp, biblioteca şi-a orientat activitatea spre acele zone în care prin serviciile ei poate aduce beneficii 
comunităţii. A fost urmărită individualizarea bibliotecii în contextul cultural în care evoluează,  orientând-o 
spre servicii care nu dublează serviciile altor instituţii, dar sunt complementare cu acestea şi se realizează 
în parteneriat, adăugând valoare rezultatelor obţinute. 

 
Valorificarea şi gestionarea eficientă a resurselor 
Prin aceasta biblioteca îşi realizează misiunea ei de bază şi anume aceea de a satisface cerinţele 

publicului care o frecventează. 
Acest lucru s-a obţinut prin: 
• Aplicarea unor politici de achiziţii de documente astfel ca sumele alocate pentru acest 

capitol să fie cât mai eficient folosite.  
Oferta de documente noi este unul dintre principalele aspecte apreciate de utilizatori. S-a efectuat 

o documentare mai amplă asupra pieţei editoriale, o comunicare optimă şi eficientă cu furnizorii, dar şi o 
mai bună colaborare între compartimentul achiziţii şi secţiile de relaţii cu publicul.  

Astfel, în 2011 s-au completat colecţiile bibliotecii cu un număr de aproximativ 6 200 unităţi de 
bibliotecă (cărţi, documente audio-video, periodice). Din acestea, aproximativ 1 900 reprezintă cărţi 
achiziţionate cu factură din fondurile alocate, aproximativ 3 900 cărţi achiziţionate din donaţii, 245 cărţi 
pentru fondul Depozitului Legal. În 2011 biblioteca a contractat 58 de abonamente publicaţii periodice. 

Astfel, colecţiile bibliotecii însumează la finele anului 2011 un număr de aproximativ 450 000 de 
unităţi de bibliotecă. 

În cadrul activităţii metodice, s-au distribuit în anul 2011, peste 5 000 de volume către bibliotecile 
publice ale judeţului, primite prin donaţii de la Ministerul Culturii şi de la diverse persoane particulare.  

• Continuarea informatizării bibliotecii, a completării bazei de date în format electronic, 
menţinerea accesului on-line la catalogul bibliotecii. 

Implementarea tehnicilor moderne de lucru în prelucrarea documentelor a avut drept consecinţă o 
informare mai eficientă a publicului, prin intermediul bazei de date electronice obţinându-se, în minimum 
de timp, maximum de informaţii. 

Ȋn catalogul electronic al bibliotecii au fost introduse datele de identificare patrimoniale proprii 
pentru 1 009 de titluri carte, 121 titluri documente audio-video, 34 titluri documente seriale, 979 autori noi, 
5 421 de numere de inventar corespunzătoare unităţilor biblioteconomice prelucrate.  S-a completat baza 
de date electronică „Articole din publicaţii seriale”, din softul integrat de bibliotecă TINLIB cu 2 937 de 
înregistrări cu privire la articole ce fac parte din Bibliografia Judeţului Bacău. În total s-au operat diverse 
intervenţii pe un număr de 22 476 fişe. S-au făcut paşi importanţi în continuarea şi îmbunătăţirea 
evidenţei informatizate a publicaţiilor intrate în bibliotecă. 

Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău gestionează un sistem informatic compus din 64 
calculatoare şi un număr suficient  de alte echipamente multifuncţionale care acoperă, ȋn mod 
satisfăcător, nevoile angajaţilor, precum şi pe cele ale publicului. În afară de acestea, prin Programul 
Naţional „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, Biblioteca Judeţeană a primit 8 calculatoare cu 
echipamente periferice la Filiala Ştefan cel Mare şi 6 calculatoare cu echipamente periferice la Filiala 
Mioriţa, unde este livrat utilizatorilor un nou serviciu de bibliotecă, şi anume „Calculatoare cu Internet 
gratuit pentru public”. 
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Infrastructura logistică şi de comunicaţii a fost administrată corespunzător, de asemenea softul de 
specialitate TINLIB. 

• Menţinerea accesului la Internet pentru public, în mod gratuit. 
Staţii de lucru pentru utilizatori conectate la Internet: 10 la sediul central, 8 la Filiala Bicaz, 8 la 

Filiala Ştefan cel Mare şi 6 la Filiala Mioriţa. 
• Verificarea patrimoniului bibliotecii la termenele prevăzute de lege. 
• Menţinerea condiţiilor optime de funcţionare în toate spaţiile bibliotecii. 
În acest sens, s-au reorganizat în permanenţă colecţiile din cadrul secţiilor bibliotecii şi filialelor 

pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor utilizatorilor.  
În 2011 s-au mutat colecţiile aferente Secţiei pentru copii şi artă din spaţiul din Parcul Cancicov, 

în spaţiile puse la dispoziţie prin Hotărâre de Consiliu Judeţean în incinta Muzeului de Istorie. Mutarea s-a 
efectuat în parametrii corespunzători şi secţia funcţionează în noua locaţie. Timp de trei luni, au fost 
împachetate şi mutate cca. 100 000 de documente şi mobilierul secţiei şi reorganizate la noul spaţiu. 

Pornind de la principiul că biblioteca trebuie să ofere un spaţiu atractiv pentru utilizatori şi pentru 
personal, în acest an s-au efectuat reparaţii, îmbunătăţiri, reorganizări atât la sediul central,  cât şi la 
filiale. În mod special se evidenţiază reabilitarea Filialei Mioriţa, prin ample lucrări de amenajare. 

S-au valorificat toate spaţiile încă disponibile din depozite, achiziţionând rafturi şi poliţe noi pentru 
extinderea colecţiilor, dar şi mese ergonomice pentru pupitre şi calculatoare. 

Astfel, putem afirma, că atât sediul central, cât şi filialele în care biblioteca desfăşoară activităţi 
pentru public sunt modernizate, oferă o ambianţă plăcută, asigură servicii şi facilităţi moderne. 

 
Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional, cultural şi educaţional 
Valorificarea colecţiilor bibliotecii, ca activitate specifică importantă, rămâne o preocupare 

constantă şi alături de împrumutul de documente, popularizarea lor prin catalogul on-line, prin expoziţii, 
prin prezentări şi lansări de carte, se regăsește şi un alt mod de valorificare, prin crearea produselor de 
informare proprii. 

Au fost realizate pe suport de hârtie şi/sau în format electronic şi postate pe site-ul bibliotecii 
următoarele lucrări: 

- Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău – articole în periodice 2011 – bibliografie; 
- Calendarul cultural – 2012; 
- Bibliografia Judeţului Bacău 2011; 
- „Meridian 27: supliment lunar de cultură al Ziarului de Bacău – 5 ani de la apariţie” – 

bibliografie; 
Programele şi proiectele culturale ale anului 2011 au avut ca scop continuarea manifestărilor 

tradiţionale ale bibliotecii, atragerea de noi colaborări şi iniţierea de acţiuni cu caracter interdisciplinar. 
Diversificarea ofertei culturale s-a realizat atât sub aspectul conţinutului, cât şi al modalităţilor de 
abordare, aşa încât să fie cât mai atractive pentru public. Prin programele şi proiectele culturale, 
biblioteca vine în sprijinul învăţării pe tot parcursul vieţii, pentru toate grupurile de vârstă şi toate 
categoriile socio-profesionale, prin intermediul instituirii învăţării „non formale”. 

În anul 2011, la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” s-au organizat un număr de 70 activităţi 
culturale complexe, 209 expoziţii, 24 lansări de carte, 30 panouri foto-documentare, 8 video – proiecţii, un 
târg de carte şi 42 de alte tipuri de activităţi cu caracter cultural. În multe situaţii, reprezentanţi ai bibliotecii 
s-au deplasat şi au organizat şi participat la activităţi specifice de promovare a instituţiei, a cărţii şi lecturii 
în alte locaţii decât sediul instituţiei, în oraş (ex. Colegiul Tehnic de Comunicaţii N. V. Karpen, Colegiul 
Tehnic Anghel Saligny, Şcoala Al. Ioan Cuza, Şcoala Alexandru Şafran, Asociaţia Nevăzătorilor – filiala 
Bacău, Căminul pentru persoane vârstnice, ş.a.) dar şi în judeţ (Livezi, Bereşti – Tazlău, Măgura).  

Este o practică frecventă a bibliotecii stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu alte 
instituţii de cultură sau educative  băcăuane, pentru creşterea gradului de interoperabilitate şi eficienţă a 
acţiunilor organizate. 

Principalele parteneriate şi protocoale de colaborare s-au realizat cu instituţii culturale, cu mass-
media, grădiniţe, şcoli şi licee, instituţii de învăţământ superior din oraş şi judeţ, dar şi la nivel regional şi 
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naţional. S-au încheiat parteneriate şi cu alte tipuri de organizaţii, cum ar fi: Asociaţia Nevăzătorilor filiala 
Bacău, Fundaţia Cartea Călătoare Focşani, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Bacău, Penitenciarul 
Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Societatea Cultural – Ştiinţifică 
„Vasile Alecsandri” Bacău, Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, Asociaţia „Zibo – Help” Satu – Mare, 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 
Române, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Clubul Copiilor Comăneşti, Muzeul de Istorie Iulian 
Antonescu, Căminul pentru persoane vârstnice Bacău, Asociaţia pentru Integrare Europeană REPERE 
Bacău, Farmacia Naturii, ş.a. 

Numărul total de astfel de parteneriate şi protocoale pentru anul 2011 este de 70. 
 În continuare, biblioteca este căutată frecvent de alţi parteneri şi numărul relaţiilor stabilite în 

această formă este în creştere. 
Dintre programele şi proiectele bibliotecii se remarcă: 
Conferinţele bibliotecii – organizarea unei serii de conferinţe, serie începută în 2009, continuată în 

2010 şi 2011.  Astfel, de menţionateste conferinţa „Limbajul naturii, cheia sănătăţii, pacea şi lumina 
sufletului”, conferenţiari ing. dr. Iulia Barbu şi farmacist Carmen Ponoran, director la Societatea Extract 
Plant din Cluj. 

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii, o suită de activităţi care au promovat cartea şi lectura în 
rândul micilor cititori; 

„Săptămâna Bibliotecii”, un şir de activităţi care au marcat Ziua bibliotecarului şi Ziua mondială a 
cărţii şi a dreptului de autor. 

Salonul Cărţii pentru Copii, activităţi cu şi pentru copii, de promovare a literaturii pentru ei; 
„Te iubeşte mama!”, proiect în parteneriat cu Fundaţia IREX Bucureşti, Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi ALA Milano Onlus, menit să faciliteze comunicarea 
audio – vizuală dintre copiii rămaşi acasă şi părinţii lor plecaţi în străinătate. Lansarea proiectului s-a 
realizar prin organizarea unei mese rotunde de informare şi coordonare.Discuţiile au vizat necesitatea 
dovedită a proiectului, statistica şi cazuistica, precum şi modalităţile de lucru într-o echipă 
multidisciplinară. 

 

      
Foto: Imagini de la lansarea proiectului 

 

Lansarea colecţiei „Opera Omnia” a editurii Tipo Moldova din Iaşi, care cuprinde şi antologii ale 

celor mai valoroşi poeţi băcăuani. Antologiilecuprind o selecţie realizată de autorii înşişi din volumele 

publicate până acum. 
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Foto: Imagine de la eveniment 

 

Participarea la proiectul iniţiat de Consiliul Judeţean Bacău, „Toamnă bacoviană – 130 ani”, cu o 
amplă şi documentată expoziţie de carte, foto – documente şi ex – libris dedicate poetului băcăuan, 
George Bacovia. 

 

 

 
Foto: Imagini de la eveniment 

 

Serbările Pomului de Crăciun, şi multe alte activităţi care au atras un public numeros. 

 

 
Foto: Serbările Pomului de Crăciun 
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Colaborarea cu Asociaţia Nevăzătorilor, Filiala Bacău, s-a soldat cu apariţia sub egida Bibliotecii 
Judeţene a lucrării Istoria Nevăzătorilor din Bacău, autor Eugen Şendrea. 

 
Creşterea gradului de utilizare a bibliotecii. 
Modalităţile abordate pentru realizarea obiectivelor şi gestionarea adecvată a resurselor au avut 

ca efect accesul unui public numeros la valorile şi serviciile bibliotecii, în ciuda tendinţei manifestate la 
nivel mondial de scădere a interesului pentru lectură. Numărul de  utilizatori activi în 2011 a fost de 6 000 
din care nou înscrişi 2600. Utilizarea bibliotecii prin vizite directe la sediul central şi la cele trei filiale, dar şi 
utilizarea bibliotecii de la distanţă prin servicii telefonice, vizite virtuale via Internet, au fost de 174 000, cu 
o frecvenţă medie zilnică de aproximativ 648. Din totalul de 174 000 vizite, 108 000 sunt vizite directe la 
bibliotecă, cu o frecvenţă medie zilnică de aproximativ 423; restul sunt servicii oferite telefonic, fax, poştă, 
vizite virtuale via Internet, numărul de participanţi la evenimente culturale.  

S-au împrumutat 280 000 unităţi de bibliotecă, din care 115 000 consultate în bibliotecă. 
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului Bibliotecii Judeţene şi a bibliotecarilor 

publici din judeţ pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate. Îndrumarea metodologică  de specialitate a 
bibliotecilor publice din judeţul Bacău 

Din punct de vedere al pregătirii profesionale, anul 2011, pentru sectorul metodic al Bibliotecii 
Judeţene, a fost unul încărcat de evenimente care s-au desfăşurat pe trei paliere.  

Pregătirea profesională de specialitate, prin Centrul Naţional de Pregătire în Cultură Bucureşti 
sau prin Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), a inclus la 
modulul I de calificare o bibliotecară comunală (Corbasca) iar la perfecţionare, curs de 5 zile „Dezvoltarea 
Serviciilor de Bibliotecă”, la Buşteni, în trei grupe succesive (22 - 26 august 2011, 29 aug. – 2 sept. şi 3 - 
7 oct.), 13 bibliotecare de la Biblioteca Judeţeană Bacău şi 5 bibliotecare de la bibliotecile publice din 
teritoriu (Balcani, Oneşti - 2, Moineşti – 2). La aceste cursuri ne-am implicat şi prin participarea, în calitate 
de trainer, a unei bibliotecare din cadrul Bibliotecii Judeţene “Costache Sturdza” Bacău. Totodată, au 
continuat cursurile de limba engleză, organizate in  perioada ianuarie-iunie 2011, cu „Voluntarii Păcii” din 
SUA, cuprinzând 30 de bibliotecari de la Biblioteca Judeţeană şi din comunele Racova, Blăgeşti şi Gîrleni, 
în două grupe. Apoi, în perioada 7 - 11 februarie 2011, la sediul Bibliotecii Judeţene a avut loc un curs de 
5 zile cu 15 bibliotecari, de pregătire în „Bazele teoretice ale programelor de bibliotecă UNIMARK”.  Între 
11 - 16 octombrie 2011, s-a desfăşurat un alt curs de cunoaştere şi specializare în programul de 
bibliotecă TINREAD, susţinut de specialişti de la IME România, la care au participat 17 bibliotecari de la 
Biblioteca Judeţeană, urmând ca acest soft să fie introdus în activitatea curentă a bibliotecii.  

Un alt domeniu cu o intensă activitate de pregătire profesională a fost cel informatic, din 
Programul Naţional Biblionet, aflat în continuă desfăşurare. Astfel, în intervalele 16 - 18 mai, 23 - 25 mai 
şi 30 mai - 1 iunie 2011, la Centrul Judeţean de Formare din cadrul Bibliotecii Judeţene „Costache 
Sturdza”, au avut loc cursuri alocate de IREX Bucureşti pentru bibliotecarii din runda a II-a, sub genericul 
„Bazele serviciilor noi de bibliotecă”, la care au participat 34 de bibliotecari din judeţ şi din biblioteca 
judeţeană.  

 
Foto: Imagine de la cursurile „Bazele serviciilor noi de bibliotecă” 
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Întrucât, între timp, au intrat în program încă 18 biblioteci publice din judeţ în runda a III-a, am 
susţinut cursul de 5 zile „IT şi Managementul Calculatoarelor cu Internet pentru Public”, la care au luat 
parte 25 de bibliotecari din judeţ şi de la Biblioteca Judeţeană, în trei grupe: 14 - 18 nov., 21 - 25 nov. şi 
12 - 16 dec. 2011. 

 
Foto: Imagine de la curs 

Este necesar de menţionat şi participarea unei reprezentante a Bibliotecii Judeţene la TechCamp. 
Evenimentul face parte dintr-o suităde conferinţe non – formale, la iniţiativa cabinetului d-nei Hillary 
Clinton, pe care Departamentul de Stat al SUA şi alte ONG-uri le organizează în mai multe ţări din lume. 
În general, aceste conferinţe au rolul de a creşte capacitatea organizaţiilor locale, oferind informare şi 
formare în tehnologii diverse/moderne/gratuite/etc. 

De asemenea, prin aplicarea unor proiecte la IREX Bucureşti, au participat la cursul de 
„Managementul proiectelor pentru accesare de fonduri europene” doi bibliotecari – Filiala Bicaz a 
Bibliotecii Judeţene şi comunală Faraoani, la Buşteni şi, respectiv, Bran, iar alţi doi bibliotecari din 
Biblioteca Judeţeană au participat unul la o vizită documentară la Strasbourg şi celălalt la un curs de 5 
zile în Anglia. 

În urma unui proces riguros de selecţie, Crina Ifrim, şefă de  birou şi trainer, a fost selectată 
alături de alţi 14 bibliotecari publici din România să participe în primăvara lui 2011 la Programul de 
Trening pentru Lideri şi Inovatori, organizat de Centrul Mortenson pentru Programe Internaţionale de 
Formare a Bibliotecarilor, din Statele Unite, cu sediul în campusul Universităţii din Illinois, şi de Fundaţia 
IREX România. În urma participării la acest program, a rezultat proiectul „Click @ Platformă online de 
învăţare pentru bibliotecari”, finanţată cu suma de 2000 dolari american şi implementat în prezent la 
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău şi alte cinci biblioteci judeţene. Programul îşi propune să 
pună la dispoziţia bibliotecarilor instrumente de formare profesională: tehnologie şi tutoriale pe o 
platformă online. 

A treia formă de pregătire profesională au fost întâlnirile periodice, la trei luni, cu bibliotecarii 
publici pe centre zonale şi la sediul Bibliotecii Judeţene, în cadrul cărora au fost susţinute 5 referate de 
specialitate şi s-au lansat 10 cărţi noi. 

 
Foto: Imagine de la o întâlnire cu bibliotecarii comunali 
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O altă acţiune importantă a sectorului metodic al Bibliotecii Judeţene a constituit-o instrumentarea 
a 25 de dosare ale bibliotecilor publice pentru participarea la runda a III-a a Programului Naţional 
Biblionet, ȋn cadrul căreia au fost aplicate 20 de dosar,  din care 18 au fost selectate. În prezent, se 
finalizează pregătirile pentru primirea de calculatoare în încă 18 locaţii din judeţ. 

Menţionăm că, în acest an, au fost efectuate vizite de control şi îndrumare în 45 de biblioteci 
publice din comune şi oraşe, au fost distribuite bibliotecilor publice peste 5.000 de volume primite de la 
Ministerul Culturii şi de la donatori particulari, am participat la comisiile de examinare pentru angajarea de 
bibliotecari la Traian, Roşiori şi Parava, am contribuit la redeschiderea bibliotecilor din Secuieni şi 
Corbasca.  

 
Activităţi de informatizare a bibliotecilor publice din judeţul Bacău.Programul Naţional Biblionet – 

lumea în biblioteca mea. 
Participând la concursul de proiecte, lansat iniţial în 2009, Biblioteca Judeţeană „Costache 

Sturdza” şi-a câştigat dreptul de a primi echipamente, soft-uri şi de a organiza cursuri de instruire a 
personalului încă din prima rundă, fapt care îi permite să aplice succesiv în fiecare din cei 5 ani ai derulării 
programului. Prin implementarea Programului Biblionet în judeţul Bacău, în primele trei runde, 2009 - 
2011, au fost dotate cu echipamente IT 59 biblioteci publice locale (244 de computere) şi au fost instruiţi 
95 bibliotecari. 

Suntem la jumătatea colaborării noastre cu Fundaţia IREX,  urmând ca prin programul Biblionet 
un număr tot mai mare de biblioteci publice din județ să primească sprijin și donații de echipamente IT în 
următorii ani.  

Odată cu introducerea serviciilor de acces public gratuit la internet, furnizate de bibliotecarii 
instruiți în cadrul Biblionet, cetățenii din comunitățile incluse în program au reușit să-și rezolve probleme 
medicale, să-și găsească un loc de muncă, să comunice mai ușor cu rudele din străinătate sau să 
găsească informații din domeniul educației și al legislației. 

Promovarea imaginii şi a serviciilor bibliotecii. 
Colaborarea cu mass-media locală şi naţională s-a concretizat în multiple apariţii în presa scrisă 

şi audiovizuală. Toate evenimentele mari ale bibliotecii au beneficiat de anunţuri, prezentări, interviuri, 
emisiuni TV şi radio, transmisii de înregistrări, referiri pe blogurile şi site-urile băcăuane. Referirile sunt 
atât în presa locală tipărită (sunt cca. 150 de referiri la activitatea bibliotecii), cât şi în presa electronică 
(bloguri, site-uri, etc.). 

Anunţurile postate pe site-ul bibliotecii (www.bjbc.ro) şi informaţiile despre serviciile şi activităţile 
curente  au fost o altă modalitate de informare, dar şi de formare a imaginii instituţiei care se vrea 
prezentă mereu în atenţia publicului.  

Dezvoltarea serviciului de pe site-ul web, denumit  Întreabă bibliotecarul , are de asemenea  un 
rol ȋn promovarea serviciilor bibliotecii. 

Materialele informative distribuite utilizatorilor sub formă de broşuri, pliante, invitaţii, fluturaşi, 
afişe, au informat publicul despre  oferta bibliotecii, programul de funcţionare, condiţii de înscriere, 
parteneri, colaboratori, etc. 

Apreciem că toate aceste demersuri au contribuit la construirea şi promovarea unei imagini 
corecte despre bibliotecă şi au făcut-o vizibilă ca instituţie culturală de prestigiu. 

 
Activitatea financiar – contabilă. 
Activitatea financiar - contabilă s-a desfăşurat, ca şi în anii precedenţi, în condiţii normale, cu 

respectarea legislaţiei de specialitate în vigoare. 
În perioada parcursă, prin managementul practicat, Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău a 

reuşit să realizeze, în condiţii optime şi la un ridicat nivel calitativ, programele şi proiectele culturale 
minimale şi principalii indicatori culturali şi economici aferenţi acestei perioade. 
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III.10. SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ŞI 
COORDONAREA ACTIVITĂŢII DE SALVAMONT 

Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont 
Bacău funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, fără personalitate juridică, sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Bacău. 

Obiectivul principal al Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului  şi Coordonarea 
Activităţii de Salvamont Bacău este realizarea, împreună cu primăriile din zona montană a judeţului 
Bacău, a prevederilor legale referitoare la activitatea de SALVAMONT, cunoaşterea, popularizarea şi 
promovarea turismului durabil în judeţul Bacău. 

Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont 
Bacău are următoarele atribuţii principale:  

 
În domeniul SALVAMONT:  
a. identifică traseele turistice montane şi, după caz, pregăteşte documentaţia pentru 

omologarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale;  
b. coordonează activitatea de salvare montană în judeţ, atât din punct de vedere 

administrativ, cât şi organizatoric;  
c. propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee turistice montane pe raza judeţului;  
d. coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere  şi reabilitare a 

traseelor montane din judeţ;  
e. asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane  şi transmiterea 

acestora la  şefii de formaţie SALVAMONT sau la înlocuitorii acestora; 
f. asigură permanenţa la punctele şi refugiile SALVAMONT;  
g. verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru persoanele fizice 

sau juridice care administrează cabane montane nominalizate prin hotărâre a Consiliului judeţean sau, 
după caz, a consiliilor locale care au organizate, servicii publice locale SALVAMONT;  

h. organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în judeţ, în 
condiţiile legii; 

i. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru serviciile publice locale 
SALVAMONT, în situaţia în care nu s-au organizat astfel de servicii la nivelul localităţilor pe teritoriul 
cărora există trasee montane  şi/sau pârtii de schi;  

j. îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de 
legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului judeţean Bacău;  

k. colaborează cu serviciile SALVAMONT din judeţele limitrofe pentru realizarea 
operaţiunilor de salvare şi/sau prevenire.  

 
 
În domeniul turismului durabil: 
a. întocmeşte baza de date privind potenţialul turistic al judeţului, cu asigurarea informaţiilor 

către persoanele juridice sau fizice interesate;  
b. fundamentează şi propune spre aprobare programul de dezvoltare a turismului durabil în 

judeţul Bacău, avându-se în vedere: 
- turismul rural, montan  
- turismul cultural, istoric  
- turismul ecumenic  
- turismul balnear, recreativ  
- turismul terapeutic  
- turismul sportiv, şcolar, universitar  
c.  promovează materiale informative cu referire la baza materială şi oportunităţile pentru 

turismul durabil în judeţ şi localităţile componente;  
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d.  monitorizează  şi acordă consultanţă de specialitate autorităţilor locale din judeţ pentru 
dezvoltarea turismului durabil;  

e.  identifică oportunităţile de accesare a programelor/proiectelor cu finanţare externă sau 
internă a turismului durabil şi asigură diseminarea acestor informaţii către factorii interesaţi;  

f.  întocmeşte proiecte pentru accesarea surselor externe/interne de finanţare cu referire la 
turism; 

g.  încurajează îmbunătăţirea competitivităţii destinaţiei turistice prin acţiuni de promovare şi 
prin asigurarea de asistenţă specializată, internă sau externă, în etapele de implementare a diferitelor 
proiecte şi iniţiative; 

h.  dezvoltă şi implementează programe de instruire la diferite nivele astfel încât să se 
încurajeze, promoveze şi asigure: 

- folosirea optimă a resurselor mediului, care reprezintă un element cheie în dezvoltarea 
turismului, menţinând procesele ecologice esenţiale, ajutând la prezentarea moştenirii naturale şi a 
biodiversităţii; 

- respectarea autenticităţii socio-culturale a comunităţilor gazdă, păstrarea moştenirii lor 
culturale, a valorilor tradiţionale; 

- înţelegere şi toleranţă interculturală; 
- obţinerea unor beneficii socio-economice la toţi participanţii, care să fie distribuite în mod 

egal, incluzând locuri de muncă stabile, servicii sociale pentru comunitate şi care să contribuie la 
îndepărtarea sărăciei; 

i.  dentifică necesarul de promovare turistică şi generează cadrul şi condiţiile necesare 
pentru operaţionalizarea strategiilor aferente; 

j.  sub coordonarea direcţiilor de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău se 
implementează şi administrează infrastructurile de turism ce vor fi realizate prin accesarea de finanţare 
europeană. 

 
Activităţi 2011 
Una din activităţile realizate pe tematica turismului durabil o reprezintă actualizarea bazei de date 

a obiectivelor de interes turistic şi a zonelor cu potenţial turistic din Judeţul Bacău şi promovarea lor la 
nivel naţional şi internaţional.  

Realizarea unei situaţii statistice în ceea ce priveşte capacitatea de cazare şi fluxul turiştilor 
români şi străini, în ultimii cinci ani.  În acest interval numărul total de turişti a avut o evoluţie 
descrescătoare. În ceea ce priveşte structurile de primire turistică, cele care au înregistrat cei mai mulţi 
clienţi sunt hotelurile, iar cei mai puţini, popasurile turistice. 

Pentru creşterea numărului de turişti s-au realizat proiecte finanţate cu fonduri europene.  În acest 
sens, am participat, alături de Unitatea de Implementare Proiecte a Consiliului Judeţean Bacău, la 
punerea în aplicare a proiectului ProBacTur -“Promovarea judeţului Bacău ca destinaţie turistică: 
agrement, sănătate, cultură”, finanţat din fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013. Proiectul are drept obiectiv general valorificarea şi promovarea elementelor 
distinctive ale potenţialului turistic specific judeţului Bacău – turismul de agrement, turismul balneo-
climateric, turismul cultural şi turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse turistice integrate, 
competitive la nivel naţional, pe măsura valorii resurselor turistice de care dispune judeţul şi care să 
impună acest domeniu printre activităţile economice  prioritare în cadrul sistemului economic judeţean. 

Judeţul Bacău oferă posibilitatea practicării mai multor forme de turism, de la turismul balneo-
terapeutic la cel cultural, realitate care favorizează capacitatea de abordare a mai multor categorii de 
clienţi. În acest context, ProBac Tur promovează oferte integrate de produse şi servicii turistice care să 
satisfacă numeroase nevoi şi aşteptări ale potenţialilor clienţi, şi anume: turismul de agrement şi balnear, 
constituit din produse turistice de agrement asociate cu tratament balneo-terapeutic; turismul cultural, 
care include Casa memorială „George Enescu” din Tescani şi Casa memorială „George Bacovia” din 
Bacău; Casa memorială Nicu Enea; Muzeul etnografic din curtea bisericii "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel"; 
Castelul familiei Ştirbei; turismul ecleziastic, bazat pe mănăstirile reprezentative din judeţul Bacău. 
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Prin participarea la diversele activităţi şi prin oferirea de sprijin în ceea ce priveşte lista actualizată 
cu unitaţile de agrement, sănătate şi cultură, am susţinut implementarea în bune condiţii a proiectului. 

Din aceeaşi categorie face parte şi proiectul “Promovarea potenţialului turistic: tradiţie şi cultură în 
comuna Corbasca”, realizat de către primăria Corbasca. Obiectivul general al proiectului constă în 
valorificarea şi promovarea elementelor distinctive ale potenţialului turistic şi a evenimentelor din Comuna 
Corbasca, judeţul Bacău: turismul cultural, şi organizarea a două evenimente anuale: Festivalul dedicat 
conservării şi promovării patrimoniului folcloric local „Corbasca – plaiuri moldovene” şi memorialul 
„Gheorghe Caragaţă şi flacăra românismului”– pentru a promova produse turistice integrate, competitive 
la nivel naţional.  Se urmăreşte atragerea turiştilor prin promovarea unui pachet  format din: turismul 
cultural, care include casa memorială „Gheorghe Caragaţă” şi Evenimentul anual de comemorare a 
cărturarului sub denumirea „Gheorghe Caragaţă şi flacăra românismului”; turismul ecleziastic, bazat pe 
mănăstirile existente pe raza comunei; Festivalul anual dedicat conservării şi promovării patrimoniului 
folcloric local „Corbasca – plaiuri moldovene” 

Am participat la organizarea şi la desfăşurarea festivalului  „Corbasca – plaiuri moldovene”, unde 
au fost prezenţi invitaţi de seamă din lumea muzicii populare precum şi diverse ansambluri de dansuri 
populare moldoveneşti. Prin promovarea acestuia de către mass-media, s-a urmărit atragerea turiştilor 
pentru a cunoaşte potenţialul turistic al zonei. 

 Împreună cu reprezentanţii MTCT – Autoritatea Naţională pentru Turism, am organizat comisii de 
specialitate, în vederea realizării controlului tematic a documentaţiei (licenţe, brevete de turism, certificate 
de clasificare) necesare funcţionării unităţilor de alimentaţie publică şi de primire turistică, dar şi a 
agenţiilor de turism din Judeţul Bacău.  

În acest sens, au fost verificate următoarele unităţi de alimentaţie publică şi de primire turistică: 
Hotel/Restaurant/Bar Helen Măgura, Pensiunea Turistică Daciana Bacău, SC Antik Haus Hemeiuş, 
Pensiunea Turistică Casablanca 2 Mărgineni, Pensiunea Turistică/Bufet/Bar Casablanca Mărgineni, 
Pensiunea/Restaurant Antik Haus Hemeiuş, Pensiunea Turistică Iringo  Ghimeş, Pensiunea Turistică 
Deaky Ghimeş, Pensiunea Turistică Ringo Ghimeş, Bufet/Bar Deaky Ghimeş, Pensiunea Turistică Var 
Ghimeş și Camping Var Ghimeş. 

Agenţiile de turism care au fost verificate sunt: Agenţia de Voiaj CFR Bacău, Agenţia de Turism 
Passepartow Travel Bacău; Agenţia de Turism Pellegrin Travel Bacău; Agenţia de Turism Alice Tour 
Bacău; Agenţia de Turism Top Travel Bacău. 

În urma acestor verificări s-au întocmit note de constatare şi procese verbale.  
În cadrul activităţii de SALVAMONT s-au efectuat ture periodice de patrulare preventive, 

împreuna cu diferite formaţii de salvamont, ture montane în vederea realizării de marcaje turistice şi 
premarcări. 

Prin Judeţul Bacău trec douămagistrale naţionale de cicloturism şi mountain bike care 
traversează valea Trotuşului cu ramificaţii pe valea Ciugheşului şi valea Sultei.  Traseele pot fi  străbătute 
într-un timp de la cinci până la 12 zile sau maximum o zi. Ciclotraseele se desfăşoară pe drumuri 
existente, accesibile, cu caracter cât mai pitoresc şi trafic motorizat redus. Ele sunt de două tipuri: de 
şosea şi de munte, cu patru niveluri de dificultate: lejer, mediu, dificil şi expert. S-au efectuat numeroase 
ture de informare pe aceste trasee pentru a verifica starea lor. 

La nivel judeţean, am colaborat cu ONG-urile “Veniţi cu noi Bacău” şi “Alpin Club Bacău” pentru a 
efectua ture montane în vederea realizării de marcaje turistice. Astfel, s-au efectuat premarcări pe diferite 
trasee din Masivele Nemira şi Ciucului. 

S-au efectuat ture periodice de patrulare preventivă, în cadrul activităţii de SALVAMONT, în 
masivele Nemira, Ciucului, Tarcău şi Goşman, după un program prestabilit, astfel: în luna aprilie a fost 
vizată valea Slănicelului; activitatea în iulie s-a desfăşurat în zona vârfului Sandru şi a presupus tura de 
patrulare şi pregătire; în octombrie s-au efectuat patrulări preventive pe valea Slănicelului şi valea 
Doftanei. 

Am colaborat cu alte formaţii de SALVAMONT pentru ture de patrulare şi acţiuni pregătitoare, 
precum: Jandarmeria Montană Slănic Moldova în zona Nemira şi cu Formaţia SALVAMONT Neamţ în 
masivele Ceahlău, Bistriţa şi Tarcău. 
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III. 11. AEROPORTUL INTERRNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” 

A. Activitate curentă – Urmărirea implementării Contractului de concesiune lucrări publice 
“Modernizare şi operare Aeroport Bacău” 

 
 27.01.2010 reprezintă data intrării în vigoare a contractului de concesiune lucrări publice 

“Modernizare şi Operare Aeroport Bacău”. 
 Principala activitate a regiei autonome după data intrării în vigoare a Contractului de 

concesiune lucrări publice “Modernizare şi operare Aeroport Bacău” este reprezentată, conform 
prevederilor contractuale, de urmărirea implementării în bune condiţii a contractului menţionat anterior. 

Prima parte a Contractului de concesiune a constat în îndeplinirea formalităţilor legate de 
obţinerea autorizaţiei de construire, care a fost emisă la data de 14.03.2011. În urma obţinerii autorizaţiei 
de construire, societatea de concesiune a emis ordinul de începere a lucrărilor, în data de 15.03.2011. 

În data de 25.01.2011, societatea de concesiune a înaintat la regia autonomă nota de 
fundamentare privind situaţia lucrărilor concesionate, prin care a solicitat luarea în considerare a datei 
obţinerii autorizaţiei de construire, ca data de la care sa curgă toate elementele contractuale, cât şi 
prorogarea termenelor de subscriere şi vărsare a capitalului social în funcţie de data obţinerii autorizaţiei, 
solicitare reiterată sub nr. 171 din data de 14.03.2011.  

În data de 20.05.2011, documentele şi considerentele ce au stat la baza încheierii actului 
adiţional nr. 2 la Contractul de Concesiune au fost aprobate în unanimitate prin Hotărârea Consiliului de 
Administrație, astfel semnându-se actul adițional care vizează: 

îndreptarea unor erori materiale în procesul de transcriere a ofertei; 
actualizarea unor anexe în sensul corelării acestora cu oferta; 
modificarea graficului de lucru; 
modificarea planului financiar și a celui investiţional. 
Astfel, perioada de 30 de luni aferentă investiţiei începe din data de 27.01.2011, lucrările efective 

începând din data obţinerii autorizaţiei de construire. 
Subliniem că nu a fost luată în calcul, ca argument al întârzierii începerii lucrărilor, perioada 

cuprinsă între data depunerii documentelor la C.J. Bacău pentru autorizaţia de construire, respectiv 
decembrie 2010  şi eliberarea acesteia, 14.03.2011, întrucât din punct de vedere al C.J. Bacău, dar şi al 
R.A. Aeroportul International “G.Enescu” Bacău, concesionarul trebuia să plătească taxa de autorizare. 

În urma semnării actului adiţional, concesionarul a înaintat către Regia Autonomă graficul de 
execuţie corelat cu programul investiţional cu faza I de lucrări şi a dispus revizuirea proiectului tehnic 
aprobat şi întocmirea documentaţiei faza DDE. 

 
În urma semnării actului adiţional a fost schimbată succesiunea obiectivelor, acestea devenind: 
 
FAZA I:    Platforma nouă 
Demolare platformă 
Terminal nou de pasageri şi drum perimetral 
Turn de control trafic aerian TWR 
Utilităţi (mecanice, electrice, staţii de epurare) 
 
FAZA II:  Unitate PSI 
Demolare terminal vechi şi turn de control vechi 
Reabilitare cale D 
Reabilitare capăt pistă 16 
Cale de rulare nouă 
Reabilitare cale de rulare C 
Reabilitare capăt pistă 34 
Reabilitare pistă mediană 
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Realizare intersecţie pistă cu căile de rulare B şi C 
 
FAZA III: Drumuri – suprafeţe de mişcare 
     Parcări şi drumuri de acces 
 
FAZA IV:  Amenajare peisagistică 
  Drumuri de serviciu 
 
Subliniem că această schimbare a fost fortuită şi faptul că, la data la care concesionarul a solicitat 

A.A.C.R. avizul menţionat în certificatul de urbanism eliberat de Consiliul Judeţean Bacău, S.C. Aerostar 
S.A. Bacău obţinuse un aviz din partea acestei autorităţi, pentru demararea unei investiţii din fonduri 
europene, constând într-un hangar de mari dimensiuni. La finalul acestei construcţii s-ar fi obstrucţionat 
vederea turnului de control, nu doar al celui deja existent, ci şi al viitorului turn (parte din investiţia 
concesionarului). 

Lucrările la organizarea de şantier au fost realizate în perioada 15.03.2011 – 30.04.2011. Pe 
amplasamentul viitoarelor obiective ale aeroportului nou, inclusiv ale platformei de îmbarcare-debarcare 
s-a constatat că există diverse reţele de utilităţi subterane care trebuie deviate. Astfel, în perioada 
15.04.2011 – 20.06.2011, au fost întocmite documentaţii, obţinute avize şi executate lucrări de deviere, 
după cum urmează : 

  
1. reţele electrice de medie tensiune şi telecomunicaţii dintre care amintim următoarele cantităţi 

de lucrări : 
                - săpături mecanice şi manuale                1500 mc 
                - montare tuburi protecţie PVC                  2000 ml 
                - montare cablu balizaj                              9000 ml 
                - montare cabluri energie electrică            1600 ml 
                - montare cabluri telecomunicaţii                500 ml 
 
2. conducte de gaze naturale şi subtraversări pistă 
                - montaj conductă de gaze naturale           200 ml         
                - subtraversări                                             74 ml 
  
În aceeaşi perioadă, au fost efectuate lucrări de defrişare şi curaţare în vederea începerii 

execuţiei lucrărilor. 
În perioada 24.06.2011 – 30.09.2011, conform graficului de execuţie, trebuia realizat obiectivul  

platformă îmbarcare-debarcare cu o suprafaţă totală de 24.885 mp, compusă din zona centrală de 315 x 
55 m şi două drumuri laterale de serviciu de câte 315 x 12 m, drumuri modificate în aceeaşi structură 
rutieră cu a platformei la cererea beneficiarului, deoarece s-a constatat că noua platformă nu ar fi  
funcţiolă, ȋntrucât calea de rulare nouă se va executa în Faza  II a investiţiei.  

De asemenea, tinând cont de natura terenului de fundare, a fost introdus un strat de geocelule 
umplute cu balast cu rol stabilizator. Trebuie ţinut cont şi de faptul că lucrările de construire se efectuează 
în apropierea zonei de operabilitate a aeroportului, ceea ce îngreunează ritmul de execuţie. 

În  acest moment se constată o întârziere la obiectivul respectiv, calculându-se astfel penalităţi la 
lucrările neefectuate. În acest moment, lucrările se află la stadiul de betonare, cele efectuate  fiind 
următoarele : 

           - decapare strat vegetal şi transport în incinta aeroportului           100% 
           - săpătura pentru aducerea la cota de fundare                             100% 
           - montaj geocelule şi umplere cu balast                                        100% 
           - umplutură cu balast                                                                     100% 
           - piatră spartă                                                                                100% 
           - rigola colectare ape pluviale                                                       100% 
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           - beton rutier                                                                                   25%   
Restul lucrărilor pentru terminarea obiectivului sunt următoarele: 
- beton rutier          -   75% 
- marcaje             - 100% 
- instalaţii iluminat platformă  - 100% 
 
Punerea în funcţiune a obiectivului “Platformă” se preconizează a fi pentru luna aprilie a anului 

2012. 
 În decursul acestui an trebuiau începute lucrările şi la obiectivele “Turn de control” şi 

“Terminal”, existând întârzieri în demararea efectivă a acestor obiective, nu în privinţa termenului de 
predare. 

Referitor la noul terminal, întrucât acesta se va amplasa pe actuala platformă de îmbarcare-
debarcare, începerea lucrărilor nu poate fi facută înaintea predării obiectivului “Platformă”. 

În plus, concesionarul a solicitat reanalizarea soluţiilor de fundare a obiectivelor menţionate mai 
sus. În acest moment au fost încercaţi piloţii de probă, iar pe baza acestor rezultate urmează să se 
reconsidere soluţia de fundare. 

În luna septembrie contractul de prestări - servicii încheiat între R.A. Aeroportul Internaţional “G. 
Enescu” Bacău, S.C. BlueAero S.R.L. şi S.C. Jaypart S.R.L. a fost completat printr-un act adiţional, 
modificându-se astfel unele clauze contractuale, care au scopul de a reprezenta cu mai multă 
responsabilitate interesele regiei autonome de către inginerul independent, astfel: 

  - raportări lunare în ceea ce priveşte investiţia; 
  - şedinţe de progres bilunare. 
 Până la sfârşitul lunii octombrie au fost cheltuiţi 2.951.291,86 euro din totalul de 

45.358.980,00 euro, potrivit situaţiilor de lucrări, confirmate de către inginerul independent şi înaintate 
regiei autonome, după cum urmează: 

 - proiectare                    -     755.000,00 euro; 
 - lucrări de construire   - 2.196.219,86 euro, astfel: 
Platforma nouă                           – 1.736.393,28 euro; 
Canalizare                                    --   231.478,08 euro; 
Organizare de şantier                  –   150.000,00 euro; 
Devieri reţele                                –     44.149,00 euro; 
Defrişări + trasare obiective noi –     34.199,50 euro. 
  
Conform programului investiţional asumat, concesionarul are de cheltuit în primul an investiţional 

suma de 18.471.040,00 euro pentru realizarea investiţiei, astfel: 
 - proiectare             --   1.321.135,00 euro; 
 - platformă nouă     --   2.737.326,00 euro; 
 - demolare platformă    --        58.500,00 euro; 
 - terminal nou de pasageri   – 12.514.079,00 euro; 
 - turn de control trafic aerian TWR  –  1.840.000, 00 euro. 
Pentru anul 2012 lucrările estimate conform aceluiaşi program investiţional sunt în valoare de 

25.829.138,00 euro, urmând a se finaliza obiectivele din faza I si II de lucrări. 
Până la această dată sunt subscrişi şi vărsaţi la capitalul social 29.710.967,00 euro, urmatoarea 

tranşă de majorare de capital urmând a fi depusă în maxim 24 de luni de la data intrării în vigoare, 
respectiv 27.01.2012, constituindu-se până la 40.000.000,00 euro, destinaţi pentru obiectivele din faza II. 

 
B. Analiza economico-financiară 
Activitatea regiei în anul 2011 reflectă în principal supravegherea modului în care decurge 

modernizarea şi operarea aeroportului, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini şi ale Ofertei 
sale, asumate de către Concesionar.  
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În contrapartida lucrărilor efectuate, pe toata durata concesiunii, concesionarul va avea dreptul 
exclusiv de operare - exploatare a aeroportului, ce trebuie realizate printr-un management optim şi la 
preţuri accesibile către utilizatori /pasageri, urmând ca regia autonomă, în calitate de concedent, să 
primească o redevenţă anuală. 

Transpunerea în cifre a planurilor anuale de activitate ale regiei este realizată prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli, supus analizei şi avizării de către Consiliul de Administraţie şi analizei şi aprobării de 
către ordonatorul principal de credite.  

Activitatea regiei autonome a fost asigurată  în anul 2011 numai din venituri proprii,  respectiv 
venituri din chirii şi din redevenţă. 

R.A.  Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău a încasat redevenţa anuală legală de 
3.229,00 euro de la societatea de concesiune la data de 15.02.2011. 

Angajarea cheltuielilor s-au realizat cu respectarea destinaţiilor prevăzute în buget. Activitatea de 
achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări în anul 2011 s-a realizat conform bugetului de venituri şi cheltuieli, 
respectiv cu programele de activitate şi a referatelor de necesitate ale compartimentelor regiei, fiind vizate 
din punctul de vedere al necesităţii, legalităţii, oportunităţii şi a vizei C.F.P.P. si aprobate de conducerea 
unităţii.    

Astfel, în anul 2011, s-au încheiat un număr de 4 contracte de prestări servicii specializate în 
domeniul juridic, astfel: 

- contract de asistenţă juridică cu CABINET AVOCAT GHIOC LIVIU – pentru acordarea de 
asistenţă juridica legată de prevederile Contractului de Concesiune, de clarificarea oricăror aspecte ce ţin 
de interpretarea clauzelor acestui contract, de formularea de adrese, puncte de vedere, fundamentări 
juridice şi orice alte precizări solicitate regiei autonome, de către orice instituţie, inclusiv concesionar; 

- 2 contracte de prestări servicii juridice cu S.P.R.L. BOSTINA & ASOCIAŢII pentru: 
Prestarea serviciilor de consultanţă juridică, care s-au materializat în elaborarea unei opinii legale 

privind legalitatea încheierii actului aditional nr. 2 la Contractul de Concesiune; 
Prestarea serviciilor de asistenţă şi consultanţă juridică necesare în vederea modificării 

Contractului de Concesiune, în sensul clarificării posibilităţii Blue Air de a finanța proiectul prin intermediul 
unui credit bancar. 

- contract de asistenţă juridică cu S.C.A. “FLENCHEA, MARCA, DUMITRESCU”, pentru asistenţa 
juridică, în materie comercială, civilă, dreptul muncii şi reprezentarea regiei autonome în instanţă. 

De asemenea, în cursul anului, au fost încheiate şi semnate un număr de 8 acte adiţionale, de 
prelungire a termenului de valabilitate a unor contracte de furnizare şi prestări servicii .  

              
Pentru anul 2011, regia  autonomă preconizează a încheiat anul  cu profit .         
 
În perioada 21.03.2011- 31.08.2011, s-a efectuat controlul financiar şi fiscal de către organele de 

inspecţie, din cadrul D.G.F.P Bacău .         
Perioada supusă verificării a fost  01.01.2009 – 31.12.2010. 
Controlul financiar s-a desfăşurat în perioada 21.03.2011 – 25.03.2011 ;  06.04.2011 – 

13.04.2011 si 29.04.2011,  03.05.2001 – 23.05.2011 si 29.06.2011 la sediul R.A. Aeroportul Internaţional 
“G. Enescu“ Bacău, str. Aeroportului, nr.1, Jud.Bacău, pe baza documentelor de evidenţă contabilă şi 
tehnico-operativă prezentate la control de agentul economic . 

Obiectivele controlului financiar au fost:        
verificarea modului de fundamentare şi realizare a veniturilor şi cheltuielilor; 
verificarea modului de realizare a prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a 

rezultatelor financiare obtinuţe în perioada controlată; 
verificarea modului de administrare şi gestionare a mijloacelor materiale şi a fondurilor financiare; 
verificarea modului  de utilizare a ajutorului de stat; 
verificarea respectării disciplinei financiar - contabile şi fiscale în conformitate cu reglementările în 

domeniu; 
verificarea  modului de organizare şi conducere a evidenţei financiare şi contabile; 
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verificarea calităţii managementului.   
1.  În urma controlului financiar, s-au dispus măsuri obligatorii care au fost însuşite şi duse la 

îndeplinire.   
2.  În urma controlului fiscal s-a emis: 
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, 

prin care regia are de primit suma de 176.340 lei ce reprezintă impozitul pe profit, plătit în plus de către 
regie în anul 2009, ca urmare a includerii în baza de impozitare a veniturilor din taxa de securitate.  

Dispoziţia nr. 19062/21.09.2011 privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală care au 
fost duse la indeplinire cu excepţia măsurii 3.1, respectiv repunerea sumei de 1.712.086.02 lei în contul 
472 „Venituri înregistrate în avans”, sumă care a rămas în curs de clarificare după toate demersurile pe 
care regia le-a efectuat la Consiliul Judeţean Bacău şi, respectiv, anularea dobânzilor  calculate de C.J. 
Bacău în sumă de 307.192.99 lei. 

 
Astfel, s-a procedat la  recalcularea  vărsămintelor din profitul net  la nivelul anului 2009 , 

vărsăminte, pe  care regia autonomă trebuia să le vireze  la Consiliul Judeţean Bacău. 
R.A. Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău  a achitat  diferenţa  de 339.239,00 lei cu 

O.P. nr. 150/23.11.2011 ce reprezintă vărsăminte din profitul net pe anul 2009, la care s-au adăugat 
dobânzile calculate până la data de 01.12.2010 pentru neplata acestor vărsăminte, în sumă de 20.795,82 
lei, care au fost achitate cu O.P. nr. 156/08.12.2011. 

Ca urmare a controlului efectuat de către Primăria Bacău, regia autonomă a avut de primit suma 
de 226.010,00 lei, ce reprezintă  diferenţa de impozit teren ce se datorează faptului că suprafaţa de teren 
a fost încadrată eronat din punct de vedere al zonei (zona B  în loc de zona D). 

La data de 31.03.2011, s-a procedat la compensarea sumei de 209.877,00 lei  cu impozitul pe 
clădiri pe anul 2011, iar diferenţa de 16.133,00 lei a fost încasată la data de 05.11.2011.  

În concluzie, Regia Autonomă nu are datorii la Bugetul de Stat şi Bugetele Locale.  
 
C. Juridic 
În prezent suntem în desfăşurare cu două dosare: 
Dosarul nr. 2772/110/2011, de pe rolul Tribunalului Bacău, secţia contencios, prin care s-a atacat 

decizia de impunere emisă de către Direcţia de taxe şi impozite locale din cadrul Primăriei Bacău pentru 
terenuri şi clădiri, având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal. Cauza este la al patrulea termen de 
judecată, administrându-se proba cu înscrisuri. 

Dosarul nr. 6509/180/2011, fond funciar, dosar unde suntem intervenienţi într-un dosar de fond 
funciar al altor părţi, întrucât obiectul dosarului priveşte şi o suprafaţă din terenul aferent regiei autonome 
peste care au fost suprapuse virtual, parţial alte două titluri. Acest dosar a trecut de la tribunal la 
judecătorie şi la termenul din 20.10.2011 s-a disjuns dosarul ce ne interesează pe noi în vederea 
repartizării aleatorii într-un complet de fond funciar. Până în prezent nu avem un nou termen de judecată. 

Totodată, s-a desfaşurat activitatea de recuperare a creanţelor finalizând acţiuni de somaţii de 
plată (S.C. News Room Caffe S.R.L., S.C. Direct Aero Services S.R.L., etc) şi făcând demersurile pentru 
ca hotărârile obţinute să ajungă la executorii judecătoreşti. 

 
D. Pasageri, trafic, destinaţii anul 2011, precum şi perspective viitoare 
De acum 11 ani, respectiv din 2000, zborurile externe au constituit marea majoritate a mişcărilor 

aeronautice înregistratate la Bacău, cu cca 70 % din totalul traficului. Această tendinţă s-a accentuat 
puternic. În ultimii doi ani (2010, 2011), acest procent a ajuns la 93 – 94 % din total. 

Traficul de pasageri în 2011 a înregistrat o creştere semnificativă, comparativ cu anul 2010 şi 
2009, astfel pană la 01.12.2011 s-au procesat un număr de 315.760 de pasageri, în creştere cu 32% faţă 
de anul 2010, când s-au procesat pe întreg anul un număr de 240.778 de pasageri şi cu 62% fată de anul 
2009, când s-au procesat pe întreg anul un număr de 195.321 de pasageri 
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 De altfel,  în ultimii 9 ani traficul de pasageri a înregistrat o permanentă creştere, astfel: 
 

Ani Nr. pasageri Rata de creştere 

2002 12.643  
2003 21.020 66% 
2004 32.428 54% 
2005 39.000 20% 
2006 49.000 26% 
2007 112.000 129% 
2008 114.000 2% 
2009 195.321 70% 
2010 240.778 24% 
2011 318.000 32% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din anul 2009, Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău s-a poziţionat pe locul 5  în 
Romania, dupa cele două de la București, Timisoara şi Cluj.  

În prezent procesăm de două ori mai mulţi pasageri faţă de Iaşi şi cu 75 % mai mulţi faţă de Iaşi şi 
Suceava luate împreună. 

Pentru comparaţie, am prezentant tabelul de mai jos, introducând şi aeroportul din Sibiu. Acesta 
este singurul aeroport nou-nouţ din Romania, fiind comparabil ca mărime a infrastructurii cu aeroportul din 
Bacău. 
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VOLUMUL DE PASAGERI PROCESAŢI 

 

 
*cifra este estimată pe baza rezultatelor din primele 11 luni. 

 

În ceea ce priveşte prognoza traficului de pasageri până  în 2015, pe baza analizei realizate, 

acesta se estimează a fi următorul: 

 

 

Ani Nr. pasageri Rata de creştere 

2012 420.000 32% 

2013 500.000 19% 

2014 700.000 40% 

2015 800.000 14% 

 

 

 

În conformitate cu noile reglementări naţionale şi europene, în ianuarie 2011, Aeroportul 

Internaţional „George Enescu” Bacău a fost certificat ca „aeroport internaţional”. Acest statut ne dă dreptul 

la conexiuni directe, regulate, atât în spaţiul european (Schengen), cât şi în afara acestuia. Bacăul este 

singurul aeroport din Moldova cu acest statut. Iaşi şi Suceava sunt aeroporturi „deschise traficului 

internaţional”, dar care nu pot avea zboruri regulate în afara spaţiului Schengen. 

În afara volumului de pasageri, care poate reprezenta pentru mulţi doar un număr, în spatele 

acestuia sunt de fapt conexiunile, serviciile, pe care aeroportul din Bacău le pune la dispoziţia cetăţenilor 

din judeţ, din regiune şi din toată zona Moldovei. Astfel, în tabelul de mai jos prezentăm o situaţie  cu  

zborurile aeriene directe din 2010 şi 2011 comparativ cu aeroporturile din Iaşi şi Suceava: 
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TABEL CU ZBORURILE AERIENE DIRECTE – sezon martie - octombrie – în 2010 şi 2011 

AEROPORT BACĂU IASI SUCEAVA 
DESTINATII* 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
1 BOLOGNA BARCELONA  BUCUREŞTI BUCUREŞTI BUCUREȘTI BUCUREȘTI 
2 BUCUREȘTI BOLOGNA TIMIȘOARA  ROMA(sezon 

estival) 
  

3 LONDRA BRUXELLES VIENA TIMIȘOARA    
4 MILANO  DUBLIN   VIENA   
5 PARIS  LARNACA      
6 ROMA LONDRA      
7 TIMIȘOARA  MILANO      
8 TORINO PARIS      
9  ROMA     
10  TIMIȘOARA     
11  TORINO      

*in ordine alfabetică 

Referitor la destinaţiile anului 2011, precum şi la frecvenţa lor, acesta sunt prezentate detaliat în 
următorul tabel: 

 

ANUL 2011 

TARA ORAS COMPANIE FRECVENTA 
SAPTAMANALA 

ROMANIA TIMIȘOARA CARPATAIR 6 curse 
ITALIA ROMA BLUE AIR 7 curse 
ITALIA TORINO BLUE AIR 4 curse 
ITALIA BERGAMO BLUE AIR 4 curse 
ITALIA BOLOGNA BLUE AIR 4 curse 
ANGLIA LONDRA BLUE AIR 3 curse 
FRANTA PARIS BLUE AIR 2 curse 
BELGIA BRUXELLES BLUE AIR 2 curse 
SPANIA BARCELONA BLUE AIR 2 curse 
CIPRU LARNACA BLUE AIR 2 curse 
IRLANDA DUBLIN BLUE AIR 2 curse 

 

În anul 2011, au fost introduse noi destinaţii către: Paris, Bruxelles, Barcelona, Larnaca, Dublin, 
fiecare cu o frecvenţă de 2 curse pe saptamână. Frecvenţa spre Roma a crescut ajungând la 7 curse pe 
saptamână în acest an. 

Dintre destinaţiile care nu se mai regăsesc în 2011, se află cea către Bucuresti, operată de către 
compania Tarom, care din cauza unor pierderi financiare mari a suspendat zborurile din şi spre Bacău. 

Pentru anul 2012, compania BLUE AIR va introduce noi destinaţii, dintre acestea amintind 
Catania şi Venetia (Italia), precum şi creşterea frecvenţelor anumitor destinaţii, cum ar fi cea către Roma 
de la 7 la 8 curse pe saptămână, cea către Dublin de la 2 la 4 curse saptămânal, cea către Londra de la 3 
la 4 curse, iar în funcţie de cererea la momentul respectiv, să se suplimenteze şi alte curse către aceleaşi 
sau alte destinaţii. 

De asemenea, se are în vedere, în funcţie de prospectul de piaţă final, şi introducerea unor 
destinaţii către Germania şi Antalya (Turcia) 

 
E. Resurse umane 
 
În ceea ce priveşte personalul Regiei Autonome, la 31.12.2011, acesta este format    dintr-un 

colectiv de 4 persoane, la care se adaugă reprezentantul societăţii desemnate cu urmărirea lucrărilor 
efectuate de către societatea de concesiune. 



Consiliul Judeţean Bacău 
Preşedinte Dragoş BENEA – Raport de activitate 2011 

 

129 
 

 

III. 12. CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ BACĂU 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI DEZVOLTAREA FERMEI                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                           

SITUAŢIA privind realizarea activităţilor de asistenţă tehnică de specialitate 
  

Nr. 
crt. Domeniul 

Număr consultaţii Număr specialişti 
implicaţi 

% 
din timp de lucru Număr total dimensiunea exploataţiei 

Mici Medii Mari 
1 Cultura mare 2315 2075 192 48 17 9.7 
2 Legumicultură 884 878 6  17 4.3 
3 Pomicultură 1024 1014 6 4 17 5.1 
4 Viticultură 523 523   17 1.1 
5 Zootehnie 2170 2084 80 6 17 8.9 
6 Mecanizare şi îmbunătăţiri 

funciare 282 246 30 6 17 3.3 

7 Economie agrară şi 
industrie alimentară 95 92 3  17 0.9 

8 Legislaţie 3202 3088 95 19 17 16.5 
9 Altele (SILVIC 43 43   17  
 FUNCIAR 305 305   17  
 Total 10843 10348 412 83 17 51 

 

Încadrarea exploataţiilor în cele trei tipuri de dimensiuni este următoarea: 

                                                                                                            Mici    =  0 – 10 ha  

                                                                                                            Medii =  10 – 50 ha  

                                                                                                            Mari   = peste 50 ha 
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SITUAŢIA privind realizarea de demonstraţii practice 
 

Nr. 
crt. Judeţul Activitatea practică desfăşurată Locul şi data 

desfăşurării Organizatori Nr. 
participanţi Observ. 

 BACĂU Tratamente repaus pomi Agăş CAL Comăneşti 6  
  Realizarea răsadniţelor Comăneşti CAL Comăneşti 6  

  Semănatul în răsadniţe Brusturoasa - 03.03 CAL Comăneşti 6  
 

  Tratamente în repaus la pomii fructiferi Comăneşti - 04.03 CAL Comăneşti 6  
  Tăieri pomi şi vie întreţinere -tratamente Secuieni - 23.03 CAL Secuieni 8  
  Producerea răsadurilor de legume N.Bălcescu - 23.03 CAL Săuceşti 4  
  Construcţia solariilor Izv.Berheciului - 02.03 CAL Izv.Berheciului 6  
  Tăieri de rodire la pomii fructiferi Glăvăneşti - 30.03 CAL Glăvăneşti 11  
  Semănatul porumbului Glăvăneşti - 29.04 CAL Glăvăneşti 11  
  Fertilizarea fazială cereale Motoşeni - 01.04 CAL Glăvăneşti 9  
  Tăieri de rodire la pomi N. Bălcescu CAL Săuceşti 8  
  Tăieri  la pomii fructiferi Izv. Berheciului -07.04 CAL Izv. Berheciului 9  
  Reglaje SPC 6 Izv. Berheciului -27.04 CAL Izv. Berheciului 5  
  Tratamente pomi Săuceşti - 23.05 CAL Săuceşti   
  Erbicidare porumb Glăvăneşti - 27.05 CAL Glăvăneşti 11  
  Tratamente pomi Glăvăneşti - 20.05 CAL Glăvăneşti 8  
  Lucrări agrotehnice la floarea – soarelui Fântânele - 24/05 CAL Glăvăneşti 7  

  Tratamente fitosanitare la legumele din 
solar Izv.  Berheciului - 17.05 CAL. Izv.Berheciului 5  

  Erbicidarea culturii de cartof Comăneşti - 18.05 CAL Comăneşti 6  
  Tratamente fitosanitare la măr şi prun Comăneşti - 23.05 CAL Comăneşti 6  
  Tratamente fitosanitare la via nobilă Glăvăneşti - 10.06 CAL Glăvăneşti 9  

  Prăşitul mecanic combinat cu fertilizarea la 
porumb Glăvăneşti - 19.06 CAL Glăvăneşti 10  

  Lucrări speciale la tomate şi castraveţi Glavaneşti - 17.06 CAL Glăvăneşti 7  
  Tăieri în verde la pomii fructiferi Săuceşti - 10.06 CAL Săuceşti 6  
  Plantatul verzei de toamnă Săuceşti - 07.07 CAL Săuceşti 5  
  Tratamente fitosanitare la legume în câmp Glăvăneşti - 18.07 CAL Glăvăneşti 11  
  Recoltarea cerealelor păioase Fântânele - 15.07 CAL Glăvăneşti 9  
  Tratamente fitosanitare la viţa de vie Pânceşti - 14.07 CAL Răcăciuni 7  

  Producţii evaluate la hibrizii din loturile 
demonstrative porumb şi floarea- soarelui Glăvăneşti - 29.07 CAL Glăvăneşti 7  
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  Tratamente fitosanitare la măr Săuceşti - 16.08 CAL Săuceşti 4  
  Plantatul pomilor fructiferi Iteşti - 20.10 CAL Săuceşti 14  
  Plantatul pomilor fructiferi Săuceşti - 20.10 CAL Săuceşti 25  

  Reglajele plugului pentru realizarea 
arăturii de toamnă Izv.Berheciului - 07.10 CAL  Izv. Berheciului 6  

  Plantatul pomilor fructiferi Iteşti - 01.11 CAL Săuceşti 14  
  Plantatul pomilor fructiferi Săuceşti - 03.11 CAL Săuceşti 40  
  Plantatul pomilor fructiferi Bogdan–Vodă -03.11 CAL Săuceşti 10  
  Plantatul pomilor fructiferi Şerbeşti - 7.11 CAL Săuceşti 26  
  Plantatul pomilor fructiferi Schineni - 7.11 CAL Săuceşti 16  
  Tăieri de rărire şi fructificare Comănești CAL Comăneşti 6  

 

SITUAŢIA  privind realizarea proiectelor de dezvoltare rurală 

Nr. 
crt. Judeţul Titlul proiectului Beneficiarul Valoarea 

-euro- Măsura 
Stadiul proiectului 
În curs de 
elaborare Depus Aprobat În derulare Finalizat 

(investiţia) 

1 Bacău Ferma de 
semisubzistenţă 130 fermieri 975.000 1.4.1  130    

2 Bacău Instalarea tinerilor 
fermieri 27 fermieri 592.000 1.1.2  27    

 

SITUAŢIA privind loturile demonstrative înfiinţate 
 

Cultura – soiul/ 
Rasa – linia Veriga tehnologică studiată 

Număr 
loturi 

demons
trative 

Număr ha./ 
Număr capete 

Demonstraţii 

Rezultate obţinute Număr demonstraţii Număr participanţi 

Porumb Hibrizi performanţi 6 18 6 47 8-12 t. boabe/Ha 
Rapiţa Hibri –soiuri performante 1 5 1 20 2,2-3,2 t/Ha 
Sfecla de zahăr Soiuri performante 1 9 1 14 33-45 t/Ha 
Legume solar Tehnologie performantă 2 0,3 4 24 25-35 t/Ha 
Legume câmp Tehnologie performantă 1 0.5 1 12 18-30 t/Ha 
Livadă pomi Tehnologie performantă 1 0,3 2 19 32 t/Ha 
Vaci lapte Producţia de lapte 2 34 2 16 4325 l/cap vacă 
Ovine Producţia de lapte 1 390 1 12 35 l/cap oaie 
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SITUAŢIA privind realizarea publicaţiilor de specialitate (reviste, cărţi, broşuri, pliante, postere) 
 

Nr. crt. Titlul publicaţiei Tirajul 
Nr. abonamente/exemplare 

Preţ unitar 
RON/buc. 

Valoare totală 
RON 

1 Camera Agricolă 
Bacăuană 6000 2,44 14.640 

                                                                                                                                                                          

SITUAŢIA privind realizarea de târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri, seminarii, simpozioane, întâlniri, mese rotunde, dezbateri 
 

 Tematica Localitatea Perioada Nr. 
participanţi 

Târguri AGROALIMENT  Bacău Bacău 14-17.04 200 

 Produse ecologice  Bacău 22.07. 200 

 INDAGRA Bucureşti 19.10 40 

Expoziţii Expoziţie „Fabricat în  Bacău” Bacău 22-25.09 170 

Festivaluri Ziua Recoltei Prăjeşti 30.10 150 

 Ziua Recoltei Plopana 23.10 120 

Seminarii Rolul şi importanţa cursurilor de calificare a producătorilor agricoli Oneşti 20.01 28 

 Rolul şi importanţa cursurilor de calificare a producătorilor agricoli Bacău 21.01 28 

 Rolul şi importanţa cursurilor de calificare a producătorilor agricoli Bacău 24.02 28 

 Rolul şi importanţa cursurilor de calificare a producătorilor agricoli Bacău 24.02 28 

 Rolul şi importanţa cursurilor de calificare a producătorilor agricoli Bacău 24.02 28 

 Rolul şi importanţa cursurilor de calificare a producătorilor agricoli Buhuşi 02.03 28 

 Rolul şi importanţa cursurilor de calificare a producătorilor agricoli Bacău 12.04 28 

 Rolul şi importanţa cursurilor de calificare a producătorilor agricoli Bacău 02.06 28 

 Rolul şi importanţa cursurilor de calificare a producătorilor agricoli Bacău 14.07 28 

 Rolul şi importanţa cursurilor de calificare a producătorilor agricoli Comăneşti 15.10 28 
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 Rolul şi importanţa cursurilor de calificare a producătorilor agricoli Bacău 21.11 28 

Simpozioane AGROALIMENT Bacău - Accesare PNDR Bacău 14.04 30 

 Accesare PNDR Zemeş 09.04 25 

 Accesare PNDR Măgireşti 09.04 23 

 Accesare PNDR Asău 23.03 13 

 Accesare PNDR Comăneşti 23.03 31 

 Accesare PNDR Dărmăneşti 23.03 26 

 Accesare PNDR Corbasca 24.03 16 

 Accesare PNDR Tătărăşti 24.03 25 

 Accesare PNDR Huruieşti 24.03 14 

 Accesare PNDR Găiceana 25.03 16 

 Producţia ecologică. Lansare de carte Bacău 22.07 50 

Întâlniri Îngrijirea tineretului bovin în stabulaţie Ştefan Cel Mare 10.02 6 

 Subvenţii în 2011, accesare PNDR Odobeşti 22.02 43 

 Subvenţii în 2011, accesare PNDR Dămieneşti 25.02 26 

 Accesare PNDR Oituz 2.02 8 

 Accesare PNDR Filipeşti 28.03 10 

 Accesare PNDR Iteşti 28.03 12 

 Accesare PNDR N.Bălcescu 15.03 7 

 Accesare PNDR Valea Seacă 30.03 23 

 Accesare PNDR Coloneşti 29.03 36 

 Accesare PNDR Podu Turcului 28.03 14 

 Accesare PNDR Izv. Berheciului 29.03 19 

 Accesare PNDR Motoşeni 28.03 22 

 Accesare PNDR Răchitoasa 28.03 44 

 Accesare PNDR Onceşti 29.03 12 
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 Accesare PNDR Blăgeşti 5.04 30 

 Accesare PNDR Hemeiuş 5.04 35 

 Accesare PNDR Sănduleni 31.03 11 

 Accesare PNDR Bereşti Tazlău 31.03 16 

 Schimbările climatice, agricultură şi energiile regenerabile Izv. Berheciului 15.03 12 

 Realizarea asociaţiilor N.Bălcescu 1.04 12 

 Comercializarea produselor animaliere în condiţiile respectării 
normelor sanitar -veterinare Agăş 05.04 6 

 Igienizarea pădurilor. Combaterea bolilor şi dăunătorilor  Comăneşti 07.04 6 

 PAC în promovarea  utilizării energiei din resurse regenerabile Izv. Berheciului 18.04 11 

 Accesare PNDR Filipeşti 21.04 4 

 Accesare PNDR măsura 141; 112 Letea Veche 20.05 7 

 Accesare PNDR măsura 141; 112 Filipeşti 4.05 5 

 Păşunatul raţional pe specii şi categorii de animale Măgireşti 3.06 6 

 Răritul fructelor  la măr Dărmăneşti 06.06 6 

 Norme de igienă sanitară în procesarea laptelui   Moineşti 04.08 6 

 Combaterea  bolilor şi dăunătorilor la tomate Comăneşti 09.08. 6 

 Măsurile  141 şi 112 din PNDR Bereşti Bistriţa 24.08 6 

 Măsurile  141 şi 112 din PNDR Glăvăneşti 19.08 9 

 Măsurile  141 şi 112 din PNDR Motoşeni 19.08 11 

 Stabilirea locaţiei pentru stupină Comăneşti 06.09 6 

 Pregătirea  stupilor în vederea iernării familiilor de albine Comăneşti 07.09 6 

 Schimbările climatice, agricultură, energiile regenerabile Coţofăneşti 12.10 7 

 Accesare măsura 112 din PNDR Glăvăneşti 16.11 9 

 Accesare măsura 112 din PNDR Săuceşti 07.11 4 

 Accesare măsura 112 din PNDR Iteşti 14.11 4 

 Accesare măsura 112 din PNDR Motoşeni 16.11 7 
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 Ramurile de rod la seminţoase Comăneşti 06.12 6 

 Tratamente fitosanitare la pomi în  perioada de repaus vegetativ Moineşti 08.12 6 

 Accesare PNDR Oituz 08.12 5 
Mese rotunde Dezvoltarea satului românesc Căiuţi 11.02 6 
 Fondurile europene între necesitate şi oportunitate Odobeşti 24.02 13 
 Utilizarea resurselor energetice regenerabile Bogdăneşti 17.02 8 
 Fertilizarea fâneţelor şi păşunilor Comăneşti 02.02 6 
 Boli şi dăunătorii la cartof Brusturoasa 03.02 6 
 Asociaţia crescătorilor de iepuri şi animale de blană Bacău 19.03 5 
 Accesare PNDR Agăş 01.03 6 
 Culturile agricole de epoca 1 de semănat Comăneşti 2.03 6 
 Accesare PNDR Bogdăneşti 30.03 11 
 Accesare PNDR Valea Seacă 30.03 23 
 Accesare PNDR Cleja 30.03 17 
 Accesare PNDR Fărăoani 30.03 20 
 Accesare PNDR Secuieni 30.03 7 
 Accesare PNDR Oituz 30.03 12 
 Boli şi dăunători la pomii fructiferi - combatere Comăneşti 01.04 6 
 Cultura căpşunului Comăneşti 06.04 6 
 Folosirea surselor de apă în irigaţii Comăneşti 01.06 6 
 Mijloace agrotehnice  de reţinerea apei în sol Zemeş 02.06 6 
 Politici agricole comunitare Oneşti 03.04 7 
 Acesare PNDR măsurile 141 şi 112 Oituz 23.06 5 
 Rase de carne şi lapte la bovine Dărmăneşti 02.08 6 
 Îngrăşământul foliar „Humixil” în legumicultură Comăneşti 03.08 6 
 Pregătirea adăposturilor de animale pentru iernare Moineşti 01.09 6 
 Recoltarea , sortarea  şi depozitarea cartofilor Dărmăneşti 05.09 6 
 Noutăţi în accesarea PNDR - măsura 112 Odobeşti 19.09 6 
 Politica Agricolă Comună - energia regenerabilă Buciumi 18.10 6 
 Accesarea măsurii 112 Dărmăneşti 02.12 6 
 Analiza stării de vegetație a culturilor semănate în toamna 2011 Sascut 09.12 8 
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 Analiza stării de vegetaţie a culturilor semănate în toamna 2011 Urecheşti 16.12 10 
 Plantarea pomilor fructiferi Măgireşti 05.12 6 
Dezbateri Dezvoltarea fermelor de semisubzistenţă Tg.Ocna 16.02 5 
 Dezbatere PNDR Traian 21.04 6 
 PNDR - Măsurile 141 şi 112 Filipeşti 18.07 4 
 PNDR - Măsurile 141 şi 112 Iteşti 19.07 4 
 Cultura rapiţei: oferte inputuri. Glăvăneşti 26.08 7 
 Cultura rapiţei: oferte inputuri. Răchitoasa 26.08 8 
 Cursurile on – line ”Balkanet”-  agricultura ecologică Bacău 29.09 22 
 Accesare măsuri PNDR Săuceşti 20.09 3 
 Accesare măsuri PNDR Iteşti 14.09 4 
 Subvenţii în  zootehnie Glăvăneşti 18.11 8 
 Inputuri folosite în agricultură Răchitoasa 16.11 7 

 

SITUAŢIA privind realizarea de filme, materiale audio-vizuale 
 

Nr. crt. Filme/emisiuni radio-TV Denumire/ tematică Postul şi data la care s-a difuzat Durata - min 
- Costul - RON - 

1 Emisiune TV „Agricultura  încotro” TV B1 Bacău/ 
 20.03.2011 60 0 

2 Emisiune TV Legea camerelor agricole EURO TV Bacău/ 15.04.2011 60 0 

3 Emisiune TV Accesarea fondurilor europene pe 
măsurile 141 şi 112 

ALFA TV Bacău 
02.06 2011 60 0 

 

SITUAŢIA Privind materialele informative referitoare la activităţile desfăşurate de CAJ 

Titlul materialului Subiectul materialului 
(cursuri, loturi, simpozioane) 

Publicate în 
Presa locală 
(titlul publicaţiei în 
care a apărut) 

Presa centrală 
(titlul publicaţiei 
în care a apărut)

Presa electronică 
(site ANCA sau alte site-
uri) 

Demonstraţie în pomicultură Demonstraţie practică pentru fermieri privind 
tăierile de rărire şi fructificare la pomi Ziarul de Bacău - - 

Fonduri europene în 
agricultură Accesarea măsurilor 141 şi 112 din PNDR Deşteptarea   
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III. 13. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU 

Începutul anului 2011 a coincis din toate punctele de vedere cu perioada cea mai nefastă de la 
debutul crizei economice mondiale. Acest lucru s-a văzut pregnanat în numărul şi valoarea serviciilor 
medicale contractate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, în reticenţa tot mai mare a furnizorilor 
de medicamente şi echipamente medicale de a încheia contracte comerciale cu plata la termen sau în 
presiunea pentru obţinerea sumelor de bani datorate furnizorilor de utilităţi sau alte servicii. Cu toate 
acestea obiectivul general al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ  (SJU) BACĂU a fost şi rămâne 
obţinerea şi menţinerea unei reputaţii excepţionale în reţeaua de îngrijiri medicale din zona Moldovei. 

 

 
 

Acest raport de activitate are în vedere analizarea tuturor indicatorilor de calitate din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgență în primul semestru de activitate a actualei echipe manageriale, după 
ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere. 

Structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, ca urmare a aplicării prevederilor Ordinului nr. 
870/02-06-2010 prevede 1127 de paturi, structurate în 29 de secţii şi compartimente, servicii medicale, 
ambulatoriul integrat spitalului, laboratoarele unice de analize medicale, balneo-fizio-terapie şi exploatări 
funcţionale, după cum urmează : 

- Secţia medicină internă                                                           - 90 paturi 
- Secţia gastroenterologie                                                          - 25 paturi 
- Secţia endocrinologie                                                              - 25 paturi 
- Secţia reumatologie                                                                 - 25 paturi 
- Secţia cardiologie                                                                    - 80 paturi 
din care 
             - compartiment terapie intensivă coronarieni               - 6 paturi 
- Secţia diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice                     - 30 paturi 
- Secţia neurologie                                                                     - 80 paturi 
- Secţia chirurgie generală                                                         - 90 paturi 
din care: 
             - compartiment chirurgie toracică                                - 5 paturi 
- Compartimentul neurochirurgie                                              - 14 paturi 
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- Secţie ortopedie şi traumatologie                                            - 70 paturi 
- Comp. Recuperare, medicină fizică şi balneologie                 - 10 paturi 
- Secţie chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă      - 30 paturi 
                din care: 
               - compartiment arşi                                                    - 10 paturi 
- Compartiment nefrologie        - 18 paturi 
- Secţia urologie           - 25 paturi 
- Secţia ATI                              - 35 paturi 
din care 
     - comp. toxicologie             -  5 paturi 
- comp. obstretică ginecologie          - 15 paturi 
- Secţia ORL           - 25 paturi 
din care 
- comp. chirurgie maxilo-faciale    - 5 paturi 
- Secţia psihiatrie                - 60 paturi   
- Secţia boli infecţioase adulţi      - 55 paturi 
din care 
       - terapie intensivă              - 10 paturi 
       - comp. HIV-SIDA               - 15 paturi 
- Secţie oncologie medicală         - 30 paturi 
- Compartiment oftalmologie      - 25 paturi 
- Compartiment dermatovenerologie     - 25 paturi 
din care 
        - comp. alergologie                                                          - 5 paturi 
- Secţia obstretică ginecologie I                                              - 72 paturi 
- Secţia obstretică ginecologie II                                             - 73 paturi 
- Secţia neonatologie                                                               - 90 paturi 
din care 
             - compartiment terapie intensivă                                - 10 paturi 
             - compartiment neonatologie prematuri                     - 20 paturi 
- Compartiment radioterapie                                                   - 13 paturi 
- Compartiment îngrijiri paliative                                           - 7 paturi 
- Centrul de hemodializă                                                         - 8 aparate 
- Unitatea de primiri Urgenţe (UPU) – SMURD 
- Cabinet de medicină dentară de urgenţă 
 
                                                   TOTAL                                 1127 paturi 
- Stabilizare de zi hemodializă                                                      8 paturi 
- Spitalizare de zi                                                                          60 paturi 
- Farmacie 
- Blocuri operatorii 
- Sterilizare 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale 
- Laborator de analize medicale 
- Laborator de radiologie şi imagistică medicală 
- Serviciul de anatomie patologică 
                  - compartiment histopatologie 
                  - compartiment citologie 
                  - prosectură 
- Laborator radioterapie 
- Centru de Sănătate Mintală (CSM) 
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- Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (Baza de tratament) 
- Serviciul de medicină legală 
- Cabinet de boli infecţioase 
- Cabinet de planificare familială 
- Cabinet de planificare familială – Podu Turcului 
- Cabinet de oncologie medicală 
- Cabinete diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 
- Cabinet de medicină sportivă 
 

 
 

Ambulatorul integrat spitalului cu cabinete în specialităţile: 
-medicină internă 
- cardiologie 
- endocrinologie 
- chirurgie generală/chirurgie toracică 
- ortopedie şi traumatologie 
- ORL 
- obstretică ginecologie 
- dermatovenerologie 
- oftalmologie 
- urologie 
- gastroenterologie 
- nefrologie 
- reumatologie 
- chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă 
- neurochirurgie 
- alergologie şi imunologie clinică 
- geriatrie şi gerontologie 
- recuperare, medicină fizică şi balneologie 
- medicina muncii 
- Aparat funcţional  
 
Laboratoarele deservesc atât paturile, cât şi ambulatoriul integrat spitalului.  
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     În conformitate cu prevederile Legii 95/2006, activitatea spitalului este condusă de un manager 
numit pe un mandat de trei ani. Acesta este şi preşedintele Comitetului Director (CD). 

Începând cu data de 01 ianuarie 2011, aceasta funcţie este ocupată prin concurs de către ing. 
Dan Stoica iar (CD) are următoarea structură :  

 
Preşedinte   - ing. Dan Stoica 
Director Medical  - dr. Valerica Ciobanu 
Dir. financiar-economic  - ec. George-Adrian Popa 
Director de îngrijri medicale - as. Geanina Pricopi 
 
Comitetul Director lucrează în şedinte lunare ordinare, sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe 

extraordinare, având atribuţiile prevăzute în Legea 95/2006 şi Ordinul 921/2006, art.1: 
1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor 

scrise ale consiliului medical; 
2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii 

medicale al spitalului; 
3. propune managerului, în vederea aprobării: 
a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; 
b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform 

legii; 
4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama 

spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 
5. propune spre aprobarea managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice 

privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de 
măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 
publice; 

6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către 
compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţilor şi 
compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului; 

7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 
compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat; 

8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl 
supune spre aprobare managerului; 
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9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le 
prezintă managerului, conform metodologiei stabilite; 

10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor 
medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale; 

11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, 
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 

12. la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare 
managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale 
care urmează să se realizeze  într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea 
acestora; 

13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor 
asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului; 

14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene 
sau a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv ministerelor cu reţea 
sanitară proprie, la solicitarea acestora; 

15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de 
furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 

16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, ori a 
managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu 
majoritatea absolută a membrilor prezenţi; 

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea 
sediului şi a denumirii spitalului; 

18. negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii 
specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă 
la contractul de administrare al secţiei/laboratorului; 

19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul 

anual de activitate al spitalului. 
Comitetul Director din Spitalul Județean de Urgentă Bacău s-a întâlnit în 2011  de douazeci ori și 

a adoptat un număr 45 de  hotărâri. 
Consiliul Medical este format din toți şefii de secții şi compartimente medicale care funcţionează 

în spital.  Consiliul Medical lucrează în şedinţe lunare ordinare sau,ori de câte ori este nevoie, în şedinte 
extraordinare având următoare atribuţii principale: 

1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri 
pentru elaborarea: 

- planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; 
- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 
- planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, 

medicamente şi materiale sanitare în limita bugetului estimat; 
- întărirea disciplinei economico-financiare; 
2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

spitalului; 
3. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi functionare şi a regulamentului intern a 

spitalului; 
4. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, inclusiv: 
- evaluarea satisfacţiei pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 

ambulatoriul acestuia; 
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- monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală; 
- prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale. 
5. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul 

spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 
6. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe 

care îl supune spre aprobare managerului; 
7. înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor 

medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 
8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri 

comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 
9. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura și 

numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 
10. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 
11. înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 

continuă a personalului medico-sanitar; 
12. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală 

desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; 
13. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează 

accesul personalului medical la informaţii medicale de ultima oră; 
14. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul 

spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
16. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, 

cazuri foarte complicate care necesită o durata de spitalizare prelungită, morţi subite etc.); 
17. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii 

şi în alte situaţii speciale; 
18. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în 

vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la 
medicamente; 

19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidențialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, 
în condiţiile legii; 

21. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, 
referitoare la activitatea medicală a spitalului; 

22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 

 
Consiliul Medical este condus de un Preşedinte care este Directorul Medical al spitalului. Ȋn anul 

2011 au avut loc 19 şedinţe ordinare în care s-au analizat un număr de 24 materiale.  
Pentru problemele urgente, pentru operativitate, s-a hotărât înfiinţarea liniei de gardă pe spital, 

medicul şef de gardă fiind decanul de vârstă a tuturor medicilor de gardă. Din linia de gardă pe spital fac 
parte medicii din specialităţile : 

- UPU; 
- Medicină internă; 
- Chirurgie; 
- Cardiologie; 
- Neurologie. 
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Tot în plenul Consiliului Medical s-a aprobat înfiinţarea Comisiei Antibioticului care are drept scop 
stabilirea conduitei terapeutice la pacienţii în stare de sepsis. Comisia este formată din :  

        -   medic laborator – Marina Indreaş; 
        -   medic infecţionist – medic gardă secţia boli infecţioase; 
        -   medic curant al pacientului; 
        -   medic şef secţie. 
 
Consiliul de Administraţie   
Membrii Consiliului de Administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei 

publice locale, conform prevederilor legale, sunt: 
a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a 

municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii sau al 
Direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti; 

b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, din care unul să fie economist; 

c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz; 
d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat; 
e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. 
Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Bacău are următoarea componentă 

nominală: 
Membri: 
Dl. Lucian Şova – reprezentant numit de Președintele Consiliului Județean Bacău 
Dl. Costel Ceocea – reprezentant numit de Consiliului Județean Bacău 
Dl. Mihai Ichim – reprezentant numit de Consiliului Judeţean Bacău 
D-na Cecilia Lucaci – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Bacău 
D-ra Zanfira Sârghie – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Bacău 
Invitaţi: 
Dl. Aurel Creţu – invitat permanent din partea UJS Sanitas Bacău 
Dl. Robert Coneac – invitat permanent din partea Colegiului Medicilor Bacău 
Dl. Iulian Direa – invitat permanent din partea O.A.M.G.M.A.M.R. - Filiala Bacău 
Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele: 
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare 

trimestriale şi anuale; 
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat 

prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului 
unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui 
consiliului judeţean, după caz; 

    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii 
medicale ale populaţiei; 

    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi 

activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în 

cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) şi la art. 183^3 alin. (1) din Legea 
95/2006. 

     Consiliul de Administrație al Spitalului Județean Bacău  s-a întrunit, pe parcursul anului 2011, 
în 9 sedințe. Tot anul trecut, au fost analizate un număr de 35 materiale materiale  și adoptate un număr 
de 8 hotărâri referitoare la : 

- achiziții de aparatură medicală  
- lucrări de investiții la clădiri 
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- probleme legate de personal și de structura ambulatoriului 
Cu aprobarea Consiliului Medical, începând cu luna iunie 2011, au fost scoase la concurs 

posturile de medic șef secție. 
 
Consiliul Etic a luat fiinţă în baza deciziei 1893/2010 şi are următoarea componenţă: 
Preşedinte: dr. Neculai Filipescu 
Membri: dr. Lucaci Cecilia – Direcţia de Sănătate Publică Bacău, Nadia Stan – Consiliul Judeţean 

Bacău, As. Geanina Pricopi, director îngrijiri, SJU Bacău, jurist Bogdan Cristea, secretar, fără drept de 
vot. 

În anul 2011 Consiliul etic s-a întrunit de 2 ori pentru analizarea unui număr de 2 cazuri. În urma 
analizelor efectuate nu a fost emisă nici o decizie de sancţionare. 

 
CAP I – Prezentarea activității economice a anului 2011 
Anul 2011 s-a caracterizat printr-o instabilitate financiara fără precedent, întrucât contractul cadru 

cu Casa de Asigurări de Sănătate s-a încheiat pe 1 iulie 2011. Ȋn tot acest timp, unitatea noastră a lucrat 
doar cu acte adiționale în care valoarea serviciilor achiziționate a scăzut cu aproximativ 20% față de anul 
precedent. Dacă ținem cont de faptul ca, și anul trecut, valoarea contractată de casă a fost diminuată față 
de anul 2009 cu aproximativ 12-15 %, putem spune că, în realitate, subfinanțarea a avut o valoare care 
se cifreaza la 35% față de serviciile medicale efectuate în realitate. Serviciile medicale realizate în luna 
decembrie 2010 au fost validate de CJAS Bacău, dar  nu a fost decontată decât o treime din valoarea 
acestora. SJU Bacău a înaintat la Curtea de Arbitraj de pe lângă Ministerul Sănătății două dosare cu 
cereri de recuperare atât a restanțelor datorate de CAS Bacău pe anul trecut cât și cu serviciile realizate 
și nedecontate de la începutul anului în valoare de aproximativ 2.500.00 de lei. Cererile au rămas 
nesoluționate până în prezent.  

 
Construcția BVC a anului 2011 s-a realizat în baza actelor adiționale aferente contractului pentru 

anul 2010 și a contractului încheiat cu CAS Bacău pentru anul 2011. Ȋn anul 2011 spitalul a avut o medie 
lunară contractată  de 5.773.000 lei, comparativ cu anul 2010 când media a fost de 6.561.000 lei pentru 
servicii medicale spitalicești. Se poate observă o scădere cu aproximativ 13%. 

 
I.1 Venituri din contractul cu CAS Bacău 
 

       

Tipul de serviciu 
Contract  2011 Realizat  2011 

Număr 
cazuri Valoare -lei Număr 

cazuri Valoare -lei 

Spitalizare continuă –DRG 
 43.355 60.419.052 50398 69.401.959 

Spitalizare continuă-Prematuri 221 725.274 360 1.176.120 
Spitalizare continuă-Recuperare 198 403.920 248 505.920 
Spitalizare de zi- caz rezolvat 12382 4.606.104 17136 6.374.592 
Spitalizare de zi- serviciu medical 3987 382.765 6350 474.019 
Investigații paraclinice de laborator  233393  233.393 
Investigații paraclinice radiologice  327002  327.002 
Ingrijiri paliative  352.114  352.114 
1.TOTAL SERVICII SPITALICEȘTI  67.449.624  78.845.119 
2.SERVICII MEDICALE ȊN AMBULATORIU 
DE SPECIALITATE - PUNCTE  1.052.255  1.052.255 

3.SERVICII MEDICALE ȊN AMBULATORIU 
DE SPECIALITATE- B.F.T.  773.192  931.551 

4.PROGRAMEȘI SUBPROGRAME DE 
SĂNĂTATE – TOTAL, din care:  15.609.069  15.609.069 
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Oncologie  5.456.396  5.456.396 
Endoprotezare  86.988  86.988 
Diabet  49.968  49.968 
Endocrine  35000  35.000 
HIV-SIDA  9.009.140  9.009.140 
SERVICII MEDICALE DE HEMODIALIZĂ  971.577  971.577 
TOTAL Venituri din contractul cu CAS Bacău  84.884.140  96.437.994 

 

Trebuie să facem precizarea că, din totalul contractului pentru programele de sănătate finanțate 
de CJAS Bacău, suma de 7.508.054 reprezintă credite de angajament pentru anul 2012. 

 
I.2 Venituri din transferuri  
 

Nr.crt.  Buget anul 2011
1 Subvenții de la bugetul de stat, total, din care: 7.699.167 
A Programe naționale de sănătate 196.923 
B Acțiuni sanitare – total, din care: 5.048.754 
 -Unitate primire urgențe 3.927.979 
 -LSM 375.536 
 -Cabinet Planning familial 143.544 
 -Medici rezidenți 601.695 
C Medicina legală 1.812.000 
D Subvenții de la bugetul de stat accize 641.490 

 

I.3 Venituri de la Consiliul Județean Bacău 

1 Investiții 12.385.000 
 TOTAL Venituri de la Consiliul Județean Bacău 12.385.000 

 

I.4 Venituri din donații și sponsorizări     

Având în vedere nevoia de dotări în SJU Bacău, Comitetul Director a căutat să atragă cât mai 
mulți sponsori și/sau donatori. Donațiile au constat în principal din medicamente, materiale 
sanitare,mijloace fixe, obiecte de inventar,  materiale laborator, reactivi. Valoarea acestora este 
centralizată în tabelul alăturat : 

 

Nr.crt.  Anul 2011 
1 Donații 419.731 
2 Sponsorizări (numerar) 29.223 
 TOTAL Venituri din donații și sponsorizări 448.954 

 

I.5 Venituri proprii suplimentare 

Veniturile sunt constituite din încasările în numerar de la pacienți pentru analizele de laborator 
sau diverse servicii din policlinică și din încasările prin virament de la instituții la care prestăm servicii 
medicale. Valoarea acestor servicii a fost de 1.723.000 lei 

 

Centralizatorul surselor de venit este prezentat mai jos : 

Nr.crt. 
 

 BUGET INSTITUȚIE AN 2011  LEI Pondere în 
total (%) 

1 Venituri din contractul cu CAS Bacău 84.884.140 79.22 
2 Venituri din transferuri  7.699.167 7.19 
3 Venituri de la Consiliul Județean Bacău 12.385.000 11.56 
4 Venituri din donații și sponsorizări 448.954 0.42 
5 Venituri proprii suplimentare 1.723.000 1.61 
    
 TOTAL 107.140.261 100.00 
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79,22
7,19

11,56

0,42

1,61Venituri din contractul cu CAS Bacau

Venituri din transferuri 

Venituri de la Consiliul Judetean Bacau

Venituri din donatii si sponsorizari

Venituri proprii suplimentare
 

 

 

2. Execuția bugetară înregistrată la finele anului 2011( fără CJ Bacău) se prezintă astfel: 

 

Nr.crt. 
 

 Plați efectuate 2011  LEI Pondere în 
total (%) 

1 Cheltuieli de personal 54.849.000 53.65 
2 Cheltuieli cu medicamente 13.896.000 13.59 
3 Cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și 

dezinfectanți 
6.060.000 5.93 

4 Cheltuieli cu alimente 2.324.000 2.27 
5 Cheltuieli cu utilitățile 4.411.000 4.31 
6 Alte cheltuieli (bunuri și servicii) 7.429.000 7.27 
7 Cheltuieli de capital 13.260.000 12.98 
 TOTAL 102.229.000 100.00 

 

CAP II - Activitatea medicală.Prezentarea indicatorilor statistici 
II.1 Numărul de cazuri externate- spitalizare continuă 
11 LUNI 2011 = 46.755 

Distribuţia pe secţii este următoarea: 

Secţia Cardiologie 5.604 
Secţia Chirurgie generală 3.857 
Secţia Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă 1.310 
Secţia Dermatovenerologie 1037 
Secţia Diabet zaharat,nutriţie şi boli metabolice 1.329 
Secţia Endocrinologie 1.453 
Secţia Gastroenterologie  1.566 
Secţia Boli infecțioase adulţi 1.855 
Secţia Medicină internă 4.087 
Comp.Nefrologie 798 
Secţia Neonatologie 3.163 



Consiliul Judeţean Bacău 
Preşedinte Dragoş BENEA – Raport de activitate 2011 

 

147 
 

din care:Comp.Neonatologie prematuri 304 
Comp.Neurochirurgie 867 
Secţia Neurologie 3.540 
Secţia O.G. I 2.756 
Secţia O.G.II 2.947 
Secţia O.R.L. 1.175 
Secţia Oftalmologie 1.353 
Secţia Oncologie medicală 1.298 
Secţia Ortopedie şi traumatologie 1.984 
Secţia Psihiatrie 2.413 
Comp.Radioterapie 16 
Comp.Recuperare,medicină fizică şi balneologie 227 
Secţia Reumatologie 710 
Secţia Urologie 1.206 
Comp. Îngrijiri paliative 204 
 46.755 

 

II.2 Numărul de cazuri rezolvate - spitalizare de zi 
Acest sistem a fost introdus în 2007, în sensul serviciilor de tip caz rezolvat în mai puţin de 12 

ore. Introducerea acestui tip de serviciu a limitat pierderile înregistrate prin UPU. 
Distribuţia cazurilor pe secţii este după cum urmează: 

Secţia Medicină internă 1.686 
Secţia Cardiologie 598 
Secţia Neurologie 275 
Secţia Chirurgie generală 1.517 
Secţia Ortopedie şi traumatologie 1.281 
Secţia Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă 158 
Secţia Urologie 259 
Secţia O.R.L. 801 
Secţia Psihiatrie 1.304 
Secţia Boli infecțioase adulți 744 
Secţia Oncologie medicală 1.701 
Secţia Oftalmologie 1.083 
Secţia Dermatovenerologie 231 
Secţia O.G.I 2.412 
Secţia O.G.II  
Comp. Radioterapie 44 
Secţia Diabet zaharat,nutriţie si boli metabolice 469 
Secţia Gastroenterologie 642 
Secţia Endocrinologie 503 
 15.708 

 

Nr. servicii medicale acordate în regim de spitalizare de tip serviciu medical : 

 11 luni 2011 
Comp. HIV / SIDA 1.186 
Secţia Oncologie medicală 2.461 
Comp. Radioterapie                                     104 
Centrul de Hemodializă                              2.070 
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II.3 Numărul de consultaţii în ambulatoriul de specialitate 
Număr de consultaţii acordate în ambulatoriu de specialitate    =133.724 
Număr de consultaţii acordate în camera de gardă( U.P.U.)      = 46.623 
Număr de consultaţii postexternare acordate de medicii din 
    spital în ambulatoriul de specialitate                                          = 34.099 
 
II.4 Numărul analizelor medicale, radiologice şi imagistică medicală 
Laborator de analize medicale 
11 luni 2011 
Nr. total de analize de laborator: 
- din care 52.807 au beneficiat un nr. de 7.700 pacienţi în ambulatoriu 
- 1.084.905 au beneficiat un nr. de 57024  pacienţi în spitalizare continuă şi de zi 
 
LABORATOR DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
11 luni 2011 
Număr total de investigaţii radiologice - 54848  din care: 
- 10.163  în regim ambulatoriu 
- 44.685  în regim de spitalizare continuă şi de zi 
 
Număr total de echografii- 32127 din care: 
- 2.690  în regim ambulatoriu 
-29.437  în regim de spitalizare continuă şi de zi 
 
Număr total de mamografii - 1.420 din care: 
 -1.236 în regim ambulatoriu 
 -184 în regim de spitalizare continuă şi de zi 
 
Număr total de tomografii - 3.851 din care : 
- 841 în regim ambulatoriu 
- 3.010 în regim de spitalizare continuă şi de zi 
 
Număr total de explorări funcţionale( E.K.G. ;E.E.G.; Ap.respirator , Ap.cardio-vascular) 55.622 

din care: 
 -1.936 în regim ambulatoriu 
 -53.686 în regim de spitalizare continuă şi de zi 
 
II.5 DURATA MEDIA DE SPITALIZARE, INDICELE DE UTILIZARE A PATURILOR 
 
11 luni 2011 

Secția/compartimentul D.M.S. Utilizarea paturilor 

TOTAL SPITAL 6,36 274,03 
A.T.I. 1,50 168,20 

Recuperare,medicină fizică şi balneologie 10.06 238,50 

Boli infecţioase adulţi 3,90 191,18 
Cardiologie 5,99 467,25 
Chirurgie generală 3,90 262,62 

Chirurgie plastică şi reconstructivă 3,49 158,63 

Dermatologie 6,44 230,87 
Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 4,83 227,70 
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Endocrinologie 5,36 317,24 
Gastroenterologie 5,66 390,64 
Medicină internă 6,23 316,37 
Nefrologie 7,17 339,17 
Neonatologie 4,82 216,87 

din care: Neonatologie-Prematuri 14,12 220,25 

Neurochirurgie 3,87 308,50 
Neurologie 7,33 347,03 
O.G.I 3,65 182,86 
O.G.II 3,60 185,81 
O.R.L. 5,68 346,00 
Oftalmologie 3.00 166,44 
Oncologie medicală 4,37 199,30 

Ortopedie şi traumatologie 8,39 252,86 

Psihiatrie 9,96 417,70 
Radioterapie 9,50 152,00 
Reumatologie 8,00 231,36 
Urologie 5,89 298,36 
Îngrijiri paliative 9,15 282,29 

 

II.6 INDICELE DE CASE-MIX 

11 luni 2011 

 

Secţia/compartimentul I.C.M. 
TOTAL SPITAL   
Boli infecțioase adulţi 0,9504  
Cardiologie  0,7979 
Chirurgie generală 1.2881  

Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă 0,9370  

Dermatovenerologie  1.0956 

Diabet zaharat,nutritie şi boli metabolice  1.0466 

Endocrinologie  1.1322 
Gastroenterologie 0.9609  
Medicină internă  1.0477 
Nefrologie  1.1845 
Neonatologie  0.4947 
Neurochirurgie  1.6075 
Neurologie  0.9477 
O.G.I  0.7898 
O.G.II 0.7912  
O.R.L.  1.0185 
Oftalmologie  0,8380 
Oncologie 0,9117  
Ortopedie  0,9879 
Psihiatrie  1.3112 
Radioterapie  0,5040 
Reumatologie  1.0457 
Urologie  1.0905 
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CAP.  III - Prezentarea activităților tehnico-administrative 

Ȋn anul 2011 în cadrul SJU Bacău, Serviciul Tehnic a inițiat, documentat și executat, lucrări de 
investiții și mentenanța, prin contracte de execuție și cu formațiile tehnice ale spitalului,  după cum 
urmează: 

Lucrări de investiții: 
A.1. Lucrări de investiție continuate, din anul 2010, executate și finalizate în 2011: 
- Program “Casa Verde” – Completarea sistemelor clasice existente cu sisteme care utilizează 

energia solară – Program al CJ - s-au montat sisteme și instalații solare pe Maternitate și CT Maternitate, 
în CT veche, pe Pavilionul Medico-Chirurgical și în CT. 

 

 
  
  

 
  

A.2.Lucrări de investiții începute 2011- Amenajare și modernizare 
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Lucrările de renovare a Maternității au fost în  atenția conducerii SJU Bacău încă din anul 2004. 
Dar primele decizii de acordare efectivă a banilor a fost în anul 2008 când, în septembrie, Maternitatea a 
primit repartiția pentru aparatura medicală din cadrul proiectului în valoare de peste 800.000 de euro, iar 
la finalul anului 2008 prin HG 1595 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru spitalele care au 
fost acceptate în programul de modernizare a secțiilor de obstretică și neonatologie. Ȋn luna iulie 2009 a 
fost semnat protocolul de colaborare dintre Ministerul Sănătății, Consiliul Județean Bacău și Spitalul 
Județean Bacău, document de pe care aveți la mapa câte o copie. Banii urmau să fie alocați cam în 
proporție egală de Consiliul Județean Bacău si Banca Mondială. Lucrările la Maternitatea Bacău au 
demarat pe 27 aprilie 2011 și sunt efectuate de firma Conextrust, cea care a câștigat licitația. Partea de 
finanțare care provine de la Banca Mondială este în stadiu de execuție. 

 

 
 

Lucrarea va realiza o reabilitare totală a obiectivului, cu condiții hoteliere excepționale, circuit 
centralizat de aer condiționat, act medical la cele mai înalte standarde. 

- Amenajare și modernizare Maternitate – etapa I – MS + BM – în derulare execuția lucrării, 
începând cu luna septembrie-octombrie 2011.  

 
- Ȋnlocuire prin procurare și montare 4 ascensoare la Pavilionul Medico-Chirurgical  
 

 
 

ET,PTH, AC – lucrare în execuție – contract nr. 1000/02.08.2011. Ȋn luna noiembrie 2011 s-au 
dat în folosință două lifturi și în ianuarie februarie 2012 alte două lifturi. Lucrarea are ca scop schimbarea 
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celor 4 ascensoare care deservesc Pav. Medico-chirurgical al SJU, ascensoare cu o durată de folosință 
de peste 30 ani și înlocuirea acestora cu utilaje moderne care se încadrează în normele actuale. 

- Reabilitare și dotare cu AC secția ATI – lucrare în curs de execuție, contract nr. 
1002/03.08.2011,  cu finalitate în luna ianuarie- februarie 2012 – lucrare imperios necesară pentru  a 
ȋnchide circuitul cu Blocul operator și a creea condițiile conform ORD 914/2006. 

 

 
 

- Ambulatoriul de specialitate corp B (Laborator de analize medicale) – în stadiul de SF (DALI), 
ET, AE; 

- Ambulatoriul de specialitate adulți corp A (Policlinica) – în stadiul de evaluare HDR; 
- Reabilitare secția Urologie – în stadiu de intenție; 
- Reabilitare și mansardare Pav. Administrativ – în stadiu de intenție; 
- Realizare sistem informatic Ambulatoriu de specialitate adulți – în stadiu de intenție; 
- Achiziționare și montare stație de oxigen spital – în stadiu de intenție; 
- Reabilitare canalizare și realizare Stație de epurare ape reziduale spital – în stadiu de intenție – 

încercare de colaborare cu construcția Sp. Municipal, de realizare a unei singure stații de epurare 
comună; 

- Reabilitare, RK și anvelopare termică pav. HIV – în stadiu de intenție;  
- Reabilitare, consolidare și recompartimentare clădire Centrală termică veche – în stadiu de 

declanșare ET, SF și PTH. 
 

             
 

B. Lucrări de RK: 
- RK la canalele de evacuare și coșul de fum al cazanelor din CT veche s-au executat lucrări de 

refacere canale de evacuare gaze arse si cosuri de fum, conform standardelor ISCIR in vigoare. 
- RK la conductele magistrale și secundare din canalul termic, realizându-se , prin inlocuirea  

aproape totală a acestora echilibrarea sistemului termic al spitalului. S-au schimbat conductele de 
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transport agent termic din cadrul CT veche și traseele de distribuție către spitalul vechi, cobaltoterapie și 
oftalmologie. Au fost realizate puncte de disjuncțiune pentru fiecare pavilion. Lucrare executată de firma 
de service și echipele de mentenanță ale spitalului. 

 

 
  

 
C. Lucrări de reabilitare, igienizare și modernizare: 
- Reabilitare și igienizare grupuri sanitare, vestiare și magazie demisol pav. Medico-Chirurgical; 
- Lucrări de reparare și montare sisteme de acces aripa mare pav. Medico-Chirurgical - s-a 

realizat restricționarea accesului personalului însoțitor și vizitatori în zonă; 
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- Lucrări de modificare traseu ieșire Bloc Alimentar și reabilitare sala de mese personal medical – 
s-a modificat traseul de circulatie la ieșire intrare bloc alimentar, conform dispozițiilor DSP și s-a reabilitat 
arhitectural și instalații sala de mese personal sanitar; 

 
- Mutare, reabilitare și amenajare frizerie spital - s-a mutat frizeria într-o noua locatie și s-a 

amenajat conform standardelor, lucrare începută în 2010 și terminată în 2011; 
- Modernizare, igienizare și dotare punct comanda spital cu instalație de filtroventilație – lucrare 

terminata în februarie 2011; 
 

 
  

  
- Reabilitare și igienizare latura de nord sec. Psihiatrie – s-a reabilitat și igienizat grupurile sanitare 

cu sistem de ventilatie și vopsele antimucegai și s-au reabilitat și igienizat saloanele cu paturi. La lucrare 
s-au folosit vopsele și varuri anti mucegai și antibacteriene de ultima generație în vederea stopării și 
transmiterii infecțiilor nosocomiale și de alta natură; 
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- Reabilitare și igienizare vestiar mare personal medical de la demisol Pav. Medico-Chirurgical – 
s-a reabilitat arhitectura, instalații sanitare, termice și electrice și s-a realizat ambientul necesar destinației 
acestei încăperi; 

- Decolmatare, curățire și reabilitare rețele de canalizare spital; 
- Refacere cămin canalizare și gheigher din fața rampei UPU - lucrare finalizată; 
- Reabilitare sistem de iluminat exterior din zona spital nou și parcare spital nou; 
 

 
 
- Reabilitare grupuri sanitare pavilon tehnic; 
- Reabilitare și igienizare locație Computer Tomograf – lucrare complexă care a mobilizat și 

echipele electrice și de instalații ale spitalului. 
 

CT a fost montat de firma SIEMENS în incinta destinată acestuia și reabilitată. 
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Lucrări de înlocuire a  2 uși de protecție radiologică și de reparare a celei de a treia – s-au înlocuit 
ușile din holul principal și din camera de comanda și a fost reparată ușa din camera de așteptare. Au fost 
respectate standardele de protectie radioactivă. 

 
 

D. Lucrări de mentenanță: 
Lucrările de mentenanță în cadrul SJU Bacău, în anul 2011, s-au desfășurat în două direcții 

majore: 
D.1. Mentenanța cu personalul Serviciului Tehnic: 
D.1.1. Formația de intreținere și reparare a clădirilor – a asigurat igienizarea, repararea și 

defecțiunile accidentale la clădirile (pavilioanele) spitalului prin intervenții periodice de reparare, văruire, 
refacere terase clădiri la partea de arhitectura a acestora, evidențiem, mai ales, grupurile sanitare din 
cadrul secțiilor și compartimentelor medicale, saloanele de bolnavi, cabinetele din ambulatoriu. Formația 
a rezolvat și asigurat cu promtitudine toate  neconformitățile găsite în urma inspecțiilor DSP și a răspuns 
la sesizările și notele de serviciu emise de secțiile și compartimentele medicale. Formația a asigurat 
mentenanța la arhitectura la o suprafața construită cumulată a spitalului de 16475 m2 . 

 

D.1.2. Formația de intreținere și reparare instalații și utilaje-a asigurat mentenanța tehnică la 
instalațiile sanitare, termice și electrice ale spitalului, care au următoarea structură și componență: 
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OBIECTE SANITARE 
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(BUC.) 

CALORIFER 
(BUC.) CILER 

Total guri 
apă 

9=1+2+4+5
+6 

O.R.L. 22 6 25 2 7 2 65  39 
PSIHIATRIE 20 6 20 2 6  48  34 
ONCOLOGIE 11 4 11 1 3  42  19 
PAV M-CH. + 
POLICLINICĂ A.  

392 83 398 40 83 32 630 3 630 

MATERNITATE 268 73 250 18 40 46 358  445 
COBALTOTERA
PIE 

13 2 13  3 1 31  19 

FARMACIE 8 2 8 2 2  18  14 
CONTAGIOASE 
A. + 
RADIOLOGIE 

26 4 23 3 5  60  38 

DERMATOLOGI
E 

43 10 41 2 6  58  61 

ANAT. PAT. 12 5 12 1 4  24  22 
MAGAZII 5 1 4 1     7 
ATELIERE 14 2 14  3  16  19 
PAV ADMIN. 5  5  6  44  11 
OFTALMOLOGI
E 

34 6   12  58  52 

POLICLINICĂ  
B. 

50 3 50 6 12  68  71 

PAV. S.I.D.A. 28 6 28 3 6 8 35  51 
INGR. 
PALIATIVE + 
S.P.C.I.N. 

11 2 11 1 5 1 19  20 

U.P.U. 22 8 22  10  55 2 40 
          
 
 TOTAL 

984 223 935 82 213 90 1628 5 1592 
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Becuri 
V.M. 

Dulii 
EL 
7 

Corpuri 
de 

iluminat 

Grup 
electro

gen 

Stație 
de 

oxigen

Stație 
de 

condit
ionare 
deseu

ri 
medic

ale 

9860 6780 10180 4680 5200 30 986
0 4465 5 1 1 

 

Eforturile depuse de formația de întreținere instalații și utilaje au fost direcționate spre 
mentenanța obiectelor și instalațiilor spitalului, existente în pavilioanele medicale și către punctele fixe: 
stația de alimentare cu oxigen, stația de pompare cu apă, centralele termice, grupurile electrogene, stația 
de condiționare deșeuri medicale și lifturi. 
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Menționez că la începutul fiecărui an, respectiv și în 2011, Serviciul Tehnic prin șeful serviciului a 
declanșat o analiză AMDEC a întregului spital, care  a fost etapizată printr-un Plan de revizii pentru 
fiecare secție și pavilion ale spitalului, însoțită de un grafic de realizare a acesora și cu responsabilități 
pentru fiecare formație. La finalul acestei operatii, în urma unui brainstorming ținut în cadrul serviciului, a 
fost realizată  o analiză a AMDEC care conține defectele constatate, cauza potențială  a acestora, 
efectele produse asupra secțiilor și pacienților și acțiuni corective care pot îndrepta situațiile constatate. 

 
D.2. Mentenanța prin contracte de service: 
D.2.1. Contract de service pe CT, instalații de gaze și instalații de ridicat (lifturi)  – utilaje supuse 

incidenței ISCIR și reglementărilor în vigoare – 2 contracte; 
D.2.2. Contracte de service pe aparatura și tehnică medicală – 26 contracte. 
Menționez că pentru anul 2011 a fost întocmit, repartizat și efectuat un program de RT și RK, 

pentru CT la care au colaborat firma de service și formațiile spitalului, după următoarea desfășurare și 
grafic de execuție: 

OBS.: Spitalul are în dotare următoarele tipuri de cazane: 
 

 

Nr. Cr. Tipul centralei Puterea 
(KW)  Locația centralei 

1 VIESSMANN 100 C6-Pav. Administrativ 

2 VIADRUS G 100 E 
 120 C7-Clădire sec. SIDA 

3 BUDERUS-LOGANO SK 725 1600 C14 – Clădire CT Maternitate 

4 BUDERUS-LOGANO SK 725 1600  
-“- 

5 CONFORT 1000 1162 C30 – Clădire CT(langa corp B) 

6 THERMOSTAHL EN 1000 1162  
-“- 

7 FERROLI (APĂ CALDĂ) 1150 C15 – Clădire CT și coș fum 

8 THERMOSTAHL EN 2000 
(CĂLDURA) 2325  

-“- 

9 VIESSMANN (CĂLDURĂ) 1344  
-“- 

10 SIETA-CLUJ (ABUR) (4TO/ORA ABUR)  
-“- 

11 ARISTON 34 Serviciul Medicină Legală 
12 FERROLI 34 -“- 
13 FERROLI 34 Lab. Sănătate Mintală 
14 FERROLI 34 -“- 

 

E. Reducerea cheltuielilor cu utilități: 
Prin lucrările de investiție întreprinse, reabilitări și modernizări, s-a urmărit constant reducerea 

cheltuielilor cu utilitățile: apă, gaze, costuri cu materiale și piese de întreținere. Demersurile, constant 
făcute de către Conducerea SJU Bacău, prin conștientizarea fiecărei secții medicale, compartiment și 
serviciu spre dezideratul reducerii cheltuielilor, a fost în mare parte înțeles și feedback-ul nu a întârziat să 
apară. Putem enumera câteva obiective care au contribuit la scăderea costurilor: 

- Realizarea și modernizarea Stației de condiționare deșeuri medicale – obiectiv care a contribuit 
la scăderea costurilor cu neutralizarea deșeurilor, acest lucru efectuându-se în cadrul spitalului cu 
aparatura modernă achiziționată prin programe naționale (ISDM2; MEDISTER 160).  Aceste instalații pot 
asigura și venituri prin neutralizarea deșeurilor de la terți. 
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Dotarea cu aparate de sterilizare cu surse proprii de abur la ATI și secțiile spitalului și realizarea 

programului “Casa Verde” a condus la eliminarea producerii centralizate de abur cu ajutorul cazanului de 
4 to/abur/ora și la folosirea apei calde produsă cu panouri solare, drept consecință fiind scăderea 
costurilor cu gazele naturale cu peste 50%. 

 
F. Nerealizări 
Având în vedere dimensiunile fundamentale ale conceptului de calitate, calitatea serviciilor 

medicale are următoarele componente: calitatea profesională, satisfacţia pacientului (clientului) şi 
managementul calităţii totale. Calitatea tehnică  și a îngrijirilor medicale este raportată la competenţa 
tehnică și medicală, respectarea protocoalelor clinice şi a ghidurilor de practica, folosirea măsurilor de 
control al infecţiilor nosocomiale, informare şi consiliere, integrarea serviciilor de sănătate, management 
eficient. Existenţa acesteia conduce către un mediu de muncă eficient, rezultate pozitive ale 
tratamentului, urmate de satisfacţia pacientului şi, nu în ultimul rând, de satisfacţia furnizorului de servicii.  

Gradul satisfacţiei practicianului, participant într-un centru de cost final sau intermediar, la actul 
medical, este legat de calitatea actului medical, care este susţinut de centrul de cost de suport (activitatea 
tehnico-administrativă), dar derivă şi din condiţiile în care îşi desfăşoară munca. Existenţa satisfacţiei 
duce la creşterea performanţei. În concluzie, acesta este un factor cauzat de nivelul calităţii  activităţii de 
suport şi a calităţii îngrijirilor de sănătate, deci poate fi folosit drept criteriu de evaluare al calitaţii acestora. 

 
G. Măsuri de corecție  
Ȋn cursul anului 2011 în cadrul serviciului tehnic au fost luate următoarele măsuri de corecție 

pentru diminuarea deficiențelor de natura tehnică și umană: 
1. fiecare firma care a avut relații contractuale cu spitalul a fost verificată din punctul de vedere al 

calitătii lucrărilor efectuate și unde a fost cazul au fost luate măsuri de remediere a neconformităților, 
- în derularea lucrărilor contractate au fost urmarită calitatea execuției, calitatea materialelor 

folosite și încadrarea în termenele contractate, 
- s-au luat măsuri de optimizare a resursei umane existente în cadrul serviciului prin o organizare 

mai riguroasă pe nivele de competență, de experiența și nu în ultimul rând s-a ținut cont de nivelul de 
comunicare cu secțiile medicale și a capacității de răspuns a fiecărui participant la actul de mentenanță, 

- s-a urmărit în mod constant ca relația de lucru și deservire a secțiilor si compartimentelor 
medicale să fie cât mai riguroasă și în acest context s-a ținut un permanent contact cu medicii șefi, 
asistenții șefi și cu toate cadrele medicale, pentru a rezolva cât mai oportun și rapid problemele de natura 
tehnică cu care se confruntă aceștia. 

 
CAP. III. 1. SERVICIUL DE APROVIZIONARE, TRANSPORT 
Serviciul aprovizionare – transport are ca principale direcţii de acţiune asigurarea continuităţii în 

aprovizionarea cu materialele necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi acoperirea nevoilor de 
transport persoane şi bunuri pentru unitate. 



Consiliul Judeţean Bacău 
Preşedinte Dragoş BENEA – Raport de activitate 2011 

 

160 
 

În scopul eficientizării activităţii, în structura serviciului există două birouri, respectiv biroul achiziţii 
publice şi biroul gestiuni – transport, fiecare dintre acestea acţionând pe câte una din direcţiile prezentate 
anterior.  

Astfel, biroul de achiziţii publice desfăşoară în principal următoarele activităţi: 
- primirea solicitărilor de bunuri şi servicii necesare pentru desfăşurarea activităţii (sub forma 

notelor de serviciu, a necesarelor centralizatoare în cazul materialelor sanitare, reactivilor, etc. sau a 
referatelor de urgenţă); 

- întocmirea devizelor estimative aferente solicitărilor, merceologii de resort consultându-se cu 
personalul din cadrul Compartimentului de licitaţii şi atribuire contracte; 

- întocmirea corectă şi avizarea comenzilor ce se emit către furnizori; 
- actualizarea în permanenţă a situaţiei angajamentelor bugetare pe capitole, prin verificarea 

înregistrării valorice în sistemul informatic a comenzilor transmise către furnizori, cât şi prin transmiterea 
operativă a recepţiilor către compartimentul financiar contabilitate; 

- urmărirea livrării bunurilor la termenele stabilite şi întocmirea formelor necesare în cazul în care 
termenele nu sunt respectate; 

- întocmirea formelor necesare când bunurile primite nu corespund cantitativ sau calitativ. 
Biroul gestiuni – transport are în principal următoarele obligaţii: 
- primirea şi depozitarea corespunzătoare a tuturor bunurilor achiziţionate şi distribuirea acestora 

către secţii, compartimente şi celelalte subunităţi funcţionale ale spitalului; 
- la primirea bunurilor se controlează dacă acestea corespund datelor înscrise în actele de 

însoţire, se identifică viciile aparente şi se semnează de primirea bunurilor; 
- recepţionarea cantitativă şi calitativă a tuturor produselor primite, recepţia făcându-se în 

prezenţa comisiei de recepţie în maxim 24 ore, pe bază de acte legale; 
- eliberarea bunurilor de către gestionari în cantitatea, calitatea şi sortimentele specificate în 

actele de eliberare; 
- completarea actele privitoare la operaţiunile din gestiune şi înregistrarea în evidenţa tehnico – 

operativă (manual în fişele de magazie şi pe suport informatic acolo unde există dotarea necesară) în 
maxim 48 ore, ulterior acestea fiind predate pe bază de semnătură către compartimentul de resort 
(aprovizionare, financiar - contabilitate); 

- bunurile primite în gestiune vor fi depozitate şi conservate corespunzător, pe sortimente, 
tipodimensiuni sau alte caracteristici, etichetate, evitându-se sustragerea sau distrugerea lor; 

- asigurarea evidenţei autovehiculelor şi a rulajului anvelopelor, a consumului normat şi efectiv de 
carburanţi şi lubrifianţi; 

- asigurarea transportului pentru pacienţii internaţi între diferitele pavilioane ale unităţii; 
- asigurarea transportului bunurilor de mari dimensiuni precum şi al alimentelor de la magazie la 

blocul alimentar. 
Începând cu luna iunie 2011, transportul pacienţilor dializaţi la/de la domiciliu se realizează cu 

ambulanţă proprie, ceea ce a condus la o mai judicioasă utilizare a resurselor materiale şi umane. 
Parcul auto al unităţii cuprinde un numar de 11 autovehicule şi un tractor. Trei dintre acestea 

deservesc exclusiv Serviciul judeţean de medicină legală. 
Date 2011 
De la data de 01.01.2011 şi până la data întocmirii prezentului raport au fost emise un numar de 

peste 3400 comenzi către furnizori, defalcate pe articole bugetare după cum urmează: 
20.01.01 – Furnituri de birou – 90 comenzi în valoare de 192.114,96 lei; 
20.01.02 – Materiale de curăţenie – 104 comenzi în valoare de 338.578,78 lei; 
20.01.03 – Încălzit, iluminat şi forţă motrică – 9 comenzi în valoare de 10.809,25 lei; 
20.01.05 – Carburanţi şi lubrifianţi – 19 comenzi în valoare de 72.681,36 lei; 
20.01.06 – Piese de schimb – comenzi în valoare de 598.146,16 lei; 
20.01.09 – Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional – comenzi în valoare de 

1.189.682,31 lei; 
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20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – comenzi în valoare de 
94.985,49 lei; 

20.02 – Reparaţii curente – comenzi în valoare de 400.151,67 lei; 
20.03.01 – Hrană pentru oameni – comenzi în valoare de 2.614.234,87 lei; 
20.04.02 – Materiale sanitare – comenzi în valoare de 5.836.364,57 lei; 
20.04.03 – Reactivi – comenzi în valoare de 6.478.293,28 lei; 
20.04.04 – Dezinfectanţi – comenzi în valoare de 358.330,84 lei; 
20.05.01 – Uniforme şi echipament – comenzi în valoare de 140.777,80 lei; 
20.05.03 – Lenjerie şi accesorii de pat – comenzi în valoare de 139.000,28 lei; 
20.05.30 – Alte obiecte de inventar – comenzi în valoare de 432.604,39 lei; 
20.09 – Materiale de laborator – comenzi în valoare de 1.003.485,39 lei; 
20.14 – Protecţia muncii - comenzi în valoare de 22.813,29 lei; 
71.01 – Active fixe (inclusive reparaţii capitale) – 503.064,60 lei. 

Medicamentele reprezintă un alt capitol, comenzile fiind emise de către farmaciile cu circuit închis 
şi trimise către serviciul aprovizionare – transport pentru verificări – cantitate aprobată, preţ, conformitate 
DCI, etc. Până la această dată au fost emise un număr de 1988 comenzi cu o valoare cumulată de peste 
8.410.000 lei, inclusiv Programele Naţionale de Sănătate. Putem constata că, faţă de anul trecut, alocările 
bugetare au fost cam în aceelaşi cuantum.Nu acelaşi lucru putem spune si despre cantitea de bunuri şi 
servicii achizţonate cu aceşti bani, dacă ţinem cont că preţurile de achiziţie au crescut într-un procent 
semnificatiuv faţă de anul trecut.Singura excepţie de la enunţul de mai sus o reprezintă stagnarea şi chiar 
o uşoară scădere a preţurilor reglementate pe piaţa de medicamente. 

Principala problemă pe care ne propunem să o depăşim în viitorul imediat este cea legată de 
informatizarea gestiunilor. Rezolvarea acestei chestiuni va conduce la posibilitatea obţinerii de informaţii 
privind stocurile, comenzile, consumurile şi situaţia derulării contractelor în timp real. 

 

CAP. IV – Prezentarea principalelor articole de cheltuieli 
IV.1 Cheltuielile de personal 
Cheltuielile de personal sunt suportate din fondurile obţinute din contractul cu CAS Bacău, din 

transferuri de la Bugetul de Stat și Accize și de la Institutul de Medicină Legală Iași. SJU Bacău a 
respectat prevederile privind salarizarea angajaţilor acordând drepturile salariale, cum ar fi: tichetele de 
masă în numar de maxim 20 raportat la zilele lucrate, sporurile pentru condiţii de muncă, orele 
suplimentare, indemnizaţiile de conducere, etc. 

Totalul cheltuielilor de personal înregistrat la SJU Bacău în anul 2011 este de 54.849.000 lei și 
procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli efective, indiferent de sursă este de aproximariv 
53.65 %. In anul 2010 cheltuiala salarială s-a ridicat la suma de 64.254.709, din care 25% au fost 
inapoiați Ministerului de Finanțe prin ordinul Guvernului care impunea reducerea salariilor. 

 

IV.2 Cheltuielile cu medicamentele 
Comitetul Director a urmărit realizarea unui consum mediu lunar de 700 mii lei pentru 

medicamentele achiziţionate din fodurile CAS Bacău pentru cele doua farmacii ale spitalului cu 
aproximativ 15% mai mic decat consumul anului 2010. Acest fapt a însemnat asigurarea tratamentului 
minim pentru pacienţii internaţi în orice secţie din spitalul nostru. La acestea s-au adaugat medicamentele 
finanțate de CAS Bacău pentru programele naţionale derulate în spitalul nostru. 

Totalul consumului de medicamente înregistrat în SJU Bacău este de 20.634.347 lei, ceea ce 
înseamnă un consum mediu lunar de 1.719.529 lei. Consumul efectiv de medicamente înseamnă 20.33% 
din total cheltuieli efective. 
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IV.3 Cheltuielile cu materialele sanitare 
În anul 2011 s-a urmărit diversificarea, creşterea cantităţilor şi creşterea calităţii materialelor 

achiziţionate. Cheltuiala pe această destinaţie a fost de 3.338.485 lei, ceea ce înseamnă un consum lunar 
de 278.207 lei, adică un procent de 3.29 %. 

 

IV.4 Cheltuielile cu reactivi, dezinfectanţi 
S-a urmărit achiziționarea de materiale de dezinfecţie performante, astfel încât infecţiile 

nozocomiale să fie ţinute sub control, aspectul de curăţenie în secţii să fie pozitiv, pericolul ca personalul 
să aibă de suferit să fie diminuat. Suma alocată pentru dezinfectanţi a fost de 380.374 lei. 

Având în vedere că laboratorul de analize medicale a fost dotat cu aparatură de ultimă generaţie, 
si ca mentinerea acreditarii RENAR impune un consum minim lunar, valoarea reactivilor necesari unei 
bune funcţionări în anul 2011 a fost de 2.943.181 lei, diminuată față de anul 2010, cand valoarea 
reactivilor a fost de 3.180.756 lei. 

 

IV.5 Cheltuielile cu hrana 

Comitetul Director  a căutat să asigure un meniu diversificat şi îndestulător din punct de vedere a 
caloriilor calculate pe zi pentru fiecare pacient. Prin licitaţii organizate la Bursa de Mărfuri sau la sediul 
SJU Bacău s-au obţinut preţuri care au făcut posible meniuri corespunzatoare. Suma cheltuită în 2011 cu 
această destinaţie este de 2.478.325 lei 

 

CENTRALIZATOR CHELTUIELI EFECTIVE PE ARTICOLE 

Nr. 
crt. 

Articole de cheltuieli Suma – lei 
 

Ponderi  % 

1 Cheltuielile de personal 54.849.000 49,02 
2 Cheltuielile cu medicamentele 20.634.347 18,44 
3 Cheltuielile cu materialele sanitare 3.338.485  2,98 
4 Cheltuielile cu reactivi, dezinfectanți 2.943.181  2,63 
5 Cheltuielile cu hrană 2.478.325  2,21 
6 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (utilități,s.a.) 14.424.110 12,89 
7 Cheltuieli de capital 13.233.616 11,83 
 Total cheltuieli efective 111.901.064 100 
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Prezentarea costului mediu/pacient aferent cheltuielilor totale și cheltuielilor cu medicamentele 

Sectia/compartimentul 
Cost mediu/pacient 
(aferent cheltuielii 
totale) 

Cost mediu/pacient 
(aferent cheltuielii cu 
medicamentele) 

Boli infecțioase adulți 5597.78 4376.47 
Cardiologie 1183.81 107.87 
Chirurgie generală 2632.40 99.97 
Chirurgie plastică  și microchirurgie 
reconstructivă 

2041.72 86.84 

Dermatovenerologie 2333.47 141.64 
Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 1407.92 118.52 
Endocrinologie 904.72 20.14 
Gastroenterologie 1464.09 140.94 
Medicină internă 1767.80 217.09 
Nefrologie 1551.46 146 
Neonatologie 1168.41 17.55 
Neonatologie - Prematuri 0.00 0.00 
Neurochirurgie 2050.86 68.27 
Neurologie 1358.22 139.56 
O.G.  I 2454.02 45.46 
O.G.  II 2359.73 71.86 

O.R.L. 2013.40 137.63 
Oftalmologie  1546.57 25.15 
Oncologie medicală 3675.61 4105.87 
Ortopedie si traumatologie 1989.87 141.73 
Psihiatrie 1384.04 22.04 
Radioterapie 0 0 
Reumatologie 1631.08 56.50 
Recuperare, medicina fizică si balneologie 2453.09 21.62 
Urologie 1473.41 122.61 
Ingrijiri paliative 2336.76 123.31 
Spital 1976.03 436.28 

 

CAP. V –  Prezentarea programelor de sănătate 
V.1 Dializa 

Numărul bolnavilor 
dializați (hemodializă și 
dializă peritoneală) 

Număr sedințe 
hemodializă 

Cheltuieli cu personal, 
medicamente și materiale 
sanitare (lei) 

Cheltuieli totale  
în perioada 01.01-
31.12.2011(lei) 

137 2437 765515 982.425 
 

V.2 Oncologie 

Numărul bolnavilor pentru 
care s-au eliberat 
medicamente în perioada 
01.01-31.12.2011 

Cheltuieli cu 
medicamente cu 
aprobarea comisiei 
naționale(lei) 

Cheltuieli cu 
medicamente pentru 
terapie standard(lei) 

Cheltuieli totale cu 
medicamente în 
perioada 01.01-
31.12.2011(lei) 

1478 1390866 3673964 5064830 
 

V.3 Hiv/SIDA 

Numărul bolnavilor pentru 
care s-au eliberat 
medicamente în perioada 
01.01-31.12.2011 

Cheltuieli cu 
medicamente 
ARV(lei) 

Cheltuieli cu medicamente 
pentru infecții asociate(lei) 

Cheltuieli totale cu 
medicamente în 
perioada 01.01-
31.12.2011(lei) 

304 7758137 20336 7778473 
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V.4 Diabet 

Numărul bolnavilor pentru 
care s-au eliberat 
medicamente în perioada 
01.01-31.12.2011 

Cheltuieli cu 
medicamente 
insulină (lei) 

Cheltuieli cu medicamente 
pentru ADO  

Cheltuieli totale cu 
medicamente în 
perioada 01.01-
31.12.2011(lei) 

638 36903 769 37672 
 

V.5 Endocrine 

Numărul bolnavilor pentru 
care s-au eliberat 
medicamente în perioada 
01.01-31.12.2011 

Cheltuieli cu 
medicamente pentru 
osteoporoză (lei) 

Cheltuieli cu medicamente 
pentru gușă prin 
tireomegalie datorată 
carenței de iod (lei) 

Cheltuieli totale cu 
medicamente în 
perioada 01.01-
31.12.2011(lei) 

1263 38762 3350 42112 
 

CAP. VI. INVESTIŢIILE, PRIORITATEA ACTIVITĂŢII  MANAGERIALE 

Biroul Licitații și Atribuire Contracte își desfășoară activitatea în directa subordonare a Comitetulu 
Director și a Managerului Spitalului, având următoarele atribuții esențiale : 

1. Elaborează Programul anual de achiziţii publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate 
de celelalte compartimente (secţii) din cadrul spitalului pentru: 

 a) Bunuri şi servicii: furnituri de birou; materiale pentru curăţenie; încălzit, iluminat şi forţă 
motrică; apă, canal, salubritate; carburanţi, lubrefianţi; transport; poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet; 
materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional; 

 b) Reparaţii curente; 
 c) Hrana pentru oameni – alimente pentru prepararea hranei; 
 d) Medicamente şi materiale sanitare: medicamente; materiale sanitare; reactivi; 

dezinfectanți. 
 e) Bunuri de natura obiectelor de inventar: uniforme şi echipament; lenjerie şi accesorii de 

pat; alte obiecte de inventar. 
 f) Materiale de laborator: sticlărie, cutii petrii, vărfuri, etc.   
 g) Materiale documentare, cărţi, publicaţii, protecţia  muncii; 
 h) Active fixe – inclusiv reparaţii capitale: construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de 

transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe inclusiv reparaţii capitale. 
 2. Estimează valoarea contractelor de achiziţie publică pentru fiecare produs, serviciu şi 

lucrare în parte, necesare a se achiziţiona; 
 3. Întocmeşte Notele justificative pentru fiecare contract în parte, în vederea stabilirii 

procedurii de atribuire a respectivului contract, cu respectarea prevederilor legale; 
 4. Elaborează Documentaţia de atribuire în cazul aplicării procedurilor de licitaţii 

(deschisă, restrânsă, cerere de ofertă, negociere) şi a Documentaţiei de concurs în  cazul aplicării 
procedurii – concurs de soluţii; 

 5. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în 
O.U.G. 34/2006; 

 6. Aplică şi finalizează procedura de atribuire, propusă prin Notele justificative întocmite 
în urma estimării valorii contractelor de achiziţie; 

 7. Informează toţi ofertanţii/candidaţii participanţi cu privire la rezultatul aplicării procedurii 
de atribuire; 

 8. Răspunde în scris tuturor ofertanţilor privind clarificările solicitate de către aceştia, 
asupra modului de desfăşurare a licitaţiilor şi atribuirii contractelor; 

 9. Emite şi înaintează spre aprobare Hotărârea de atribuire a contractului de achiziţie 
publică; 
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 10.Încheie şi transmite contractele de achiziţii Serviciului Aprovizionare în vederea 
realizării achiziţiilor de bunuri şi Serviciului Tehnic, în vederea achiziţiei de lucrări şi servicii; 

 11. Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 
 12. Întocmeşte Raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl înaintează 

ANRMAP – atât în formă electronică, cât şi pe suport de hârtie. 
 
A. Ca urmare a aprobării la începutul anului 2011 a Listei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcate pe 

bunuri pentru anul 2011 - Venituri proprii și Fondul de dezvoltare, precum și a semnării Contractului de 
furnizare servicii medicale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău, Biroul de Licitații și 
Atribuire Contracte a procedat la demararea activităților specifice referitoare la achiziționarea de bunuri, 
servicii și lucrări necesare în activitatea Spitalului Județean de Urgență Bacău. 

Activitatea Biroului a presupus începerea procedurilor de achiziție publică de bunuri, servicii și 
lucrări, conform O.U.G. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, utilizând procedurile prevăzute 
de acest act normativ. 

Astfel, în cursul anului 2011, Biroul Licitații și Atribuire Contracte a demarat următoarele tipuri de 
proceduri de achiziție, proceduri care acoperă solicitările de bunuri, servicii și lucrări ale secțiilor spitalului, 
conform tabelului de mai jos : 

 

Total proceduri 2011 
Toate 
procedurile au 
fost finalizate 
prin mijloace 
electronice 

Licitații deschise Cereri de oferte Negocieri fără publicarea unui 
anunț de participare 

Cumpărări 
directe * 

Nr. proceduri 11 63 41 4.049 
Valori totale Lei 13.363.492,55 7.891.774,99 8.054.481,29 2.858.123,15 
Valori totale 
Euro 

3.101.879,05 1.814.201,13 1.851.604,48 675.343,54 

* până la data de 15 decembrie 2011. 

Materiale sanitare și reactivi chimici de laborator 
Toate procedurile au fost 
finalizate prin mijloace 
electronice 

Licitații deschise Cereri de oferte Negocieri fără publicarea 
unui anunț de participare 

Nr. proceduri 4 33 18 
Valori totale Lei 799.607,00 2.032.481,00 493.218,00 
Valori totale Euro 183.818,00 467.237,00 113.383,00 

 

Medicamente** 

Toate procedurile au fost 
finalizate prin mijloace 
electronice 

Licitații deschise Cereri de oferte Negocieri fără publicarea 
unui anunț de participare 

Nr. proceduri 6 22 15 
Valori totale Lei 11.247.625,55 2.156.313,49 6.500.896,51 
Valori totale Euro 2.585.661,05 495.704,25 1.494.459,00 

** sunt incluse și programele naționale de medicamente pentru HIV/Sida și Oncologie. 

Mijloace fixe, lucrări de investiții, prestări de servicii, alimente 

Toate procedurile au fost 
finalizate prin mijloace 
electronice 

Licitații deschise Cereri de oferte Negocieri fără publicarea 
unui anunț de participare 

Nr. proceduri 1 8 7 
Valori totale Lei* 1.316.260,00 3.702.980,50 942.561,82 
Valori totale Euro* 332.400,00 851.259,88 216.680,88 
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Pe parcursul anului 2011, până la data de 15 decembrie 2011, au fost încheiate  un număr de 
519 contracte și 908 acte adiționale de către Spitalul Județean de Urgență Bacău. 

Din bugetul alocat de către Spitalul Județean de Urgență Bacău în anul 2011 pentru achiziția de 
bunuri, servicii și investiții, în valoare de 67.993 mii lei, valoarea achizițiilor efectuate prin mijloace 
electronice este de 32.168 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 47% din valoarea totală a acestora. 

Astfel, Biroul Licitații și Atribuire Contracte a respectat în totalitate prevederile Hotărârii nr. 167 din 
3 martie 2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor refertioare la atribuirea contractelor 
de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1660/2006. 

 

B. Achiziția de aparatură medicală nouă.   
Începând cu anul 2011, Lista de investiții pentru aparatură medicală pentru Spitalul Județean de 

Urgență Bacău a fost aprobată în ședință publică de către Consiliul Județean Bacău, pe baza 
recomandărilor făcute în prealabil de Consiliul Medical al unității spitalicești. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 15 din 22 ianuarie 2011 a fost aprobată 
efectuarea de investiții constând în aparatură medicală în valoare de 2.457.000 lei (Dotări independente, 
Alte cheltuieli de investiții – Venituri proprii și Fond de dezvoltare). 

Până la data de 15 decembrie 2011, situația livrărilor de aparatură medicală contractată de 
Spitalul Județean de Urgență Bacău se prezintă astfel  

 

Nr. Crt. Denumire aparat Secţia care a preluat 
1. Centrală termică Ariston ( cu accesorii ) – 1 buc. 

 

Medicina Legală 

 
2. 

Exoftalmetru – 1 buc. 
 

                                  

Oftalmologie 

 
3. 

Injectomate Syramed SP 6000 – 6 buc. 
 

 

Chirurgie Plastică – 2 
buc. 
Gastroenterologie – 1 
buc. 
Medicină Internă – 3 
buc. 

 
4. 

 
Electrocardiograf portabil 12 canale Mortara Instruments  
France -1 buc. 

 
 
A.T.I. Maternitate 
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5. 

Monitor funcții vitale MEC 1000 – 4 buc. 

 

Gastroenterologie – 1 
buc 
Cardiologie – 2 buc. 
Nefrologie – 1 buc 

 
6. 

Modul colorare laborator histopatologie AUTOCOLOR BioOptica Italia 
(1 buc) – 12 rate lunare egale. 

Anatomie Patologică 

7. Holter EKG cu laptop și imprimantă CardioTens - 1 buc. 

 

Cardiologie 

8. Mașină de spălat și curățat pavimente model Nilco GmbH Germania– 1 
buc. 
 

 

Bloc Operator 

9. Cântar electronic pentru Anatomia Patologică – 1 buc. Anatomia Patologică 
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10. 

 
Aparat de fluoroscopie cu intensificator de imagine și braț C Siremobil 
Compact L (1 buc) – 24 rate lunare egale 

  

 

 
 
Urologie 

 
11. 

 
Ecograf tridimensional pentru abdomen doppler color gastroenterologie 
Esaote My Lab 40(1 buc)  
– 12 rate lunare egale 

 
 

 
 
Gastroenterologie 

 
12. 

 
Ecograf 3 D Doppler color nefrologie Esaote My Lab 40 (1 buc) – 12 
rale lunare egale 

 
Nefrologie 
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13. Pupinel – 1 buc. 

 

Stomatologie UPU 

14. Hotă medicală cu două motoare  Laborator Radiologie 
15. Computer tomograf Somatom Emotion 16 sliceuri Ediție EXCEL ( 1 

buc.)  - 24 de rate lunare egale 

 
 
 
 

                            
 
           Aplicație pentru neurologie         Aplicație pentru oncologie 

Laboratorul de 
Imagistică Medicală și 
Radiologie 

 
16. 

 
Radiocauter Dr. Oppel ST 511 – 1 buc. 

Chirurgie plastică 
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17. 

 
Lavoare de apă sterilă cu un post – 2 buc. 

Chirurgie generală 
O.G. II 

 
18. 

 
Aparat de spălare – dezinfecție recipienți reziduuri biologice cu 
încărcare pe orizontală Flusher 1600 – 2 buc 

Chirurgie plastică 
Ortopedie 

19.  Defibrilator bifazic Rescue 260 – 1 buc Medicină Internă 

20.  Mașină de lipit pungi TMD SEAL 100 – 1 buc. Oftalmologie 
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21.  Negatoscoape – 2 buc Ortopedie 

22. Electrocardiograf portabil 12 canale Mortara Instruments -2 buc. Neurologie 
Medicină Internă 

23. Aspiratoare chirurgicale ATMOS C541 – 2 buc. O.G. I 
O.G. II 

 

Totodată, sunt în derulare procedurile de achiziție publică a următoarelor echipamente medicale : 
a) Litotritor (aparat pentru litiaza renală) – 1 buc., pentru secția Urologie. 
b) Sistem de videoendoscopie digestivă cu electrocauter cu argon – 1 buc., pentru secția 

Gastroenterologie. 
 
Ca urmare a ultimelor modificări suferite de O.U.G. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de 
servicii referitoare la aprobarea în prealabil de către ANRMAP a documentațiilor de atribuire, timpul 
efectiv de lansare a procedurilor de achiziție publică s-a dublat, o procedură de cerere de oferte ajungând 
să aibă ca timp de derulare același timp ca o licitație deschisă, iar o procedură de licitație deschisă poate 
ajunge să dureze aproape 100 de zile (conform Diagramei Gant anexate). 
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Diagramă Gant privind noile termene de lansare a unei proceduri în SEAP * 
      
1. 

Evaluare 
conformitate 
documentație 
atribuire A.C. de 
către ANRMAP       

  

2. 
Trimitere 
documentație în 
SEAP pentru 
validare 
ANRMAP     

    

3. 
Postare 
anunț în 
SEAP după 
validarea 
ANRMAP    

      

4. 
Deschiderea 
procedurii și 
termen 
maxim de 
evaluare a 
ofertelor   

        

5. 
Raportul 
procedurii și 
termenul de 
așteptare 
pentru 
semnarea 
contractului  

ZILE ZILE ZILE ZILE ZILE 
TOTAL 

NUMĂR ZILE 
CEREREA DE OFERTE 
14 5 6 20 6 51 
LICITAȚIA DESCHISĂ 
14 5 52 20 11 102 
      
1. Hotărârii de Guvern nr. 801/2011 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 525/2007 privind 

organizarea și funcționarea ANRMAP 
2. Notificare ANRMAP 02.06.2011 
3. Art. 127 (2) din OUG 34 / 2006 republicată 
4. Art. 200 din OUG 34 / 2006 republicată 
5. Art. 205 alin.(1), lit.a și b din OUG 34 / 2006 republicată 
* la aceste termene nu este adăugat următorul fapt : orice contestație depusă la sediul autorității 

contractante prelungește termenele de mai sus cu un număr de minim 30 de zile necesar obținerii unui 
răspuns din partea C.N.S.C. București. 
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Din totalul de 48 de poziții cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 15 din 
22 ianuarie 2011, prin care a fost aprobată efectuarea de investiții constând în aparatură medicală în 
valoare de 2.457.000 lei (Dotări independente, Alte cheltuieli de investiții – Venituri proprii și Fond de 
dezvoltare), Spitalul Județean de Urgență Bacău a achiziționat sau a terminat plata ratelor la 34 de tipuri 
de echipamente, însumând un total de 1.431.200,00 lei.  

Diferența de 14 poziții, respectiv de 1.025.800,00 lei, nu a mai fost achiziționată, deoarece 
produsele propuse spre achiziție de autoritatea contractantă nu au putut fi furnizate de operatorii 
economici conform solicitărilor spitalului, aceștia din urmă nereușind să respecte o serie de elemente 
esențiale (prețurile estimate, termenele de livrare, furnizarea cu plata în rate a aparaturii medicale, 
specificațiile tehnice propuse de medicii spitalului). 

Față de anul 2010, când valoarea investițiilor efectuate în cadrul Spitalului au fost în sumă de 
1.291.747,66 lei și au constat în marea lor majoritate în achitarea ratelor la echipamentele medicale 
achiziționate de către Spital în cursul anilor 2007, 2008 și 2009, în cursul anului 2011, valoarea 
investițiilor a crescut cu un procent de 50 % față de anul 2010, în condițiile vitrege ale crizei economice. 

C. Plata ratelor la echipamentele deja achiziţionate 
În anul 2011, din veniturile proprii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău a asigurat și plata ratelor 

la echipamentele şi aparatura medicală achiziţionate în cursul anilor 2007, 2008 și 2009. Astfel, a asigurat 
finanţarea şi plata celor 9 tipuri de aparatură medicală menţionată mai jos. 

 

Nr. 
Crt. Denumire produs Furnizor Sursa de 

finanţare 
Nr. 

Buc. 

Rate plătite în 
2011 (lei cu 

TVA) 

1 Aparat de fluoroscopie cu intensificator de 
imagine și braț C Siremobil Compact L Siemens Venituri 

proprii 1 69.750 

2 Computer tomograf cu 16 sliceuri Somatom 
Emotion Ediție Excell Siemens Venituri 

proprii 1 740.400 

3 Ecograf tridimensional doppler color pentru 
gastroenterologie 

Inform 
Tehnica 
Medicală 

Venituri 
proprii 1 66.625 

4 Ecograf tridimensional doppler color pentru 
nefrologie 

Inform 
Tehnica 
Medicală 

Venituri 
proprii 1 89.150 

5 Modul colorare lame laborator histopatologie 
Autocolor Italia Tunic Prod Venituri 

proprii 1 31.000 

 

Pentru Computerul tomograf, Consiliul Județean Bacău a suplimentat suma alocată de Ministerul 
Sănătății până la concurența a mai mult de 50% din valoarea acestui aparat. 

D. Aparatură medicală primită prin transfer din fondurile Ministerului Sănătății. 
Conform adresei M.S. nr. CS.A/1645/17.02.2011, în cadrul fondurilor alocate de la bugetul de stat 

pe anul 2011, la titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației publice, art.51.02 ”Transferuri de 
capital”, aliniatul 51.02.22 ”Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 
aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate”, Spitalului Județean de 
Urgență Bacău i s-au repartizat următoarele fonduri, conform tabelului de mai jos, pentru achiziționarea 
aparaturii medicale enumerate : 

 

Nr. 
Crt. Denumirea aparatului Buc Secția primitoare Furnizor 

Fonduri primite de 
la M.S.P. 
(lei cu TVA) 

1 Computer tomograf   1 Laborator de Radiologie și 
Imagistică Medicală Siemens 475.000  

2 Ecograf – 2 buc   (soft si 
sonda gastro) 1 Gastroenterologie Inform Tehnica 

Medicală 9.500 

3                              (soft si 
sondă nefro) 1 Nefrologie Inform Tehnica 

Medicală 9.500 
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În cadrul Proiectului privind Reforma sistemului de sănătate – faza a II-a (APL2), finanțat de către 
Banca Internațională de Reconstrucție și dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții, Componenta 2 
– Servicii medicale de urgență, ce are ca obiectiv furnizarea unor servicii mai accesibile, de caliate 
crescută, în domeniul serviciilor medicale de urgență, Spitalul Județean de Urgență Bacău a fost 
beneficiarul următoarelor echipamente medicale, conform listei prezentate mai jos : 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea aparatului Bu
c 

Secția 
primitoare 

Furnizor Fonduri 
primite 
de la 
M.S.P. 

1 Set standard pentru chirurgie laparoscopică  ginecologică 
 

 
 
 

1 O.G. II Karl Storz 
Romania 

167.54
6 

2 Analizor de gaze sangvine și electroliți 

 

1 Neonatologie Dutchmed 168.09
1 

3 Lampă scialitică de operație cu satelit 
 

1 O.G. II Tehnoplus 
Medical 

76.593 

4 Masă de operație 1 O.G. II Tehnoplus 
Medical 

126.67
6 

5 Aspirator chirurgical ATMOS C 541 
 

1 O.G. II Medist 
Imaging&PO
C 

12.540 



Consiliul Judeţean Bacău 
Preşedinte Dragoş BENEA – Raport de activitate 2011 

 

175 
 

 
 

6 Pat radiotransparent pentru transfer, resuscitare și terapie 
intensivă 

1 U.P.U.  în curs 
de 
livrare 

7 Pat radiotransparent hidraulic standard pentru transport și 
examinare 

1 U.P.U.  în curs 
de 
livrare 

8 Scaun cu rotile pentru transportul pacientilor în spital – 1 buc 
 

 

2 U.P.U.  în curs 
de 
livrare 

9 Electrocardiograf – 1 buc. 
 

 

1 U.P.U. Medicomplex 
/ Nihon 
Kohden 

în curs 
de 
livrare 

10 Set de resuscitare UPU 2 U.P.U.  în curs 
de 
livrare 

11 Laringoscop cu set de lame 2 U.P.U.  în curs 
de 
livrare 
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12 Set de atele vacuumabile UPU 2 U.P.U.  în curs 
de 
livrare 

13 Monitor (EKG, respirație, saturație periferică în O2, tensiune 
arterială non-invazivă) 
 

5 Cardiologie Medicomplex 
/ Nihon 
Kohden 

în curs 
de 
livrare 

 

E. Lucrări 
În cursul anului 2011, Spitalul Județean de Urgență Bacău a demarat două proceduri de lucrări 

esențiale în susținerea activității medicale, respectiv Lucrările de reparații capitale în cadrul Secției ATI 
din cadrul Pavilionului Medico-chirurgical al spitalului, precum și Lucrările de montare, consolidare, 
achiziție și instalare a patru lifturi la Pavilionul Medico-chirurgical.  

De asemenea, au fost continuate lucrările de investiții la Maternitatea spitalului. 
Lucrările de reparații capitale în cadrul Secției A.T.I. 
Prin adresa M.S. nr. CS.A/2372/03.03.2011 (conform O.M.S. nr. 119/2011), Spitalului Județean 

de Urgență Bacău i-au fost alocate fonduri de la bugetul de stat pentru anul 2011, pentru finanțarea 
reparațiilor capitale în sănătate, primind suma de 485.000 lei cu TVA pentru reparații capitale a Secție 
A.T.I.  

Am demarat astfel procedurilor legale de achiziție publică de lucrări, ceea ce permis autorității 
contractante Spitalul Județean de Urgență Bacău să efectueze reabilitarea atât de necesară Secției ATI a 
spitalului, atât cu fondurile primite de la M.S., cât și cu fonduri alocate suplimentar de Consiliul Județean 
Bacău.  

Lucrările de montare, consolidare, achiziție și instalare a patru lifturi la Pavilionul Medico-
chirurgical 

Prin Hotărârea nr. 2 din 22 ianuarie 2011, Consiliul Județean Bacău a aprobat indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul ”Inlocuire a patru lifturi la Pavilionul Medico-chirurgical al Spitalului Județean 
de Urgență Bacău”, în valoare de 1.251.258 lei cu TVA. Procedura de achiziție a început în luna iunie 
2011, lucrările de construcții-montaj și înlocuire a lifturilor urmând a fi finalizate la începutul anului viitor. 

Totodată, este în derulare procedura de achiziție publică a următoarelor echipamente medicale - 
Chiller de preparat apa răcită 1 (una) buc., plus Centrală de tratare a aerului construcție igienică - 1 (una) 
buc. pentru Secția A.T.I. din cadrul Pavilionul Medico-chirurgical al Spitalului Județean de Urgență Bacău, 
cu fonduri alocate suplimentar de Consiliul Județean Bacău. 

 
F. Proiecte europene și parteneriatul public-privat 

Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Bacău 
Încă de la începutul anului 2011, managementul Spitalului Județean de Urgență Bacău a hotărât 

îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de sănătate oferite de spital, prin realizarea unui sistem tip 
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"Nurse Call", precum şi prin arhivarea şi transmiterea imaginilor medicale, destinat departamentelor de 
radiologie şi imagistică din cadrul unităţii noastre. 

Astfel, Programul Operaţional Sectorial «Creşterea Competitivităţii Economice» 2007-2013, Axa 
prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul 
Major de Intervenţie DMI 3.2 - «Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice    electronice», 
Operaţiunea 4 «Susţinerea impementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, 
acolo unde este necesar» are ca scop asigurarea accesului cetăţenilor şi personalului medical la servicii 
informatice de tip e-sănătate. 

Obiectivul general îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de sănătate din 
judeţul Bacău şi creşterea calităţii serviciilor medicale la  nivelul standardelor europene, în vederea 
asigurării accesului populaţiei la aceste servicii medicale, contribuind la atingerea obiectivului european al 
coeziunii economice şi sociale.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt realizarea unui sistem tip "Nurse Call" precum şi 
arhivarea şi transmiterea imaginilor medicale, destinat departamentelor de radiologie şi imagistică din 
cadrul unităţii noastre.  

Sistemul tip "Nurse Call" este o instalaţie complexă pentru chemarea asistentei medicale şi este 
destinată situaţiilor în care persoanele imobilizate la pat au nevoie de ajutor sau asistenţa medicală. Se 
montează la paturile bolnavilor, grupuri sanitare şi intrarea în saloane, informaţia centralizata fiind 
transmisă spre camera de gardă prin intermediul unui panou oferind pacienţilor un plus de siguranţă şi 
confort pe perioada spitalizării. Este necesar deoarece Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău are 1127 de 
paturi pentru spitalizarea continuă și 60 de paturi pentru spitalizarea de zi, cu număr foarte mare de 
camere cu paturi. 

Printr-un astfel de sistem se uşurează comunicarea dintre pacient, asistentă şi medic şi 
comunicarea cu personalul din interiorul spitalului, se colectează informaţii vitale despre pacient care sunt 
transmise în timp real către personalul responsabil.  

Cu ajutorul sistemului de apelare asistentă, se reduce poluarea fonică (în special pe timpul 
nopţii), se poate reduce numărul de personal (pe timpul nopţii), se permite o mobilitate mai mare a 
personalului, se poate realiza un management al riscului performant prin utilizarea software-ului de 
monitorizare.  

Sistemul de apelare al asistentelor reprezintă în principal un sistem prin care pacientul apelează 
asistenta atunci când are nevoie de ajutor şi de asemenea ajută asistenta să ştie ce tip de ajutor este 
necesar: apel normal al pacientului; apel din toaletă sau din camera de baie; solicitarea asistentei din 
partea personalului medical sau administrativ; apel de urgenţă în caz de stop cardiac. 

Pentru pacient, acest lucru duce la servicii medicale mai receptive din partea persoanei potrivite 
şi la momentul potrivit. 

Sistemul de arhivare şi transmitere a imaginilor medicale este dezvoltat respectând standardul 
DICOM, standard consacrat în domeniu, şi facilitează managementul imaginilor medicale, oferind acces 
rapid la imaginile radiologice şi uşurând procesul diagnosticării. Imaginile radiologice sunt ataşate la fişa 
electronică a pacientului, conectându-se la sistemul informatic existent şi asigurând astfel trimiterea 
imaginilor către fişa electronică a pacientului. Trecerea la sistem digital de stocare a imaginilor va reduce 
costul cu filmele radiologice. Calitatea diagnosticului va spori iar procesul de diagnosticare va fi mai rapid. 

Proiectul de investiţii, prin obiectivul său specific, vine în întâmpinarea obiectivelor AP III DMI 3.2, 
Operaţiunea 4, şi ale strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor medicale astfel: 

a) Contribuie la creşterea satisfacţiei pacienţilor; 
b) Contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor persoanelor cu dizabilităţi fizice; 
c) Contribuie la creşterea calităţii serviciilor medicale din spital; 
d) Contribuie la creşterea rapidităţii diagnosticării pacientului; 
e) Contribuie la îmbunătăţirea indicatorilor de activitate ai spitalului. 
Astfel, a fost depus la Ministerul Comunicațiilor Și Societății Informaționale București proiectul cu 

titlul  „Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Bacău”, cu numărul de 
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referință 37832, în valoare de  1.479.000 lei, finanțat din fonduri europene, proiect aflat în procedurile de 
evaluare tehnico-economice. 

 

Proiect de parteneriat public-privat pentru Modernizarea și dotarea buncărului de iradiere din 
Compartimentul de Cobaltoterapie al Spitalului Județean de Urgență Bacău 

Spitalul Județean de Urgență Bacău nu dispune de echipament de radioterapie, iar echipamentul 
de cobaltoterapie existent nu se mai poate folosi datorită uzurii fizice și morale, în condițiile în care 
numărul de bolnavi aflați în evidența oncologică este de peste 6.900 (doar în județul Bacău), iar indicele 
de utilizare a paturilor este de 480,8, cu o medie de spitalizare de 5,9. 

În situația în care instalația de iradiere ROKUS M40 avea aprobare de la C.N.C.A.N. pentru a 
funcționa, numărul de cazuri tratate era de cca. 650 de pacienți/an (60% din  județele limitrofe). Nevoia 
de servicii medicale de acest tip este de peste 4.000 de pacienți/an, luând în calcul și pacienții din 
județele cu adresabilitate tradițională.  

În regiunea de Nord-Est , singurul centru de radioterapie care funcționează este cel de la Iași, dar 
acesta nu face față nevoii de servicii medicale. 

Autoritățile locale băcăuane au întreprins în repetate rânduri diligențe de a construi un centru nou 
de oncologie și radioterapie, dimensionat la 80 de paturi ( oncologie + radioterapie + spitalizare de zi),  
două buncăre de iradiere cu acceleratoare de particule , CT-simulator, computer plan tratament, etc. Cel 
puțin în ultimii 3 ani s-au căutat diferite soluții de finanțare atât de la MS, cât și de la posibili parteneri 
privați.  

Valoarea mare a implementării proiectului în forma solicitată de S.J.U. Bacău, tariful foarte mic 
decontat de casele de asigurări de sănătate pentru asemenea servicii, au determinat ca posibilii parteneri 
privați să renunțe la a investi în acest domeniu.  

Conform Normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condițiile acordării 
asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, plafonul 
pentru tratamentul prin iradiere 3D este de 320 lei pe o ședință, și, având în vedere că numărul mediu de 
ședințe per pacient este de 30, rezultă un total per pacient de 9.600 lei, ceea ce poate duce la un calcul 
încurajator pentru un investitor privat. 

Ținând cont de cele precizate mai sus, Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de 
Urgență Bacău, împreună cu Consiliul Județean Bacău, au hotărât realizarea celui mai amplu proiect de 
investiții medicale din județul Bacău. 

Prin Dispoziția nr. 166 din 23.06.2011, Președintele Consiliului Județean Bacău a hotărât 
constituirea echipei de lucru în vederea realizării proiectului de parteneriat public-privat ”Modernizarea și 
dotarea buncărului de iradiere din Compartimentul de Cobaltoterapie al Spitalului Județean de Urgență 
Bacău”. 

În acest moment, Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Bacău a aprobat 
contractarea de servicii de consultanță și  întocmire a unei documentații în vederea identificării soluțiilor 
tehnice, medicale, juridice și economice pentru modernizarea și utilizarea buncărului din Compartimentul 
Cobaltoterapie al Spitalului Județean de Urgență Bacău, procedură care este în derulare. 
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1. Compartiment Cobaltoterapie 
Vechi 
 

  

  

  

 

Propunere  
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2. Secție A.T.I. - Vechi 

 
Nou 
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3. Lifturile Spitalului 
Vechi 
 

  
Nou 
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G. Propuneri viitoare. Recomandări. 
Pentru anul 2012, Biroul Licitații și Atribuire Contracte își propune să utilizeze procedura de 

achiziție publică utilizând acordul-cadru, ca instrument de lucru. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, 
estimarea valorii fiecărui contract de achiziţie publică se va analiza şi se va realiza, pentru fiecare caz în 
parte, în funcţie de scopul atribuirii unui contract, respectiv în funcţie de necesităţile autorităţii contractante 
pe care urmează să le acopere efectuarea acelei achiziţii. 

Modul în care autoritatea contractantă îşi va dimensiona viitoarele contracte de achiziţii publice 
este condiţionat de necesităţi, priorităţi, scopuri şi fondurile pe care le are la dispoziţie într-o anumită 
perioadă de timp. 

Autoritatea contractantă va analiza, pentru a obţine o estimare corectă, scopul pentru care se 
atribuie contractul de achiziţie, având în vedere ce necesitate a autorităţii contractante se acoperă prin 
realizarea achiziţiei respective. 

Astfel, pentru achiziționarea de reactivi și medicamente, recomandăm utilizarea acordului-cadru, 
ce a apărut din nevoia de a acoperi situaţiile specifice pe care le întâmpină autoritatea contractantă, 
enumerând: 

a) din cauza obiectului contractului, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea estimării 
cantităţilor totale ce urmează a fi achiziţionate;  

b) atunci când utilizarea produselor respective are caracter de regularitate în desfăşurarea 
activităţii autorităţii contractante sau/şi nu poate fi identificată incidenţa acestora etc. 

Estimarea realizată de către autoritatea contractantă nu reprezintă valoarea maximă pe care o 
poate avea contractul ce urmează a fi încheiat, ci este o aproximare a valorii acordului-cadru elaborată pe 
baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea acestuia, exprimând aşteptările 
autorităţii contractante cu privire la modul în care va răspunde piaţa în contextul lansării competiţiei. 

Pe baza valorii estimate se vor lua decizii privind necesarul de resurse financiare şi procedura de 
atribuire ce va fi utilizată; atunci când se estimează valoarea contractului/acordului-cadru trebuie să se 
ţină cont de apariţia unor costuri accidentale, precum şi de riscurile cuantificabile ce pot apărea. 

 Valoarea estimată a contractului/acordului-cadru trebuie să fie valabilă atunci când urmează a se 
iniţia procedura de atribuire respectivă, prin transmiterea spre publicare a anunţului/invitației de 
participare. Mai mult, valoarea estimată este o informaţie esenţială care se face cunoscută prin anunţul de 
participare, respectiv invitaţia de participare. 

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, „acordul-cadru este înţelegerea 
scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei 
scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce 
urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, 
cantităţile avute în vedere”. 

 Astfel cum prevede art. 142 din O.U.G. nr. 34/2006, „autoritatea contractantă are obligaţia de a 
încheia acordul-cadru de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. Prin 
excepţie de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are 
dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstanţele specifice prevăzute în 
prezenta ordonanţă de urgenţă.” 

Potrivit prevederilor art. 66 lit. e) şi lit. f) din H.G. nr. 925/2006, documentaţia de atribuire trebuie 
să conţină, alături de elementele prevăzute la art. 33 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi un set minim 
de informaţii specifice referitoare la “estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe 
durata întregului acord-cadru, precum şi estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face 
obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-
cadru.” 

Totodată, conform art. 67 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din H.G. nr. 925/2006, prin încheierea unui acord-
cadru, autoritatea contractantă îşi asumă, faţă de operatorul/operatorii economici care sunt parte a 
acordului respectiv, următoarele obligaţii principale: să nu încheie cu alt operator economic, pe durata 
acordului-cadru, un contract având ca obiect achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac 
obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepţia cazurilor în care operatorul/operatorii economici 
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semnatar/semnatari ai acordului nu mai are/au capacitatea de a răspunde solicitărilor autorităţii 
contractante sau autoritatea contractantă se află în situaţia prevăzută la art. 65 lit. g), în acest din urmă 
caz fără a aduce atingere regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică; să atribuie 
contracte operatorului/operatorilor economici semnatari, ori de câte ori intenţionează să achiziţioneze 
produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condiţiile 
esenţiale stabilite la încheierea acestuia.  

Ţinând cont de cele menţionate anterior, apreciez că, atât timp cât autoritatea contractantă 
precizează la nivelul acordului-cadru şi al contractelor subsecvente cantităţile estimate, minime şi 
maxime, ce vor fi achiziţionate, se poate depăşi valoarea estimată specificată iniţial, întrucât potrivit 
dispoziţiilor legale mai sus citate, documentaţia de atribuire conţine prevederi referitoare la cantităţi 
estimate şi nu exacte şi, totodată, autoritatea contractantă, atunci când doreşte să achiziţioneze 
produsele care fac obiectul respectivului acord-cadru, trebuie să atribuie contracte 
operatorului/operatorilor economici semnatari, neavând dreptul de a iniţia o nouă procedură decât dacă 
operatorul/operatorii economici semnatari ai acordului nu mai au capacitatea de a răspunde solicitărilor 
autorităţii contractante. 

În ceea ce priveşte o eventuală depăşire cantitativă, astfel cum prevede art. 65 lit. g) din H.G. nr. 
925/2006, “autoritatea contractantă nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente a căror valoare 
cumulată este mai mare decât o valoare a cărei depăşire ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi 
ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri 
valorice.” 

Pe cale de consecință, ținând cont de cele menționate anterior, precum și de faptul că atribuirea 
unui acord-cadru conferă un grad de flexibilitate mai mare pentru atribuirea contractelor de achiziţii 
publice, putându-se derula pe o perioadă de maximum 4 ani (astfel încât va exista un interes crescut al 
furnizorilor de a participa la procedură), iar furnizarea acestor produse are caracter de regularitate, 
recomandăm utilizarea acordului-cadru pentru achiziționarea reactivilor și medicamentelor. 

În susținerea celor de mai sus, precizăm faptul că autoritatea contractantă Spitalul Județean de 
Urgență Bacău are în derulare două acorduri-cadru, unul încheiat pentru achiziția publică de dezinfectanți 
(încheiat pe 3 ani, valabil din 2009), și unul încheiat pentru achiziția publică de medicamente 
antineoplazice de uz sistemic pentru Programul Național de Oncologie (încheiat pe 2 ani, valabil din 
2011). 

 

CAP. VII  -  Structura de personal, cursuri de perfecţionare 
 
VI.1 Structura de personal                 
        La 1 ianuarie 2011 structura de personal a SJU era următoarea : 
- total personal : 1.608 
din care : 
- medici : 215 
- alt personal sanitar superior : 53 
- personal sanitar mediu : 725 
- personal sanitar auxiliar : 402 
- muncitori : 140 
- personal T.E.S.A. : 73 
Pe parcursul întregului an 2011 : 
- au beneficiat de concediu fără plată, pentru o perioadă de minim 1 lună de zile, un număr de 96  

salariaţi, din care : 
- 58 pentru minim 6 luni ; 
- medici : 18 
- personal sanitar mediu : 33 
- personal sanitar auxiliar : 29 ; 
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- au fost angajaţi un număr de 53 salariaţi, din care : 
- 17 prin concurs: 6 medici; 1 farmacist; 10 asistenti medicali 
- 34 redistribuiţi de la Spitalul Comaneşti: 24 asist. med.; 8 infirmiere; 2 îngrij.  
-   2 cu repartiţie: medici rezidenti anul I 
- au încetat activitatea un număr de 38 salariaţi, din care : 
- 24 ca urmare a pensionării 
- 10 cu acordul parţilor 
-   2 decedati 
-   2 expirarea CIM 
La finele anului 2011 structura de personal a SJU arată astfel : 
               total personal : 1.627 
                                   din care : 
- medici : 220 
- alt personal sanitar superior : 53 
- personal sanitar mediu : 747 
- personal auxiliar sanitar : 397 
- muncitori : 136 
- personal T.E.S.A. : 74 
În perioada 01-31 ianuarie 2011, în aplicarea art. 33 din Legea - cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 
privind salarizarea în anul 2011, în cadrul Serviciului RUNOS, s-a efectuat reîncadrarea pentru întregul 
personal aflat în evidenţă, corespunzător tranşelor de vechime în muncă avute în luna decembrie 2010, 
pe funcţiile corespunzatoare categoriei, gradului şi treptei profesionale deţinute, stabilindu-se clasa de 
salarizare şi noile salarii de bază. 

Sporurile la salariile de bază, acordate în anul 2011 în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Anexa 
nr. III, Cap. II la Legea-cadru nr. 284/2010, pentru salariaţii care îşi desfaşoară activitatea  în condiţii 
periculoase, condiţii vătămătoare, condiţii deosebit de periculoase sau a căror activitate se desfăşoară în 
condiţii deosebite (stres, risc etc.) au fost calculate la valoarea maximă a procentului prevazut de lege şi 
în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 547/2010. 

În urma trecerii la o treaptă de vechime superioară, au fost recalculate salariile de bază pentru un 
număr de 182 salariaţi, prin acordarea unui număr de clase de salarizare corespunzător noii gradaţii. 

Desi procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale aferente anului 2010 nu 
este incheiata, putem afirma ca peste 90% din personal a fost apreciat cu calificativul ‘foarte bine’. Din 
pacate exista si un salariat sanctionat disciplinar cu ‘Reducerea salariului de baza pe o durata de 2 luni, 
cu 5%’ in conformitate cu prevederile art. 248, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. 

Având în vedere expirarea contractelor de administrare pe o durata de 3 ani și prelungirea 
acestora prin acte adiționale de cel mult 2 ori până la ocuparea posturilor prin concurs, Consiliului 
Județean a aprobat scoaterea la concurs a posturilor de medici șef secție, șef laborator sau șef serviciu în 
conformitate cu O.M.S. nr. 1406/2006. Dintr-un total de 28 posturi, concursul a avut loc pentru 23 de 
secții, laboratoare și servicii, pentru restul concursurile fiind în desfășurare: psihiatrie, obstetrică-
ginecologie I, neonatologie, anestezie-terapie intensivă și laboratorul de recuperare, medicină fizică și 
balneologie. Pentru posturile ocupate, 5 dintre secții au un alt medic șef în urma concursului: 
endocrinologie, neurologie, gastroenterologie, chirurgie plastică și oto-rino-laringologie. 

În cursul anului 2011 au fost promovați 83 de salariati, din care :  
- medici: 21 (5 primari, 3 specialisti, 13 rezidenti) 
- alt personal sanitar superior: 7 (2 biologi, 2 kinetoterapeuti, 1  biochimist, 1 profesor CFM, 1 

asistent social) 
- personal sanitar mediu: 35 (24 asistenti medicali, 9 statisticieni medicali, 1 registrator medical, 1 

tehnician utilaje medicale) 
- personal sanitar auxiliar: 7 infirmiere 
- muncitori: 3 
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- personal T.E.S.A.: 10 
Pentru desfășurarea activității medicale în condiții corespunzătoare s-au organizat concursuri 

pentru ocuparea pe durata determinată a posturilor temporar vacante, titularii având contractul individual 
de muncă suspendat pentru  concediu de creștere a copilului în vârstă de până la 1-2 ani sau pentru 
concediu fără plată. Există astfel, o mare fluctuație în ceea ce privește îndeosebi personalul sanitar mediu 
și auxiliar, determinată de plecările în străinătate pentru obținerea unor venituri salariale mult mai mari 
decât în țară. 

La angajare, salariaților li se încheie contractul individual de munca si li se intocmeste fisa 
postului corespunzator cu locul de muncă și funcția ocupată. 

In perioada nov.-dec. 2011 s-au incheiat contractele de confidențialitate pentru toți salariații. 
Anual, în vederea încheierii contractului de prestări servicii cu Casa de Asigurari de Sănătate 

Bacău, pentru personalul sanitar cu studii superioare sau medii, se actualizează datele privind polița de 
asigurare malpraxis și certificatul de membru în Colegiul Medicilor sau Ordinul Asistentilor Medicali 
Generaliști și Moașelor din Romania. 

Pentru persoanele cu funcții de conducere au fost actualizate declarațiile de avere și de interese. 
Trimestrial, se fac actualizări ale declarațiilor contribuabililor privind persoanele aflate în 

întreținere, în vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare. 
Lunar, se întocmesc corect și la timp dări de seama statistice, declarația unică privind obligațiile 

de plată la BS și BASFS, cererea către CASJ Bacău pentru recuperarea sumelor reprezentând 
indemnizații de asigurări sociale de sănătate plătite din FNUASS, situația tichetelor de masa, statele de 
plata, borderourile către bănci cu resturile de plată și borderoul cu OP referitoare la salarii și rețineri. 

În anul 2011, completarea și actualizarea Registrului general de evidență a salariaților în format 
electronic, prin apariția HG nr. 500/2011, modificată cu HG nr. 1105/2011, a necesitat un efort susținut 
deoarece s-a cerut completarea unor date suplimentare față de versiunea anterioara: salariul și sporurile. 

 
VII. 2.Cursurile de perfecţionare pentru medici 
Medicii din unitatea noastră sunt preocupaţi de pregătirea lor profesională şi de schimburile de 

experienţă cu colegii din ţară şi străinătate. Astfel în 2011 – medicii au participat la diverse cursuri şi 
congrese naţionale şi internaţionale, după cum urmează: 

Nr.crt. Locaţia     Denumirea cursului Nr.parti-
cipanti Organizator 

1 Tg.Mureş Obţinerea „Atestatului în Medicina de 
Urgenţă Prespitalicească”  2 Ministerul Sănătăţii 

 

2 Viena Curs de radioprotecţie 1 Centrul de Perfecţionare 
3 Londra Diabets Techologies Conference 2 ATTD 
4 Berlin Muting ORIGIN Investigation 1. European Investigaţion Muting 
5 Iaşi Seminar de Chimioprofilazie 1 UMF Gh.T.Popa 
6 Viena Congresul Anual de Urologie 1 Angheluş Aurel 

7 Tg.Mureş Obţinerea „Atestatului în Medicina de 
Urgenţă Prespitalicească 2 Ministerul Sănătăţii 

8 Braşov Experienţe europene de supravegherea şi 
controlul infecţiilor nosocomiale 1 Universitatea Transilvania – 

Braşov 

9 Bacău Rolul cadrelor medicale în integrarea 
socială a copiilor cu dizabilităţi 2 Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 
10 Praga Muting TECOS 1 TECOS 

11 Bucureşti Conferinţa Naţională a Medicilor de 
Familie 1 Ministerul Sănătăţii 

12 Strasbourg Simpozionul Stryker Gamma 3 m. T2 1 CEED 
13 Bucureşti Lansarea Atorvastatina 3 Zentiva – Zanofi Aventis         
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21. Tg.Mureş Obţinerea „Atestatului în medicina de urgenţă 
prespitalicească” 2 Ministerul Sănătăţii 

22. Braşov Experienţe Europene în supravegherea şi 
controlul infecţiilor nosocomiale 1 Universitatea „TRANSILVANIA” 

Braşov 

23. Boston SUA Congresul Academiei Americane de cataractă 
şi Chirurgie Refractivă 1 Societatea Americană de 

Cataractă 

24. Iaşi Simpozion „Cataract Surgery and More” 1 Clinica Oftalmologică, Spitalul 
CFR Iaşi România 

25. Călimăneşti - 
Căciulata Congresul naţional de medicină internă 3 Societatea Română de Medicină 

Internă 
26. Bucureşti Manifestare ştiinţăfică „Heart Rhythm update” 1  

27. Karlovy Vary 
Cehia Congresul EADV 1 Local Scientific Comunitter 

28. Madrid Spania Simpozionul Prediabet şi Sindrom Metabolic 1 Zentiva – Zanofi Aventis 

29. Bucureşti Lucrările studiului postdetectoral privind 
transplantul de faţă 1 Spitalul Floreasca 

     

30. Tg.Mureş Obţinerea „Atestatului în medicina de urgenţă 
prespitalicească” 2 Ministerul Sănătăţii 

31. Berlin Conferinţa internaţională „IFCC Worldlab 
Euromedlab 2011” 1 IFCC Worldlab Euromedlab 

32. Iaşi 
Instruire în noile tehnologii medicale şi 
perfecţionare pentru medici din ambulatoriu 
pentru brain-aging. 

2. Fundaţia ”Ana Aslan” 
Internaţional 

33. Milano SMART Investigators Meeting 1 medic 
pr. SMART 

34. Bucureşti Curs de ultrasonografie 5 Universitatea de Medicină IAN 
DONALD 

35. Mamaia 
Simpozion Naţional de Gastroenterologie, 
Hepatologie şi Endoscopie Digestivă” 
 

8 Societatea Română de 
Endoscopie 

36. Iaşi Reuniunea anuală a oftalmologilor 1. Ministerul Sănătăţii 

37. Londra Congres EURETINA 1 Societatea Europeană 
EURETINA 

38. Bucureşti Cursul ESH practical intensive on 
Hypertensive and cardiovasculer Risk 2  

39. Braşov Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru 2 Societatea Română de 
Cardiologie 

40. Sinaia Congresul Societăţii Române de Anestezie şi 
Terapie Intensivă 4 Societatea Română de 

Anestezie şi Terapie Intensivă 

41. Iaşi Curs de Actualităţi în Anestezia şi Analgezia 
Obstetricală 1 Spitalul Cuza-Vodă Iaşi UMF Iaşi 

42. Bucureşti Congres al Societăţii de Neurologie din 
România 4 Societatea de Neurologie din 

România 

43. Iaşi Cursul de formare profesională a medicilor în 
îmbătrânirea cerebrală 2 UMF Iaşi 

44. Sinaia Conferinţa Naţională a Asociaţiei Chirurgilor 
Plasticienilor din România 1  Asociaţia Chirurgilor Plasticieni 

din România 

14 Bucureşti Conferinţa de lansare TWYNSTA 3 BOENRIHGER INGELAEIH 

15 Valencia Congres ECCEO 1  

16 Sinaia Zilele Societăţii Române de Glaucom 2 Societatea de Oftalmologie – 
Societatea Română de Glaucom 

17  Congresul Societăţii Americane de 
Oftalmologie 2  

18 Cracovia Congresul de Nevroprotecţoe şi 
Neuroplasticitate 1  

19 Călimăneşti - 
Căciulata Congresul Naţional de Medicină Internă 5 Societatea Română de Medicină 

Internă 

20 San Diego Congres de Oftalmologie 1  
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45. Sărata Monteoru Conferinţa ATOM 2011 6 Societatea  Ortopezilor din 
Moldova 

46. Cluj Napoca Congres de Neurochirurgie în regiunea 
Carpato-Danubiană 1 Ministerul Sănătăţii 

47. Rotherdam Congres European de Endocrinologie 1. ECE 2011  

48. Bucureşti Instruire în noile tehnologii medicale şi 
perfecţionare pentru medicii în „braing aging” 2  Fundaţia „Ana Aslan” 

49. Bucureşti Instruire în noile tehnologii medicale şi 
perfecţionare pentru medicii în „braing aging” 3  Fundaţia „Ana Aslan” 

50. Sibiu Simpozionul Academiei Bolilor Autoimune 1  Academia Bolilor  Imune 
51. Istambul Turcia Congres European de Obezitate 2  ECO 2011 
52. Crişan Delta Manifestarea medicală  „AZ Academy” 1  ASTRAZENECA 

53. Copenhaga - 
Danemarca Congresul al XII-lea EFORT 2 EFORT – JOIN EFORTS 

54. Lisabona - 
Portugalia Al 21-lea Meeting European de Neurologie 1  

54.b. Bucureşti Al 4-lea Congres European al Societăţii de 
Medicină Perinatală 5. Asociaţia Română de Medicină 

Perinatală 
     

55. Tg.Mureş Obţinerea „Atestatului în medicina de urgenţă 
prespitalicească” 2 Ministerul Sănătăţii 

56. Piatra Neamţ A 6-a conferinţă a Asociaţiei Laboratoarelor 
medicale din România 2  Asociaţia Laboratoarelor 

Medicale din România 
57. Praga Congresul European de Nefrologie 1   
58. Iaşi „100 de ani de boli infecţioase la Iaşi” 1  Şcoala de vară Iaşi – Chişinău 

59. Boston A 39-a Întâlnire Anuală a Societăţii de 
Endocrinologie – ENDO 2011 1 Societatea de Endocrinologie 

Boston 

60. Copenhaga - 
Danemarca Congresul al XII-lea EFORT 2 

European Federaţion of Naţional 
Associantiuons of Ortopedics 
and Traumatology 

61. Lisabona - 
Portugalia Al 21-lea Meeting European de Neurologie 1  NOVARTIS PHARMA 

SERVICES 

62. Iaşi Conferinţa de Dermatologie „Zilele 
Gh.Năstase” 1  

63. Istambul Turcia Congres European de Alergologie 1.  
64. Tg.Mureş Congres Naţional de Ultrasonografie 3  
65. Sofia Curs de chirurgie vitreoretiniană 1  Resvbiomed Sofia Eye Clinic 

66. Tg.Mureş Obţinerea „Atestatului în medicina de urgenţă 
prespitalicească” 2 Ministerul Sănătăţii 

67. Tg.Mureş Obţinerea „Atestatului în medicina de urgenţă 
prespitalicească” 2 Ministerul Sănătăţii 

68. Oradea Congresul federaţiei Naţionale de Diabet 1 Federaţia Naţională de Diabet 
     

69. Cluj-Napoca „State of the ART ÎN Emerging Fundal 
Infections” 1 Societatea Europeană de 

Microbiologie 
70. Londra „Basic Practics în Obstetrics” 2  

71. Dubrovnik 
Croaţia Leukemia and Lymphoma Congres 1 MSD România 

72. Stokholm Suedia Congres de oncologie ESMO 1  ECCO (the European Cancer 
Organization) 

73. Viena Austria Congres European de Cataractă 2  Societatea Europeană de 
Cataractă 

74. Budapesta Congres European de Neurologie 1 Glaxosmithkline 

75. Bucureşti România Medical Academy  Brain Days 1 Academia de Stiinţe Medicale – 
România 

76. Sinaia Congres Naţional de Cardiologie 4 Societatea Română de 
cardiologie 

77. Cipru 
Ayia Napa Conferinţa Mediteraniană de Traumatologie 2  Asociaţia Cipru de Traumatologie 

şi ortopedie Chirurgicală 
78. Glasgow Congresul de Endocrinologie Pediatrică 1  Londoz Biopharmaceuticks 

79. Piatra Neamţ Conferinţa Naţională de Psihogeriatrie 1 
Univ. Petre Andrei Iaşi – 
Societatea Română de 
Alzheimer 
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80. Oradea Congresul Federaţiei Naţionale de Diabet 1 Federaţia Naţională de Diabet 
81. Madrid Cursul de Chirurgie Estetică 1  Feam. Qwinson Hospital 
82. Corfu Cursul de  Perfecţionare 1   

83. Lisabona - 
Portugalia 

Congresul Asociaţiei Europene de Diabet 
EASD 1   

84. Sibiu Conferinţa Naţională de Medicina Muncii 1 Ministerul Sănătăţii 
 

Conducerea spitalului are un deosebit interes în baza normelor legale în vigoare specifice pentru 
organizarea de activităţi de educaţie medicală continuă, astfel: Directorul Medical Dr.Ciobanu Valerica în 
colaborare cu Colegiul Medicilor Bacău, au organizat cursuri şi simpozioane în cadrul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Bacău cu diferite teme,avand invitati de seama din lumea medicala Romaneasca 
,personalitati precum Profesor Dr.Strainu Cercel, Profesor Dr. Doina Grigoras profesor universitar de 
Terapie intensiva la Universtitatea de Medicina si Farmacie Iasi, conf. Dr. Doina Iovanescu, sef sectie ATI 
Spitalul Matei Bals, prof. univ. dr. Aurel Nirestean de la Clinica de psihiatrie Tg. Mures  care au adus un 
plus de valoare activităților desfășurate și prezentate corpului medical bacăuan. 

- Infecţiile nozocomiale bacterieni şi fungice în spital; 
- Infecţia HIV/SIDA – generalităţi, aspecte sociale, legislaţie, patologia asociată; 
- Fracturi – generalităţi 
- Fixatorul extern – minim invaziv universal în fracturile de tibie; 
- Consimţământul la tratamentul medical. 
În realizarea acestor cursuri de educaţie medicală continuă a medicilor şi-au dat concursul medicii 

din instituţia noastră în urma cercetărilor şi observaţiilor de-a lungul timpului efectuate în cadrul spitalului.  
Pentru o mai bună desfășurare a actului medical în anul 2011, în cadrul consiliului medical  s-au 

luat a serie de decizii cu privire la înființarea unor comisii lucrative după cum urmează; 
-comisia antibioticului formată din medicul infecționist,medicul de laborator , medicul curant și 

medicul șef de secție, cu rolul consultativ asupra conduitei terapeutice în cazul unui pacient ce necesită 
antibioteratie. 

- înființarea comisiei de analiza a cazurilor grave prezentate în UPU , comisie formată din medicii 
de gardă din urmatoarele specialități: medicină internă,chirurgie generală, neurologie,cardiologie si 
urgență. Șeful  liniei de gardă pe spital este medicul de medicina internă. 

In anul 2011 s-a modificat și componenta Consiliului Medical în urma concursurilor pentru 
ocuparea postului de medic șef secție. 

Ca și aspecte negative trebuie să menționăm ca de-a lungul anului au existat conflicte între 
medici, între medici și apartinători și între medici și pacienți. Dacă o parte din ele au putut fi rezolvate pe 
loc, pe cale amiabilă, o alta parte au fost dirijate către compartimentele de specialitate, respectiv Serviciul 
jurdic pentru investigatii interne. In urma finalizării acestor ample verificări s-a dat doar o singura 
sancțiune, întrucât celelalte fie nu au fost susținute până la capat de reclamanți, fie nu au existat dovezi 
cu privire la vinovația vreuneia dintre părți. Au fost și cazuri de reclamații care au fost direcționate către 
Colegiul Medicilor deoarece sesizările se refereau la conduita medicală. Fiecare caz în parte a fost 
discutat în Consiliul medical, dar am constatat ca medicii șefi, participanți la ședințe, nu transmit 
personalului din subordine toate măsurile luate pentru rezolvarera problemelor. Drept pentru care, din 
luna noiembrie 2011 am început să organizăm sedințe de lucru restrânse, fie cu câte o secție, fie cu două 
sau mai multe, în funcție de mărime, specialități și relațiile de colaborare medicala intersecții. Tot cu 
această ocazie s-au trasat responsabilități clare și către medicii curanți, urmând ca la controalele 
ulterioare sau la ivirea unor reclamatii, vinovații să nu mai fie investigați prin serviciul juridic, ci să fie 
sanctionați direct de către medicul șef sau conducerea spitalului.  

 
VII.3 Participarea asistenților medicali la cursurile de pregatire profesională 
Asistenții medicali din cadrul spitalului județean au participat la cursuri organizate de conducerea 

spitalului în colaborare cu Ordinul  asistenților medicali în programul de educație medicală continuă 
pentru dobândirea de noi cunoștinte medicale după cum urmează: 
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• Toxicodependența - aspecte medicale, impact social și consecințe juridice 
• Comunicarea terapeutică în comparație cu comunicarea nonterapeutică 
• Aspecte clinice și de laborator privind infecțiile cu stretoscop și stafilococ 
• Infecții nozocomiale și sterilizarea centrală 
• Consiliere pre si post testare HIV 
• Principii farmacologice active de natura vegetală în afecțiuni hepatice 
• Asistentul de farmacie - factor cheie în comunicarea cu pacientul 
• Prevenirea îmbătrânirii cerebrale 
   -   Radioprotecția în diagnosticul radiologie și radiologia intervențională 
   -    Resuscitarea cardio - respiratorie – noutăți 2010 
• Hemovigilenta. Sistemul de raportare a reacțiilor și incidentelor transfuzionale 
• Actualități în patologia și tratamentul afecțiunilor inflamatorii cronice 
• Dezinfecția și sterilizarea 
• Calitatea îngrijirii vârstnicului 
 
VII.4 – Programe de pregătire profesională cu finanțare europeană   
 
Incepând cu 1 ianuarie 2011 pentru asistenții medicali generaliști se desfășoară la  Brașov un 

program de specializare a asistenților în medicina dentara și profilaxia  bolilor stomatologice.  
Din 1 februarie infirmierii și brancardierii participa la un curs organizat de Patronatul National 

Roman la Iași pentru atestarea profesiei de infirmier și brancardier.  
Prin implicarea federației SANITAS, filiala Bacău, Spitalul Județean de Urgență a devenit centrul 

pe zona Nord-Est, Moldova, de pregătire și instruire a medicilor, asistenților și personalului auxiliar în 
diverse specializări:  

- management sanitar și legislatie sanitară 
- managementul resurselor umane 
- chirurgie cardiovasculara 
- interpretarea EKG 
- noutăți în urgențele medico-chirurgicale 
- îngrijiri paleative 
- îngrijiri ale pacientului vârstnic 
- radiologie și imagistica medicala 
- tehnici de laborator 
- comunicare  
- ECDL 
Aceste programe se vor desfășura pe parcursul anilor 2011-2013 și vor cuprinde tot personalul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă  Bacău.  
 
CAP. VIII – ACTIVITATEA JURIDICĂ 
Biroul Juridic este organizat şi funcţionează în structura Spitalului Judetean de  Urgenta Bacău, 

fiind subordonat direct Managerului spitalului, și își exercită activitatea în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 

Biroul Juridic este organizat în cadrul spitalului - un şef de birou şi 2 subordonați nemijlocit şefului 
Biroului Juridic - raporturile dintre aceștia fiind de colaborare şi consultare reciprocă.  

Şeful Biroul Juridic îndrumă şi coordonează activitatea biroului şi se subordonează direct şi 
nemijlocit Managerului Spitalului Judetean de  Urgenta Bacău. 

Din punct de vedere al atribuțiilor îndeplinite de personalul Biroului Juridic, menționăm: 
• avizează actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum și orice alte acte 

care produc efecte juridice; 
• participa la negocierea și încheierea contractelor; 
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• reprezintă și apără interesele spitalului în fața organelor administrației de stat, a instanțelor 
judecătorești și a altor organe cu caracter jurisdicțional, precum și în cadrul oricarei proceduri prevazute 
de lege, în baza delegației date de conducerea spitalului; 

• urmărește apariția actelor normative și semnalează organele de conducere și serviciie interesate 
în raport cu atribuțiile ce le revin din acestea; 

• întocmește proiectul de organizare și funcționare a regulamentului intern și organigrama 
spitalului - în colaborare cu serviciul resurse umane – de normare, organizare și salarizare și le prezintă 
spre aprobare Comitetului Director al spitalului; 

• se preocupă de obținerea titlurilor executorii și sesizează Directorul Financiar-Contabil în 
vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanță; 

• elaborează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunță la 
pretenții și căi de atac; 

• elaborează și redactează dispoziții de sancționare disciplinară, de numire a comisiilor și a 
responsabililor în cadrul unității; 

• analizeaza modul cum sunt respectate dispozițiile legale în desfășurarea activității unității. 
Intocmește constatări și propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii și disciplinei, 
prevenirea încălcării legilor și a oricăror alte abateri; 

• contribuie, prin întreaga activitate, la respectarea legii, apărarea patrimoniului unității și la buna 
gospodărire a mijloacelor materiale și financiare; 

• îndeplinește orice alte lucrări cu caracter juridic. 
 
Activitatea Biroului Juridic al Spitalului Județean de Urgență Bacău în anul 2011, a constat în:  
• Activități în raport cu structurile de conducere/decizie ale unității: 
- Asigură secretariatul Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Bacău 
Pe parcusul anului 2011, au avut loc un număr de 8 ședințe pentru care au fost întocmite invitații 

de participare, procese verbale de ședință și hotărâri ale Consiliului de Administrație; 
- Asigură secretariatul Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Bacău 
În  anul 2011, au avut loc un număr de 8 ședințe pentru care au fost întocmite procese verbale de 

ședință și hotărâri ale Comitetului Director, precum și note interne prin care să se asigure aplicarea 
prevederilor acestor hotărâri; 

- Asigură secretariatul Consiliului Etic al Spitalului Județean de Urgență Bacău 
Nu au avut loc ședințe ale Consiliului Etic în cursul acestui an, însă s-a primit o sesizare din 

partea Spitalului de Pneumotfiziologie Bacău, pentru care au fost solicitate precizări. Unitatea sanitară 
menționată anterior nu a revenit cu precizările solicitate. 

- Asigură secretariatul Consiliului Medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău  
Au avut loc un număr de 12 ședinte ale Consiliului medical, pentru care s-au întocmit procese 

verbale de ședință. 
Biroul Juridic al Spitalului Județean de Urgență Bacău, prin persoanele desemnate conform 

deciziei Managerului spitalului, participă activ în cadrul Comisiei de Cercetare Disciplinară la soluționarea 
sezizărilor depuse. 

În cursul anului 2011 au fost desfășurate un număr de 3 anchete administrative, în unul din 
cazuri, în urma cercetărilor efectuate a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute de Legea 53/2003 – 
Codul Muncii, cu modificările ulterioare. 

 
Activități prin care se asigură controlul legalității diferitelor documente întocmite de 

departamentele spitalului 
În raport cu activitatea Serviciului R.U.N.O.S. 
Au fost întocmite și avizate un număr de X decizii privind drepturile salariaților spitalului și 

constituirea diverselor comisii ce funcționează la nivelul spitalului. 
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Cu privire la activitatea Biroului Licitații și Atribuire Contracte 
Au fost avizate, din punt de vedere al legalității, un număr de 519 contracte de achiziții 

medicamente, materiale sanitare, lucrări etc. Au fost, deasemeni, avizate, din punct de vedere al 
legalității, un număr de 908 acte adiționale. 

Activități desfășurate la solicitarea persoanelor interesate, a pacienților sau a unor instituții (altele 
decât cele de cercetare, urmărire sau judecată)  

Furnizare informații privind starea de sănătate a pacienților 
Au fost întocmite un număr de 18 răspunsuri către actuali/foști pacienți ai spitalului, prin care s-au 

pus la dispoziție informații privind starea acestora de sănătate; 
S-au întocmit și transmis, către diferiți agenți economici, un număr de 6 adrese referitoare la 

starea de sănătate a salariaților acestora implicați în accidente de muncă; 
S-a răspuns unui număr de 27 adrese primite din partea mai multor societăți de asigurări 

referitoare la starea de sănătate a asiguraților acestora în vederea acordării despăgubirilor conform 
contractelor de asigurare. 

 
Transmitere informații în vederea stabilirii identității și întocmirii actelor de stare civilă 
Au fost furnizate informații către Serviciul Stării Civile Bacău și/sau instituțiilor de ocrotire de pe 

raza județului Bacău, respectiv un număr de 4 adrese.  
Activități desfășurate la solicitarea instituțiilor aparținând Ministerului de Interne, Ministerului 

Public și Ministerului Justiției 
 
Adrese către organele de cercetare penală – Secții de Poliție din Județul Bacău și județele 

limitrofe 
S-au transmis un număr de 239 adrese cu privire la serviciile medicale acordate victimelor 

accidentelor de circulație și agresiunilor, precum valoarea acestor servicii, în sensul constituirii Spitalului 
Județean de Urgență Bacău ca parte civilă în cazul în care aceste fapte cauzatoare de prejudiciu vor 
ajunge în fața instanțelor de judecată. 

 
Adrese către organele de anchetă penală – Parchete de pe lângă Judecătorii, Tribunalul sau 

Curtea de Apel Bacău 
Au fost puse la dispoziția procurorilor, printr-un număr de 53 adrese, informații de natura celor 

specificate la pct. 4 a; 
În ceea ce privește internările nevoluntare realizate de către Secția Psihiatrie a spitalului, s-au 

transmis, către Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, un număr de 9 informări conform legii. 
 
Adrese către instanțele de judecată - Judecătorii, Tribunalul sau Curtea de Apel Bacău 
Au fost puse la dispoziția judecătorilor, printr-un număr de 116 adrese informații de natura celor 

specificate la pct. 4 a; 
 
Activități desfășurate în fața Comisiei de Arbitraj 
Au fost fost promovate, în cursul acestui an, două acțiuni la Comisia de Arbitraj de la Casa 

Națională de Asigurări de Sănătate a României:  
una are ca obiect obținerea decontării serviciilor medicale efectuate de Spitalul Județean de 

Urgență Bacău în cursul lunii decembrie 2010 în conformitate cu prevederile legale, cu o valoare de 
aproximativ 4,5 milioane lei; 

cea de a doua urmărește modificarea sumelor decontate pentru intervalul ianuarie – mai 2011, la 
nivelul stabilit prin actele normative aplicabile pentru această perioadă, valoarea cu care se dorește 
majorarea sumelor decontate se situează la nivelul a 2,5 milioane lei pentru întregul interval. 
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Activități desfășurate în fața instanțelor de judecată 
Participarea Spitalului Județean de Urgență Bacău ca parte civilă în cadrul proceselor penale 
Conform prevederilor legale, Spitalul Județean de Urgență Bacău urmează să recupereze de la 

persoanele care se fac vinovate de cauzarea unui prejudiciu, prin accidente de circulație sau agresiuni. 
Prejudiciul este reprezentat de valoarea serviciilor medicale acordate victimelor accidentelor de circulație 
sau agresiunilor. 

La acest moment Spitalul Județean de Urgență este parte civilă în 932 procese penale. 
 
Acțiuni civile promovate în fața instanțelor civile pentru recuperarea prejudiciului pe calea acțiunii 

civile atunci când încetează urmărirea penală din anumite motive 
Au fost promovate un număr de 7 acțiuni civile. 
 
Activități întreprinse în vederea recuperării sumelor datorate Spitalului Județean de Urgență 

Bacău 
Au fost transmise un număr de 26 somații de plată și au fost depuse la executorul judecătoresc 

un număr de 63 hotărâri irevocabile în vederea executării silite. 
      
CAP. IX – MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
Una dintre preocuparile majore ale conducerii unităţii noastre a fost obtinerea recunoaşterii 

calităţii serviciilor efectuate. Fie ca vorbim de serviciile medicale sau de cele administrative, interesul a 
fost real pentru obtinerea de certificate ISO. În cursul anului 2011 Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău a 
obţinut si certificarea ISO 22000:2005 pentru bucătăria unităţii. Acesta este unul dintre puţinele certificate 
de acest gen deţinute de spitalele publice din ţară. Mai mult, începand cu acest an am introdus o metoda 
nouă de distribuit hrană bolnavilor: aceştia îşi primesc porţiile de mâncare în casolete de plastic 
transportate într-o ladă alimentară specială. Am remarcat că din momentul în care am introdus această 
metodă, pacienţii vin şi mănâncă la sala de mese în proporţie de 80% , spre deosebire de celelate secţii 
unde îşi iau, de regulă, mâncarea în saloane.  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău mai deţine certificare ISO 9001:2008 pentru întreaga unitate 
pe totalitatea serviciilor medicale acordate în unitate. În 2011 am obţinut certificatul ISO 9001:2008 pentru 
al treilea an consecutiv ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că şi serviciile oferite de noi sunt de calitate.  

O altă recunoaştere de care unitatea noastră este mandră este aceea oferită de certificatele 
CNCAN pentru activităţile nucleare desfăşurate de Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală.  

În fine, dar nu în cele din urmă, acreditarea RENAR pe care a obţinut-o Laboratorul de analize 
medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă ne permite să efectuăm analize şi pentru băcăuani, nu doar 
pentru pacienţii spitalului. !!!!!!!! 

Practic, în momentul de faţă suntem capabili să efectuăm cele mai complicate şi mai corecte 
analize medicale. O remarcă aparte trebuie făcută însă pentru reuşita de excepţie a Laboratorului de 
microbiologie al SJU care este membru al Reţelei European Antimicrobials Rezistance Surveillance 
(EARS) unde trimitem lunar rezultatele testărilor la antimicrobiene pentru tulpinile bacteriene izolate din 
infecţii invazive şi infecţii nosocomiale. EARS are la Spitalul Judeţean de Urgenţă un raportor în persoana 
dr. Marina Indreaş. In cadrul acestei participări, competenţa Laboratorulului de microbiologie este 
verificată printr-un control extern de calitate organizat de NEQAS, un organism eurpean, cu recunoaştere 
internţională, clasat pe primul loc în domeniul organizării de controale de calitate pe laboratoarele de 
analize medicale. Laboratorul a primit şi o diplomă care atestă apartenenţa la reţea şi calitatea analizelor 
efectuate de laboratorul nostru. Reuşita este cu atât mai meritorie cu cât o asemenea recunoaştere nu 
mai deţin doar cinci spitale de renume şi toate din Bucureşti. Vorbim despre Institutul de boli infecţioase 
Matei Balş, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul clinic Colţea, Spitalul de Boli infecţioase şi tropicale Victor 
Babeş şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii, Grigore Alexandrescu.  
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CAP. X– Acţiuni de promovare a imaginii 
În anul 2011 prin Compartimentul de Relaţii Publice, legăturile cu presa s-au consolidat. Intâlnirile 

zilnice cu jurnaliştii, după modelul celor efectuate la poliţie, au contribuit la alimentarea cu informaţii 
despre evenimentele minore în urma cărora sunt aduşi pacienţii la Unitatea de Primiri Urgenţe. În ceea ce 
priveşte evenimentele grave jurnaliştii au avut informaţii în timp real. Apariţiile în presa scrisă au fost 
aproape zilnice, iar cele în audio-video cam la doua zile. 

Astfel, pe parcursul anului 2011 am contorizat 849 de apariţii în presa scrisă, dintre care 487 de 
articole ample. Dintre acestea 75% au fost articole neutre, 15% au fost articole pozitive care reliefau 
reuşitele profesionale ale medicilor sau achizitiile de aparatura, iar 10% au constituit articole negative. 
Restul de materiale de presă, de întindere medie şi mică, au fost neutre la adresa instituţiei reprezentând 
note şi ştiri despre diferite evenimente medicale sau alte informaţii legate de activitatea unităţii noastre. Şi 
apariţiile video şi audio au fost la fel de consistente şi au păstrat cam aceeaşi proporţie cu privire la modul 
de reflectare ca şi cel din presa scrisă. 

La începutul acestui an au fost iniţiate, în parteneriat cu postul 1Tv o serie de emisiuni 
săptamânale, cu medici din SJU Bacău, care interacţionează cu telespectatorii, emisiuni care s-au dovedit 
de succes conform feedback-ului postului de televiziune, dar şi propriilor noastre semnale. De 
asemenea, se pot contabiliza la aspecte pozitive şi apariţiile conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă 
(SJU) Bacău la emisiuni în studio unde a avut posibilitatea să discute pe larg despre problemele cu care 
se confruntă unitatea noastra, în special cele legate de finanaţare sau de comasarea cu Spitalul de 
Pediatrie.  

Toate realizările deosebite ale medicilor au fost mediatizate prin conferinţe de presa 
săptamânale. Medicii curanţi ai pacienţilor catalogaţi drept cazuri deosebite au fost prezentaţi ziariştilor, 
dar au fost înfăţişaţi şi pacienţii care au  acceptat dialogul cu presa, lucru care a îmbunătăţit simţitor 
comportamentul jurnaliştilor faţă de instituţia noastră.  

Tot ca o noutate, anul acesta echipa managerială a fost însoţită şi sustinută în presă fie de 
preşedintele Consiliului de Administratie, dl. Lucian Şova, fie de preşedintele Consilului Judeţean, dl. 
Dragoş Benea. O menţiune aparte merită campania iniţiată de preşedintele Consiliului Judeţean Bacău şi 
conducerea spitalului pentru deblocarea de către Ministerul Sănătăţii a finanaţării acordate de Banca 
Mondială pentru modernizarea Maternităţii Bacău. Finanţarea acestei investiţii se face din trei surse: patru 
milioane de euro Consiliul Judeţean şi Spitalul Judeţean de Urgenţă şi aproape încă patru milioane de 
euro Banca Mondială prin Ministerul Sănătăţii.  

La acea vreme Spitalul Judeţean de Urgenţă s-a confruntat cu o problemă foarte serioasă, pentru 
că în vreme ce lucrările finanţate de Consiliul Judeţean înaintau cu repeziciune, Ministerul Sănătăţii 
tegiversa deblocarea finanţării pentru modernizarea celeilalte jumătăţi din cladire. Se punea problema ca 
jumătate din imobilul în care se află Maternitatea să fie modernizat, iar cealalată jumătate să ramână 
neatinsă de vreo lucrare. Campania agresivă, cu ţintă precisă şi uşor atipică pentru relaţiile uzuale cu 
presa: ziariştii au fost conduşi pe şantier pentru a vedea cu ochii lor cum se împotmoleşte şantierul la 
jumătatea clădirii, a avut efectul scontat: la aproape o lună de interpelări susţinute, oficialii de la Ministerul 
Sănătăţii au anunţat ca au demarat procedurile pentru licitatarea părţii de lucrări finaţate de Banca 
Mondială. În acest fel, chiar dacă lucrările nu se vor efectua concomitent, totuşi nu vor exista decalaje atât 
de mari încât să pună în pericol investiţia facută de Consiliul Judeţean. Cu aceasta ocazie toată presa 
locală, inclusiv blogurile, dar şi staţiile presei centrale şi Agerpress au relatat situaţia în favoarea SJU 
Bacău.  

O altă realizare în primul semestru al acestui an este construirea unui site nou, pe domeniul 
www.sjubc.ro. Aici interacţiunea cu pacienţii şi aparţinătorii acestora se face prin trei aplicaţii online unde 
pacienţii se pot programa la consultaţii în ambulatoriu, pot completa un chestionar de satisfacţie privind 
serviciile medicale sau pot scrie reclamaţii şi sesizări cu privire la comportamentul personalului medical.  
De asemenea, în fiecare lună avem posibilitatea să efectuăm un sondaj de opinie pe teme alese de noi. 

Înfiinţarea unei linii telefonice gratuite cu numarul de apel 0800801805 pentru sesizarea 
reclamaţiilor a constituit cea mai mediatizată acţiune menită să realizeze un feedback real în ceea ce 
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priveşte relaţia cu pacienţii. Toate reacţiile din presă au fost pozitive indiferent că era vorba despre 
materiale jurnalistice sau poziţii ale opiniei publice.  

Printre problemele deosebite de imagine cu care s-a confruntat Spitalul Judeţean de Urgenţă se 
numără reclamaţiile, puţine la număr dar cu impact în opinia publică,  privind acordarea de aşa zise „plăţi 
informale” catre personalul medical. Niciuna dintre sesizări nu a fost însă susţinută până la capat de către 
pacienţi, cu excepţia unui singur caz: acela al unei doamne care reclama că i-ar fi „băgat în buzunar” unui 
medic de la ORL o anumită sumă de bani pentru ca fiul acesteia să primească concediu medical. 
Reclamanta a recunoscut că nu i-a solicitat nimeni aceşti bani şi că aşa a crezut ea că trebuie să 
procedeze. 

Probleme de imagine au creat însă şi proprii angajaţi ai instituţiei. Este de notorietate situaţia 
medicului Liliana Petrescu care a fost pusă în discuţia Comisiei de cercetare disciplinară pentru prejudicii 
aduse imaginii Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău prin declaraţiile nereale făcute la presa centrală. 
Faptul că declaraţiile medicului au fost neconforme cu realitatea rezultă din verificările efectuate de 
Direcţia de Sănătate Publică Bacău, ocazie cu care s-au consemnat în procesul verbal aceste 
inadvertenţe. De altfel, cu mici excepţii, aproape în toate cazurile în care presa a făcut relatări negative la 
adresa instituţiei, factorul declanşator l-a constituit dr. Liliana Petrescu. În urma investigaţiilor efectuate, 
medicul a fost sancţionat conform Codului muncii.  

Pentru a preîntâmpina apariţia pe viitor a unor astfel de situaţii, la propunerea Reprezentatului 
Managementului Calităţii şi a auditorului pe ISO 9001: 2008 conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă, 
a solicitat Serviciului de Resurse umane, normare, organizare şi salarizare (RUNOS) să încheie cu fiecare 
salariat contracte de confidenţialitate cu privire la datele şi activitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Bacău, documente care să constituie anexă la Contractul de munca.  
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III. 14. SPITALUL DE PEDIATRIE BACĂU 

Spitalul de Pediatrie este o entitate publică de îngrijiri secundare, pluridisciplinară şi unică în judeţ. S-a 
înfiinţat în anul 2003, prin desprinderea de Spitalul Judeţean de Urgenţă. Deserveşte o zonă de populaţie cu o 
natalitate ridicată, mortalitate infantilă la media pe ţară, cu condiţii socio-economice sub media pe ţară (şomaj 
mare, economie redusă), obiceiuri şi religii specifice (romi, ceangăi ), educaţie civică şi sanitară scăzută. Drept 
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consecinţă ne confruntăm cu multe malformaţii congenitale, consangvinitate mare,  refuz şi inconsecvenţă în 
asistenţa profilactică. 

Spitalul de Pediatrie este o unitate care absoarbe toate urgenţele medico-chirurgicale pediatrice cât şi 
cazurile cu o complexitate mai mare din secţiile de pediatrie ale celor 5 spitale din teritoriu. Funcţionează într-o 
clădire construită în 1959, cu probleme majore de infrastructură şi este situat în centrul judeţului, în curtea 
Spitalului Judeţean. Are o capacitate de spitalizare de 239 de paturi pacienţi şi un ambulatoriu de specialitate.  

Activitatea medicălă desfăşurată în Spitalul de Pediatrie Bacău constă în consultaţii, investigaţii în 
vederea stabilirii şi susţinerii diagnosticului şi tratament (de profil medical, chirurgical şi/sau recuperator), cât şi 
servicii hoteliere şi masa pentru populaţia 0-18 ani din judeţul Bacău. 

Spitalul de Pediatrie Bacău a funcţionat conform structurii aprobate prin Ordinul 854 /2010 completat cu 
adresa XI/A/CSA/7886/29.07.2010.              

 

 Nr.paturi 
Secţia Pediatrie, din care  
                  -  terapie acută –                        5  paturi 

80 paturi 

- - 
Compartiment Neuropsihiatrie infantilă                              5 paturi 
Compartiment  ORL                                 8 paturi 
Compartiment Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 3 paturi 
Secţia Boli infecţioase copii, din care 
             - comp. terapie intensivă  -             5  paturi  

50 paturi 

Secţia  Pediatrie (Recuperare Pediatrică)  35 paturi 
Compartiment  Oftalmologie 5 paturi 
Secţia Chirurgie şi ortopedie pediatrică 45 paturi 
Compartiment A.T.I. 8 paturi 
Compartiment Primire Urgenţe ( CPU)       3 paturi  
TOTAL PATURI 239 
Însoţitori 65 paturi 
Spitalizare de zi  15 paturi 

                                  

Bloc operator 
Sterilizare 
Laborator  analize medicale 
Laborator  radiologie şi imagistică medicală 
Centrul de  sănatate mintală ( CSM ) 
Farmacie 
Cabinet de diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice 

Cabinet medicină dentară ( asigură şi urgenţele stomatologice )  

Cabinet  boli infecţioase 
Cabinet ortodonţie 
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialităţile :  
pediatrie 
oftalmologie 
ORL 
dermatovenerologie 
chirurgie şi ortopedie pediatrică 
-      ginecologie pediatrică 
C.P.C.I.N. 
Aparat funcţional             

 

   Structura de personal înregistrată la 1 decembrie 2011 se prezintă astfel: 
     Total personal  =  330,5 din care : 
- medici    =    37,5    11,35  % 
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- medici rezidenţi anul II              =     12             3,63  % 
- medici rezidenţi anul III             =       5              1,51 % 
- farmacist rezident anul III          =       1              0,30  % 
- alt personal superior   =    10    3,03  % 
- farmacişti    =      1    0,30  % 
- personal mediu sanitar  =  139   42,06  % 
- personal auxiliar sanitar =    96  29,04  %   din care : 
    - infirmiere     48         14,52 % 
    - îngrijitoare     48         14,52 % 
                              -  muncitori calificaţi  =     7       2,12  % 
       -  muncitori necalificaţi  =     4      1,21  %  
      - personal deservire  =      -     - 
      - personal TESA   =    18       5,45 % 
 

 
În anul 2011, Spitalul de Pediatrie Bacău, a funcţionat cu următoarea structură: 
• activitate medicală cu paturi 
• activitate medicală pe spitalizare de zi 
• activitate medicală ambulatorie. 
Activitatea Spitalului de Pediatrie Bacău s-a concretizat în următoarele servicii medicale: 
-  7540 spitalizări continue 
- 4817 spitalizări de zi 
- 371 cazuri recuperare pediatrică 
- 40677 consultaţii în ambulatoriu, reprezentând 610.961 puncte 
- 3201 investigaţii paraclinice 
 
Toate aceste servicii medicale au format finanţarea Spitalului de Pediatrie Bacău prin Casa de Asigurări 

de Sănătate a Judeţului Bacău.  
Contractul total cu C.J.A.S. Bacău pe primele 11 luni ale anului 2011 a fost de 11.486.247,91 lei. 
Din activitatea medicală a spitalului si celelalte activităţi raportate la C.J.A.S. Bacău reies următoarele: 
- Servicii contractate cu C.J.A.S.  = 10.891.846  
- Servicii realizate   = 12.848.063 
- Depăşiri    =   1.956.217 
 
Finanţarea prin Consiliul Judeţean Bacău a fost foarte importantă şi s-a concretizat prin: 
• Dotarea cu aparatură medicală pentru Blocul Operator şi Compartimentul A.T.I. în valoare de 

673.284,06 lei. 
• Reparaţii curente - Igienizarea Secţiei Chirurgie şi ortopedie pediatrică  - 50.000 lei. 
 
Altă sursă de finanţare a Spitalului de Pediatrie Bacău  a fost prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 

Bacău prin transfer de la Ministerul Sănătăţii. În această situaţie se regăsesc : 
• Centrul de Sănătate Mintală 
• Programul Naţional de Sănătate Mintală - Profilaxie în patologia psihiatrică şi psiho-socială. 
• Medici rezidenţi – 20. 
 
Programele naţionale derulate prin Spitalul de Pediatrie Bacău sunt: 
• Programul de diabet Zaharat     -  3456 lei 
• Programul de Talasemie si Hemofilie  -    136.000 lei 
• Programul Naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare  - 36.000 lei. 
 
II. Cheltuieli Spitalul de Pediatrie Bacău – 11 luni 
- Cheltuieli de personal – 9.658.048 din care tichete de masă – 396.446; 
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- Cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare – 1.212.868  
- Cheltuieli cu utilităţi – 407.539 
- Cheltuieli cu alimente – 336.352 
La sfârsitul anului situaţia plăţilor către furnizori este următoarea: 
- Medicamentele sunt plătite inclusiv din luna august 2011. 
- Materialele sanitare sunt plătite în termen de 60 zile. 
- Utilităţile sunt plătite la zi. 
 
III. Managementul resurselor umane 
În luna ianuarie 2011 s-au organizat examene pentru ocuparea a 2 posturi din Comitetul Director al 

Spitalului de Pediatrie Bacău: director medical şi director financiar contabil. 
În luna februarie 2011 s-au organizat examene pentru ocuparea a 2 posturi de medici specialişti din 

cadrul Secţiei Chirurgie şi ortopedie pediatrică şi a unei 1/2 medic primar la C.P.C.I.N. 
În luna martie 2011 a început procedura de scoatere la concurs a unui post de medic specialist A.T.I. si a 

unui post de medic primar O.R.L., procedură reluată în luna noiembrie 2011. 
Tot în luna martie un număr de 11 infirmiere au participat la un curs de perfecţionare organizat în cadrul 

proiectului ”FORMED – Formare pentru servicii medicale imbunătăţite”. 
În luna aprilie au venit prin redistribuire 2 medici rezidenţi de la 2 spitale desfiinţate prin ordin al M.S. 
În luna iulie 2011 au fost întocmite şi aprobate organigrama şi statul de funcţii al Spitalului de Pediatrie  

Bacău.  
În luna august, managerul acestei instituţii a participat la cursul „Calitate şi performanţă în sistemul 

sănătăţii publice din România.” 
S-a avut în vedere participarea medicilor şi a asistenţilor medicali la cursuri de educaţie medicală 

continuă în vederea obţinerii punctajului anual necesar vizării cerificatelor de liberă practică. 
A fost monitorizată continuu situaţia infecţiilor nosocomiale (44 infecţii nosocomiale în primele 11 luni), 

astfel încât nu au fost evenimente epidemiologice în serviciile spitaliceşti pediatrice. 
Gradul de satisfacţie a  pacienţilor şi a aparţinătorilor a fost un aspect important în activitatea medicală a 

Spitalului de Pediatrie. Au fost sesizări verbale cu privire la anumite disfuncţionalităţi în serviciile noastre care au 
fost rezolvate imediat. 

Tot în acest cadru, s-au efectuat lunar sondaje în secţiile spitalului, prin aplicarea chestionarelor de 
satisfacţie a aparţinătorilor (pacienţiii noştrii fiind minori). Astfel am luat la cunoştinţă rezultatele acestora şi am 
încercat să rezolvam aspectele sesizate. 

Imaginea Spitalului de Pediatrie Bacău şi activitatea acestuia a fost bine reprezentată printr-o relaţie 
foarte bună cu presa locală. Astfel am reuşit să transmitem populaţiei diverse mesaje necesare în anumite situaţii 
epidemiologice  sau sfaturi medicale. 

III.15 ANSAMBLUL FOLCLORIC “BUSUIOCUL”  

Ansamblul Folcloric “BUSUIOCUL” este unul dintre cele mai vechi şi reputate colective artistice din 
România, datorită calităţilor interpretative deosebite, originalităţii şi bogăţiei repertoriului moldovenesc în special, 
şi românesc în general. 

Acestui colectiv artistic i s-au conferit aprecieri deosebite la nivel naţional şi internaţional pentru 
diversitatea repertoriului abordat, calităţilor sale interpretative şi pentru modul autentic de preluare şi valorificare 
scenică a folclorului băcăuan.  

În anul 2011, Ansamblul Folcloric “BUSUIOCUL” a avut ca principale obiective următoarele: 
 Realizarea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi recitaluri cu noi repertorii asumate pe criterii de 

autenticitate şi valoare; 
 Organizarea şi susţinerea proiectelor culturale: Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, Manifestarea 

„Sântilia de la Poiana Sărată”, „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”; 
 Participarea la importante manifestări de amploare interjudeţeană, naţională şi internaţională; 
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 Dezvoltarea activităţilor lucrative în domeniul artizanatului şi în mod deosebit a confecţionării de costume 
populare; 

 Sprijinirea aşezămintelor de cultură, a ONG-urilor cu profil cultural din oraşele şi satele băcăuane pentru 
relansarea vieţii cultural-artistice locale. 
În cele ce urmează ne vom referi succint, la modul de îndeplinire a obiectivelor amintite, cu menţiunea că 

am avut în atenţie înscrierea în programul şi bugetul pentru anul 2011 – aprobate de Consiliul Judeţean Bacău – 
şi încadrarea în spiritul prevederilor legale.  

  

1. De-a lungul întregului an, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a programat şi susţinut numeroase 
spectacole, concerte şi recitaluri, promovând cântece, jocuri populare şi obiceiuri tradiţionale, autentice şi 
valoroase, reprezentative pentru zonele etnofolclorice băcăuane.  Acestor creaţii li s-au alăturat importante lucrări 
muzical-coregrafice din alte zone româneşti asigurându-se, în mod constant, primenirea şi diversificarea  
repertoriilor. 

Şi în această perioadă, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” s-a dovedit a fi singura instituţie artistică 
profesionistă care prezintă spectacole în localităţile judeţului nostru, mai ales în mediul rural. Astfel, spectacolelor 
s-au derulat în cămine culturale, dar şi în spaţii neconvenţionale, pe scene amplasate în aer liber, etc. O seamă 
de reprezentaţii au avut loc cu prilejul unor manifestări desfăşurate sub generice, precum: „Zilele comunei”, „Zilele 
oraşului” ori „Ziua recoltei”, în localităţi cum ar fi:  Oituz, Secuieni, Slănic Moldova, Dărmăneşti, Buhuşi, Oneşti, 
Bacău, Iaşi, Scobinţi –Iaşi, Belceşti – Iaşi, Paşcani – Iaşi. 

 
2. În anul 2011, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a continuat organizarea şi desfăşurarea celor 3 ample 

proiecte culturale, manifestări cu care s-a înscris, cu mai mulţi ani în urmă, pe agenda festivalieră românească.  
 
a) Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi” 
În ziua de 24 iunie, la Bacău, s-a desfăşurat cea de a XII - a ediţie a Festivalului Naţional de Folclor „Ion 

Drăgoi”, în organizarea căruia Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a avut ca partener Societatea Română de 
Televiziune Bucureşti. Ca şi la ediţiile anterioare, băcăuanii au putut să se bucure de prezenţa unor renumite 
formaţii muzicale, a unor solişti vocali şi instrumentişti de notorietate din principalele zone etnofolclorice ale 
României şi Republicii Moldova. Alături de interpreţi consacraţi, o seamă de tineri, îndrăgostiţi de melosul popular, 
au avut şansa să-şi etaleze talentul într-un cadru rezervat acestora sub genericul „Muguri de tezaur”. De 
menţionat că înregistrările spectacolelor din Festival au fost difuzate apoi în cinci emisiuni de tipul „Tezaur 
Folcloric”.  

 
b) „Sântilia de la Poiana Sarată”  
Cu ediţia din 2011, acest proiect cultural a demonstrat, o dată în plus, că parteneriatul dintre Ansamblul 

Folcloric „Busuiocul” şi Căminul cultural Oituz (întreţinut de primăria din localitate) poate asigura evenimente 
cultural-artistice remarcabile. „Sântilia” a propus, în perioada 15 august - 8 noiembrie, un program bogat şi divers 
în cadrul căruia, spectacolele artistice s-au împletit cu manifestările cultural-educative şi cu manifestările 
omagiale.  

 
c) „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”   
Manifestarea – ajunsă la cea de a 46-a ediţie – se va derula în inima oraşului Bacău, în ziua de marţi, 27 

decembrie 2011. La actuala ediţie vor participa formaţii de jocuri cu măşti din localităţile băcăuane Dărmăneşti, 
Dofteana, Secuieni, Odobeşti, Zemeş, Plopana, Balcani, Livezi, Mărgineni, precum şi din comunele Todireşti 
(judeţul Vaslui), Corlata (judeţul Suceava), Scobinţi (judeţul Iaşi) şi Ansamblul „BALADA – CĂIUŢII BROSCĂUŢI  
(judeţul Botoşani).  

Ca un preambul al acestei manifestări, precum şi în întâmpinarea Sfintelor Sărbători de Crăciun, 
Ansamblul Folcloric „Busuiocul” va organiza în ziua de 22 decembrie 2011, în Sala Mare a Casei de Cultură 
Bacău, spectacolul de colinde „O, ce veste minunată!”. În mod expres, în program vor fi cuprinse colinde 
religioase, vestitoare ale Naşterii Domnului, precum şi colinde laice, în conţinutul cărora putem încă descoperi 
teme şi simboluri de mitologie românească.   
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3. În anul 2011, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a răspuns invitaţiei de a participa la o seamă de 
manifestări interjudeţene, naţionale şi internaţionale, bucurându-se de entuziaste aprecieri din partea specialiştilor 
şi publicului. Astfel, menţionăm prezenţa sa la Festivalul Interjudeţean, Festivalul „CÂNTECELE MUNŢILOR” de 
la Sibiu) sau la Festivalul Internaţional de Folclor „Doina Covurluiului” (Galaţi, 12-16 august).  

                      
4. O activitate complementară desfăşurată de Ansamblul Folcloric „Busuiocul” este îndreptată spre 

confecţionarea în special, de costume populare. După cum se ştie, valorificarea în spectacole a folclorului 
muzical-coregrafic impune costumarea interpreţilor în adecvate veşminte populare. În ultima vreme, posibilitatea 
asigurării unor asemenea costume este tot mai dificilă. Astfel, în Secţia de creaţie, au fost realizate costume 
necesare personalului nostru artistic, dar şi pentru alte formaţii din Săuceşti (jud. Bacău),  (judeţul Galati), precum 
şi pentru persoane fizice interesate de costumele tradiţionale populare. Acest demers asumat de conducerea 
„Busuiocului” este deopotrivă, o modalitate oportună de a promova un meşteşug tradiţional, precum şi o sursă 
pragmatică de a adăuga bugetului propriu o sursă de venituri.  

 
5. Activitatea Ansamblului Folcloric „Busuiocul”, în anul 2011, şi-a mai adăugat şi alte realizări, printre 

care:  
-  Spectacolul „Unirea, naţiunea a făcut-o”, dedicat aniversării a 152 de ani de la Unirea Principatelor 

Române (24 ianuarie 2011, Sala mare a Teatrului Municipal „George Bacovia” Bacău); 
- Spectacolul „Astăzi e ziua ta”, pentru sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii (8 martie 2011, Sala 

Casei de Cultură „Vasile Alecsandri” Bacău); 
- Spectacolul consacrat Zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (1 decembrie 2011, în sala 

Teatrului Municipal „George Bacovia” Bacău) ; 
-  Spectacol dedicat Sfintelor Sărbători de Paşti (aprilie 2011, la Căminul de bătrâni din Bacău); 
- Spectacol cuprins în programul Simpozionului Internaţional „Cucuteni 5000” (septembrie 2011, Centrul 

de Cultură „G. Apostu”); 
- Spectacol prezentat în cadrul Simpozionului Internaţional pe teme de energetică (noiembrie 2011, la 

Centrul de Cultură „G. Apostu”); 
- Georgiana Păduraru, solistă a Ansamblului Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău, a fost laureată a Festivalului 

„MARIA LĂTĂREŢU”, care s-a desfăşurat la Sibiu, în noiembrie 2011‚ a Festivalului „TRANDAFIR DE LA 
MOLDOVA” care s-a desfăşurat la Iaşi, tot în luna noiembrie 2011, precum şi a Festivalului Naţional de Folclor 
„VOCEA POPULARĂ” care a avut loc tot la Iaşi, în 2011. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Ansamblul Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău a colaborat cu 
instituţiile de cultură din municipiu şi din judeţ, printre care amintim: Orchestra Filarmonicii „MIHAIL JORA”, 
Teatrul Municipal ”GEORGE BACOVIA”, Liceul de Artă „GEORGE APOSTU”, Centrul de Cultură „GEORGE 
APOSTU”, Căminul Cultural Oituz, Căminul Cultural Asău, Căminul Cultural Agăş, Căminul Cultural Sascut, 
Universitatea „VASILE ALECSANDRI” Bacău, al căror aport a contribuit la obţinerea unor rezultate deosebite prin 
prezentarea de spectacole de înaltă ţinută artistică. 

III. 16 SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL 

SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a fost constituită în anul 2003 pentru administrarea investiţiei Parcul 
industrial HIT,  parte a domeniului public al judeţului Bacău.  

Prezentul raport de activitate al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL acoperă perioada 01.01.2011 – 
31.12.2011. Conţinutul său este structurat pe elemente de analiză care conturează activitatea desfăşurată în anul 
2011:   

• evoluţia gradului de ocupare, ca principal indicator privind performanţa activităţilor de management şi 
administrare ale HIT PARK 

• caracteristici ale procesului de derulare a fazei operaţionale la nivelul anului 2011.  
Raportul consacră un segment de conţinut şi tendinţelor de dezvoltare ale clienţilor cei mai importanţi 

locaţi în HIT PARK, considerând că dezvoltarea şi extinderea acestora în incinta HIT PARK, valorificarea 
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oportunităţilor pe care le oferă această infrastructură,  determină consecinţe pozitive asupra mediului economic 
local şi judeţean. 

 

Ţinte strategice 
Pentru anul 2011, SC PARC INDUSTRIAL HIT şi-a fixat ca ţinte strategice:  

 continuarea derulării în bune condiţii a  fazei operaţionale (2005-2030); 
 reducerea pierderilor operaţionale de la sfârşitul anului 2010;  
 îmbunătăţirea ofertei de servicii, infrastructură, expertiză pusă la dispoziţia clienţilor care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul Parcului;  
 atragerea de noi clienţi, în vederea creşterii gradului de ocupare; 
 continuarea colaborării cu partenerii tradiţionali ai Parcului Industrial HIT ;  
 promovarea unei strategii pro-client, în condiţiile actualei crize economice;  
 implementarea unor soluţii de eficientizare menite să ducă la reducerea datoriilor istorice; 
 reducerea pierderilor şi  înregistrarea de profit la sfârşitul exerciţiului financiar actual. 

 

Aceste ţinte strategice au fost operaţionalizate în activităţi şi demersuri manageriale şi de administrare 
concretizate în:  

 

 promovarea noilor oportunităţi de stabilire a firmelor în incinta HIT PARK, prin reducerea tarifelor de 
închiriere pentru firmele tip start-up;  

 reducerea tarifelor de închiriere pentru clienţii locaţi în zona de servicii; 
 asistarea unor clienţi deja instalaţi în relaţionarea cu Primăria Hemeiuş, în vederea concesionării de 

suprafeţe de teren pentru extinderea bazei actuale de producţie;  
 eşalonarea datoriilor istorice provenite din perioada premergătoare locării clienţilor în cadrul Parcului, în 

vederea stingerii lor. 
 

Caracteristici ale procesului actual de derulare a fazei operaţionale 
Anul 2011 a însemnat pentru HIT PARK al şaselea an de derulare a fazei operaţionale. Societatea de 

administrare a urmărit întreţinerea infrastructurii necesare desfăşurării activităţii clienţilor stabiliţi în Parc, 
menţinerea acesteia la standarde optime de funcţionare, precum şi îmbunătăţirea capacităţilor existente în 
vederea satisfacerii cerinţelor de dezvoltare şi extindere ale clienţilor. 

În cursul anului 2011, strategia de management a SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a vizat 
implementarea unor soluţii de eficientizare a activităţii şi de reducere a pierderilor operaţionale de la sfârşitul 
anului 2010:  

• reducerea unor cheltuieli; 
• politică eficientă de angajare a cheltuielilor în raport cu veniturile; 
• monitorizarea mai exactă a consumurilor, atragerea unor noi clienţi în cadrul Parcului, care să fie locaţi 

mai ales în corpurile A-A1, clădiri care, prin dimensiuni,  presupun cheltuieli foarte mari de întreţinere. Acest lucru 
a constituit şi o sursă a pierderilor în anii anteriori.  

Pe durata anului 2011, printr-o strategie de eşalonare a datoriilor istorice,  aceste au fost reduse de la 
aprox. 320.000 lei la 70.000 lei.  În anul viitor, aceste datorii istorice, care datează din perioada 2006-2007, 
rezultat al unui proces cumulativ, în condiţiile în care gradul de ocupare de la acel moment nu permitea 
menţinerea lor la un nivel rezonabil, vor fi eliminate, rămânând active doar datoriile curente care sunt monitorizate 
şi achitate în termenii contractuali. 

La începutul lunii decembrie 2011, s-a finalizat controlul financiar şi fiscal al DGFP Bacău. Activitatea SC 
PARC INDUSTRIAL HIT SRL a făcut obiectul unui control financiar al DGFP Bacău, în baza unei adrese trimisă 
de către Ministerul de Finanţe care solicita efectuarea de controale financiare la toate societăţile comerciale cu 
capital de stat care au înregistrat pierderi financiare. Controlul a vizat perioada 2009 – 2010 şi a avut ca principal 
obiectiv realitatea şi legalitatea veniturilor şi cheltuielilor înregistrate. În urma controlului nu au fost sesizate 
probleme deosebite în legătură cu gestionarea fondurilor şi a patrimoniului. 

Conform estimărilor financiar-contabile din acest moment, anul 2011 este pentru SC PARC INDUSTRIAL 
HIT SRL primul an operaţional în care firma va înregistra profit. 
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Rezultate curente- detalieri  
Gradul de ocupare: 72% 
Număr contracte de închiriere în derulare: 12 
Firme operaţionale locate în HIT PARK:  
• SC TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE SRL 
• SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL 
• SC INTERDEVELOPMENT SRL 
• SC ISSWORKFORCE SRL 
• SC TECHSHORE SRL 
• SC LABORVET SRL 
• SC ROGA GRUP SRL 
• SC TEXER SERVICE SRL 
• SC BIOTA COM SRL 
• SC SOFTESCU PROJECTS SRL 
 
Total nr. locuri de muncă la sfârşitul anului 2011: 312 
Total proceduri de concesionare aflate în derulare cu Primăria Hemeiuş: 2 
Total valoare investiţii implementate de clienţi locaţi în Parc: 4.500.000 euro 
 

Anul 2011 a debutat cu un grad de ocupare de 68%, ceea ce înseamnă o suprafaţă închiriată de 5624,40 
m2 din totalul de 8347,32 m2. Spaţiile destinate producţiei industriale sunt ocupate în întregime, singurele care mai 
sunt disponibile sunt cele tip office şi de servicii dedicate (cantină/restaurant, fast-food, magazin, servicii bancare 
etc). 

În decursul anului 2011 s-au locat trei clienţi noi, care au închiriat spaţii tip office, iar un client deja 
existent şi-a înjumătăţit suprafaţa închiriată. În urma acestor locări şi relocări, la sfârşitul anului 2011 gradul de 
ocupare era de 72%, ceea ce înseamnă o suprafaţă de 5929 m2 din totalul de 8347,32 m2 . De menţionat că doi 
din cei trei clienţi care au închiriat spaţii în cursul anului 2011 sunt firme start-up, care au găsit în HIT PARK o 
oportunitate de dezvoltare avantajoasă, în condiţiile în care preţul de închiriere pentru astfel de firme a fost redus 
prin HCJ nr.64/20.04.2011.  

La acest moment, ca orizont de timp, spaţiile închiriate prin contract ating nivelul anului 2015, existând şi 
solicitări de prelungire a contractelor existente până în anul 2018.  

 
Tendinţe de dezvoltare ale clienţilor- perspective pentru 2012 
Cei mai mari investitori de la HIT PARK, companiile SC Tecnostamp Triulzi East Europe SRL şi SC 

Vimercati East Europe SRL, se află într-un proces continuu de dezvoltare şi pe parcursul anilor au făcut investiţii 
masive, din mijloace proprii, în diversificarea şi mărirea liniilor şi capacităţii de producţie, cât şi în construcţii noi, 
respectiv hale de producţie. În prezent, valoarea cumulată a acestor investiţii se ridică la suma totală de 
4.500.000 Euro.  

SC Tecnostamp Triulzi East Europe SRL a concesionat în interiorul Parcului Industrial HIT o suprafaţă de 
teren de 6700 m², unde urmează să fie construite trei noi hale de producţie. 

SC Vimercati East Europe SRL a început tratativele cu Primăria Hemeiuş în privinţa concesionării unei 
noi suprafeţe de teren de 5000 m² în interiorul Parcului Industrial HIT în vederea construirii unor noi spaţii de 
producţie şi depozitare. Această firmă a inaugurat la data de 29 septembrie 2011 linia de producţie electronică în 
tehnologie SMT, fabricând la HIT PARK componente electromecanice şi electronice, comutatoare, module şi 
ansambluri mecatronice şi dispozitive integrate pentru industria auto. Mărcile pentru care se lucrează în România, 
la HIT PARK, sunt BMW, Renault şi Fiat.  

Gradul de dezvoltare al clienţilor noştri a adus beneficii şi comunităţii locale, firmele locate în parc având 
un număr total  însumat de 296 de angajaţi, dintre care în jur de 240 provin din comuna Hemeiuş.  
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În cursul anului 2012, aceste două firme majore locate în HIT PARK vor finaliza procedurile iniţiate cu 
Primăria Hermeiuş în vederea concesionării unor suprafeţe de teren, etapă urmată de demararea lucrărilor de 
construire a unor noi spaţii de producţie.  
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