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Sinteză 

În anul 2022 am continuat implementarea proiectelor începute, în toate segmentele prioritare: 

sănătate, infrastructura rutieră, energie verde dar și digitalizarea actului administrativ, obiectivul fiind 

reducerea birocrației și facilitarea accesului cetățenilor la informațiile și serviciile oferite de către 

Consiliul Județean Bacău. 

Anul 2022 a însemnat și punctul de pornire pentru noi lucrări și investiții care se vor concretiza 

în următorii ani, în obiective finalizate ce vor aduce plusvaloare calității vieții băcăuanilor. 

Printre cele mai importante proiecte derulate de Consiliul Județean se numără: 

- ”Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri 

Urgențe, realizare heliport- Spitalul Județean de Urgență Bacău”, Cod SMIS 

120780. 

- Finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 

2020. 
Proiectul s-a derulat în perioada aprilie 2019 - decembrie 2022.   

Obiectivul general a fost reprezentat de îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești 

din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea asigurării 

unui acces echitabil al cetățenilor județului la servicii de sănătate de calitate, cât mai aproape de 

nevoile individului și comunității. 

Rezultatele concrete ale acestui proiect înseamnă: 

- modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe circuit adulți din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Bacău; 

- realizarea heliportului de suprafață în terasă care face posibil transportul pacienților critici 

pe cale aeriană cu elicopterele SMURD. 

Din luna noiembrie 2022, de când a fost autorizat, heliportul SMURD Bacău a deservit zboruri 

de urgență către unități medicale din Iași și Galați. Au fost operate și 3 zboruri într-o singură zi, către 

unități sanitare din Iași, creându-se, astfel, condițiile ca pacienții critici să primească îngrijiri de 

specialitate care necesitau intervenția unor echipe medicale complexe.  

- ”COVID 19 - CONTROL - Sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din 

Județul Bacău”, Cod SMIS:143190. 

- Finanțarea a fost obținută prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa 

Prioritară Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de 

COVID-19. 

Durata de implementare a proiectului este de 13 luni, în perioada 25.05.2022 - 31.03.2023. 

Prin implementarea acestui proiect se vor dota 6 unități de învățământ special de stat din 

județul Bacău, cu un număr de 651 elevi și 294 persoane angajate, cu echipamente de protecție și 

dispozitive medicale. Unitățile de învățământ beneficiare sunt: Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

nr.1 Bacău; Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” Bacău; Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă nr.2 Comănești, Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Comănești - secția Onești; 

Școala Gimnazială nr.7 Târgu Ocna, Școala Gimnazială nr.22 Bacău; 

- Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău, DJ 207d (limită județ 

Neamț – Traian - DN2f, km 28+000 - 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea- Podu 

Turcului - Izvoru Berheciului, km 25+000 - 83+368) și DJ 241a (Izvoru Berheciului 

- Secuieni, km 64+250 - 78+114) Cod SMIS 112047. 

- Finanțare prin POR/103/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și 

urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor 

județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în 

proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene. 
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Prin realizarea acestui obiectiv se vizează creșterea accesibilității comunelor din proximitatea 

rețelelor TEN-T – DE 581 și DE 85, prin modernizarea tronsonului funcțional alcătuit din DJ 207D 

(km 28+000 - 50+254), DJ 241 (km 25+000 - 83+368) și DJ 241A (km 64+250 - 78+114).  

Tronsonul de drum aferent Axei strategice 3 a fost împărțit în 3 loturi, primul dintre acestea, 

aflat pe DJ 207D, fiind deja finalizat. Stadiul fizic al execuției lucrărilor, în luna decembrie 2022 este: 

pentru lotul 2 - DJ 241 - 59% și pentru lotul 3 - DJ 241A - 75%. 

- ”Reabilitare și eficientizare energetică Complex Muzeal ”Iulian Antonescu, str. 9 

Mai, municipiul Bacău” și schimbare destinație în Bibliotecă Județeană. 

- Finanțare obținuită prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Printre rezultatele așteptate în urma realizării acestei investiții se numără reducerea 

consumului anual specific de energie finală pentru încălzire, reducerea consumului de energie primară 

totală precum și creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile. 

- ”Reabilitare, eficientizare energetică și extindere Complex Muzeal ”Iulian 

Antonescu”, str. Nicolae Titulescu, Mun. Bacău”. 
- Finanțare obținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență.  

Lucrările ce vor fi efectuate au în vedere modernizarea anvelopei clădirii, modernizarea 

instalațiilor, măsuri pentru asigurarea calității aerului interior. 

- ”Creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Filarmonica Mihail Jora, 

Bacău”. 

- Finanțare prin Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind 

”Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”. 

Proiectul vizează executarea de lucrări de intervenții în scopul creșterii eficienţei energetice a 

clădirilor publice şi a îmbunătăţirii calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

reducerii consumului anual de energie primară şi promovării utilizării surselor regenerabile de energie 

a clădirii în care activează Filarmonica ”Mihail Jora” din Bacău. 

Printre proiectele depuse pentru finanțare se numără: 

- ”Spitalul Municipal Bacău Finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal 

Bacău și integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău”. 

- Finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență/2022/C12/MS-0212 - 

Infrastructură spitalicească publică nouă. 

Obiectivele specifice vizează finalizarea proiectării și execuției Pavilionului Municipal 

Bacău, realizarea unei clădiri nZEB+, cu sisteme informatice spitalicești integrate, precum și dotarea 

Spitalului Municipal cu echipamente și aparatură medicală la standarde europene. 

- ”Creșterea capacității de asistență medicală a Ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Bacău prin înființare laborator de medicină nucleară (PET -

CT)” 
- Finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.  

Investiția constă în:  

- Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Bacău prin înființare laborator de medicină nucleară PET-CT. 

- Dotarea laboratorului de medicină nucleară PET-CT din cadrul Ambulatoriului Spitalului 

Județean de Urgență Bacău cu echipamente și dotări specifice care să contribuie la 

creșterea accesului la serviciile medicale de diagnosticare, tratare și monitorizare a 

afecțiunilor oncologice. 

Proiectul conduce la dezvoltarea infrastructurii sanitare a Ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Bacău prin înființarea laboratorului de medicină nucleară (PET-CT), contribuind 

astfel la creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale 

ambulatorii la nivel regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate a 

populației din zonele defavorizate. 
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- ”Îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Județean de Urgență Bacău 

prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale”. 

- Finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.  

Lucrările realizate au în vedere Reabilitarea și Modernizarea Blocului operator - Secție 

chirurgie ortopedie și Secție ATI în cadrul Spitalului de Pediatrie Bacău și dezvoltarea laboratorului 

de analize microbiologice specializate. Tot în cadrul acestui proiect, Spitalul Județean de Urgență 

Bacău va fi dotat cu echipamente specifice, destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.  

- ”Reabilitare și eficientizare energetică, reparații capitale clădire secție Oftalmologie, 

Spitalul Județean de Urgență Bacău”. 

- Finanțare prin Programul Național Redresare și Reziliență 2022. 

Se vor efectua consolidarea seismică, renovarea energetică și de creșterea performanței 

energetice a clădirii Secției Oftalmologie -Spitalul Județean de Urgență Bacău, iar toate lucrările de 

renovare vor respecta Comunicarea Comisiei Europene - DNSH, de ”a nu aduce prejudicii 

semnificative”.  

O altă componentă de impact în dezvoltarea județului, pe care ne-am axat în decursul anului 

2022 a fost infrastructura rutieră.  

Au fost finalizate o serie de investiții pe drumurile județene, astfel: 

- Modernizare DJ 118B, km 5+557 – 11+847, Strugari - Răchitiș, județul Bacău; 

- Construire pod pe DJ 243B la Medeleni, km 62+920; 

- Reabilitare și modernizare DJ 156B, Blăgești km 4+450 – 6+500 și Băsăști km 14+100 - 

17+025; 

- Refacere pod pe DJ 241A km 97+420 afectat de fenomenele hidrometeorologice din mai-

iunie 2019; 

- Consolidare DJ 241A cu ziduri de sprijin, km 64+662,5 - 64+717,5, km 64+697,5 - 

65+027,5, km 65+029,5 - 65+064,5, km 72+160,5 - 72+185,5, km 72+219 - 72+289, km 

72+222 - 72+277, km 74+578 - 74+663, km 75+206 - 75+321; 

- Reabilitare și modernizare DJ 114, km 0+000 ÷ 2+365, DN 11A - Viișoara, Etapa I, km 

0+210 - 2+365; 

- Lucrări de reparații pentru aducerea la starea inițială a sectoarelor de drum afectate de 

calamități naturale din perioada 18.06.2021 - 05.07.2021; 

- Înlocuire podeț pe DJ 119D, km 8+592, județul Bacău. 

Tot investiție finalizată și aflată în curs de recepționare este și ”Modernizare DJ 117, km 

14+950 - km 17+000, L = 2,05 km, județul Bacău”. 

Printre lucrările care se află în derulare, amintim: 

- Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C Valea Mare - limită județ Neamț, km 

4+050-km 6+938 - limită județ Neamț - Lipova - limită județ Vaslui, km 9+450-km 

24+110, L=17,548 km (tronsoanele km 10+400-km 14+927 și km 17+830-km 20+730, 

L=7,427 km) – lucrările sunt executate în proporție de 76%; 

- Consolidare drum cu zid de sprijin pe DJ 252 Buhoci - Bibirești km 121+630 - lucrările 

sunt executate în proporție de 85%; 

- Modernizare DJ 206B Parava - Rădoaia, km 4+650 - 10+516, județul Bacău (Etapa II) - 

lucrările aferente Etapei I sunt finalizate și recepționate, iar pentru demararea Etapei a-II-

a este necesară finalizarea procedurilor de exproprieri și implicit obținere Autorizație de 

construire; 

- Recalibrare albie poduri și reabilitare poduri pe DJ 241 la km 30+115, 31+735, 39+075, 

39+620, 40+648, 44+065, 46+545, 54+840, 56+135, 71+880, 72+970, 76+875, jud. 

Bacău - lucrările sunt executate în proporție de 28%; 

- Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119 Bacău - Faraoani, km 1+680 ÷ 12+300, 

județul Bacău (tronson Sarata - Bălcescu, km 4+400 - km 10+466) lucrările sunt executate 
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în proporție de 39%. Contractul a fost cesionat Consiliului Județean Bacău în vederea 

obținerii finanțării prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. 

Dintre cele 5 proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, care se aflau 

în execuție în 2022, la finalul lunii decembrie 2022, 4 dintre acestea erau finalizate, unul dintre ele se 

afla în stadiu fizic de execuție de 65%:  

- Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita - Valea Uzului - Dărmănești - 

DN 12A km 41+000-62+103, județul Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 la 

km 51+100, pe o lungime de 6,3 km) - realizat 100%; 

- Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km 17+000-21+180, L = 4,180 km, județul 

Bacău - realizat 100%; 

- Modernizare DJ 241 B, Pădureni - Godovana, km 2+370 -17+800, județul Bacău - 

realizat 100%; 

- Reabilitare și modernizare DJ 119, km 25+740 - 27+993 la Ciucani, județul Bacău - 

proiectare și execuție - realizat 100%; 

- Reabilitare și modernizare DJ 252 C, Tătărăști - Corbasca, km 8+022-23+088, județul 

Bacău - realizat  65%. 
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Partea I. Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 

1. Serviciul Dezvoltare Durabilă 

 
Serviciul Dezvoltare Durabilă realizează, în principal, următoarele atribuții: 

- asigură dezvoltarea economico-socială a județului și cooperarea interinstituțională pe plan 

intern și extern. Astfel Consiliul Județean Bacău adoptă strategii, prognoze, programe de 

dezvoltare economico-socială și de mediu a județului; 

- stimulează evoluția complexă a localităților prin elaborarea și implementarea strategiilor 

de dezvoltare spațială, durabilă și integrată pe termen scurt, mediu și lung, prin stabilirea 

direcțiilor dezvoltării localităților urbane și rurale în acord cu potențialul economic, social, 

cultural și teritorial al acestora și cu aspirațiile locuitorilor unităților administrative-

teritoriale; 

- asigură exercitarea atribuției prin care autoritatea executivă susține administrațiile locale 

în formularea și implementarea politicilor urbane integrate și durabile prin buna corelare 

a politicilor urbane naționale și locale cu contextul european și consolidarea coeziunii, 

competitivității și sustenabilității localităților din județ. 

 

Management organizațional 

 

Serviciul Dezvoltare Durabilă are următoarea structură: 

- Compartiment dezvoltare durabilă 

- Compartiment implementare și coordonare proiecte 

 

Managementul resurselor umane 

 

Serviciul Dezvoltare Durabilă a avut prevăzut în organigrama aprobată un număr de 8 

persoane, din care: prezenți la serviciu: 7 persoane, temporar vacante: 1 post.  

 

Proiecte aflate în etapa de implementare 

 

Proiect: ”Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri 

Urgențe, realizare heliport- Spitalul Județean de Urgență Bacău”, Cod SMIS 120780 

În data de 13.04.2019, Județul Bacău și Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Regional 2014 - 2020 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 

Organismul Intermediar POR - Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est au semnat contractul 

de finanțare nerambursabilă nr. 4116 pentru implementarea proiectului ”Lucrări de modernizare, 

extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, realizare heliport- Spitalul Județean de 

Urgență Bacău”, Cod SMIS 120780. 

Proiectul s-a derulat în perioada aprilie 2019 - decembrie 2022 și a fost finanțat din fonduri 

europene, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și 

sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea 

ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 

serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de comunități, Operațiunea B- Unități de primiri urgențe. 

Obiectivul general: îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești din cadrul Unității 

de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea asigurării unui acces echitabil 
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al cetățenilor județului la servicii de sănătate de calitate, cât mai aproape de nevoile individului și 

comunității. 

Rezultate: 

1. Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe circuit adulți din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Bacău; 

2. Sporirea capabilității de intervenție a SJU Bacău prin realizarea heliportului de suprafață 

în terasă care face posibil transportul pacienților critici pe cale aeriană cu elicopterele 

SMURD. 

Prin rezultatele obținute - realizarea unei infrastructuri spitalicești de urgență reabilitată, 

modernizată, dotată și a unui heliport de suprafață în terasă, s-a răspuns noilor provocări din domeniul 

medical, în sensul creării unui sistem integrat, ce a condus la îmbunătățirea accesului pacienților din 

județul Bacău și implicit din cadrul Regiunii Nord-Est, la servicii medicale de urgență.  

Din luna noiembrie 2022, de când a fost autorizat, heliportul SMURD Bacău a deservit deja 

9 zboruri de urgență. Au fost operate și 3 zboruri într-o singură zi, către unități sanitare din Iași, 

creându-se, astfel, condițiile ca pacienții critici să primească îngrijiri de specialitate care necesitau 

intervenția unor echipe medicale complexe.  

 

 
 
 

 
 
- Bugetul total al proiectului - 17.905.439,77 lei (inclusiv TVA); 

- Finanţare nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană - 4.785.900,00 lei; 

- Finanţare nerambursabilă din bugetul național - 1.914.360,00 lei;  

- Cofinanțarea beneficiarului la valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile - 11.205.179,77 

lei. 

 
Proiect: Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău, DJ 207d (limită 

județ Neamț – Traian - DN2f, km 28+000 - 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea- Podu 

Turcului - Izvoru Berheciului, km 25+000 - 83+368) și DJ 241a (Izvoru Berheciului- Secuieni, 

km 64+250 - 78+114) Cod SMIS 112047 
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POR/103/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în 

proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene/1/Creșterea gradului de 

accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea 

drumurilor județene. 

Obiectivul proiectului: Creșterea accesibilității comunelor din proximitatea rețelelor TEN-

T – DE 581 și DE 85, prin modernizarea tronsonului funcțional alcătuit din DJ 207D (km 28+000 - 

50+254), DJ 241 (km 25+000 - 83+368) și DJ 241A (km 64+250 - 78+114).  

Beneficiar: Parteneriatul dintre Județul Bacău și Comunele Răchitoasa, Dămienești, Izvoru 

Berheciului, Traian, Colonești, Podu Turcului, Glăvănești, Negri, Prăjești, Motoșeni, Secuieni 

Obiectivul general: 
Creșterea gradului de accesibilitate a localităților aferente comunelor Dămienești, Negri, 

Prăjești, Traian, Secuieni, Izvoru Berheciului, Colonești, Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podu 

Turcului situate în proximitatea rețelelor TEN-T - drum european E 581 și drum european E 85 prin 

modernizarea tronsonului funcțional alcătuit din drumurile județene DJ 207D (limită județ Neamț - 

Traian - DN2F, km 28+000 - 50+254), DJ 241A (Izvoru Berheciului- Secuieni, km 64+250 - 78+114) 

și DJ 241 (limită județ Vrancea- Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km 25+000 - 83+368). 

Rezultatele planificate și activitățile propuse vor conduce la realizarea obiectivului specific al Axei 

Prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, 

Stimularea mobilității regionale și terțiare la infrastructura TEN-T si la realizarea traseului regional 

prioritizat: ”REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMŢ – BACĂU, în 

corelare cu proiectul realizat de Consiliul Județean Neamț, prin contribuția acestora la atingerea 

indicatorilor de program și impactul derulării cu succes a proiectului asupra evoluției socio-

economice a zonei adiacente străbătute de tronsonul alcătuit din drumurile județene DJ 207D (limită 

județ Neamț - Traian - DN2F, km 28+000 - 50+254), DJ 241A (Izvoru Berheciului- Secuieni, km 

64+250 - 78+114) și DJ 241 (limită județ Vrancea - Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km 25+000 

- 83+368) și asupra nivelului de trai a populației din localitățile adiacente.  

Se propune îmbunătățirea parametrilor drumului modernizat astfel: 

- Creșterea vitezei de deplasare. Modernizarea segmentelor de drum va putea asigura o 

viteza de deplasare constanta, vitezele de proiectare a celor trei tronsoane fiind de 60 km/h, 

reprezentând o creștere de peste 30% față de viteza cu care se circulă în acest moment;  

- Creșterea capacitații portante a tronsonului funcțional prin asigurarea îmbrăcăminții 

asfaltice pe tot traseul. Acest lucru va conduce la creșterea capacitații portante a drumului, 

mai ales pe sectoarele de drum balastate, din pământ sau mixtura asfaltica grav afectate. 

Soluția tehnică propusă pentru reabilitare si modernizare a ținut cont de indicii de trafic 

actuali (conform datelor din studiul de trafic) și prognozați ce impun creșterea capacității 

portante a traseului pentru a asigura condiții de trafic sigur și cu respectarea parametrilor 

de exploatare proiectați ce sunt actualizați la cerințele actuale de trafic solicitat;  

- Creșterea gradului de siguranța rutieră. Proiectul prevede realizarea de investiții pentru 

siguranța rutieră: șanțuri si rigole 131.064 ml, 47.322 ml parapet, 94,46 km marcaje 

longitudinale, 3.462 buc. indicatoare rutiere, 943 borne de semnalizare, 136 treceri 

pietoni.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Asigurarea cu parametri optimi a segmentelor de drum DJ 207D (limită județ Neamț - 

Traian - DN2F, km 28+000 - 50+254), DJ 241A (Izvoru Berheciului - Secuieni, km 

64+250 - 78+114) și DJ 241 (limită județ Vrancea- Podu Turcului - Izvoru Berheciului, 

km 25+000 - 83+368 pentru desfășurarea unui trafic in condiții de siguranța si confort. 

Lucrările de intervenție pe 94,444 km vor conduce la îmbunătățirea parametrilor de 

calitate prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii și suprastructurii căii rutiere și a 

elementelor componente ale drumurilor. Tronsonul de interes regional traversează 11 

comune și 24 de localități (sate) și reprezintă unica și cea mai scurtă alternativă de acces 

a acestora la DN 2F și DN 11A și, prin aceste drumuri naționale la rețeaua TEN-T (E 85 
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și E 581). Peste 57% din lungimea drumului este situat in intravilanul localităților si va 

deservi serviciile publice. Se vor realiza/moderniza/reabilita 176 podețe amplasate în 

continuarea axei șanțurilor, din care 24 buc. pentru DJ 241A, 110 buc pentru DJ 241, 42 

buc pentru DJ 207D și amenajarea de 14.784 ml șanțuri periate, șanțuri de pământ si rigole 

carosabile (DJ 241A), 75.676 ml șanțuri și rigole (DJ 241) și ptr. DJ 207D 40 634 ml 

șanțuri si rigole; 17 poduri (pe DJ 241 - 12 poduri, pe DJ 241 A - 2 poduri, pe DJ 207D - 

3 poduri). În cadrul proiectului nu vor amenajate drumurile laterale, trotuare sau stații de 

autobuz. Va crește viteza medie de deplasare cu 30%. Va crește capacitatea portanta a 

tronsonului funcțional la clasa de trafic IV; 

2. Realizarea unor investiții dedicate populației deservite de traseul de drum județean 

reabilitat și modernizat. Se au în vedere activități pentru obținerea următoarelor rezultate 

imediate:  

a. execuția a 47.322 ml parapete de protecție; 

b.  execuția a 94,46 km marcaje longitudinal;  

c. amenajarea a 136 buc treceri de pietoni; 

d. montarea a 3.462 buc indicatoare rutiere, 943 borne de semnalizare (95 borne km 

si 848 borne km). 

Perioada de implementare este 23.11.2017 - 30.11.2023. 

- Valoare totală: 205.810.404,50 lei, conform Actului Adițional nr.5 la Cererea de 

Finanțare; 

- Asistență financiară nerambursabilă: 175.605.043,70 lei; 

- Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile și neeligibile:15.691.746,82 lei; 

- Valoare neeligibilă - ajustare preț materiale conform OG nr.15/2021: 14.513.613,98 lei. 

Stadiul fizic al execuției lucrărilor - decembrie 2022: LOT 1- DJ 207D: 100%, LOT 2- DJ 

241: 59%, LOT 3- DJ 241A: 75%. 

 

Proiect: ”COVID 19 - CONTROL - Sprijin pentru unitățile de învățământ special de 

stat din Județul Bacău”, Cod SMIS:143190, finanțare obținută prin Programul Operațional 

Infrastructura Mare, Axa Prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate 

de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu 

finanțare din REACT-EU, Operațiunea - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în 

contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. 

În data de 25 mai 2022, Județul Bacău și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, au semnat 

Contractul de finanțare nerambursabilă nr.1451 pentru implementarea proiectului “COVID 19- 

CONTROL - Sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din Județul Bacău”, SMIS 

143190. 

Durata de implementare a proiectului este de 13 luni, 25.05.2022 - 31.03.2023. 

Obiectivul general al proiectului vizează limitarea răspândirii virusului Sars-CoV-2, precum 

si a efectelor extrem de grave ale acestuia, în unitățile de învățământ pre-universitar special de stat 

din județul Bacău.  

Proiectul își propune dotarea cu echipamente de protecție/dispozitive medicale a celor 6 

unități de învățământ special preuniversitar de stat aflate în subordinea UAT Bacău și asigurarea 

desfășurării activității de învățământ în condiții de siguranță pentru 651 elevi si 294 persoane angajate 

din rețeaua școlară de învățământ special de stat din județul Bacău. Riscul creșterii numărului de 

cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se va diminua prin asigurarea echipamentelor de protecție 

și a dispozitivelor medicale, educarea/informarea privind acest virus și pregătirea corespunzătoare a 

personalului și a beneficiarilor pentru utilizarea echipamentelor de protecție achiziționate. 

Acest proiect completează și continuă intervențiile realizate de autoritățile centrale și locale 

județene în contextul apariției pandemiei COVID 19 la nivel mondial și național, contribuind la 

limitarea răspândirii virusului și a efectelor acestuia asupra populației județului Bacău, respectiv la 
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îmbunătățirea în timp util a capacității de răspuns a Consiliului Județean Bacău prin unitățile de 

învățământ special de la nivelul județului Bacău la aceasta criză.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Asigurarea implementării și monitorizării proiectului de către echipa de implementare; 

2. Realizarea dotării celor 6 unități de învățământ special de stat din județul Bacău, pentru 

651 elevi și 294 persoane angajate, cu echipamente de protecție și dispozitive medicale, 

achiziționate ulterior semnării contractului de finanțare. Unitățile de învățământ vizate în 

proiect sunt: Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bacău; Școala Gimnazială Specială 

”Maria Montessori” Bacău; Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Comănești, 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Comănești - secția Onești; Școala 

Gimnazială nr.7 Târgu Ocna, Școala Gimnazială nr.22 Bacău; 

3. Asigurarea activităților de informare și publicitate a proiectului; 

4. Realizarea auditului financiar al proiectului. 

Rezultate așteptate: 

Dotarea unităților de învățământ cu echipamentele de protecție/dispozitivele medicale, 

activitate care implică: 

- Realizarea achiziției dotărilor (echipamente de protecție si dispozitive medicale); 

- Dotarea unităților de învățământ cu echipamentele de protecție/ dispozitivele medicale 

achiziționate. 

Valoare totală proiect - 2,508,520.25 lei (TVA inclus); 

Cheltuieli totale eligibile - 2,508,520.25 lei; 

Cheltuieli totale nerambursabile - 2,508,520.25 lei. 

 

Proiect: ”Reabilitare și eficientizare energetică Complex Muzeal ”Iulian Antonescu”, 

str. 9 Mai, municipiul Bacău și schimbare destinație în Bibliotecă Județeană prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/a., finanțare obținută 

prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte, Componenta 

5 - valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 

publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

Obiectivul proiectului: renovarea energetică a Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” 

situat în municipiul Bacău, strada 9 Mai, nr.7.  

Imobilul, clădire-rețea formată din trei corpuri - A (P+3), B(P), și C (P+2) și un subsol general 

se află în proprietatea publică a Județului Bacău și are o suprafață construită desfășurată de 7051 mp. 

Rezultate așteptate:  

a) reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an); 

b) reducerea consumului de energie primară totală (kWh/m2/an); 

c) consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării 

proiectului (kWh/m2 an); 

d) arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2); 

e) reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an); 

f) puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice 

(număr); 

g) persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările 

climatice; 

h) alte tipuri de lucrări:  

i) repararea trotuarelor de protecție; 

j) repararea/construirea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare 

și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă; 

k) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; 

l) lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform 

prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; 
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m) suplimentar față de lucrările de modernizare energetică a clădirii, se vor prevedea 4 stații 

de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de 

încărcare per stație. 

Valoarea proiectului: de 15. 764.651,39 lei (fără T.V.A.) 

Toate activitățile/lucrările de reabilitare și eficientizare energetică realizate în cadrul 

proiectelor, care contribuie la obiectivele de mediu, vor fi conforme cu principiile prevăzute în 

Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului DNSH (”Do No Significant 

Harm”) de ”a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de 

redresare și reziliență (2021/C58/01). 

 

Proiect: ”Reabilitare, eficientizare energetică și extindere Complex Muzeal ”Iulian 

Antonescu”, Strada Nicolae Titulescu, Mun. Bacău” prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/a, finanțare obținută prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte, Componenta 5 - valul 

Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 

Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice: 

Obiectivul proiectului: renovarea energetică a Muzeului de Artă al județului Bacău situat în 

municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu, nr. 23. Imobilul aparține Complexului Muzeal ”Iulian 

Antonescu”, aflat în proprietatea Consiliului Județean Bacău, și are o suprafață construită desfășurată 

de 1005 mp.  

Clădirea Muzeului de Artă este o construcție unicat, cu regim de înălțime: Sp + P + 1E, 

subsolul parțial având destinația de depozit și spații tehnice, parterul și etajul având funcțiunile 

specifice unui muzeu.  

Rezultate așteptate: 
a) Renovarea energetică și creșterea performanței energetice, prin următoarele lucrări:  

- modernizarea anvelopei clădirii; 

- modernizarea instalațiilor clădirii; 

- măsuri pentru asigurarea calității aerului interior. 

b) Alte tipuri de lucrări:  

- repararea trotuarelor de protecție; 

- repararea/construirea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de 

colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă; 

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; 

- montarea unei stații de încărcare rapidă pentru vehiculele electrice cu putere de 22KW, 

cu două puncte de încărcare.  

Valoarea proiectului este de 4.494.425,10 lei (fără TVA). 

 

Proiecte în evaluare și contractare 

 

Proiect: PNNR/2022/C12/MS-0212 - Infrastructură spitalicească publică nouă cu titlul: 

”Spitalul Municipal Bacău Finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal Bacău și 

integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău” 

Obiectivul general al proiectului constă în atingerea celor mai înalte standarde în creșterea 

calității și eficienței îngrijirii spitalicești prin finalizarea execuției și integrarea Pavilionului 

Municipal Bacău în ansamblul medical al S.J.U Bacău, în vederea asigurării unui acces echitabil al 

cetățenilor județului la servicii de sănătate de calitate, cât mai aproape de nevoile individului și 

comunității. 

Atingerea obiectivului general al proiectului va răspunde noilor provocări din domeniul 

medical prin îmbunătățirea funcțională și modernizarea infrastructurii spitalicești existente în sensul 

reconfigurării spațiilor destinate activității medicale a secțiilor de Cardiologie, Neurochirurgie și boli 

cerebro-vasculare, Urologie, Oftalmologie, ORL, Neurologie, Bloc Operator, ATI, Nefrologie, 
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Dializa prin finalizarea execuției și integrarea Pavilionului Municipal în ansamblul medical al 

Spitalului Județean de Urgență Bacău, realizându-se un centru de excelență ce poate funcționa într-

un pavilion la standarde europene, oferind, totodată, posibilitatea de a utiliza spațiile eliberate pentru 

a asigura circuite funcționale și celorlalte secții existente, cât si dezvoltării de noi servicii/speciliatități 

medicale (chirurgie cardiovasculară, boli cerebrovasculare, hematologie, etc). 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

1. Finalizarea proiectării și execuției Pavilionului Municipal Bacău, realizarea unei clădiri 

nZEB+, cu sisteme informatice spitalicești integrate; 

2. Dotarea cu echipamente și aparatură medicală la standarde europene a Pavilionului 

Municipal Bacău din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău; 

3. Promovarea, conform regulilor de identitate vizuală, a activităților și noii infrastructuri 

spitalicești realizate. 

Rezultate așteptate:  

- infrastructură spitalicească nouă, dotată și integrată în ansamblul medical al SJU Bacău; 

- proiect și o investiție promovată conform Manualului de Identitate Vizuală al PNRR. 

Valoarea totală a proiectului este de 289.320.261,39 lei (inclusiv TVA) 

Contribuția proprie a Județului Bacău este de 14.466.013,07 lei  

Stadiu: proiectul se află în faza de contractare 

 

Proiect: ”Creșterea capacității de asistență medicală a Ambulatoriului din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Bacău prin înființare laborator de medicină nucleară (PET -

CT)” prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte, 

Componenta C12 - Sănătate - Investiția 3 Unități de asistență medicală ambulatorie. 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare a Ambulatoriului 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău prin înființarea laboratorului de medicină nucleară 

(PET -CT), contribuind astfel la creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a 

serviciilor medicale ambulatorii la nivel regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește 

starea de sănătate a populației din zonele defavorizate. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Obiectiv specific 1: Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Bacău prin înființare laborator de medicină nucleară PET-CT. 

Obiectiv specific 2: Dotarea laboratorului de medicină nucleară PET-CT din cadrul 

Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Bacău cu echipamente și dotări specifice care să 

contribuie la creșterea accesului la serviciile medicale de diagnosticare, tratare și monitorizare a 

afecțiunilor oncologice. 

Rezultate așteptate: 

a) consolidarea și extinderea pe orizontală a clădirii; 

b) lucrări/soluții de eficientizare energetică a clădirii: 

c) soluții pentru utilizarea surselor de energie regenerabilă: 

d) realizarea lucrărilor de instalații: 

e) amenajări exterioare. 

Valoarea proiectului este de 14.038.462,22 lei, (fără TVA), din care valoarea totală eligibilă 

este de 10.419.402,11 lei (fără TVA).  

Contribuția proprie la proiect este de 3.619.060,11 lei (fără TVA). 

Stadiu: proiectul se află în faza de contractare 

 

Proiect: ”Îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Județean de Urgență 

Bacău prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale” prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte, 

Componenta C12 - Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice- I2.4. 
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Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-

0024. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului 

Județean de Urgență Bacău prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de 

infecții nosocomiale. Prin proiect se urmărește modernizarea și dotarea infrastructurii sanitare la 

nivelul standardelor internaționale, în vederea respectării cadrului legislativ privind prevenirea, 

diagnosticarea și tratarea infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale (Legea 

nr.3/2021). 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Obiectiv specific 1: Reabilitarea și Modernizarea Bloc operator - Secție chirurgie ortopedie și 

Secție ATI, în cadrul Spitalului de Pediatrie Bacău; 

Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea Laboratorului de analize microbiologice specializate; 

Obiectiv specific 3: Dotarea Spitalului Județean de Urgență Bacău cu echipamente destinate 

reducerii IAAM. 

Rezultate așteptate: 
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău prin: 

a) extinderea și reabilitarea blocului operator pediatrie;  

b) modernizarea și dotarea laboratorului de analiză de microbiologie specializat; 

c) achiziționarea de echipamente și materiale destinate reducerii infecțiilor nosocomiale. 

Valoarea proiectului este de 47.416.486,64 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală 

eligibilă este de 35.298.263,38 lei (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă de 12.118.223,26 lei 

(inclusiv TVA). 

Contribuția proprie la proiect este de 19.530.858,57 lei (inclusiv TVA), reprezentând 

achitarea cheltuielilor neeligibile (12.118.223,26 lei cu TVA), cât și contribuția de 21% din valoarea 

totală eligibilă a proiectului, în cuantum de 7.412.635,31 lei (inclusiv TVA), reprezentând 

cofinanțarea proiectului 

Stadiu: proiectul se află în faza de evaluare tehnico-financiară 

 

Proiect: ”Reabilitare și eficientizare energetică, reparații capitale clădire secție 

Oftalmologie -Spitalul Județean de Urgență Bacău”, finanțat în cadrul Programul Național 

Redresare și Reziliență 2022, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru 

eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiune B.1: Renovarea integrată (consolidare 

seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare 

energetică integrată a clădirilor publice: PNRR/2022/C5/2/B.1/1. 

Obiectivul general al proiectului: lucrări de renovare energetică integrată a secției 

Oftalmologie - Spitalul Județean de Urgență Bacău, str. Spiru Haret nr. 2- 4, Municipiul Bacău. 

Lucrările de intervenție constau în lucrări pentru consolidarea seismică, renovarea energetică și de 

creșterea performanței energetice a clădirii Secției Oftalmologie -Spitalul Județean de Urgență Bacău. 

Toate lucrările de renovare vor respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind 

aplicarea principiului DNSH de ”a nu aduce prejudicii semnificative”, în temeiul Regulamentului 

privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). 

 

Rezultate așteptate:  

Implementarea proiectului va conduce la îndeplinirea indicatorilor apelului de proiecte: 

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an); 

- reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m2 an); 

- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării 

proiectului (kWh/m2 an);  

- arie desfășurată de clădire publică, consolidată și renovată energetic (m2); 

- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an); 

- persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice. 
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Bugetul proiectului este de 6.792.932,184 lei (fără T.V.A), respectiv 1.379.920 euro (fără 

T.V.A.). 

Stadiu: proiectul se află în faza de evaluare tehnico-financiară. 

 

Proiect: ”Acord de implementare între Județul Bacău și Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor publice și Administrației, privind decontarea din FSUE” (Fondul de Solidaritate al 

Uniunii Europene pentru operațiunile de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de 

COVID-19 în România la începutul anilor 2020) a cheltuielilor efectuate pentru obiectivul:  

- sprijin pentru menținerea în activitate a personalului medical și a personalului altor servicii 

de urgență, inclusiv costurile aferente cu personalul suplimentar; controale sanitare; 

salubrizarea clădirilor și a instalațiilor;  

- sprijin pentru menținerea în funcțiune a personalului medical și a altor servicii de urgență, 

inclusiv costurile suplimentare cu personalul aferente. 

Prin Cererea de rambursare s-a solicitat, de către Consiliul Județean Bacău, decontarea sumei 

totale de 2.001.994,00 lei, sumă care urmează a fi restituită Consiliului Județean Bacău, în primul 

trimestru al anului 2023. 

Plata stimulentelor mai sus-menționată s-a efectuat ca urmare a fondurilor transferate din 

bugetul local către Spitalul județean de urgență Bacău, unitate subordonată Consiliului Județean. 

Stadiu: proiectul se află în faza de pre-contractare. 

 

Proiecte viitoare 

 

Proiect: ”Construire Centru paliativ și de recuperare pediatrică” prin Programul de 

finanțare: Programul Sănătate 2021 - 2027, Componenta/axa: Prioritatea 2. Servicii de reabilitare, 

paliație și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, 

impactului dizabilității și profilului de morbiditate; A. Investiții în infrastructura publică a unităților 

sanitare acuți în vederea transformării acestora în unități sanitare care furnizează servicii de 

reabilitare/recuperare, servicii de paliație. 

Obiectivul general al proiectului este ameliorarea condițiilor de desfășurarea a actului 

medical, creșterea capacității de prelucrare a cazurilor și asigurarea unui nivel de răspuns adecvat 

nevoilor acestora, prin dotarea cu echipamente și mobilier standardizate. 

Obiective specifice: 

1. Îmbunătățirea calității vieții pacienților și a familiilor acestora atunci când se confruntă cu 

o boală amenințătoare de viață, prin prevenirea și înlăturarea suferinței, prin prevenirea și 

înlăturarea suferinței, prin identificarea precoce, evaluarea corectă și tratamentul durerii a 

altor probleme fizice, psiho-sociale și spirituale precum și posibilitatea recuperării 

medicale a pacienților; 

2. Identificarea oportunităților generate de dorința efectuării unui act medical cât mai 

profesionist și de calitate în ceea ce privește îngrijirea și sănătatea copiilor se impune 

realizarea unui pavilion modern și dotat cu tehnologie de ultimă generație; 

3. Evoluția îngrijirii medicale paliative moderne, precum și a recuperării medicale presupune 

integrarea ei în procesul continuu de tratament și asistență completă a bolnavului incurabil, 

încă din faza de diagnostic a unei boli incurabile sau cu prognostic limitat. 

Alte obiective:  

- Crearea și modernizarea infrastructurii sanitare; 

- Creșterea accesului la îngrijire și intervenții medicale pentru locuitori; 

- Dezvoltarea localității; 

- Păstrarea și crearea de locuri de muncă. 

Rezultate așteptate: un centru paliativ și de recuperare pediatrică functional. 

Buget estimat: 86.432.316,89 lei cu TVA 
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Proiect: ”Lucrări de intervenție (reabilitare și modernizare) la clădirea Vivariu, Bacău” 

prin Programul de finanțare: Programul Regional 2021 - 2027, Componenta/axa: RSO2.1 

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - 2.Investiții în 

clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice, prin îmbunătățirea izolației termice 

(obligatoriu) a anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor, crearea/reabilitarea/modernizarea 

sistemelor de ventilare și climatizare (inclusiv sisteme de răcire pasivă), înlocuirea instalațiilor de 

producere și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajere cu surse regenerabile (cu 

excepția biomasei) la scară mică, etc. 

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică 

a clădirii Vivariului din Bacău. 

Rezultate urmărite: intervențiile care vor fi propuse pentru clădire vor conduce la o reducere 

a consumului de energie primară semnificativă în funcție de gradul de intervenție (renovare energetică 

moderată sau renovare energetică aprofundată) în comparație cu starea de pre-renovare. 

Indicatori urmăriți în proiectele ce vizează eficientizarea energetică:  

- Consumul anual de energie primară (kWh/m2 an); 

- Consum anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an); 

- Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2); 

- Nivel de emisii de gaze cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an). 
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2. Serviciul Relaţii Externe şi Dezvoltarea Mediului Antreprenorial 

Serviciul Relații Externe și Dezvoltarea Mediului Antreprenorial are, în principal, următoarele 

atribuții: 

- identificarea surselor de finanțare externă puse la dispoziție de Comisia Europeană, 

precum și alte surse de finanțare existente și care se pretează a fi implementate de către 

Consiliului Județean; 

- corelarea necesităților de finanțare cu cele mai potrivite surse astfel încât proiectele să 

poată îndeplini toate condițiile de eligibilitate; 

- mărirea impactului investițional prin gestionarea eficientă a programelor și proiectelor 

europene prin elaborarea documentației de proiect (cerere de finanțare, studii, rapoarte, 

etc) cu depunere spre finanțare direct la Comisia Europeană; 

- crearea și dezvoltarea unei relații solide cu reprezentanți ai mediului de afaceri, la nivel 

local (jud. Bacău), regional (Regiunea Nord-Est), European;  

- atragerea investițiilor private în județul Bacău;  

- susținerea mediului de afaceri local. 

 

Managementul resurselor umane 

 

Serviciul Relații Externe și Dezvoltarea Mediului Antreprenorial are prevăzut, în organigrama 

aprobată, un număr de 8 persoane, din care: prezenți la serviciu – 8 persoane, temporar vacante- 0 

posturi. 

 

Activitatea în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

 

- scriere și implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă; 

- întocmirea de rapoarte de progres/rapoarte trimestriale/etc., tot ce derivă din 

implementarea proiectelor (notificări, încărcare electronică, întocmire caiete de sarcini, 

legătura cu ofițerul de proiect ADR/Minister, Comisia europeană, etc); 

- identificarea diferitelor axe prioritare/programe cu finanțare europeană în care Consiliul 

Județean este eligibil; 

- identificarea axelor prioritare/programe cu finanțare europeană în care Consiliul Județean 

poate fi partener; 

- furnizarea de date către prestatori (firme de consultanță, proiectanți, etc) și monitorizarea 

implementării contractelor.  

 

Proiecte contractate 

 

Proiect:“Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul 

copiilor celor mai vulnerabili din România PN 3002” 

Proiectul este inițiat de UNICEF România în parteneriat cu Consiliul Judetean Bacău, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, 

Primăria Moinești, Primăria Bacău, Primăria Colonești, Primăria Corbasca și Primăria Brașov este 

finanțat de Granturile Norvegiene și Spațiului Economic European 2014-2021 prin Fondul Român de 

Dezvoltare Socială. 

Proiectul are 2 componente majore:  

- Crearea și operaționalizarea a 5 Centre Comunitare Integrate (CCI) care vor deservi 16 

comunități locale din județele Bacău (Bacău, Moinești, Colonești, Corbasca și 11 

comunități limitrofe rurale) și Brașov; 
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- Promovarea conceptului de ”Localități prietene ale copiilor” în cadrul comunităților 

implicate și crearea cadrului optim pentru participarea copiilor la luarea deciziilor la nivel 

local. 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 31 luni, respectiv 01 iunie 2021 - 31 decembrie 2023. 

Bugetul total al proiectului este de 25.680.576 Lei, respectiv peste 5 milioane Euro, finanțat 

prin Granturile Norvegiene și Spațiul Economic European 2014 - 2021, Programul ”Dezvoltare locală 

și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, Apel restrâns de propuneri de proiecte 

„Reducerea sărăciei” gestionat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la incluziunea socială a tuturor copiilor 

şi adolescenţilor, în special a celor vulnerabili, prin servicii de sănătate, educaţie şi protecţie a 

copilului (servicii comunitare şi specializate integrate) de calitate, echitabile şi coordonate, precum 

şi prin norme sociale protective. 

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

- Cel puţin 3.400 de copii vulnerabili şi 3.000 de părinţi şi persoane care au în grijă copii din Braşov 

şi din localităţile ţintă din judeţul Bacău (Moineşti, Bacău, Coloneşti, Corbasca şi cel puţin alte 11 

localităţi rurale) beneficiază de servicii comunitare şi specializate integrate [asistenţă socială, 

asistenţă medicală şi educaţie (timpurie)], organizate în cadrul a 5 Centre de Servicii Comunitare 

Integrate (CCI). 

- Cinci municipii/oraşe/comune (Moineşti, Bacău, Corbasca, Coloneşti şi Braşov) se angajează să 

respecte drepturile copilului conform Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului prin 

integrarea vocilor, nevoilor şi priorităţilor copiilor în politicile publice, programele şi deciziile 

publice care le influenţează viaţa şi viitorul. 

- Experienţele, bunele practici şi lecţiile învăţate (inclusiv datele generate şi studiile de costuri) în 

cadrul proiectului sunt documentate şi diseminate autorităţilor naţionale în vederea utilizării pentru 

elaborarea de legislaţiei şi a politicilor naţionale relevante referitoare ia servicii comunitare integrate 

(digitale). 

Rolul Consiliului Județean Bacău în acest proiect este de a asigura sprijin și consiliere de specialitate 

partenerilor în activitățile proiectului și de a coordona implementarea proiectului la nivelul județului Bacău. 

În acest sens, echipa de implementare a proiectului constituită la nivelul CJ Bacău 

coordonează, monitorizează și consiliază partenerii din județ privind aspectele juridice, financiare, 

gestiunea resurselor umane, implementarea și monitorizarea proiectului etc. Totodată, membrii 

echipei asigură comunicarea între parteneri, mediază și identifică cele mai bune soluții pentru 

eventuale blocaje în conformitate cu cadrul legal specific, resursele și disponibilitatea partenerilor și 

experiența deținută de către membrii echipei în proiecte și activități similare. 

În anul 2022: 

- au fost create și sunt operaționale cele 4 Centre Comunitare Integrate în Bacău, Moinești, 

Colonești și Corbasca care deservesc și 11 comunități limitrofe rurale din județ arondate; 

- peste 1200 de copii vulnerabili şi părinţi sau persoane care au în grijă copii din judeţul 

Bacău (Moineşti, Bacău, Coloneşti, Corbasca şi cele 11 localităţi rurale arondate) au 

beneficiat în primul an al proiectului de servicii specializate, respectiv servicii de asistenţă 

socială, asistenţă medicală şi educaţie (timpurie) în cadrul celor 4 Centre Comunitare 

Integrate; 

- în cadrul celor 4 Centre Comunitare Integrate, își desfășoară activitatea 11 specialiști care 

realizează servicii de kinetoterapie, psihologie și consiliere psihologică, logopedie, sprijin 

și îndrumare în procesul de educație etc.; 

- au fost selectate școlile, grădinițele și echipele de cadre didactice care vor parcurge 

module de formare profesională în domeniile educație incluzivă și educație timpurie; 

- la nivelul celor 4 comunități locale din județ, au fost create și operaționalizate Consiliile 

Locale ale Copiilor care vor funcționa pe lângă Consiliile Locale cu rol consultativ în 

deciziile care privesc copiii acestor comunități; 
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- la nivel national, funcționează Consiliul Național de Coordonare cu rol în implementarea 

inițiativei ”Localitate Prietenă a Copilului”; 

- la nivelul celor 4 Centre comunitare au fost organizate activități sociale, de educație, 

excursii, cursuri și consiliere pentru beneficiarii proiectului; 

- prin cele 4 centre comunitare, beneficiarii proiectului au acces la servicii medicale 

specializate, conform analizelor de nevoi realizate la nivelul comunităților, respectiv: 

pediatrie, ginecologie, stomatologie, ortopedie, reumatologie, psihiatrie, medicină internă 

etc.;  

- Centrul Comunitar Integrat Colonești este primul centru comunitar acreditat la nivel 

național. Astfel, locuitorii comunei și ai comunităților arondate au acces pentru prima dată 

la servicii ale medicilor specialiști în cadrul unor cabinete medicale amenajate și dotate la 

standarde europene care funcționează în cadrul centrului. 

 

Proiect: HAPPY - EU - Vivre quelque part en Europe - 615084-CITIZ-1-2019-2-FR-

CITIZ-NT  

Proiectul HappyEU abordează subiectul conviețuirii, valorilor europene și cetățenia activă 

dintr-o perspectivă europeană. Partenerii din proiect, aparținând unor spații geografice și culturale 

diferite, vor prezenta fiecare câte 5 persoane sau organizații, care, prin acțiunile lor și implicarea 

în viața comunităților, au influențat decisiv dezvoltarea acestora, au contribuit la crearea și 

dezvoltarea unor punți între cetățenii europeni printr-un dialog intercultural, contribuind astfel la 

promovarea diversității în spațiul european.  

Prin intermediul activităților proiectului, se urmărește promovarea cetățeniei europene active, 

încurajarea pentru participarea democratică și civică, dar și identificarea și conștientizarea 

problemelor europene actuale.  

Proiectul este implementat de către Maison de l’Europe (Paris- Franța) alături de parteneri din 

Franța (Vincennes), Spania (Caceres), Germania (Ulm), Portugalia (Primăria orașului Cuba) și 

România (Consiliul Județean Bacău). 

Pe baza modelelor propuse de fiecare participant, în cadrul proiectului, se va realiza o 

expoziție în cadrul căreia vor fi prezentate cele 25 de profiluri, poveștile lor de viață, precum și 

modul în care aceștia, prin acțiunile lor, și-au pus amprenta asupra comunităților în care trăiesc în 

prezent. Astfel, fiecare partener își evidențiază capitalul uman și invită cetățenii să se implice prin 

crearea de spații de dezbatere.  

În acest fel, cetățenii din medii foarte îndepărtate de problemele europene sunt invitați să 

participe și să discute. 

După activitățile de management al proiectului, întâlniri de lucru organizate pe Zoom, 

identificarea personalităților locale și crearea materialului foto al expoziției, realizate în anul 

2021, în anul 2022 au fost realizate și vernisate patru expoziții și trei conferințe la sediul 

partenerilor din proiect, astfel:  

- 12 - 13.04.2022 - Bacău, a avut loc inaugurarea expoziției ”Trăind undeva în Europa - 

Happy EU”, la Muzeul ”Iulian Antonescu” din Bacău, în prezența autorităților județene și 

a cetățenilor prezentați în expoziție, precum și a invitaților locali și a unei clase de elevi. 

Expoziția a fost deschisă publicului larg până la sfârșitul lunii iunie. Totodată, la 

Universitatea din Bacău, a fost organizată conferința”Criza energetică: o provocare sau o 

oportunitate pentru spațiul European”, la care au participat 166 de persoane. 

- 26 - 27 mai 2022, în localitatea Cubadin Portugalia, fost vernistă expoziția foto 

organizatătă la muzeul ”Casa Museu Fialho de Almeida”. A fost organizată o conferință 

la Biblioteca Municipală, cu 75 de participanți, pe tema dezvoltării locale. Întâlnirea a 

avut loc în timpul Festivalul ”Feira do Cante e das Tradicoes”, Cuba (Portugalia), un oraș 

cu 4700 de locuitori. 
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- 5 și 7 iunie 2022, la Caceres (Spania), a fost inaugurată expoziția ”Trăind undeva în 

Europa - Happy EU”, la Centrul Expozițional din Caceres, unde au fost prezenți 75 de 

participanți. 

- 30 iunie - 1 iulie 2022, a avut loc la Ulm (Germania), închiderea expoziției ”Living 

somewhere in Europe - Happy EU”, la Biblioteca Municipală din Ulm, care a fost expusă 

în luna iunie 2022 și conferința intitulată ”Regiunea Dunării la răscruce de drumuri” 

organizată la ”City House”. Evenimentul a avut loc în timpul Festivalului Dunării, care a 

reunit 360.000 de persoane și țările din regiunea Dunării. 

 

Proiecte admise pe lista de rezervă 

 

Proiect:„Dezvoltarea infrastructurii învățământului special online în județul Bacău”, 

Cod SMIS:144940 

Proiectul a fost depus în cadrul programului de finanțare POC/882/2/4/ Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-

sănătate si e-cultură/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: prevenirea riscului de infectare cu 

coronavirusul SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ preuniversitar special de stat din județul 

Bacău, prin crearea condițiilor necesare desfășurării tuturor activităților didactice aferente 

procesului de învățământ in mediul online.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

- asigurarea accesului elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar special de stat din 

județul Bacău la procesul de învățare în mediul on-line, prin dotarea acestora cu tablete 

pentru uz școlar cu acces la internet; 

- desfășurarea în bune condiții a activităților cadrelor didactice din unitățile de învățământ 

preuniversitar special de stat, prin dotarea sălilor de clasa cu echipamente/dispozitive 

electronice din domeniul tehnologiei informației astfel încât sa fie asigurata calitatea 

învățământului online. 

Buget total proiect: 2.076.746,35 lei 

Valoare nerambursabilă: 2.035.123,96 lei 

Cofinanțare CJ Bacău: 41.622,39 lei 

 

Proiecte în evaluare 

 

Proiect: Life Clean energy Transition - type of action: LIFE-PJG proiectul “Plan de 

acțiuni pentru un viitor sustenabil”.  

Acronim : ENRES  

Autoritățile locale și regionale reprezintă o pârghie decisivă pentru ca UE să își atingă 

obiectivul de neutralitate a emisiilor de carbon până în 2050. CJ Bacău se implică activ și încearcă, 

prin atragerea de fonduri europene, direct de la Comisia Europeană, să reușească să facă tranziția 

către surse regenerabile de energie. 

Consiliul Județean Bacău, alături de Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, și o serie de 

parteneri europeni (Politechnika Krakăwska, Stowarzyszenie Gmin Polksa SIEC Energie Cites 

Universita Degli Studi di Roma la Sapienza și Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della 

provincia di Rieti) a depus în cadrul apelului Life Clean energy Transition - type of action: LIFE-

PJG proiectul “Plan de acțiuni pentru un viitor sustenabil”.  

Fiind printre primele apeluri lansate, în cadrul Programul pentru Mediu și Acțiune Climatică 

(LIFE)  2021 - 2024 de către Comisia Europeană, acesta își propune să ofere autorităților locale 

și regionale capacitatea necesară pentru a furniza planuri și strategii durabile pentru tranziția 

energetică. 
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Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă adoptarea de măsuri privind creșterea eficienței 

energetice în cadrul clădirilor publice aparținând Consiliului Județean și identificarea de soluții 

care să conducă la: 

- consum redus de energie în clădiri; 

- îmbunătățirea eficienței energetice prin managementul energiei în clădiri; 

- surse alternative de energie; 

- infrastructură integrată (depozitare, pompe de căldură, termoficare). 

Ca rezultate sunt preconizate: 

- Plan de acțiune privind tranziția și creșterea eficienței energetice în clădirile publice; 

- implementarea soluției identificate în cadrul unei clădiri publice (Centrul de Servicii 

Sociale ”Ghiocelul” Bacău). 

Total valoarea proiectului depus: 1.605.200 euro. 

 

Asocieri/parteneriate/protocoale 

 

Atribuțiile Serviciului Relații Externe și Dezvoltarea Mediului Antreprenorial, în domeniul 

de asocieri/parteneriate/protocoale, includ scrierea proiectului și elaborarea bugetului, întocmirea 

proiectului HCJ (raport, expunere și hotărâre), monitorizarea proiectului, întocmirea referatelor de 

plată etc. 

 

Proiect: ”Conferinţa internaţională OPROTEH 2022 organizată cu prilejul aniversării 

a 46 de ani de învăţământ tehnic superior la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău” 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău a solicitat sprijinul Județului Bacău în, vederea 

organizării și desfășurării proiectului ”Conferinţa internaţională OPROTEH 2022, organizată cu 

prilejul aniversării a 46 de ani de învăţământ tehnic superior la Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău”, eveniment de promovare a valorilor ştiinţifice şi culturale. 

Cu ocazia aniversării a 46 de ani de învăţământ tehnic superior, Universitatea ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Inginerie, a organizat, în perioada 25 - 27 mai 2022, a 17-

a Conferinţă Internaţională de Optimizare a proiectării constructive tehnologice în construcţia de 

maşini - OPROTEH 2022. 

 Scopul proiectului:dezvoltarea cercetării stiinţifice fundamentale si aplicative în domeniul 

ingineriei, prin reuniunea unui larg colectiv de profesori universitari, cercetători si doctoranzi, în 

vederea prezentării unor lucrări stiinţifice originale şi a tendinţelor existente în cercetarea ştiinţifică 

internaţională. 

Obiectivele proiectului: 

- promovarea valorilor ştiinţifice și culturale; 

- dezvoltarea colaborărilor ştiinţifice în domeniul ingineriei între diferitele comunităţi 

ştiinţifice de pe plan local, naţional și internaţional; 

- continuarea tradiţiei de a organiza această manifestare ştiinţifică; 

- creşterea vizibilităţii și promovarea judeţului Bacău. 

La Conferinţa Internaţională OPROTEH 2022, au participat, în mod direct, 120 de persoane 

(profesori din universităţi, cercetători, doctoranzi, ce au prezentat lucrări ştiinţifice la această 

conferinţă) şi în mod indirect 200 persoane (cercetători, profesori, doctoranzi, studenţi, agenţi 

economici din România, Franţa, Italia, Bulgaria, Spania și Republica Moldova). 

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău a 

solicitat sprijinul financiar în valoare de 43.200,00 lei, reprezentând cheltuieli de cazare, transport, 

cheltuieli specifice manifestării, și cheltuieli materiale publicitare. 
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Proiect: Concursul regional pe teme economice “Ion Ionescu de la Brad” 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Științe Economice, a 

organizat proiectul Concursul regional pe teme economice “Ion Ionescu de la Brad” etapa finală, în 

colaborare cu Liceul ”Vasile Conta” Tg. Neamț, Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu" Focșani, 

Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Bârlad, Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău, Liceul 

Tehnologic”Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc, Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci, 

eveniment de promovare a excelenței în educție precum și a parteneriatului educațional. 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău,  prin Facultatea de Științe Economice, a solicitat 

sprijinul Județului Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului Concursul regional pe teme 

economice “Ion Ionescu de la Brad”, etapa finală organizată în parteneriat cu șase licee tehnologice, 

din județele Bacău, Neamț, Harghita, Vrancea, Vaslui și Galați. 

Scopul proiectului a fost constituit de promovarea experienței economice a elevilor, în vederea 

valorizării noilor cunoștințe în domeniu și creșterea calității procesului instructiv-educativ, prin 

stimularea spiritului competițional și de fair-play. 

Obiectivele proiectului:  

- stabilirea unor strategii și metodologii comune în ceea ce privește derularea activităților 

competiției școlare la nivel regional; 

- promovarea științelor economice, în spiritul valorilor democrației, al standardelor morale, 

al libertăților educaționale, al deschiderii spre integrare în spațiul de cultură și civilizație 

europeană; 

- evaluarea cunoștințelor și abilităților elevilor, în condiții de concurs, la exigențele 

economiei reale; 

- valorificarea bunelor practici în domeniul curriculumului economic, în predare, învățare 

și evaluare; 

- promovarea reciprocă, în cadrul activităților comune, a imaginii instituțiilor partenere. 

La etapa finală a Concursului regional pe teme economice ”Ion Ionescu de la Brad”, au 

participat peste 180 de elevi din județul Bacău și alte 5 județe (Neamț, Vaslui, Vrancea, Harghita și 

Galați), care s-au calificat în etapele prealabile desfășurate la nivelul județean. De asemenea, la 

eveniment au participat și cadre didactice implicate în desfășurarea evenimentului, în calitate de 

însoțitori ai elevilor (peste 30 de profesori), sau ca organizatori (peste 20 cadre didactice universitare) 

precum și invitați din instituțiile descentralizate și din partea altor instituții de învățământ de la nivelul 

județului Bacău. 

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, prin 

Facultatea de Științe Economice, a solicitat sprijinul financiar în valoare de 22.590,00 lei, 

reprezentând cheltuieli de masă, cheltuieli specifice manifestării si cheltuieli materiale publicitare. 

 

Proiect: ”Excursie În Orașul Marii Uniri” 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, a solicitat sprijinul Județului Bacău în vederea 

organizării și desfășurării proiectului ”Excursie În Orașul Marii Uniri”, eveniment organizat 

împreună cu Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni și Liga Studențească. Acest proiect se 

organizează în fiecare an, începând cu 2011. Studenții au ocazia să viziteze Muzeul Unirii și să 

participe la toate acțiunile care sunt organizate în cadrul evenimentului din Cetatea Alba Iulia. 

Scopul proiectului a fost acela de a cultiva sentimentul de dragoste față de țară, față de istorie 

și față de neamul românesc, deprinderea de a cinsti zilele naționale și sărbătorile neamului. 

Obiectivele proiectului: 

- cunoaștere a istoriei naţionale; 

- prețuire a evenimentelor care au dus la constituirea statului național unitar român;  

- înţelegerea actului Unirii ca ideal permanent al românilor de pretutindeni;  

- localizare în timp şi spaţiu a evenimentului istoric;  

- creşterea vizibilităţii și promovarea judeţului Bacău. 
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În cadrul proiectului ”Excursie În Orașul Marii Uniri”, au participat aproximativ 50 de 

studenți din cadrul universității care au manifestat interesul pentru activitățile culturale de 1 

Decembrie. Studenții au fost din județul Bacău și din Republica Moldova.  

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău a 

solicitat sprijinul financiar în valoare de 8.400,00 lei, reprezentând cheltuieli de transport și masă. 

 

Proiect: ”Reuniunile Culturale Alecsandriada, ediția a VI-a” 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, a solicitat sprijinul Județului Bacău în vederea 

organizării și desfășurării proiectului ”Reuniunile Culturale Alecsandriada, ediția a VI-a”, eveniment 

organizat împreună cu Societatea Cultural-Științifică ”Vasile Alecsandri” Bacău. Acest proiect se află 

la ediția a VI-a. 

Judeţul Bacău a dat ţării şi lumii numeroase personalităţi din cele mai diverse domenii. Dintre 

acestea, două piscuri scriitoriceşti au fost concentrate într-un enunţ aparţinând lui Gabriel Bacovia, 

fiul poetului: ”A-ul şi B-ul literaturii române s-au ivit în Bacău”. Aşadar, Alecsandri (1818 - 1890) şi 

Bacovia (1881 - 1957) sunt emblemele culturale băcăuane de primă mărime, ceea ce a atras şi 

admiraţia celor din afara graniţelor României. Un exemplu este cel al lui Yin Yuguo (2002 - 2019), 

cursant al Facultăţii de Litere a Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău. Acțiunea se îndreaptă şi 

către marcarea evenimentelor anului în care ne aflăm, iar unul dintre subiecte este bi-centenarul 

naşterii lui George Sion (autorul imnului „Limba românească”), contemporan cu Vasile Alecsandri. 

Scopul proiectului: promovarea valorilor culturale fundamentale referitoare la spaţiul spiritual 

băcăuan. 

Obiectivele proiectului:  

- să reconstituie informaţii cu privire la existenţa personalităţilor locale din domeniul 

culturii; 

- să se asigure continuitatea unei manifestări cultural-ştiinţifice, aflată la ediţia a VI-a;  

- să asocieze valorile eterne ale unei colectivităţi (memorie, limbă naţională, spiritualitate 

locală) cu realităţile concrete din spaţiul proxim şi cel determinat istoric;  

- să aplice consecvent şi riguros ştiinţific normele de comunicare umană (reguli generale şi 

reguli particulare: compoziţionale, ortografice şi de punctuaţie);  

- să coreleze identităţile naţionale cu cele internaţionale, în vederea optimizării formării 

individului ca fiinţă desăvârşită moral, estetic;  

- cresterea vizibilităţii si promovarea judeţului Bacău. 

În cadrul proiectului ”Reuniunile Culturale Alecsandriada, ediția a VI-a”, au participat 

aproximativ100 de studenți din cadrul universității, iar concursul de ortografie s-a adresat studenților 

cu profil pedagogic şi filologic.   

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a 

solicitat sprijinul financiar în valoare de 13.950,00 lei, reprezentând cheltuieli pentru promovare, 

cazare, transport.   

 

Proiect: ”Manifestări prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la înființarea 

Universității”George Bacovia” din Bacău 7 - 11 noiembrie 2022” 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău a solicitat sprijinul Județului Bacău, în vederea 

organizării și desfășurării proiectului ”Manifestări prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la 

înființarea Universității ”George Bacovia” din Bacău” 7 - 11 noiembrie 2022”, eveniment de 

promovare a valorilor ştiinţifice şi culturale. 

În cei 30 de ani de funcţionare, Universitatea ”George Bacovia” din Bacău a contribuit la 

dezvoltarea comunităţii locale şi la recunoaşterea Bacăului ca un centru important în domeniul 

educaţional (pentru 15.000 de absolvenți în domeniile economic, juridic și administrație publică), 

ştiinţific (colaborare cu universități din peste 30 de țări în organizarea de conferințe și publicare de 

articole științifice) și antreprenorial (prin implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, 
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menite să dezvolte spiritul antreprenorial și să susțină investițiile și crearea de noi locuri de muncă, 

mai ales în regiunea de Nord-Est a României). 

Scopul proiectului: crearea unui cadru care să faciliteze transferul rezultatelor cercetării 

științifice către mediul economic și cel administrativ și un dialog relevant între mediul academic, 

reprezentați ai mediului privat și ai administrației publice, pentru identificarea posibilelor soluții la 

provocările actuale. 

Obiectivele proiectului : 

- Ziua porților deschise la Universitatea ”George Bacovia” din Bacău; 

- prezentarea, diseminarea și promovarea rezultatelor științifice în domeniu; 

- îmbunătățirea calității cercetării științifice și a dezbaterilor prin promovarea specialiștilor 

recunoscuți la nivel național și internațional; 

- medierea cooperării directe între universitate și mediul economic pentru creșterea calității 

capitalului uman; 

- organizare pavilion expozițional de carte; 

- publicarea cercetărilor prezentate la conferință în Revista Economy Transdisciplinaty 

Cognition, indexată în următoarele baze de date internaționale: Index Copernicus; 

Cabell’s; ProQuest; EBSCO; SCIPIO; Cite Factor (Academic Scientific Journals); 

- concurs de eseuri pe teme juridice, pe teme de administrarea afacerilor, management și 

administrație publică, concurs eseuri la S.N.P.A.P Tîrgu Ocna; 

- mese rotunde/work-shopuri/dezbateri. 

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Universitatea „George Bacovia” din Bacău a 

solicitat sprijinul financiar în valoare de 40.800,00 lei, reprezentând cheltuieli de cazare, transport, 

masă. 

 

Proiect: “Sprijinirea, reabilitarea, educarea, instruirea şi recuperarea copilului cu 

tulburări de spectru autist” 

A.C.C.M.A. Betania a solicitat sprijinul Județului Bacău în vederea organizării și desfășurării 

proiectului “Sprijinirea, reabilitarea, educarea, instruirea şi recuperarea copilului cu tulburări de 

spectru autist”. 

Scopul proiectului: îmbunătățirea calității vieții copiilor cu tulburări din spectrul autist și alte 

tulburări de dezvoltare și a familiilor acestora, în vederea prevenirii și combaterii marginalizării 

sociale, precum și facilitarea accesului la informații și servicii de specialitate. 

Serviciile complexe (evaluare inițială psihocomportamentală, terapie psihocomportamentală 

individuală și de grup, terapie ocupațională, terapie logopedică, hidro-kinetoterapie, stimulare 

senzorială, servicii de tip shadow, consiliere, coordonare și training pentru părinți), din cadrul 

centrului, sunt oferite la standarde ridicate de competență și de etică profesională, sunt adecvate 

nevoilor copiilor și sunt asigurate de către o echipă de profesioniști, cu experiență în lucrul cu copilul 

cu autism (psihologi, psihopedagogi, educator specializat, kinetoterapeuți, asistenți sociali, terapeuți 

ocupaționali). Aceștia au oportunități variate în formarea profesională prin participarea la seminarii, 

cursuri și conferințe, atât în țară cât și în străinătate. 

Obiectivele proiectului:  

- evaluarea și intervenția timpurie a copiilor; 

- creșterea gradului de autonomie personală și a nivelului de funcționare intelectuală a 

beneficiarilor proiectului; 

- formarea și dezvoltarea abilităților de comunicare și interacțiune social, în vederea 

inserției sociale; 

- conștientizarea și implicarea părinților în procesul de recuperare a copiilor; 

- sprijin și informare în vederea integrării copiilor în unități de învățământ; 

- promovarea intereselor copiilor cu autism în fața autorităților; 

- influențarea opiniei publice în sensul unei atitudini de acceptare și promovare a egalității 

de șanse; 
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- specializarea echipei care lucrează cu copiii, în scopul utilizării de noi metode de educație, 

noi terapii și instrumente de evaluare. 

În prezent, pe plan mondial, autismul este o afecțiune care a luat o amploare deosebită, situație 

îngrijorătoare pentru lumea medicală, și nu numai. Statistici recente realizate în Marea Britanie și 

SUA evidențiază o creștere semnificativă a numărului de persoane diagnosticate cu Tulburari din 

Spectrul Autist în ultimii 5 ani - o prevalență a cazurilor de 1 la 166 din totalul populației. 

La nivelul municipiului Bacău, Centrul ”Delfinul” este un serviciu care oferă terapii specifice 

la standarde ridicate pentru copii cu tulburări de spectru autist, motiv pentru care lista de aşteptare a 

centrului este în continuă creştere. Personalul centrului - calificat și pregătit periodic atât de specialişti 

olandezi cât și specialiști din țară, este garanţia acordării serviciilor de calitate.  

Pentru buna desfășurare a evenimentului, A.C.C.M.A. Betania a solicitat sprijinul financiar în 

valoare de 230.000,00 lei, reprezentând cheltuieli personal, cheltuieli masă, cheltuieli specifice 

proiectului.  

 

Programe sportive finanțate în baza regulamentului privind finanțarea programelor 

sportive de utilitate publică aprobat prin Hotarârea Consiliului Județean Bacău nr. 139/2020 

 

- ”Turul Colinelor Bacău”. Beneficiar: ACS Sports Academy Bacău. Scopul programului 

sportiv a fost organizarea, în cele mai bune condiții și la înalte standarde, a cursei cicliste 

ajunsă deja la a treia ediție, care poartă numele programului sportiv. Valoarea aprobată 

spre finanțare de C.J. Bacău a fost de 166.000,00 lei. 

 

- “Raliul Moldovei Bacău 5-7 august 2022”. Beneficiar: ACS Rally Spirit Onești. Scopul 

programului sportiv a fost organizarea ediției cu numărul 12 a Raliului Moldovei. 

Valoarea aprobată spre finanțare de CJ Bacău a fost de 550.000,00 lei. 

 

- ”Creșterea performanțelor ciclismului juvenil cu dezvoltarea mijloacelor de 

antrenament în aer liber”. Beneficiar: CSM Moinești. Scopul programului sportiv a fost 

finalizarea pistei de antrenament “Modular pumptrack”, pistă ce va crește și aduce la 

standarde înalte, condițiile de antrenament a secției de ciclism a Clubului Sportiv 

Municipal Moinești. Valoarea aprobată spre finanțare de către CJ Bacău a fost de 

149.327,00 lei. 

 

- ”Fotbalul amator - fotbalul viitorului”. Beneficiar: Asociația Județeană de Fotbal 

Bacău. Scopul programului a fost dotarea cu material sportive (echipamente, mingi) a 24 

de echipe de seniori din judetul Bacău. Valoarea aprobată spre finanțare de către CJ Bacău 

a fost de 140.220,00 lei. 

 

- ”Player first - pregătim fundaţia pentru dezvoltarea jucătorilor de fotbal”. 

Beneficiar: ACS Atletico Junior Bacău. Scopul programului sportiv a fost dotarea cu 

materiale sportive de antrenament și echipamente de ultimă generație, în așa fel încât 

tinerii fotbaliști din cadrul clubului să aibă acces la cele mai bune tehnici și metode de 

antrenament pentru atingerea marii performanțe. Valoarea aprobată spre finanțare de către 

CJ Bacău a fost de 139.500,00 lei. 

 

- ”Concurs Alergare Via Bacovia Trail 2022”. Beneficiar: Asociația Județeană de 

Atletism. Scopul programului a fost organizarea, în cele mai bune condiții, a concursului 

de alergare Via Bacovia Trail 2022. Valoarea aprobată spre finanțare de către CJ Bacău a 

fost de 79.200,00 lei. 

 

- ”Competiţia Internaţională „Judo fără bariere” Ediţia a II a Bacău”. Beneficiar: 
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ACS Bronx Powerlifting Club Bacău. Scopul programului sportiv a fost organizarea celei 

de-a doua ediții a Competiției internaționale de judo la Bacău. Valoarea aprobată spre 

finanțare de către CJ Bacău a fost de 50.000 lei. 

 

- ”Mens sana in corpore sano” - Construire teren de fotbal acoperit. Beneficiar: ACS 

Fotbal Club Bacău. Scopul programului sportiv este acela de a dezvolta infrastructura 

sportivă și de a îmbunătăți condițiile de antrenament pentru juniorii din cadrul clubului, 

prin construirea unui teren de fotbal acoperit. Valoarea aprobată spre finanțare de către CJ 

Bacău a fost de 1.200.074,98 lei. 

 

- ”Pregătire și perfecționare lot sportivi de performanță a Bacăului, secția Dans 

Sportiv, în perioada august - septembrie și Cupa Adamas ed. a VII a octombrie 

2022”. Beneficiar: ACS Adamas. Scopul programului sportiv a fost de a susține pregătirea 

sportivilor din cadrul clubului și de a organiza competiția sportivă Cupa Adamas, aflată la 

cea de-a 7 a ediție. Valoarea aprobată spre finanțare de către Cj Bacău a fost de 45.000 

lei.  

 

Finanțarea nerambursabilă de proiecte sociale, culturale și sportive din bugetul 

Consiliului Județean Bacău, alocată pentru activități non-profit de interes județean (Legea nr. 

350/2005) 

Reprezentanții Serviciului au fost nominalizați prin dispoziție, în comisiile de evaluare și 

selecție a proiectelor culturale, sociale și de tineret, în conformitate cu Legea 350/2005 privind 

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitați nonprofit de interes 

general, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin intermediul Legii nr.350/2005, administrațiile 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 și cultelor religioase recunoscute conform 

legii. În acest sens, conform principiilor cadrului general și procedurii, în vederea atribuirii 

contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, Consiliul Județean Bacău a selectat si 

finanțat 18 proiecte pe domeniile: cultural, social și de tineret. 

 

Domeniul social  

 

- Proiect: ”Îngrijim împreună”, contract nr.ROCJBC350202200221966/07.09.2022 

Beneficiar: Asociația Lumina 

Obiective:  

- furnizarea de servicii de îngrijiri paliative (medicale, sociale, psiho-emoționale, religios-

sprituale) pentru 35 de copii diagnosticați cu afecțiuni limitatoare de viață în cadrul unității 

sanitare cu paturi - Centrul de îngrijiri paliative pentru copii; 

- furnizarea de servicii de consiliere și suport emoțional pentru aparținătorii copiilor 

internați în Centrul de îngrjiri paliative pentru copii; 

- creșterea calității serviciilor oferite prin îmbunătățirea bazei materiale. 

Suma finanțată: 210.025,45 lei 

 

- Proiect: “Pas cu pas, până la capăt!”, contract nr. RO CJBC 350 2022 

00221989/07.09.2022 

Beneficiar:Asociatia Bronx People 

Obiective:  

- asigurarea de șanse egale pentru persoanele din grupurile vulnerabile, 
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- incluziunea socială a 24 de copii și tineri, care au stabilită măsura de protecție specială 

prin antrenarea acestora în activități care vizează formarea deprinderilor de viață 

independente; 

- egalizarea șanselor la educație și stimularea dezvoltării unor perspective de viitor pentru 

un număr de 24 de copii si tineri; 

- diversificarea oportunităților de studiere pentru acumularea cunoștințelor, deprinderilor și 

atitudinilor în vederea dezvoltării personale, sociale și de sănătate, a 24 de copii și tineri, 

dezvoltarea parteneriatului privat-public și stimularea dialogurilor sociale, premisă pentru 

incluziunea socială a copiiilor și tinerilor care au stabilită o măsură de protecție specială.  

Suma finanțată : 69.379,06 lei 

 

- Proiect: ”Un viitor mai bun pentru copiii din sate!”, contract nr. RO CJBC 350 2022 

002 21975/07.09.2022 

Beneficiar: Fundația de Sprijin Comunitar 

Obiective:  

- proiectul a facilitat accesul copiilor și tinerilor din zone rurale din estul județului Bacău, 

respectiv Stănișești, Slobozia, Colonești, Dealu Morii, Răchitoasa, Motoșeni, provenind 

din familii vulnerabile (afectate de săracie, violență domestică, neglijare parentală, familii 

mono-parentale, etc.), la servicii socio-educaționale asigurate de specialiștii FSC; 

- 600 copii din 6 comunități, au primit informație de calitate despre educație pentru sănătate, 

viață sănătoasă și prevenirea sarcinilor nedorite la adolescente; aceste sesiuni vor avea 

efect pe termn lung asupra beneficiarilor;  

- 60 tineri (elevi din mediul rural ce vin la liceu și primesc burse) au beneficiat de susținere 

pentru a merge la liceu, precum și sesiuni interactive, non-formale de dezvoltare personală 

și învățare de deprinderi antreprenoriale. Aceste sesiuni vor asigura succesul acestora în 

învățământul superior sau accesul lor la locuri de muncă; 

- 90 de copii din 3 comunitați rurale vor beneficia de masă caldă zilnică și de activități de 

învățare prin organizarea unei excursii de învățare tematica pentru aceștia; acest sprijin va 

garanta frecvența copiilor la activități cu efect în îmbunătățirea frecvenței acestora la 

școală și reducerea abandonului școlar, creșterea performanței lor școlare; 

- dotarea cu echipamente moderne de învățare, tabla smart și seturi noi PC, pentru 3 centre 

de zi gestionate de FSC, precum și construirea unui loc de joacă exterior pentru copiii din 

Comuna Podu Turcului: vor crea un mediu de desfașurare a activităților mai plăcut și mai 

actualizat cu tendințele actuale de digitalizare; 

- promovarea conceptului de voluntariat și implicare comunitară la nivelul comunităților 

rurale va conduce la rezolvarea multiplelor probleme ce afectează comunitațile. 

Suma finanțată : 247.840,08 lei 

 

- Proiect: ”Prevenirea marginalizării sociale a copiilor cu tulburări din spectrul 

autist”, contract nr. RO CJBC 350 2022 002 21970 din 07.09.2022 

Beneficiar: A.C.C.M.A. Betania 

Obiective:  

- evaluarea și intervenția timpurie a copiilor; 

- creșterea gradului de autonomie personală și a nivelului de funcționare intelectuală a 

beneficiarilor proiectului; 

- formarea și dezvoltarea abilităților de comunicare și interacțiune socială, în vederea 

inserției sociale; 

- conștientizarea și implicarea părinților în procesul de recuperare a copiilor; 

- sprijin și informare în vederea integrării copiilor în unități de învățământ; 

- promovarea intereselor copiilor cu autism în fața autorităților; 
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- influențarea opiniei publice în sensul unei atitudini de acceptare și promovare a egalității 

de șanse; 

- specializarea echipei care lucrează cu copiii, în scopul utilizării de noi metode de educație, 

noi terapii și instrumente de evaluare. 

Suma finanțată: 141.655,50 lei 

 

Proiect: ”Fiecare merită o șansă”, contract nr: RO CJBC 350 2022 002 21994/07.09.2022 

Beneficiar: Fundația ,”Sfântul Ioan Bosco” 

Obiective:  

- asigurarea unui cadru adecvat, necesar dezvoltării unor deprinderi de viață independentă 

a tinerilor aflați în dificultate, care să sprijine facilitarea integrării socio-profesionale prin 

dobândirea independenței, autonomiei, atât de necesare în viața de adult; 

- responsabilitatea tinerilor față de propriul viitor prin pregătirea acestora pentru viața de 

adult, pe plan personal, social și profesional; 

- facilitatea integrării pe piața muncii a tinerilor aflați în dificultate, prin participarea și 

absolvirea Cursului de pregătire examinare ECDL (European Computer Driving Licence) 

în domeniul Informaticii/Tehnologiei informaticii; 

- derularea unor activități de motivare și formare ca voluntari în rândul tinerilor, în vederea 

realizării unor activități educaționale și recreative destinate copiilor; 

- conștientizarea comunității cu privire la importanța dezvoltării serviciilor sociale pentru 

copii și tineri în dificultate. 

Suma finanțată : 30.453,28 lei 

 

Domeniul cultural 

 

- Proiect: ”Județul Bacău poarta de intrare în tezaurul folcloric românesc!”, contract 

nr: ROCJBC350202200321967/07.09.2022 

Beneficiar :Asociația Artă, Sport și Sănătate ”Vatra Satului” 

Obiective:  

- incluziunea socio-profesională a tinerilor; 

- selectarea unui număr de 40 de tineri care ştiu să pună în practică calităţile artistice în 

domeniul folcloric. 

- instruirea celor 40 de tineri în interpretarea pieselor folclorice şi în genurile de dans 

folcloric: sîrbă, horă, bătuta, geamparale, etc; 

- premierea celor mai buni interpreți (soliști vocali sau dansatori pe diferite secţiuni). 

Suma finanțată :45.000,00 lei 

 

- Proiect: ”Simpozion zone strategice de creație , editia a II-a, 2022”, contract nr. RO 

CJBC 350 2022 001 21976/07.09.2022 

Beneficiar: Asociația C.E.U Zaharia’Art Bacău 

Obiective:  

- conștientizarea importanței artei în spațiul public băcăuan; 

- promovarea vieții culturale băcăuane și implicit a artiștilor plastici/vizuali/literați din 

Bacău, inițiativele acestora și atragerea celor din străinatate prin implicarea directă în viața 

culturală a județului Bacău ca și centru cultural artistic; 

- stimularea și dezvoltarea creativității artiștilor plastici/vizuali/literați prin organizarea 

unor schimburi de experiențe profesionale, prin generarea de conexiuni internaționale pe 

termen lung care să revitalizeze potențialul cultural artistic al județului Bacău; 

- creșterea vizibilității județului Bacău. 

Suma finațată : 25.000,00 lei 
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- Proiect: ”Ateliere creative”, contract nr: RO CJBC 350 2022 001 21987/07.07.2022 

Beneficiar: P.F. Rotaru Bianca Andreia 

  Obiectiv: promovarea şi sprijinirea libertății de exprimare artistică în rândul tinerilor elevi care 

doresc o dezvoltare a limbajului estetic personal și afirmare pe plan local prin artă. 

  Alte obiective ale proiectului: 

- redescoperirea valorilor estetice prin intermediul creaţiei artistice; 

- crearea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea intelectului artistic; 

- dobândirea de abilități practice de lucru cu diferite materiale și instrumente; 

- promovarea patrimoniului cultural în rândul elevilor, al cadrelor didactice și comunității 

locale; 

- dezvoltarea spiritului de respect pentru frumuseţea artei; 

- stimularea curiozităţii pentru ceea ce înseamnă artă fotografică, gravură și prelucrarea 

imaginilor pe calculator; 

- dezvoltarea simţului estetic şi artistic al elevilor; 

- valorificarea cunoştinţelor despre fotografie, gravură și calculator şi caracteristicile lor, 

precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în vederea realizării unor 

lucrări cu valoare estetică; 

- crearea unor oportunităţi prin care cadrele didactice şi elevii pe care acestea îi îndrumă să 

îşi poată prezenta produsele muncii lor; 

- îcurajarea dezvoltării personale spre o direcție artistică profesionistă. 

- identificarea adevăratelor valori în rândul copiilor talentaţi si propulsarea lor în viitor;  

- realizarea unui front comun între instituțiile publice privind cultivarea gustului pentru 

artă. 

Suma finanțată: 12.739,5 lei 

 

- Proiect: ”Muguri de dor”, contract nr: RO CJBC 350 2022 001 21980/07.09.2022 

Beneficiar: Asociația părinților din Școala Generală nr.10 Bacău 

Obiective:  

- realizarea de noi parteneriate şi colaborări cu instituţiile judeţene şi locale; 

- premierea concurenților, conform regulamentului de concurs; 

- mediatizare în revista şcolii, ziare; 

- realizare de filmări şi reportaje mass - media; 

Suma finanțată:30.997,81 lei 

 

- Proiect: ”Festivalul de folclor „Zestrea” - Ediția a-VII-a, cu tema: Folclorul în ochii 

copiilor de astăzi”, contract nr: RO CJBC 350 2022  001 21984/07.09.2022 

Beneficiar: Asociația culturală ”Ca la Noi” 

Obiective: 

- promovarea și susținerea dezvoltării dragostei pentru folclorul românesc în rândul 

tinerilor, stimularea interesului tinerilor pentru tradițiile populare românești, istoria 

neamului nostru și perspectivele în contextul societății contemporane; 

- punerea în valoare a însușirilor specifice și comune ale genurilor folclorice din diferite 

regiuni ale țării și din provinciile istorice înstrăinate, atât de speciale pentru spiritualitatea 

tradițională românească; 

- punerea în valoare a cântecului, dansului, costumului tradițional și a obiceiurilor populare 

din toate provinciile românești, facilitatea comunicării interculturale; 

- implicarea comunităților locale, a părinților, a cadrelor didactice, a meșterilor populari, 

precum și a iubitorilor de tradiții și de istorie, în cadrul activităților desfășurate în cadrul 

proiectului.  

Suma finanțată : 47.700 lei 
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- Proiect: ”Păstrătorii datinilor trotușene”, contract nr: RO CJBC 350 2022 001 

21986/07.09.2022 

Beneficiar: Asociația Cultural Folclorică ”Datini Trotușene” 

Obiective:  

- asigurarea recuzitei de spectacol pentru membrii ansamblului folcloric Datini Trotușene; 

- asigurarea continuității activităților și revirimentul acestora după perioada de pandemie; 

- implementarea unui plan de management cultural și financiar intern care să asigure 

sustenabilitatea și dezvoltarea organizațională; 

- creșterea vizibilității activităților culturale derulate cu accent pe promovarea on-line. 

Suma finanțată : 47.300,00 lei 

 

- Proiect: ”Comuna Sărata, 560 de ani de la prima atestare documentară, 1462-2022. 

Album foto de promovare cultural-turistică”, contract nr: RO CJBC 350 2022 001 

21972/07.09.2022 

Beneficiar: Bălan Ionel (persoană fizică) 

Obiective :  

- promovarea zonei ca stațiune turistică de interes local; 

- punerea în valoare a investițiilor făcute în baza de tratament balnear, a pensiunilor 

cetățenilor și pitorescului local; 

- alături de Monografia localității‚ contribuie la atragerea turiștilor în zonă așa cum este 

prevăzut în ”Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sărata, pentru perioada 2021 - 

2027”; 

- contribuie la îndeplinirea criteriilor de atestare a stațiunii Sărata Băi, ca stațiune turistică 

de interes local; 

- izvoarele de ape minerale reprezintă resurse naturale prețioase ce se regăsesc la Sărata. 

Suma finanțată : 11.999,70 lei 

 

- Proiect: ”Ion Ghelu Destelnica - dramaturg băcăuan”, contract nr: RO CJBC 350 2022 

001 21982 din 07.09.2022 

Beneficiar: Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă ”Ion Ghelu Destelnica” 

Obiective:  

- editarea primului volum din suita „Opere Complete” a dramaturgului Ion Ghelu Destelnica și 

tipărirea a 200 de exemplare, în condiții premium (copertă carton), și a 400 de exemplare, în condiții 

normale (copertă 300g/mp); 

- promovarea imaginii și a moștenirii culturale a județului Bacău prin distribuirea, în scop 

promotional, a 200 de exemplare a cărții (realizate în condiții premium), în special către bibliotecile 

județene, universitățile și instituțiile de cultură din țară; 

- informarea despre opera maestrului Ion Ghelu Destelnica a minimum 250 de beneficiari direcți 

și a încă 1000 de beneficiari indirecți. 

Suma finanțată : 15.715,65 lei 

 

- Proiect: ”Frederic Chopin Piano Masterclass”, contract nr: RO CJBC 350 2022 003 

21969/07.09.2022 

Beneficiar: Asociația ”Școala de pian Dragoș Lungu” 

Obiective:  

- dezvoltarea şi promovarea muzicii clasice pianistice prin crearea unui masterclass 

national, cu impact major asupra publicului ţintă; 

- promovarea şi sprijinirea creativităţii culturale în rândul tinerilor, prin descoperirea și 

lansarea de noi talente; 

- consolidarea identităţilor culturale şi conservarea muzicii clasice; 

- dezvoltarea relaţiilor inter-culturale;  
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- promovarea imaginii judeţului Bacău și a culturii băcăuane prin implicarea 

audiovizualului. 

Suma finanțată : 32.400,00 lei 

 

- Proiect: ”Sărbătoarea Artelor Moderne - Ediția a X-a”, contract nr: RO CJBC 350 

2022 001 21977/07.09.2022 

Beneficiar: Asociația Culturală “Armonie și Culoare“ Bacău 

Obiective:  

- participarea a peste 800 de persoane (copii participanți, profesori, părinți, membri ai 

comunității locale) la evenimentul cultural; 

- încurajarea manifestărilor și preocupărilor artistice ale copiilor și adolescenților din 

învațământul de masă; 

- lansarea a două articole în presa locală; 

- întărirea capacității ONG - ului de a organiza evenimente culturale; 

- oferirea de diplome și medalii tuturor copiilor și profesorilor participanți, pentru a le 

răsplăti efortul și pentru a-i stimula să-și dezvolte aptitudinile artistice.  

Suma finanțată: 36.044,85 lei 

 

- Proiect: ”Festivalul Concurs Național de Creație Literară „AVANGARDIA XXII 

EDIȚIA A XIX-A, Bacău-Balta Albastră (Siret), 2-4 octombrie 2022”, contract nr: 

RO CJBC 350 2022 001 21987/07.09.2022 

Beneficiar: Fundația Culturală ”Georgeta și Mircea Cancicov” 

  Obiective: 

- descoperirea şi promovarea celor mai buni autori de poezie, proză, teatru, eseu şi critică 

literară. 

- descoperirea şi promovarea celor mai valoroase reviste literare şi de cultură; 

- cunoaşterea reciprocă şi mai îndeaproape, precum şi schimbul de experienţă între scriitorii 

începători şi cei consacraţi; 

- cunoaşterea şi popularizarea lucrărilor premiate prin mass-media; 

- realizarea jurizării lucrărilor primite la concurs; 

- realizarea unui simpozion; 

- realizarea a două colocvii cu nouă conferenţiari care ţin prelegeri pe temele stabilite; 

- realizarea a nouă lecturi publice de către scriitori consacraţi şi de primă importanţă; 

- realizarea site-ului Festivalului; 

- realizarea filmului documentar Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie Literară „Avangarda 

XXII” (scenariu, regie, montaj), precum şi a fotografiilor cu activităţile desfăşurate; 

- crearea unui spot publicitar pentru staţia de difuzare; 

- promovarea celor mai valoroase noi apariţii editoriale din domeniul literaturii, în cadrul 

Salonului Cărţii „Avangarda XXII” ; 

- prezentarea unor personalităţi de marcă din domeniul literaturii; 

- colaborarea între instituţiile de învăţământ şi cultură organizatoare şi partenere în program; 

- dezvoltarea, în rândul tinerilor, a interesului estetic, a capacităţii de a reacţiona la realizările 

umane sau la operele de artă; 

- creşterea, în plan naţional şi internaţional, a vizibilităţii activităţilor cultural-artistice a 

instituţiilor organizatoare, finanţatoare şi partenere. 

Suma finanțată: 39.999,60 lei 

 

Domeniul tineret  
 

- Proiect: ”Ai încredere în TINEri!”, contract nr: ROCJBC350202200321968/ 

07.09.2022 
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Beneficiar: Asociația Bronx People 

Obiective:  

- solidaritatea socială, responsabilizarea societații civile față de problemele de sănătate 

mintală ale tinerilor; 

- dezvoltarea capacităților de a lucra cu tinerii și de a răspunde problemelor societății 

actuale; 

- diminuarea riscului de excluziune socială pentru 30 de tineri care se confruntă cu probleme 

de sănătate mintală; 

- diversificarea paletei de activități de recreere și petrecere a timpului liber pentru tineri care 

se confruntă cu probleme de sănătate mintală, prin participarea la o taberă tematică; 

- diminuarea riscului de dezvoltare a problemelor de sănătate mintală (depresie, anxietate, 

tulburări de comportament, de personalitate, de apetit), pentru tineri, prin participarea la 

training-uri si la o tabara tematică.  

Suma finanțată: 46.271,10 lei 

 

- Proiect: ”Investim în tineri, investim în viitor!”, contract nr: RO CJBC 350 2022 003 

21969/07.09.2022 

Beneficiar: Fundația ”Sfântul Ioan Bosco” 

Obiective: 

- furnizarea de competențe și abilități necesare formării unei atitudini responsabile și 

tolerante în rândul tinerilor, demne de urmat de către tineri; 

- asigurarea accesului a 70 de tineri din județ la formarea și educația de calitate non formală, 

informală și formală; 

- creșterea gradului de conștientizare a importanței voluntariatului la nivelul comunității 

locale; 

- susținerea a 70 de tineri din județ pentru a participa la activități de dezvoltare personală și 

profesională; 

- promovarea tinerilor în a-și asuma un rol activ în comunitate și a implicării acestora în 

viața publică; 

- crearea de spații necesare pentru desfășurarea activităților specifice tinerilor; 

- crearea unor programe gestionate de tineri, pentru tineri, în vederea promovării și 

încurajării cetățeniei active și, totodată, pentru asumarea unui rol în comunitate; 

- dezvoltarea și diversificarea ofertei educaționale non-formale. 

Suma finanțată: 27.650,00 lei 

 

Alte proiecte 

 

Athletic Park - Contract de asociere semnat între CJ Bacău și Municipiul Bacău în februrie 

2022. 

Contract realizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Athletic Park, semnat 

în data de 19.05.2022 

 

Dezbatere publică nr. 1  

Extrem de importantă pentru derularea acestei investiții a fost prezența, în Bacău, a 

arhitectului Flemming Overgaard, creatorul parcului atletic construit în Odense, Danemarca - 

proiectul pilot, premiat la nivel internațional, după care ne ghidăm.  

În cadrul discuțiilorprimei dezbateri publice, arhitectul a prezentat parcul realizat în Odense, 

iar autoritățile publice, cluburile sportive, antrenorii, profesorii, mediul de afaceri și ONG-urile 

participante au prezentat viziunea pe care o au cu privire la acest obiectiv. În luna septembrie, au fost 

analizate cele 3 schițe propuse de Flemming Overgaard la dezbatere. Dintre aceste opțiuni, se va alege 
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varianta care aduce în Bacău conceptul din Danemarca, care se pliază cel mai bine pe necesitățile, 

cultura și specificul comunității noastre. 

 

Dezbatere publică nr. 2  

Prezent pentru a doua oară în Bacău, arhitectul Flemming Overgaard - artizanul parcului 

atletic construit în Odense - Danemarca, a supus dezbaterii 3 variante de realizare a proiectului ce se 

axează pe susținerea și dezvoltarea a 5 elementele vitale ce definesc sănătatea și starea de bine a 

condiției umane - forța, viteza, mobilitatea, rezistența și coordonarea. 

Concret, au fost prezentate spre dezbatere cele trei noi concepte ce îmbină activitățile sportive 

cu cele recreative: 

 ”Pădurea activatoare” - se evidențiază ca fiind un proiect verde unde pistele și locațiile 

sportive sunt amplasate printre copaci, generând o stare de confort, încredere și armonie, 

 ”Poiana sportive” - un spațiu generos, deschis, cu pajiști și vegetație specifică zonei de 

câmpie, unde amenajările sportive și recreative sunt judicios distribuite în jurul terenului de fotbal 

amplasat în centrul locației propuse, 

”Parcul sportiv urban” - un proiect futurist ce îmbracă forma unei microzone urbane care 

include mai multe activități sportive și recreative, concept ce a fost materializat la Odense. Fiind 

vorba de o dezbatere publică în adevăratul sens al cuvântului, menită să genereze cea mai bună 

opțiune pentru comunitatea băcăuană, participanții au format 5 grupuri de lucru independente.  

Astfel, în urma analizării responsabile, au fost formulate propuneri pe marginea celor 3 viziuni 

prezentate, dar și metode de adaptabilitate la condițiile și particularitățile specifice zonei, aspecte de 

care proiectantul va ține cont în elaborarea formei finale ce va fi prezentată tot în mod public. 

 

Dezbatere publică nr. 3  

Pe baza observațiilor și sugestiilor rezultate în urma întâlnirii din luna septembrie, în cadrul 

căreia arhitectul Flemming Overgaard a prezentat 3 variante de realizare a acestui obiectiv, a fost 

supusă dezbaterii publice propunerea finală.  

Workshop-urile care s-au organizat în decursul ultimelor luni, au fost definitorii pentru 

prezentarea aceasta, care este adaptată specificului și necesităților zonei noastre. În următoarea 

perioadă, asupra acestei variante desemnată ca fiind finală, se vor face ultimele modificări rezultate 

în urma lucrului în echipă. 

În mod cert, în viitorul apropiat, provocarea principală o reprezintă execuția acestui parc 

sportiv la nivelul prevăzut în proiect.  

Dorința de a atrage și de a convinge oameni de toate vârstele să practice sportul pentru 

prevenția bolilor și îmbunătățirea stării de sănătate este obiectivul principal al acestui proiect de 

infrastructură sportivă, iar maniera în care dl. Flemming a îmbinat facilitățile prevăzute, confirmă 

acest lucru. 

 

Fostering Innovative and Sustainable Sport Tourism Activities (FISTA) - Promovarea 

activităților inovatoare și durabile de turism sportive (FISTA) - Proiect depus la Comisia 

europeană, în cadrul programului de finanțare: Interreg Europe 2021 - 2027 

Descriere proiect: Sectorul turismului joacă un rol vital ca motor al creșterii și dezvoltării 

economice, deoarece ajută la crearea de locuri de muncă, la creșterea veniturilor, precum și la 

generarea cererii și a creșterii în multe alte sectoare.  

Sectorul turismului este, totuși, puternic dependent de dezvoltarea și oportunitățile regionale.

 Obiectivul general al FISTA este de a promova sportul ca mijloc de dezvoltare a unui 

tipdurabil de turism și incluziune, concentrându-se pe schimbul de bune practici și pe 

dezvoltareainstrumentelor de politică pentru a face din sănătatea sportului un vector de atracție 

turistică. 

Turismul sportiv presupune călătorii pentru a viziona, practica sau concura într-o activitate 

sau eveniment sportiv. Ne propunem să conectăm oamenii care vin la evenimente și competiții 
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sportive cu cultura locală, precum și să conectăm turiștii cu activități sportive de bunăstare. Acest 

lucru ar putea genera o dezvoltare economică și ar putea facilita incluziunea socială. 

Proiectul FISTA va sprijini implementarea Centrului de inovare în sport și turism în fiecare 

dintre municipalitățile/regiunile selectate pentru a promova sprijinul pentru afaceri și 

antreprenoriatul. Prin intermediul hub-urilor, părțile interesate locale împreună cu autoritățile locale 

vor identifica cele mai recente tendințe și vor dezvolta noi instrumente și tehnologii turistice care 

conectează turismul și activitățile sportive din Europa. 

Dezvoltarea turismului prin sport permite susținerea tuturor formelor de schimburi între 

oameni (schimburi naționale, europene și internaționale). Practicarea sportului leagă oamenii cu 

diferite moduri de viață. Crește conștientizarea unor probleme precum locul persoanelor cu 

dizabilități în orașe, al femeilor și al minorităților. Pe lângă dezvoltarea durabilă a turismului, sportul 

are și un potențial de incluziune, deoarece oamenii împărtășesc aceeași pasiune și entuziasm. 

Parteneri: 

1. Consiliul Județean Bacău - România (România) 

2. Provincia di Livorno Sviluppo srl - Italia (Italia) 

3. Consiliul Camerei de Comerț, Industrie, Servicii și Transport Maritim din Regiunea 

Valencia - Spania (Spania) 

4. Asociația de turism Vidzeme - Letonia (Letonia) 

5. Ville de Vincennes - Franța (Franța) 

Buget: 

Buget total proiect: 1.548.740 euro 

Buget CJ Bacau : 405.200 euro 

 

Deplasări 

Deplasări Bruxelles 

 

Martie 

ADR Nord-Est a propus participarea unei delegații a Consiliului Județean Bacău la un work-

shop dedicat dezvoltării capacității administative pentru internaționalizarea Consiliului Județean 

Bacău, în perioada 24 - 25 martie 2022 în Bruxelles, Belgia. Agenda evenimentului a presupus 

discuții despre apelurile de finanțare de la nivelul Comisiei Europene, identificarea soluțiilor existente 

raportate la nevoile identificate la nivelul CJ Bacău, facilitarea proiectelor pentru comunitate, etc. 

În data de 23, martie delegația a participat la o întâlnire la sediul DG for Health pentru 

identificarea oportunităților de finanțare și cooperare la nivelul județului Bacău. 

Mai 

ADR Nord-Est a propus participarea unei delegații a Consiliului Județean Bacău, la o vizită 

de studiu în care au fost prezentate diferite oportunități de finanțare rezervate administrației publice. 

Având în vedere că la nivel local, în Belgia există mai multe exemple de digitalizare a administrației 

publice, au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanții administrației și serviciilor publice, conform 

agendei evenimentului. Având în vedere ghidurile aflate în dezbatere publică în ceea ce privește axele 

de finanțare/direcțiile generale (EU4Health, Region and Urban Policy, Internal Market, Industry, 

Entrepreneurship and SME’s) și pentru o mai bună înțelegere a instrumentelor de finanțare actuale și 

viitoare, au fost stabilite o serie de întâlniri în data de 26, respectiv 27 mai. 

August 

Având în vedere atribuțiile Serviciului Relații Externe și Dezvoltarea Mediului 

Antreprenorial, în special identificarea surselor de finanțare externă puse la dispoziție de Comisia 

Europeană, corelarea acestora cu necesitățile identificate la nivelul CJ Bacău și pregătirea 

documentațiilor necesare accesării fondurilor, s-a propus participarea unei delegații din partea CJ 

Bacău la o serie de întâlniri cu reprezentanți ai Comisiei Europene și cu reprezentanți ai Biroului din 

Bruxelles al ADR Nord-Est, în perioada 09 - 11.08.2022 cu următorea tematică: 
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- eHealth - servicii digitale de sănătate și asistență medicală: prezentarea nevoilor și 

priorităților identificate la nivelul CJ Bacău, în domeniul digitalizării serviciilor de 

sănătate, identificarea apelurilor dedicate acestor tipuri de proiecte, stabilirea unor 

persoane de contact din cadrul Comisiei europene și din cadrul ADR Nord-Est pentru 

sprijin și consiliere pe parcursul procesului de pregătire a documentațiilor necesare; 

- New European Bauhaus - o inițiativă care își propune să conecteze EU Green Deal cu 

viața de zi cu zi prin abordarea interdisciplinară a științei, tehnologiei, artei și culturii - 

identificarea apelurilor NEB disponibile și corelarea acestora cu alte linii de finanțare 

existente. 

Pentru pregătirea acestor întâlniri de lucru din Bruxelles, echipa Serviciului Relații Externe și 

Dezvoltarea Mediului Antreprenorial a avut o serie de întâlniri online cu reprezentanții ADR Nord-

Est Bruxelles, în care au fost stabilite prioritățile și propunerile pentru agenda deplasării. 

Octombrie 

Având în vedere atribuțiile Serviciului relații externe și dezvoltarea mediului antreprenorial, 

în special identificarea surselor de finanțare externă puse la dispoziție de Comisia Europeană, 

corelarea acestora cu necesitățile identificate la nivelul CJ Bacău și pregătirea documentațiilor 

necesare accesării fondurilor, s-a propus participarea unei delegații din partea CJ Bacău la o serie de 

întâlniri cu reprezentanți ai Comisiei Europene și cu reprezentanți ai Biroului din Bruxelles al ADR 

Nord-Est în perioada 24 - 28.10.2022. Tematica intalnirilor a fost următoarea: 

- ROSTeu (Romanian Office for Science and Tehnology); 

- Health Research and Inivation - Hadea A3 Health Research; 

- LIFE Programme 2021-2027; 

- European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) pe domeniile ICT și 

Health;  

Pentru pregătirea acestor întâlniri de lucru din Bruxelles, echipa Serviciului Relații Externe și 

Dezvoltarea Mediului Antreprenorial a avut o serie de întâlniri online cu reprezentanții ADR Nord-

Est Bruxelles, în care au fost stabilite prioritățile și propunerile pentru agenda deplasării. 

 

Deplasări Paris 

 

Reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău au fost invitați în perioada 30.05 - 01.06, la Paris 

la sediul Maison de L’Europe, pentru a participa la o serie de întâlniri privind rolul instituțiilor publice 

la nivel european și posibilitatea de a depune în parteneriat/consorțiu proiecte comune. 

 

Deplasări Copenhaga (proiectul Athletic Park) 

 

Martie 

Ideea construirii unui parc atletic a fost inspirată de proiectul Athletic Exploratorium din 

Odense, Danemarca, care este primul și unicul parc inovator de atletism din Europa, proiectat de către 

firma daneză KEINGART Space Activators, specializată în proiectarea și realizarea unor spații 

urbane inovative pentru practicarea diferitelor sporturi de masă, recreere și socializare.  

S-a considerat oportun ca, pentru demararea acestui obiectiv, un prim pas să îl reprezinte 

deplasarea în Copenhaga și Odense a unei delegații din partea Consiliului Județean Bacău, pentru o 

discuție preliminară cu arhitecții/proiectanții proiectului “Athletics Exploratorium”, precum și o 

vizită la locația din Odense. 

Octombrie 

Având în vedere invitația trimisă de către International Association for Sports and Leisure 

Facilities pentru a participa la conferința “Innovative outdoor activity areas”, s-a considerat oportună 

participarea din partea Consiliului Județean Bacău a unei delegații. 
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Vizita de studiu și participarea la conferință a inclus și întâlniri punctuale cu 

arhitecți/proiectanți privind infrastructuri  sportive în aer liber, care să permită dezvoltarea de spații 

urbane moderne. 
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3. Serviciul Strategii, Conservarea şi Protecţia Mediului 

 

Serviciul Strategii, Conservarea și Protecția Mediului este structură funcțională din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, subordonată șefului de serviciu și are în 

componența sa Unitatea de Implementare Proiecte și Monitorizare a Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor. 

Serviciul Strategii, Conservarea și Protecția Mediului asigură fundamentarea, elaborarea, 

implementarea și monitorizarea strategiilor, planurilor și programelor specifice domeniului de mediu, 

precum și aplicarea programelor naționale și internaționale în concordanță cu orientările Uniunii 

Europene din domeniul politicilor de mediu. 

Serviciul are competenţă în desfășurarea activităţilor privind atragerea de fonduri și 

implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă specifice domeniului de mediu, precum şi 

punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestui domeniu de activitate. 

În cursul anului 2022, Serviciul Strategii, Conservarea și Protecția Mediului a soluționat și a 

transmis prin intermediul portalului de comunicare un număr de 1213 adrese. 

 

Managementul organizațional 

 

În cadrul Serviciului Strategii, Conservarea și Protecția Mediului (SSCPM), funcționează 

Unitatea de Implementare Proiecte și Monitorizare a Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor, responsabilă cu: 

- gestionarea și implementarea proiectului ”Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare 

precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extinderea sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Bacău, în perioada 2020 - 2023” - cod SMIS 

137931, în colaborare cu celelalte servicii/direcții din cadrul CJ; 

- monitorizarea sistemului de management al deșeurilor în județ, în perioada post 

implementare a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în 

județul Bacău” (SIMDS), având în vedere obligațiile Consiliului Județean, în calitate de 

Beneficiar, prevăzute în Contractul de finanțare. 

 

Monitorizarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județ 

 

Consiliul Județean Bacău, în calitate de Beneficiar, în baza Contractului de finanțare 

nr.131826/11.04.2011, semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, a implementat proiectul “Sistem 

Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău”- cod SMIS CSNR 27994. 

Obiectivul general al proiectului SIMDS a fost dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare 

a deșeurilor, cu reducerea impactului asupra mediului în judeţul Bacău, prin îmbunătăţirea serviciului 

de gestionare a deșeurilor și reducerea numărului de depozite neconforme existente, în conformitate 

cu practicile şi politicile UE. 

În luna septembrie 2018, proiectul “Sistem Integrat de Management al deșeurilor Solide în 

județul Bacău” (SIMDS) a fost declarat funcțional și în uz, de către AM-MFE și, în prezent, întreaga 

populație a județului Bacău beneficiază de rezultatele acestuia. 

În conformitate cu Contractul de finantare, beneficiarul CJ Bacău are obligația de a urmări, a 

controla și a supraveghea activitatea operatorilor care efectuează serviciile de colectare, transport, 

tratare și depozitare a deșeurilor din județ. De asemenea, acesta trebuie să întocmească Raportul 

privind viabilitatea investiției prin care să dovedească atingerea țintelor de colectare, recuperare și 

reciclare, în termen de maxim 5 ani de la finalizarea proiectului, la solicitarea Autorității de 

Management. 
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Beneficiarul are obligația păstrării unei piste de audit, pentru o perioadă de 5 ani, în 

eventualitatea unor verificări legate de investițiile făcute și de funcționarea sistemului de management 

al deșeurilor în județ. 

De asemenea, Consiliul Județean, prin Compartimentul UIP și Monitorizare SMID, 

monitorizează modul în care este satisfăcut interesul public prin furnizarea serviciilor de colectare, 

transport, transfer, sortare și depozitare a deșeurilor de către operatori, iar Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în baza mandatului primit prin statutul său, se ocupă de 

relația cu operatorii în baza contractelor de delegare, respectiv: 

- Contract de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare și 

transport al deșeurilor municipale în județul Bacău, încheiat cu S.C. Compania Romprest 

S.A., în numele și pe seama a 65 UAT-uri, semnat în luna aprilie 2015; 

- Contract de delegare prin concesionare a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri 

în județul Bacău, încheiat cu S.C. ECOSUD S.A., semnat în luna aprilie 2018. 

- Contract de delegare a gestiunii serviciului colectare și transport a deșeurilor municipale 

în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe, încheiat cu SC SOMA SRL și semnat în luna 

mai 2021. Compartimentul UIP și Monitorizare SMID a fost reprezentat în comisia de 

evaluare a ofertelor. 

Documentele realizate în perioada de implementare a proiectului SIMDS au fost preluate, în 

cadrul compartimentului UIP și Monitorizare SMID, în vederea gestionării în perioada de 

monitorizare post implementare. Conform prevederilor Contractului de finanțare, beneficiarul are 

obligația păstrării unei piste de audit, pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, în 

eventualitatea unor verificări legate de investițiile făcute și de funcționarea sistemului de management 

al deșeurilor în județ. 

- În cadrul proiectului SIMDS au fost achiziționate echipamente de precolectare a 

deşeurilor solide (pubele, containere). 

O parte din aceste echipamente au fost date în administrare unor unităţi administrativ-

teritoriale care au implementat proiecte din fonduri preaderare (PHARE) și care au propriul operator 

de salubrizare, în timp ce marea majoritate a acestor echipamente a fost concesionată operatorului de 

colectare şi transport deşeuri S.C. Romprest Service S.A. care le-a distribuit în aria sa de deservire, 

respectiv 65 UAT-uri. 

- Lunar au fost analizate, împreună cu echipa tehnică ADIS, datele privind situația colectării 

deșeurilor la nivelul UAT-urilor din județ, pe categorii de deșeuri (deșeuri reziduale, 

deșeuri reciclabile, deșeuri de ambalaje, fluxuri speciale de deșeuri, etc), în vederea 

urmăririi dinamicii de colectare pe categorii de deșeuri. 

 

Managementul resurselor umane 

 

Serviciul Strategii, Conservarea și Protecția Mediului (SSCPM) a avut prevăzut, în 

organigrama aprobată, un număr de 8 persoane, din care: prezenți la serviciu: 8 persoane. 

 

Activitatea în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

- scriere și implementare proiecte în domeniul mediului cu finanțare nerambursabilă; 

- întocmirea de rapoarte de progres/rapoarte trimestriale/etc., tot ce derivă din 

implementarea proiectelor (notificări, încărcarea în platforma MySmis2014, întocmire 

caiete de sarcini, legătura cu ofițerul de proiect OI/Minister etc); 

- identificarea diferitelor axe prioritare/programe cu finanțare europeană în domeniul 

mediului în care Consiliul Județean este eligibil; 

- furnizarea de date către prestatori (firme de consultanță, proiectanți, etc) și monitorizarea 

implementării contractelor.  
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Proiecte contractate aflate în perioada de implementare 

 

Proiect: Gestionarea și implementarea proiectului “Sprijin în pregătirea aplicației de 

finanțare, precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul ”Extindere a sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Bacău, în perioada 2020-2023”- cod SMIS 137931 

 

În luna iulie 2020, a fost depusă la MFE-AM POIM cererea de finanțare pentru proiectul 

”Sprijin în pregătirea aplicaţiei de finanţare precum și a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul 

Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în Judeţul Bacău, în perioada 2020 - 

2023”. 

În luna septembrie 2020, Cererea de finanțare a fost aprobată și s-a semnat Contractul de 

finanţare nr. 376/25. 08.2020 între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 

Management, și Consiliul Județean Bacău, în calitate de Beneficiar. 

Obiectul Contractului de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către 

AM POIM, pentru implementarea proiectului: ”Sprijin în pregătirea aplicaţiei de finanţare, precum 

și a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul ”Extinderea sistemului de management integrat al 

deşeurilor în Judeţul Bacău”, în perioada 2020 - 2023”. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.259.800,00 lei (inclusiv TVA). 

În cadrul contractului de finanțare sunt cuprinse 3 contracte de servicii: 

- Contract de servicii privind elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 

pentru județul Bacău, încheiat în luna iunie 2019; 

- Contract de servicii privind elaborarea raportului de mediu aferent Planului Județean de 

Gestionare a Deșeurilor în județul Bacău, încheiat în luna martie 2020; 

- Contract de servicii privind sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum și a 

documentațiilor de atribuire pentru proiectul ”Extinderea sistemului de management 

integrat al deșeurilor în județul Bacău”, în perioada 2020 - 2023, încheiat în luna 

noiembrie 2020. 

Perioada de implementare a proiectului este de 52 luni, respectiv între 01.06.2019 - 

30.09.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților aferente celor 2 contracte, 

încheiate înaintea semnării Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

Prin implementarea activităţilor acestui proiect, se pregătește prima etapă de dezvoltare a 

infrastructurii de management integrat al deșeurilor existentă la nivelul județului Bacău. 

Infrastructura de management integrat al deșeurilor, existentă la nivelul județului Bacău, 

necesită investiții complementare care să asigure sustenabilitatea sistemului de management integrat, 

în vederea conformării cu prevederile directivelor din sectorul de mediu. 

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului: 

- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Bacău; 

- Raportul de mediu aferent Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Bacău; 

- Studiul privind potențialul de colectare separată a bio-deșeurilor și a potențialului de 

compostare individuală la nivelul județului Bacău; 

- Studiul privind determinarea compoziției deșeurilor menajere similare și din piețe la 

nivelul județului Bacău; 

- Studiul de fezabilitate și documentațiile suport; 

- Depunerea aplicației de finanțare și a documentelor suport la AM-POIM; 

- Elaborarea documentațiilor de atribuire, conform legislației naționale, pentru contractele 

de lucrări, inclusiv documentațiile tehnice pentru proiect (specificații tehnice, proiect 

conceptual, flux tehnologic, etc) și furnizare din cadrul proiectului, cu respectarea cererii 

de finanțare și a studiului de fezabilitate aprobate; 

- Două seminarii (work-shopuri) organizate pentru prezentarea Studiului de fezabilitate și 

a documentațiilor rezultate în cadrul proiectului. 
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Activități specifice implementării proiectului, desfășurate în cursul anului 2022: 

- S-a identificat un teren în suprafața de 40.600 mp, în comuna Letea Veche pentru 

realizarea instalației de tratare a deșeurilor colectate separat și în amestec; 

- S-a emis HCL nr.1/21.01.2022 privind trecerea în domeniul public al comunei Letea 

Veche a terenului în suprafață de 4.06 ha - număr cadastral 68693; 

- S-a emis HCJ nr.25/31.01.2022 privind solicitarea trecerii unui imobil situat în comuna 

Letea Veche, având număr cadastral 68693, din domeniul public al comunei Letea Veche 

în domeniul public al județului Bacău; 

- S-a emis HCL nr.8/31.01.2022 privind trecerea, din domeniul public al comunei Letea 

Veche în domeniul public al județului Bacău, a imobilului teren extravilan, în suprafață 

de 40.600mp, număr cadastral 68693, în vederea utilizării acestuia în interes public pentru 

realizarea obiectivului ”Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în 

județul Bacău” în perioada 2020 - 2023 

- S-a emis CU nr.17/22.02.2022, cu obligația de a întocmi PUZ; procedura de obținere a 

avizului de mediu PUZ este în desfășurare; 

- în luna august - s-a desfășurat seminarul de prezentare a Studiului de fezabilitate elaborat 

pentru proiectul ”Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul 

Bacău”, în perioada 2020 - 2023. 

- Măsurile propuse a se realiza prin proiect contribuie la îndeplinirea obiectivelor și țintelor 

prevăzute în Pachetul Economiei Circulare, prin promovarea cu prioritate a reciclării 

materiale a deșeurilor municipale colectate separat, a valorificării energetice a fracției care 

nu poate fi valorificată material și reducerea semnificativă a cantității de deșeuri 

depozitate. 

DRI Bacău, prin administratorul de proiect, a efectuat trei misiuni de verificare a măsurilor 

cuprinse în contractul de Finanțare/Cererea de Finanțare și documentelor aferente cererilor de 

plată/rambursare finalizate, după cum urmează:  

- în luna octombrie DRI Bacău, prin administratorul de proiect, a efectuat misiunea de 

verificare a evidenței contabile privind operațiunile aferente proiectului cod SMIS 

137931; perioada supusă verificării a fost 01.12.2021 - 13.10.2022, aferentă CR4, CR5, 

CPL3 și CPL3. Raportul de verificare întocmit de administratorul de proiect nu a conținut 

observații. 

- în cadrul proiectului este prevăzut a se achiziționa echipamente de colectare și transport 

deșeuri. Documentația de atribuire pentru componenta furnizare este în elaborare. În 

perioada imediat următoare, se va lansa procedura de licitație publică, cu clauză 

suspensivă. 

Stadiu proiect la momentul raportării: progres fizic proiect - 54,39 %, progres financiar 

proiect - 48,96 %. 

În cadrul proiectului aflat în implementare, s-a elaborat aplicația de finanțare pentru proiectul 

de investiții ”Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în judeţul Bacău, în perioada 

2020 - 2023” și a fost transmis spre evaluare la AM-POIM în luna septembrie.  

În luna octombrie, a avut loc vizita în teren a experților Jaspers (echipa de consultanță a 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene) și a unui reprezentant al AM POIM, în vederea 

accelerării pregătirii proiectului “Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în 

județul Bacău, în perioada 2020 - 2023” - cod SMIS 155279.   

Ca urmare a analizării situației de pe teren și a corelării cu situația prezentată în Studiul de 

Fezabilitate elaborat pentru proiectul aflat în pregătire, recomandările Jaspers, respectiv AM POIM 

au fost pentru schimbarea soluției tehnice. A fost elaborate, de către consultant, o analiză de opțiuni 

care urmează a fi discutată cu Jaspers, respectiv AM POIM și, în funcție de soluția aleasă, se va 

modifica studiul de fezabilitate. 
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Proiecte finalizate 

 

Proiect:Bacău Smart County,Cod SIPOCA/SMIS 808/136013 

 

 
 

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 30 luni, respectiv 29 iunie 2020 - 29 decembrie 2022, și 

a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, apel 

POCA/661/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.369.338,00 lei, din care: finanțarea eligibilă, 

nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană, a fost de 2.863.937,31 lei, finanțarea eligibilă, 

nerambursabilă din bugetul național, a fost în valoare de 438.012,95 lei, iar contribuția eligibilă a 

beneficiarului a fost de 67.387,74 lei. 

Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea capacității administrative a Județului 

Bacău prin fundamentarea deciziilor, planificarea strategică pe termen lung, simplificarea 

procedurilor administrative și reducerea, în același timp, a birocrației pentru cetățenii județului Bacău. 

Obiectivele specifice ale proiectului au urmărit introducerea de sisteme și standarde comune 

în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu 

SCAP, astfel: 

- prin realizarea profilului monografic al județului Bacău, document ce a stat la baza 

elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău, în perioada 2021 - 2029, 

precum și a instrumentului de monitorizare a strategiei; 

- prin extinderea funcționalităților portalului web cu servicii aferente competențelor 

partajate ale Consiliului Județean Bacău (urbanism și amenajarea teritoriului); 

- prin instruirea a 173 de persoane din cadrul grupului ţintă, rezultatul fiind creșterea 

competențelor de utilizare a sistemelor informatice realizate și implementate prin proiect. 

Realizarea acestor obiective specifice au contribuit la îndeplinirea următoarelor rezultate de 

proiect: 

- un Profil monografic al județului Bacău, o Strategie de dezvoltare durabilă a județului 

Bacău și un instrument digital de monitorizare a strategiei; 

- un portal web cu funcționalități extinse, un model standard de date geo-spațiale și o 

documentație de standardizare; 

- 173 persoane instruite în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate; 

- un proiect promovat conform Manualului de Identitate Vizuală. 

Stadiu proiect - ianuarie 2023: proiect finalizat în data de 29 decembrie 2022. 

Activitățile proiectului: 

Activitatea 1 - Management de proiect - finalizată 

Activitatea a presupus:  
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- coordonarea și realizarea activităților legate de implementarea proiectului; 

- monitorizarea realizării indicatorilor propuși; 

- comunicarea în cadrul proiectului prin întâlniri de lucru lunare desfășurate în cadrul 

echipei de implementare și finalizate prin încheierea proceselor verbale și a minutelor 

intâlnirilor. 

- urmărirea respectării termenelor de predare-primire a rapoartelor inițiale, a rapoartelor de 

activitate ale furnizorilor, conform specificațiilor caietelor de sarcini și a celor 

contractuale. 

- monitorizarea proiectului: s-a respectat derularea procedurilor de achiziții conform 

planului de achiziții; urmărirea respectării graficului GANTT de implementare a 

activităților; urmărirea îndeplinirii aspectelor legate de temele orizontale prevăzute în 

cererea de finanțare; au fost respectate termenele de depunere a cererilor de 

rambursare/plată, precum și raportările periodice către AMPOCA. 

- respectarea prevederilor manualului de identitate vizuală în cazul activităților de 

informare și publicitate. 

Echipa de implementare a participat la recepționarea tuturor serviciilor și livrabilelor din 

cadrul contractelor cu furnizorii, prin atingerea indicatorilor proiectului. 

Activitatea 2 - Informare și comunicare - finalizată  

În cadrul acestei activități, s-a realizat publicarea comunicatului de presă de finalizare a 

proiectului, atât în presa on line, cât și presa scrisă - în ziarul local Deșteptarea, în data de 24 

noiembrie 2022. De asemenea, a fost realizat spotul radio al proiectului și difuzat în perioada 14 - 20 

noiembrie 2022, la postul radio KISS FM, cu o durată de 30 secunde, 42 difuzări a câte 6 difuzări pe 

zi timp de 7 zile. 

În data de 23 noiembrie 2022, s-a desfășurat conferința de final a proiectului, în cadrul căreia 

au participat 60 de persoane (instituții avizatoare, angajati din cadrul UAT-urilor, reprezentanți ai 

institutiilor subordonate și angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, 

presa etc.). În cadrul conferinței, au fost distribuite 50 de mape care au conținut materiale de 

prezentare a proiectului, pliante, precum și un material de promovare a principiilor orizontale ale 

Uniunii Europene, toate fiind realizate conform cerințelor Manualului de Identitate Vizuală. 

 

 
 

În data de 24 noiembrie 2022, a fost afișat pe site-ul web al Consiliului Județean Bacău un 

anunț ce cuprinde o descriere a tuturor rezultatelor proiectului. 

Activitatea 3 - Planificare strategică, elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a 

județului Bacău în orizontul de timp 2021-2029 și realizarea instrumentului de monitorizare- 

în implementare - finalizată 
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În data de 22.06.2022, s-a desfășurat, la Sala Mare a Consiliului Județean Bacău, prezentarea 

variantei consultative a Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău, în orizontul de timp 2021 

- 2029, unde au fost prezenți reprezentanți din cadrul instituțiilor subordonate, personal din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Bacău, precum și reprezentanți ai societății civile, ai mediului 

universitar, dar și din cadrul altor instituții vizate din județ. De asemenea, în cadrul evenimentului, a 

fost prezentat și instrumentul digital pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei.  

După elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2021  

- 2029, aceasta a fost prezentată în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 

24.08.2022, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, în vederea avizării. În urma evaluării, 

a fost adoptată,prin decizia de încadrare nr.46 din 03.10.2022. După parcurgerea pașilor procedurali 

privind consultarea publică (lansarea în dezbatere publică pentru 30 de zile pe site-ul oficial al 

Consiliului Județean Bacău - secțiunea “Proiecte supuse dezbaterii publice”), Strategia de dezvoltare 

durabilă a județului Bacău, în orizontul de timp 2021 – 2029, a fost aprobată prin Hotărârea nr. 192 

din 30.09.2022. 

În urma conceperii și realizării instrumentului digital de monitorizare și evaluare a strategiei, 

în data de 04.10.2022, a fost semnat procesul verbal de instalare a acestuia pe serverul instituției. 

Astfel, Consiliul Județean Bacău beneficiază de un sistem informatic testat și pus în funcțiune pentru 

implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului.  

Activitatea 4. Schimb de bune practici - finalizată 

Subactivitatea A.4.1: Diseminarea informațiilor privind profilul monografic al județului 

Bacău către UAT-urile din județ - finalizată 

Membrii echipei de implementare, responsabili în relația cu UAT-urile, au transmis către cele 

93 UAT-uri, instituții subordonate și alți colaboratori, în format electronic, ”Profilul monografic al 

județului Bacău”, pentru diseminarea informațiilor din acest document. Subactivitatea A.4.2: 

Deplasarea unei echipe din aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău în trei județe 

din țară, în vederea transferului de expertiză - finalizată 
În perioada 22 - 25 martie 2022, s-a desfășurat la Sibiu vizita de studiu la care au participat 6 

persoane din cadrul Consiliului Judetean Bacău. 

În perioada 5 - 8 aprilie 2022, echipa formată din specialiști din cadrul Consiliului Județean 

Bacău s-a deplasat la Cluj-Napoca. 

În perioada 17 - 20 mai 2022 s-a desfășurat în județul Alba vizita de studiu la care au participat 

specialiști din cadrul Consiliului Judetean Bacău. 

Schimbul de experiență cu instituțiile de referință la nivel național și care reprezintă un 

exemplu de bună practică în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă, a facilitat 

compararea elementelor de planificare strategică și identificarea de noi abordări care să 

îmbunătățească performanța instituției. 
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Activitatea 5. Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru 

cetățeni - finalizată 

Subactivitate A.5.1: Extinderea funcționalităților portalului CJ Bacău prin adăugarea 

UAT-urilor care nu au personal de specialitate în domeniul urbanismului, extindere portal cu 

spațiu de comunicare/transmitere documente în format electronic cu toate UAT-urile din județ 

și audit tehnic - finalizată 

Prin intermediul acestui proiect, Consiliul Județean Bacău a realizat o platformă integrată care 

asigură cetățenilor, persoane fizice sau juridice, accesul online la serviciile publice dedicate 

componentei de urbanism:  

- certificatul de urbanism; 

- autorizație de construire; 

- avizul structurii de specialitate; 

- certificat de edificare; 

- avizul de oportunitate; 

- avizul Arhitectului Șef 

Astfel, solicitanții se vor înrola pe platformă, apoi se vor loga în portal, unde vor putea 

consulta modul de utilizare a platformei, vor depune electronic documentațiile aferente cererii. 

Aceasta va fi completată on-line și transmisă către structura de specialitate de la nivelul Consiliului 

Județean ce va analiza documentația. Pentru componenta back-office se utilizează procesele interne 

ale Consiliului Județean privind fluxul documentelor care sunt adaptate la noile tipuri de solicitări. 

Procesele presupun: preluarea automată în sistemul de management al documentelor, a informațiilor 

completate on-line de solicitanți, work-flow intern, comunicarea cu beneficiarul prin e-mail, 

transmiterea de notificări, preluarea de completări, generarea documentelor solicitate din modulul de 

Urbanism, avizarea și aprobarea documentului, semnarea digitală și livrarea lui către solicitant prin 

intermediul platformei de depunere.  

Mai mult decât atât, în vederea simplificării procedurilor administrative, pentru depunerea 

spre avizare și/sau aprobare a documentațiilor de urbanism, a fost introdusă o nouă categorie de 

utilizatori on-line cu numele ”AVIZATOR”, destinată instituțiilor care au acces în portal, cu scopul 

de a aviza documentațiile încărcate în acest spațiu virtual comun. 

O altă facilitate a portalului implementat prin acest proiect este crearea canalului virtual de 

comunicare/transmitere documente în format electronic, cu toate UAT-urile din județ, prin punerea 

la dispoziție a unor formulare specifice și posibilitatea completării/ transmiterii acestora de către 

UAT-uri.  

Totodată, în cadrul activității, a fost realizat auditul tehnic ce a constat în verificarea 

capacității sistemului de a răspunde la stres, atacuri informatice, vulnerabilități și auditarea 

funcționalităților și a complianțelor acestora cu cerințele proiectului. 

În perioada 06.06. - 23.06.2022, s-au desfășurat sesiunile de instruire în administrare și 

utilizare portal spațiu de comunicare pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Bacău si din 

10 UAT-uri din județ, precum și instruire în utilizarea managementul documentelor pentru personalul 

din cadrul a 62 de UAT-uri din județ.  

Subactivitate A.5.2: Implementarea unei soluții geo-spațiale de gestiune a informațiilor 

de urbanism - finalizată  

În cadrul activității, s-a realizat soluția geo-spațială de gestiune a informațiilor de urbanism, 

o aplicație WebGIS scalabilă ce conține o bază de date unitară cu toate planurile de urbanism la 

nivelul județului, reglementările de urbanism, zonele de protecție, rețelele de utilități majore, arterele 

și adresele administrative. Tehnologia GIS face posibilă viziunea mai clară asupra teritoriului 

județului Bacău prin cartare, partajare, analiză și acționare asupra informațiilor despre comunitate. 

Au fost instruite un număr de 23 de persoane: administratori soluție GIS - 2 persoane, utilizatori 

avansați soluție GIS – 5 persoane, iar ca utilizatori generici (utilizatori cu drept de consultare 

informații) ai soluției geospațiale de gestiune a informațiilor de urbanism din partea UAT-urilor din 

județul Bacău - 16 persoane.  
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Activitate 6. Dezvoltarea abilităților personalului - finalizată  

În total, au fost instruite un număr de 161 de persoane. 

A fost obținut și depășit rezultatul de proiect - 150 persoane instruite în domeniul exploatării 

și administrării sistemelor implementate. 

Proiectul a reprezentat o oportunitate în orientarea comunității noastre către noul exercițiu 

financiar 2021 - 2027, prin realizarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul 

de timp 2021 - 2029”, document programatic ce vizează dezvoltarea socio-economică și de mediu a 

județului.   

 

Proiecte aprobate la finanțare 

 

Proiect: ”Creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Filarmonica Mihail Jora, 

Bacău” depus în data de 11.11.2021, în cadrul Programului privind ”Creşterea eficienţei energetice 

şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, finanțat de către Administraţia Fondului 

pentru Mediu. 

Proiectul vizează executarea de lucrări de intervenții în scopul creșterii eficienţei energetice a 

clădirilor publice şi a îmbunătăţirii calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

reducerii consumului anual de energie primară şi promovării utilizării surselor regenerabile de energie 

a clădirii în care activează Filarmonica ”Mihail Jora” din Bacău. 

Conform termenelor și condițiilor prevăzute de Ghidul solicitantului, a fost necesară 

actualizarea documentației tehnico-economice faza DALI și, implicit, a rapoartelor de expertiză 

tehnică și auditului energetic, ținând cont de noile reglementări legislative în vigoare ce fac referire 

la actualizarea și corelarea prețurilor pentru materialele și echipamenetele necesare obiectivului de 

investiție, precum și de cerințele tehnice stipulate în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor 

pentru aprobarea prezentului Ghid. Indicatorii de performanţă ai Programului prevăd în anexele 

Ghidului o serie de factori de conversie pentru CO_2 şi energia primară, precum şi formule de calcul 

pentru energie primară (Ep) şi emisii echivalente totale CO_2 (ECO2) pe care documentația trebuie, 

în mod obligatoriu, să le conțină și să furnizeze informații transpuse tabelar: 

- reducerea procentuală a consumului de energie primară, cu menționarea valorilor iniţiale 

şi valorilor estimate după realizarea investiţiei; 

- reducerea procentuală a emisiilor echivalent CO_2, cu menționarea valorilor iniţiale şi 

valorilor estimate a fi obţinute după realizarea investiţiei; 

- procentajul din consumul total de energie primară, realizat din surse regenerabile de 

energie la nivel de obiectiv de investiţie, în situaţia iniţială şi estimat, după realizarea 

investiţiei; 

- aria utilă a spaţiului încălzit; 

Ca urmare a necesității actualizării indicatorilor tehnico-economici care stau la baza stabilirii 

valorii estimate pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, valoarea totală a proiectului ”Creșterea 

eficienței energetice în clădirile publice - Filarmonica Mihail Jora, Bacău” este de 13.828.461,57 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care:  

- valoarea totală eligibilă reprezintă suma de 12.651.763,45 lei (inclusiv T.V.A); 

- valoarea neeligibilă este de 1.176.698,11 lei (inclusiv TVA); 

- contribuția proprie a județului Bacău reprezintă 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 1.265.176,35 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Durata de realizare a investiției este de24 de luni. 

Proiectul a fost aprobat spre finanțare în ședința Comitetului de Avizare al AFM din data de 

28.12.2022 și se regăsește în Anexa - Centralizatorul proiectelor aprobate din cadrul programulului 

privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, 

urmând etapa de încheiere a contractului de finanțare. 
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Proiect: “Împreună pentru județul Bacău mai curat – CURĂȚĂM ROMÂNIA!” 

Scopul proiectului îl reprezintă susţinerea financiară a activităţilor vizând colectarea 

deşeurilor, în vederea ecologizării zonelor afectate de poluare. Pentru îndeplinirea scopului 

proiectului se va urmări colectarea deşeurilor astfel încât acestea să poată fi valorificate/reciclate 

conform legii. 

În vederea implementării poiectului, se vor realiza următoarele tipuri de activități: 

- activitatea nr.1 - deplasarea participanţilor/voluntarilor la locurile unde se desfăşoară 

colectarea efectivă a deșeurilor ; 

- activitatea nr.2 - achiziționarea materialelor consumabile/obiecte de inventar: 

dezinfectant, veste, măşti de protecţie, cizme, mănuşi şi saci pentru colectarea deşeurilor, 

containere sau recipiente pentru colectarea şi depozitarea temporară a deşeurilor, ustensile 

specifice activităţii de colectare a deşeurilor; 

- activitatea nr.3 - transportul deşeurilor de la locurile/zonele în care au fost realizate 

activităţile în cadrul proiectului până la sediile/punctele de lucru ale centrelor de 

colectare/reciclare/ depozitare a deşeurilor, inclusiv activităţile de manipulare/ preluare a 

deşeurilor de către operatorii licenţiaţi/autorizaţi, în vederea depozitării. În cadrul acestei 

activităţi, deşeurile colectate pot fi încredinţate doar către un operator licenţiat/autorizat, 

potrivit legii, în vederea tratării acestora.  

Valoarea totală a proiectului este de 12.000 lei, inclusiv TVA. 

 

Revizuirea procedurilor de sistem de mediu  

 

Procedurile de sistem de mediu aplicate personalului instituției asigură derularea activităților 

potrivit responsabilităților, competențelor și atribuțiilor, internalizând sistematic în instituție buna 

practică, performanța și stabilitatea, astfel reducându-se riscul de eroare sau de încălcare a 

prevederilor legale în domeniul mediului. 

La nivelul Consiliului Județean Bacău sunt 8 proceduri de sistem de mediu, după cum 

urmează:  

1. Obligații de conformare, cod P.S.M - 01;  

2. Comunicarea, cod P.S.M. - 02;  

3. Gestionarea deșeurilor, cod P.S.M. - 03;  

4. Aspecte de mediu, cod P.S.M. - 04;  

5. Monitorizări de mediu, cod P.S.M. - 05;  

6. Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns, cod P.S.M - 06;  

7. Planificarea operațională și control, cod P.S.M - 07; 

8. Evaluarea conformării, cod P.S.M - 08.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.145 din 21.09.2021, privind aprobarea 

organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, cu 

modificările și completările ulterioare și Dispoziția nr.507/08.12.2021 privind stabilirea componenței 

echipei de menținere a Sistemului de Management Integrat (SMI) Calitate - Mediu la nivelul 

Consiliului Județean Bacău, procedurile de sistem de mediu au fost predate de către Direcția Tehnic-

Investiții și Lucrări Publice din cadrul Consiliului Județean Bacău, Serviciului Strategii, Conservarea 

și Protecția Mediului, nou înființat în cadrul instituției. În acest sens, procedurile de sistem de mediu 

de la nivelul instituției au necesitat modificări organizatorice, inițiindu-se la finalul anului 2022, 

elaborarea unor noi ediții ale celor opt proceduri de sistem de mediu.  

Aceste proceduri de sistem de mediu aferenteServiciului strategii, conservarea și protecția 

mediului vor fi finalizate, avizate și aprobate prin dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean 

Bacău în luna ianuarie 2023. 
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4. Serviciul Analiză Strategică, Digitalizare, Tranziţie Verde 

 

Serviciul Analiză Strategică, Digitalizare, Tranziție Verde (S.A.S.D.T.V.) este o 

structură a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, aflat în subordinea 

directă a președintelui Consiliului Județean, având următoarele atribuții: 

- elaborarează și actualizează Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Bacău, 

asigurând consultanță, asistență tehnică specifică U.A.T.-urilor din județ; 

- monitorizează realizarea obiectivelor din Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

județului Bacău; 

- identifică surse de finanțare și implementează proiecte în vederea digitalizării 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean precum și a instituțiilor publice 

aflate în subordonare/coordonare; 

- contribuie la îndeplinirea obiectivelor Consiliului Județean Bacău, prin 

programele de asistență financiară ale Uniunii Europene; 

- identifică împreună cu structurile aparatului de specialitate ale Consiliului 

Județean Bacău și cu instituțiile publice aflate în subordine, serviciile publice 

care pot fi oferite electronic; 

- identifică împreună cu structurile aparatului de specialitate ale Consiliului 

Județean Bacău și cu instituțiile publice aflate în subordine/coordonare, 

posibilitatea interoperabilității sistemelor informatice în scopul furnizării de 

servicii publice electronice; 

- analizează periodic funcţionarea mijloacelor de informatizare din dotarea 

instituţiei (calculatoare, imprimante, programe, licenţe. etc.) şi face propuneri, în 

raport cu normele legale si complexitatea activităţilor, pentru determinarea 

punctelor critice şi modalităţilor concrete de eliminare a acestora; 

- identifică soluții de inter-operabilitate a sistemelor informatice ale instituțiilor 

publice de interes județean; 

- asistă și coordonează structurile aparatului de specialitate ale Consiliului 

Județean precum și alte instituțiile publice aflate în subordonare/coordonare, în 

elaborarea și implementarea proiectelor pentru desfașurarea procesului de 

transformare digitală si tranzitie spre energie verde. 

 

Managementul organizațional, resurse umane 

 

Serviciul Analiză Strategică, Digitalizare, Tranziție Verde (S.A.S.D.T.V.) a avut prevăzut, în 

organigrama aprobată, un număr de 10 posturi, din care: 

- prezenți la serviciu: 9 persoane; 

- temporar vacante: 1 post; 

- detașați: 0 

- în concedii de creștere copil: 0 
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 Proiecte cu finanțare europeană aflate în diferite stadii de implementare  

 

  Reabilitare Palat Administrativ 

 

 
  

Proiectul a fost depus și selectat pentru finanțare în cadrul PNRR - Componenta 5 - Valul 

Renovării la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în data de 01.04.2022, în 

parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne și Instituția Prefectului Județul Bacău. Valoarea totală a 

proiectului: 6.440.000 de euro fără tva. 

 

  Realizarea unui parc foto-voltaic la nivelul județului Bacău 

 

 
 

Sursa de finanțare este Fondul de Modernizare iar obiectivul proiectului - realizarea unui 

parc fotovoltaic pentru autoconsum. Amplasamentul parcului foto-voltaic - U.A.T. Săucești, 
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suprafața parcului fiind previzionată la aproximativ 3 ha. Beneficiarul proiectului este Consiliul 

Județean Bacău și instituțiile subordonate. 

 

 Crearea unui centru de comandă și control pentru infrastructura informatică a 

Consiliului Județean Bacău 

 

 
 

Sursa de finanțare este reprezentată de Programul Regional Nord - Est 2021 - 2027, 

Prioritatea 2 - o regiune mai digitalizată. Obiectiv general este realizarea unui centru de date pentru 

susținerea activității Consiliului Județean Bacău și instituții subordonate. Amplasamentul este 

propus pentru Strada Henri Coandă 2, Bacău, iar valoarea totală a proiectului este de aproximativ 

4.000.000 de euro. 

 

Extindere sistem informatic Spitalul Județean de Urgență Bacău 

 

 
 

Sursa de finanțare - Componenta 7 - Transformare digitală din P.N.R.R. - I3. Realizarea 

sistemului de eHealth și tele-medicină. Obiectivul general îl reprezintă conectarea pavilioanelor 

din incinta S.J.U. Bacău printr-o rețea de fibră optică de ultimă generație, realizarea unui centru 

de date, a unui centru de back-up și a unui soft medical. Amplasament este la S.J.U. Bacău, iar 

valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1.000.000 de euro. 

 

 

 

 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea I. Aparatul de specialitate   

52 

Modernizarea și extinderea secției de terapie intensivă nou-născuți Spitalul Județean 

de Urgență Bacău 

 

 
 

Sursa de finanțare o reprezintă Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională - Componenta 

12 - Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3 - 

Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți. Obiectivul general este extinderea si modernizarea 

secției de terapie intensivă pentru nou-născuți. Amplasamentul se află la S.J.U. Bacău, iar valoarea 

totală a proiectului este de aproximativ 1.600.00 de euro. 

 

  Dezvoltarea infrastructurii de reîncarcare pentru vehicule electrice 

 

 
 

Proiectul a fost depus în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, 

Consiliul Județean Botoșani și Consiliul Județean Vaslui. 
Instituțiile subordonate Consiliului Județean Bacău vor beneficia de amplasarea a 15 stații de 

încărcare pentru vehicule electrice, după cum urmează: 

 
Nr. 

crt. 

Instituția Adresa Nr. 

cadastral 

Coordonate GPS Nr. 

stații 

Amplasament Furnizor 

electricitate 

1. Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

1.Str. 

Condorilor, nr. 

2, 600302, 

Bacău 

68720 46.530300869911244 

26.91869955609715 

46.559414792170706 

46.559414792170706 

 

2 Parcarea 

instituției 

EON 
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2.Aleea 

Ghioceilor, nr. 

4 

 

2. Ansamblul 

Folcloric 

Busuiocul 

Bacău 

Str. Trotuș, nr. 

6a, Bacău 

68986 46.56516660335358 

26.90449325621564 

 

1 Parcarea 

instituției 

EON 

3. Muzeul de 

Științele 

Naturii 

Str. Aleea 

Parcului, nr. 9 

76216 46.558878333227824 

26.904853146302305 

 

2 Parcarea 

instituției 

EON 

4. Observatorul 

Astronomic 

Str. Ion Ghelu 

Destelnica 

62404 46.56581416752489 

26.904013684403914 

 

 

1 Parcarea 

instituției 

EON 

5. Vivariul Str. Popa 

Șapcă, nr. 3 

76192 46.56906308296328 

26.913143411920213 

 

1 Parcarea 

instituției 

EON 

6. Regia 

Autonomă 

Aeroportul 

Internațional 

”G. Enescu” 

Bacău 

Str. 

Aeroportului, 

nr. 1 

88453 46.53121534143937 

26.911225591792796 

 

3 Parcarea 

instituției 

EON 

7. Serviciul 

Public 

Județean de 

Drumuri 

Str. George 

Bacovia, nr. 

57, 600238, 

Bacău 

82475 46.57180584798823 

26.90262920633305 

 

1 Parcarea 

instituției 

EON 

8. Spitalul 

Județean de 

Urgență 

Bacău 

Str. Spiru 

Haret, nr. 2-4, 

Bacău 

73502 46.556379241820736 

26.91060815926428 

 

4 Parcarea 

instituției 

EON 

  Total stații 

încărcare 

  15   

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Bacău 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Bacău, în orizontul de timp 2021 – 2029, a fost 

realizată în cadrul proiectului ”Bacău Smart County” cod SIPOCA/SMIS - 808/136013, finanțat din 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Axa Prioritară Administrație publică 

și sistem judiciar accesibile și transparente, în cadrul Operațiunii Introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari, în 

concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice 2014 - 2020 (S.C.A.P.), 

implementat de Consiliul Județean Bacău.  

În cadrul aceluiasi proiect, a fost recepționat instrumentul digital de monitorizare a strategiei, 

aplicație care, odată implementată la nivelul U.A.T.-urilor din judet, va facilita culegerea de date și, 

implicit, evidențierea, în timp real, a gradului de realizare a obiectivelor propuse prin Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a Județului Bacău. 

 

Activitatea Compartimentului Informatizare  
 

Activități curente desfășurate pe tot parcursul anului: 

- Întreţinerea resurselor hardware și software ale instituției:  

a) gestiune a accesului în reţea; 

b) internet şi Poştă Electronică; 

c) protecţie antivirus; 
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d) întreținere sistem electronic de tip e-administraţie cu componentă Managementul 

Documentelor, Urbanism, Juridic, Comunicare, GIS; 

e) întreţinerea hardware a echipamentelor informatice aflate în dotarea utilizatorilor 

instituţiei, precum şi a elementelor de infrastructură informatică care compun reţeaua 

de calculatoare, atât prin activitatea personalului serviciului, cât şi prin derularea 

contractelor specifice de asistenţă tehnică care au prevăzut şi întreţinerea, repararea 

echipamentelor hardware; 

f) diagnosticarea şi depanarea situaţiilor de defecţiune sau eroare apărute în utilizarea şi 

funcţionarea aplicaţiilor şi a echipamentelor informatice existente în instituţie şi 

anume: deteriorarea hardware/software a unor echipamente/aplicaţii informatice, 

afişarea/prelucrarea incorectă a anumitor date, necorelarea acţiunilor/rezultatelor unor 

prelucrări informatice, acces defectuos la conţinutul unor baze de date sau la meniurile 

unor aplicaţii informatice, imposibilitatea utilizării unor capacităţi de prelucrare, 

stocare şi/sau transfer de date etc.;  

g) implementarea şi actualizarea politicilor de securitate informatică la nivelul 

echipamentelor şi a reţelei de calculatoare a instituţiei, prin gestionarea unor 

permisiuni de acces al utilizatorilor la echipamente, date şi aplicaţii informatice, 

protecţia împotriva viruşilor, efectuarea copiilor de siguranţă ale datelor, utilizarea în 

comun a resurselor informatice ale reţelei de calculatoare, transferul securizat al 

datelor, condiţiile de acces la diverse adrese de Internet, etc.; 

h) găzduirea şi actualizarea/administrarea paginii de internet a instituţiei 

www.csjbacau.ro, www.djep.csjbacau.ro; 

i) gestionarea adreselor de e-mail din instituţiei; 

j) verificarea/asigurarea respectării regimului de utilizare/licenţiere pentru aplicaţiile 

informatice instalate în calculatoarele instituţiei; 

k) administrarea aplicaţiilor interne back-office ale portalului instituției; 

l) participarea, cu personal de specialitate, la activităţile efectuate în cadrul comisiilor de 

inventariere constituite la nivelul instituției, precum și efectuarea de inventarieri 

informatice proprii serviciului, vizând evidența caracteristicilor tehnice ale dotărilor 

informatice și necesitățile de dezvoltare ale acestora; 

m) participarea, cu personal de specialitate, la activităţile efectuate în cadrul comisiilor 

constituite la nivelul instituției pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice; 

n) administrarea bazei de date cu conţinut juridic Legis şi derularea contractului de 

servicii informatice privind actualizarea acestei baze de date; 

o) monitorizează și asigură consultanţă de specialitate compartimentelor din aparatul 

propriu, pentru funcţionarea în condiţii optime a echipamentelor de informatizare din 

dotare și a aplicațiilor folosite; 

p) Mentenanță aplicaţii interne:  

 evidențe corn-lapte-mere; 

 emitere chitanțe; 

 evidențe venituri;  

 liste investiții; 

 centralizare date de la aparatul propriu si de la instituțiile subordonate pentru. 

monitorizare cheltuieli de personal - situații lunare, trimestriale și anuale; 

 centralizare date de la aparatul propriu si de la instituțiile subordonate pentru 

monitorizare sume destinate COVID - situații lunare; 

 centralizare date de la aparatul propriu și de la instituțiile subordonate pentru 

monitorizare bilanț lunar; 

 centralizare date de la aparatul propriu si de la instituțiile subordonate pentru 

proiectul de buget pentru anul următor; 
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 centralizare date de la UAT-uri pentru fundamentarea repartizării pe unități 

administrativ-teritoriale, din Județul Bacău, a sumelor defalcate din TVA pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale și a sumelor prevăzute la art. 

6, alin. 6 din Legea nr. 368/2022, privind bugetul de stat pe anul 2023; 

 dosar profesional.  

r. Actualizează pagina de internet a instituției, conform solicitărilor venite de la 

celelalte compartimente ale instituței. 

 

Activități de remediere a numeroaselor atacuri informatice desfășurate 

 

- S-au constatat un număr de pînă la 29.000 de atacuri informatice prin e-mail, spam și 

bruteforce (încercări repetate de a prelua controlul asupra unor calculatoare din Consiliul 

Județean Bacău); 

- S-au constatat tentative de intruziune (câteva zeci de mii) din diferite țări asiatice; 

- Au fost securizate marea majoritate a stațiilor de lucru prin instalarea de software 

Antivirus și de Protecție. A fost înlocuit antivirusul Kaspersky conform cu Legea nr. 

354/2022 privind protecţia sistemelor informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice, 

în contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei. S-a achiziționat o 

soluție românească de protecție Bitdefender Endpoint Security Gravity Zone, care s-a 

instalat pe toate calculatoarele. 

- Au fost migrate stațiilor de lucru cu software depășit către Sistemul de Operare Microsoft 

Windows 11. 

 

Activități de schimbare a unor echipamente active din rețeaua de date a Consiliului 

Județean Bacău 

 

- au fost achiziționate switch-uri cu management, router-e performante, sisteme de stocare 

de capacitate medie: 

a) au fost schimbate switch-urile de capacitate scăzută (100 Mbit/sec) cu switch-uri de 

capacitate medie (1000 Mbit/sec); 

b) s-a achiziționat și pus în utilizare un sistem de stocare pentru salvări uzuale de pe 

serverul central; 

c) s-au instalat și configurat puncte de acces wireless pentru personalul C.J. Bacău. 

 

Activități de instalare și configurare stații de lucru si laptop-uri noi achiziționate în 

cursul anului 2022 

 

Au fost achiziționate, în anul 2022, următoarele echipamente de calcul: 

- 5 buc Sisteme desktop; 

- 15 buc Sisteme All-In-One; 

- 6 buc laptop-uri; 

- 2 multi-funcționale A3 cu picior; 

- 2 multi-funcțioanale A4 color; 

- 2 multfuncțioanale A4 negru. 

Alte activități: 

- s-a reînnoit subscripția anuală pentru soluția Cisco WebEx; 

- s-a achizițonat aplicația ConnectWise, cu ajutorul căruia, administratorii de rețea pot 

obține acces de la distanță la computerele din rețeaua CJ, pentru a realiza depanarea 

tehnică, managementul de la distanță și instalarea și configurarea noilor aplicații software. 
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- S-a asigurat mentenanță pentru cele 40 de tablete cu servicii de date mobile atașate, 

repartizate consilierilor județeni necesare conectării la ședințele on-line și consultării 

materialelor de ședință; 

- s-a completat infrastructura rețelei cu integrarea de posturi pentru personalul nou angajat; 

- s-a întocmit caietul de sarcini pentru achiziția de cartușe, unități de imagine, echipamente 

multifunționale și imprimante și s-au evaluat ofertele primite atât pentru Consiliul 

Județean, cât și pentru serviciile din subordine; 

- prin proiectul ”Servicii publice de calitate la nivelul Județului Bacău” Cod MySMIS 

128880, au fost implementate măsuri de reducere a birocrației pentru cetățeni, în 

corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative 

aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office (extinderea sistemului de 

management al documentelor, digitalizarea arhivelor), cât și front-office (portal web de 

servicii) și s-au dezvoltat cunoștințele și abilitățile personalului din cadrul Consiliului 

Județean Bacău. Pe parcursul anului 2022, s-au realizat unele completari ale 

componentelor aplicatiei, s-au adaugat formulare noi în portalul de servicii publice pentru 

cetățeni, etc.  

În cadrul proiectului ”Bacău Smart County”, au fost completate/extinse funcționalitățile 

actualului portal prin adăugarea unor servicii specifice activității de urbanism pentru U.A.T.-urile 

care nu au personal de specilitate, autorizațiile de construcții și certificatele de urbanism, fiind 

solicitate spre emitere la C.J. Bacău. Au fost adăugate minim 12 U.A.T.-uri în portalul existent, care 

au acces la serviiciile din portal și extindere prin integrarea unei soluții care să le permită încărcarea, 

în format electronic, a documentației care stă la baza eliberării autorizațiilor de construcții și 

certificatelor de urbanism. A fost creat un spațiu de comunicare/transmitere documente în format 

electronic cu toate U.A.T.-urile din județ, prin punerea la dispoziție a unor formulare specifice și 

posibilitatea completării/transmiterii de către U.A.T.-uri. În acest sens, U.A.T.-urile fără structura de 

urbanism, precum și persoanele fizice și juridice de pe raza acestor U.A.T.-uri care nu dețin structura 

proprie de specialitate urbanism și amenajarea teritoriului, solicită on-line certificatele de urbanism, 

autorizațiile de construire/desființare, iar Consiliul Județean, prin structura de specialitate Arhitect-

Sef, eliberează aceste documente, inclusiv alte tipuri de documente solicitate (comunicări 

începere/încheiere lucrări, prelungiri de Certificat de Urbanism și autorizații, regularizări de taxe, etc) 

tot on-line. 

Tot prin acest proiect s-a implementat modulul de gestiune a teritoriului și gestiune date 

urbane- o aplicație Web GIS personalizată (configurată pe baza aplicației server GIS), care permite 

gestiunea, pe întreg ciclul de viață al documentațiilor de urbanism, și va avea următoarele 

componente: 

- Identificarea automată și raportarea reglementărilor de urbanism în vigoare aplicabile unei 

zone de interes sau unui teren și consultarea direct în harta a reglementărilor pentru o 

adresă sau o zonă selectată, preluarea, maparea nomenclatoarelor de adrese 

administrative, gestiunea geo-spațială a documentelor CU/AC. Aplicația back-office 

destinată utilizatorilor. Consiliului Județean permite gestiunea arhivei digitalizate de 

planuri de urbanism, actualizarea/întreținerea planurilor de urbanism (actualizarea arhivei 

digitale) și colaborarea cu U.A.T.-urile partenere pentru planificarea urbană și avizarea și 

aprobarea documentațiilor de autorizare a proiectelor de invesții în infrastructură; 

- în urma digitalizării planurilor de urbanism, s-a creat o bază de date unitară conținând 

toate planurile de urbanism la nivelul județului, reglementările de urbanism, zonele de 

protecție, iar pentru U.A.T.-urile pentru care Consiliul Județean emite documente de 

autorizare a construirii (certificate de urbanism, autorizații de construire), baza de date a 

fost completată cu rețele de utilități majore, arterele și adresele administrative. Gestiunea 

planurilor de urbanism se realizează pe întreg ciclul de viață al documentației, de la 

elaborarea studiului, avizarea documentatie, consultarea populației, și până la aprobarea 

acesteia și intrarea în vigoare a reglementărilor de urbanism.  
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- de asemenea, prin intermediul acestui modul, sunt create functionalitățile de migrare a 

planurilor de urbanism, pentru migrarea în formatul solicitat de Observatorul Teritorial. 

Functionalitățile de bază ale acestui modul constau în identificarea automată a 

reglementărilor de urbanism aplicabile la o adresă, pentru un teren sau o zona de interes, 

permițând completarea automată a certificatului de urbanism, reducând astfel timpul de 

soluționare a solicitărilor cetățenilor sau ale mediului de afaceri;  

- altă funcționalitate urmărită este soluționarea documentațiilor de autorizare a construirii 

pentru obiectivele amplasate în vecinătatea drumurilor județene, prin suprapunerea 

terenului pentru care se solicită autorizarea cu planurile de urbanism digitalizate și 

amplasamentele drumurilor județene. De asemenea, acest modul conține functionalități de 

creare a nomenclatoarelor de adrese (artere și adrese administrative), informații necesare 

pentru activitățile back-office de identificare a adreselor solicitărilor cetățenilor, 

identificarea reglementărilor de urbanism aplicabile la o adresă, dar și pentru schimbul de 

date inter-instituțional, transmiterea adreselor pentru actualizarea RENNS; 

- Odată cu emiterea oricarui document de urbanism (certificat de urbanism sau autorizație 

de construire), acesta este asociat terenului pentru care s-a emis documentația, permițând 

în acest fel, actualizarea zonei construite.  

Au fost instruite 173 persoane cu funcții de execuție și de conducere în administrare și utilizare 

portal spațiu de comunicare pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Bacău, pentru 

personalul din cadrul celor 10 UAT- uri și pentru personalul din cadrul a 62 de UAT-uri și în utilizarea 

soluției geo-spațiale de gestiune a informațiilor de urbanism. 

S-au realizat activități de suport tehnic specializat pentru colegii noștri din sediul central din 

Bacău, Calea Mărășești nr.2, sediul din Bacău, Str. Unirii nr.13, sediul din Bacău, CAEX. 
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5. Direcția Resurse Umane, Management 

 

În domeniul resurselor umane 

 

În anul 2022, unul dintre principalele obiective avute în vedere în activitatea privind 

managementul resurselor umane, a fost acela al optimizării organizării interne, astfel operându-se 

modificări în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi la 

instituţiile publice aflate sub autoritatea acestuia, prin crearea unor structuri flexibile, eficiente şi 

funcţionale. 

 S-au aprobat organigrama şi statul de funcţii la Consiliul Judeţean şi unităţile subordonate cu 

actualizarea fişelor posturilor cuprinzând obligaţiile, competenţele şi răspunderile personalului. 

Precizăm că modificarea organigramei şi a statului de funcţii, pentru aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean şi pentru instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, 

s-a făcut cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr. 32/2022, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru unitatea administrativ-teritorială a 

judeţului Bacău, astfel cum a fost comunicat prin adresa Institutiei Prefectului - judeţul Bacau nr. 

8299/2022 şi, ţinând cont de prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora numărul maxim 

de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent 

de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a 

drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal 

aprobate prin buget. 

S-a asigurat întocmirea documentaţiei privind numirea, promovarea, modificarea sau 

încetarea raporturilor de serviciu/muncă precum şi actualizarea dosarelor profesionale pentru 

personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean. 

S-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul 

de specialitate şi pentru conducerea unităţilor subordonate pentru activitatea desfăşurată în anul 2021. 

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 anul 2022, 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, precum și la solicitarea 

autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, în cursul anului 2022, s-a acordat asistenţă de 

specialitate în problemele privind gestionarea resurselor umane. 

Pentru realizarea prevederilor legale care reglementează activităţile publice, au fost 

fundamentate hotărâri şi dispoziţii, precum şi activităţi realizate de Consiliul Judeţean împreună cu 

instituţii publice aflate sub autoritatea sa, asociaţii şi alte unităţi cu activităţi de interes public la care 

consiliile judeţene au atribuţii prevăzute de lege. 

S-au efectuat prognoze cu privire la ocuparea funcţiilor publice în cadrul instituţiei, în acord 

cu necesitățile interne și în raport de legislația aplicabilă funcțiilor și funcționarilor publici. 

Sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău îşi desfăşoară activitatea în prezent 8 importante 

instituţii publice de cultură: Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”, Complexul Muzeal de Ştiinţele 

Naturii ”Ion Borcea”, Filarmonica ”Mihail Jora”, Biblioteca Judeţeană ”C. Sturdza”, Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Ansamblul Folcloric ”Busuiocul”, 
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Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Revista de cultură ”Ateneu”; 5 servicii publice de interes 

judeţean: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Public Judeţean de Drumuri, Serviciul Public pentru Protecţia 

Plantelor, Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de 

Salvamont. 

În prezent, județul Bacău este acţionar la următoarele societăţi comerciale: S.C. Parc Industrial 

Hit S.R.L Bacău, S.C. Compania Regională de Apă S.A. Bacău și S.C. Centrul de Afaceri 

Expozițional S.A. Bacău. 

De asemenea, sub autoritatea administrației publice județene, își desfășoară activitatea 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, al 

cărei management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Bacău, precum si R.A. Aeroportul 

Internaţional ”George Enescu” Bacău. 

La aceste unităţi, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău, s-a avut în vedere 

îmbunătăţirea managementului prin crearea unor structuri flexibile, eficiente de funcţionare, 

monitorizarea şi gestionarea contractelor de management, creşterea operativităţii şi calităţii serviciilor 

oferite prin realizarea indicatorilor pentru măsurarea performanţelor activităţii desfăşurate cu rezultat 

în creşterea calităţii actului administrativ la toate nivelurile. 

 

În domeniul Cultură 

 

Au fost elaborate Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Bacău, privind aprobarea 

Regulamentelor de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului asigurat la 

instituțiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău, în temeiul cărora a 

fost verificat modul de respectare a clauzelor Contractelor de management încheiate cu managerii la 

5 instituții publice de cultură aflate sub autoritatea consiliului județean, precum și Dispozițiile 

Președintelui Consiliului Județean Bacău privind aprobarea rezultatelor evaluărilor anuale ale 

managerilor acestor instituții. 

Au fost organizate sesiunile de evaluare a managementului anual la 5 din cele 8 instituții 

publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău, asigurându-se secretariatul 

acestora, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.  

Au fost elaborate Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Bacău privind aprobarea 

Caietelor de obiective pentru concursurile de proiecte de management la 4 din cele 8 instituții de 

cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău. 

Au fost elaborate Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Bacău privind desemnarea 

și aprobarea componenței Comisiilor de concurs, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului 

acestora pentru concursurile de proiecte de management la 4 din cele 8 instituții de cultură aflate sub 

autoritatea Consiliului Județean Bacău. 

Au fost elaborate Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Bacău privind aprobarea 

Regulamentelor de organizare și desfășurare a concursurilor de proiecte de management la 4 din cele 

8 instituții de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău. 

Au fost organizate concursurile de proiecte de management la 4 din cele 8 instituții publice 

de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău, asigurându-se secretariatul acestora, cu 

respectarea procedurilor prevăzute de lege. 

Au fost elaborate Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Bacău privind aprobarea 

Proiectelor de management pentru concursurile de proiecte de management la 2 din cele 8 instituții 

de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău. 

Au fost încheiate 2 Contracte noi de management cu câștigătorii concursurilor de proiecte de 

management pentru 2 instituții publice de cultură aflate sub autoritatea consiliului județean, cărora li 

s-au aprobat proiectele de management pentru o perioadă de 3 ani. 
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Au fost elaborate Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Bacău privind desemnarea 

managerilor interimari pentru instituțiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 

și contractele de management pentru perioada de interimat. 

 

În domeniul guvernanță corporativă 

A fost elaborat Raportul privind evaluarea activității membrilor Consiliului de Administrație 

al R.A. Aeroportul Internațional ”George Enescu“ Bacău pentru anul 2021. 

În domeniul acordării de premii: 

A fost elaborată Hotărârea nr. 287 a Consiliului Județean Bacău privind instituirea și 

acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii din județul Bacău, care au obținut în anul 2022 

performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale. 

A fost elaborată Hotărârea nr. 301 a Consiliului Județean Bacău privind instituirea și 

acordarea premiilor pentru performanțe deosebite elevilor merituoși din Județul Bacău care au obținut 

media 10 la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat, respectiv premiile I, al II-lea și al III-

lea la Olimpiadele școlare (faza națională și internațională) în anul școlar 2021 - 2022. 

 

În domeniul securității și sănătății în muncă 

Au fost întrunite cele 4 ședințe trimestriale ale Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă 

(C.S.S.M.) din cadrul Consiliului Județean Bacău. 

A fost întocmit Raportul anual al conducerii unității privind situația securității și sănătății în 

muncă în anul 2022. 

 

Asigurarea Secretariatului Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău (A.T.O.P.) 

Au fost întocmite documentele pentru organizarea și desfășurarea a 4 ședințe ordinare 

trimestriale ale plenului A.T.O.P., potrivit legii. 

Au fost întocmite documentele pentru organizarea și desfășurarea a 12 ședințe lunare pe 

comisii de lucru ale A.T.O.P., potrivit legii. 

A fost elaborat, aprobat de plenul A.T.O.P. și prezentat în ședință a Consiliului Județean 

Bacău, Raportul anual asupra eficienței activității poliției pe anul 2022, conform legii. 

A fost elaborat, aprobat de plenul A.T.O.P. și prezentat în ședință a Consiliului Județean 

Bacău, Planul Strategic cuprinzând principalele obiective de acțiune ale Inspectoratului de Poliție 

Județean Bacău și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2022, conform legii. 

A fost elaborată, aprobată de plenul A.T.O.P., Informarea privind stadiul realizării 

principalelor obiective la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău în primul semestru al 

anului 2022. 

A fost elaborată Hotărârea A.T.O.P. nr.5 privind modificarea componenței nominale a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2020 - 2024. 

A fost elaborată Hotărârea A.T.O.P. nr.6 privind modificarea componenței nominale a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2020 - 2024. 

A fost elaborată Hotărârea A.T.O.P. nr.7 privind aprobarea Regulamentului concursului de 

dezbateri academice ”Fii informat, alege binele!”, organizat în colaborare de Consiliul Județean 

Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și A.T.O.P. Bacău, concurs care se adresează elevilor de 

liceu din județul Bacău care doresc să își valorifice abilitățile de argumentare si dezbater.; 

Au fost dezbătute în anul 2022, în cadrul ședințelor lunare și trimestriale ale Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Bacău, materialele privind siguranța cetățeanului, elaborate de 

instituțiile județene, pe diverse teme de importanță publică (selecție tematică): 

- dezbaterea și aprobarea tematicii orientative pentru ședințele de comisii și de plen ale 

A.T.O.P. Bacău, aferente anului 2022; 
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- prezentarea rapoartelor de activitate ale membrilor A.T.O.P. Bacău pentru anul 2021; 

- dezbaterea și aprobarea Raportului asupra eficienței activității de politie la nivelul 

județului Bacău în anul 2021; 

- analiză și aprobare propuneri suplimentare pentru tematica orientativă a ședințelor 

A.T.O.P., pentru anul 2021; 

- informare privind incendiile de vegetație uscată de pe teritoriul județului Bacău; 

- informare privind situația refugiaților la nivelul județului Bacău; 

- analiză privind fenomenul violenței domestice la nivelul județului Bacău; 

- aprobarea Planului Strategic cuprinzând principalele obiective, acțiuni și indicatorii de 

performanță minimali pentru serviciul polițienesc, recomandate Inspectoratului de Poliție 

Județean Bacău, pentru anul 2022; 

- informare privind activitățile desfășurate pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în 

perioada sărbătorilor pascale din anul 2022 de către Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Bacău; 

- evoluția sesizărilor prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (S.N.U.A.U.) 

112 în primele 4 luni ale anului 2022; 

- biroul pentru Protecția Animalelor - atribuții generale, competențe și activități desfășurate; 

- dezbaterea și aprobarea Planului Județean de Acțiune în domeniul drogurilor pentru 

perioada 2022 - 2026; 

- informare privind activitățile desfășurate de către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău 

în cadrul ”Planului Teritorial Comun de Acțiune” pentru creșterea gradului de siguranță a 

elevilor și personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2021 - 2022; 

- informare privind activitățile desfășurate de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău în 

cadrul ”Planului Teritorial Comun de Acțiune” pentru creșterea gradului de siguranță a 

elevilor și personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2021 - 2022; 

- informare privind activitățile desfășurate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Bacău în cadrul ”Planului Teritorial Comun de Acțiune” pentru creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și 

în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, în perioada 2021 - 2022; 

- informare privind activitățile desfășurate de către Poliția Locală a Municipiului Bacău în 

cadrul ”Planului Teritorial Comun de Acțiune” pentru creșterea gradului de siguranță a 

elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ preuniversitar, în perioada 2021 - 2022; 

- informare privind cadrul de dezvoltare a răspunsului instituțional la problematica 

consumului de droguri; 

- informare privind controalele și activitățile de prevenire desfășurate de I.S.U. Bacău 

pentru verificarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la unitățile de 

învățământ din județul Bacău; 

- informare privind stadiul realizării de către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în 

semestrul I din anul 2022, a activităților cuprinse în Planul de acțiuni pentru realizarea 

obiectivelor din Programul de Guvernare; 

- informare cu activitățile desfășurate și a rezultatelor obținute de efectivele de poliție 

rutieră pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2022; 

- informare privind participarea echipei I.S.U. Bacău la Faza Națională a Concursului 

Profesionist pentru Situații de Urgență găzduită de I.S.U. Sibiu; 

- informare privind activitățile desfășurate de către I.S.U. Bacău pentru asigurarea 

climatului de ordine și siguranță publică pe timpul sezonului rece și în contextul 

sărbătorilor de iarnă; 
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- informare privind Hotărârea nr.43 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din 

04.10.2022 privind aprobarea planului de măsuri pentru sezonul rece 2022 - 2023. 

- plan Comun de Acțiune pentru consolidarea intervențiilor preventive prin informarea, 

educarea și conștientizarea populației școlare și a grupurilor vulnerabile privind riscurile 

și consecințele negative ale consumului de droguri, promovarea alternativelor sănătoase 

în vederea prevenirii sau întârzierii debutului consumului de droguri (decembrie 2022 - 

decembrie 2023); 

- informare privind principalele activități desfășurate de polițiștii I.P.J Bacău pentru 

asigurarea climatului de siguranță publică în mediul rural; 

- prezentarea și discutarea proiectului de parteneriat propus de Asociația Antidrog Est-

Europeană din Bacău; 

- informare privind măsurile asumate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău pentru 

asigurarea ordinii și siguranței publice, pe timpul sărbătorilor de iarnă 2022 - 2023; 

- informare privind planul de măsuri al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău 

pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, pe timpul sărbătorilor de iarnă 2022 - 2023; 

- informare privind participarea Inspectoratului de Poliție Județean Bacău la activitățile 

pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, pe timpul sărbătorilor de iarnă 2022 - 2023. 
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6. Structura Arhitect-șef 

Activităţile desfăşurate în cursul anului 2022 în cadrul Structurii Arhitect-șef au urmărit 

asigurarea transpunerii strategiilor și politicilor de dezvoltare economico-socială a județului prin 

gestionarea, conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții și prin Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Bacău. 

 

  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 după cum urmează:  

 237 certificate de urbanism; 

 104 autorizaţii de construire/desfiinţare;  

 821 avize ale structurii arhitect-șef pentru emiterea Certificatului de urbanism; 

 368 avize ale structurii arhitect-șef pentru emiterea Autorizatiei de construire. 

- Emiterea unui număr de 38 avize de oportunitate; 

- Emiterea unui număr de 32 certificate de atestare a edificării construcțiilor; 

- Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege pentru 

emiterea certificatelor de urbanism și autorizaţiilor de construire/desfiinţare, verificarea 

documentaţiilor depuse şi returnarea acestora în situaţia în care se constată că sunt 

incomplete, cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a deficienţelor constatate; 

- Informarea publicului interesat, a personalului de specialitate din primării asupra modului 

de aplicare a noilor prevederi legale incluse în legislaţia privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, precum şi în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii, 

intervenite în cursul anului 2022, respectiv Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările 

ulterioare, Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

- Pregătirea documentaţiilor complete, depuse în vederea analizării, redactarea actelor de 

autoritate pentru care documentaţiile respectă prevederile legale, semnarea, înregistrarea 

şi înaintarea acestora solicitanţilor; 

- Determinarea valorii timbrului arhitecturii pentru fiecare investiţie pentru care se solicită 

autorizaţia de construire şi întocmirea documentelor necesare virării lunare a taxelor în 

contul unităţilor beneficiare, respectiv Uniunea Arhitecţilor din România și Ordinul 

Arhitecţilor din România, conform opţiunii autorului dreptului de autor sau moştenitorilor 

acestuia, după caz; 

- Reactualizarea băncii de date cuprinzând documentaţiile aferente certificatelor de 

urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor de atestare a dreptului de proprietate 

asupra terenurilor, precum şi valorificarea conţinutului acesteia prin eliberarea de copii 

după documentele existente, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice interesate; 

- Au fost transmise 181 adrese către beneficiarii autorizațiilor de construire emise de 

Consiliul Județean Bacău, în vederea notificării acestora privind termenul de valabilitate 

al autorizațiilor și informarea acestora asupra posibilității de prelungire a termenului de 
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valabilitate, conform prevederilor legale în vederea regularizării taxelor pentru 

autorizațiile de construire; 

- Întocmirea unui număr de 65 fișe de calcul privind regularizarea taxei pentru eliberarea 

autorizațiilor de construire eliberate de Consiliul Judeţean Bacău; 

- Transmiterea către Inspectoratul Județean în Construcții conform Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin 

Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 a înștiințărilor privind valoarea reală a lucrărilor de 

construcții/a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor efectuate în baza 

autorizațiilor de construire/desființare eliberate de Consiliul Județean Bacău, acestea fiind 

în număr de 187; 

- 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: - au fost întocmite un număr de 3 procese verbale de constatare a 

contravenției; 

- Efectuarea de controale la un număr de 2 UAT-uri din județ fiind întocmite un număr de 

2 procese verbale de control; 

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

Judeţean Bacău - au fost semnate un numar de 42 procese verbale de recepție la terminarea 

lucrărilor; 

- Eliberarea de copii după documentele existente în arhiva tehnică. 

- Încheierea protocoalelor cu autorităţile administraţiei publice locale care nu au persoane 

responsabile cu urbanismul şi amenajarea teritoriului, pentru emiterea certificatelor de 

urbanism și a autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Bacău - 3protocoale, 

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 - 3 

contracte. 

Activităţi specifice privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

 

- Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege pentru 

emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, verificarea 

documentaţiilor depuse şi returnarea acestora în situaţia în care se constată că sunt 

incomplete, cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a deficienţelor constatate; 

- Au fost depuse și analizate 47 documentații de urbanism pentru obtinerea avizului 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, analizate în comisie 47 din care 

43 au primit avizul comisiei; 

- Au fost organizate 10 ședințe în care au fost prezentate şi analizate în plenul Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism documentaţii de urbanism și anume:  

 6 Planuri Urbanistice Generale; 

 46 Planuri Urbanistice Zonale, beneficiari: unități administrative teritoriale și 

persoane fizice/juridice. 

- Coordonarea elaborării, avizării şi aprobării Planurilor Urbanistice Generale, a Planurilor 

Urbanistice Zonale, a Planurilor urbanistice de Detaliu şi Regulamentelor Locale de 

Urbanism ale municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Bacău; 

- Întocmirea situațiilor și documentelor necesare solicitării, repartiției și decontării sumei 

de 470.920,16 lei pentru 19 UAT-uri- finanțare din bugetul de stat prin Programul 
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”Elaborarea și/sau actualizarea Planurilor urbanistice Generale și a Regulamentelor 

Locale de Urbanism”; 

- Reprezentare în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice; 

- Participarea la întâlnirile de lucru ale Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de județe organizate sub 

egida Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

- Analizarea/verificarea memoriilor transmise de către Agenția pentru Protecția Mediului 

conform prevederilor art. 10, alin.2 din Legea 292/03.12.2018. Au fost soluționate 97 

memorii. 

 

Activităţi specifice privind cadastru și banca de date urbane  

 

- Asigurarea activităţii de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul judeţului; 

- Asigurarea activităţii de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul judeţului; 

- Întocmirea de referate şi recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi planurilor de situaţie 

pentru imobile aparţinând domeniului public şi privat al judetului, pentru înscrierea în 

cartea funciară a unor imobile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului; 

- Actualizarea unui număr de 34 planuri cu traseele rețelelor tehnico-edilitare; 

- Actualizarea băncii de date urbane; 

- Asigurarea asistenţei tehnice privind vânzarea-cumpărarea de terenuri din domeniul privat 

al autorităţilor publice locale, concesionări, închirieri de terenuri şi/sau spaţii comerciale 

sau producție, la solicitarea autorităţilor publice locale; 

- Furnizarea contra cost de copii din fondul topografic, geotehnic și urbanistic propriu în 

condițiile legii într-un numar de 157 documentaţii. 

Activităţi determinate de îndeplinirea unor atribuţii specifice  

 

- Participarea în comisiile constituite în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de 

interes judetean la Spitalul Județean de Urgență Bacău, Serviciul Public Județean de 

Drumuri Bacău, Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău; 

- Participarea în comisiile constituite conform legii pentru achiziționarea de terenuri pentru 

diverse investiții de utilitate publică la Spitalul Județean de Urgență Bacău și Serviciul 

Public Județean de Drumuri Bacău; 

- 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 Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației de a constitui şi gestiona banca de date cuprinzând 

lucrările publice și construcţiile; 

- Participarea, ca membru, în comisia privind recensământul populației, constituită în baza 

Ordinului Prefectului judetului Bacău; 

- Desfășurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării 

tehnice/casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public al judeţului; 

- Întocmirea notelor de fundamentare și a referatelor pentru programul anual de achiziții;  

- Întocmirea schițelor anexe ale hotărârilor Consiliului Județean Bacău; 

- Verificarea şi soluţionarea scrisorilor şi a petiţiilor transmise de persoane fizice, persoane 

juridice, cabinete de avocatură. Au fost primite 51 petiţii care au fost soluţionate; 

- Au fost procesate 193 de cereri de postare/modificare de conținut pe website-ul 

Consiliului Județean Bacău; 

- Au fost create și printate peste 300 de diplome, acordate în cadrul unor premieri din partea 

Consiliului Județean Bacău; 

- Au fost concepute/elaborate simulări 3D - ”Recompartimentări - “Mărășești 13” și 

Cantina DGASPC Henri Coandă”; 
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- Au fost elaborate 304 referate de specialitate; 

- Au fost actualizate documentații cadastrale pentru imobilele: Casa Vasile Alecsandri, 

Biblioteca Județeană (Bacău, str. 9 Mai, nr. 7), Muzeul de Istorie (Bacău, str. Nicolae 

Titulescu, nr. 23) și intabulat terenul pentru imobilul: nr. cadastral 62023, Carte funciară 

62023 UAT Gura Văii - drept de proprietate publică; 

- Solicitarea de servicii furnizate de OCPI pentru eliberarea unui număr de 156 extrase din 

cartea funciară pentru informare și a unui număr de 77 extrase de pe orto-fotoplan.  

Activităţi determinate de îndeplinirea unor atribuţii specifice Structurii de Securitate 

 

- 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. 53/03.03.2021, respectiv 

întocmirea Programului de Prevenire a Scurgerii de Informaţii clasificate, a listei cu 

informațiile clasificate gestionate în cadrul Consiliului Județean Bacău și a salariaţilor din 

Consiliul Județean Bacău care au acces la informații clasificate “strict secret” și secret de 

serviciu; 

- Gestionarea, editarea, înregistrarea, arhivarea, distrugerea și transportul documentelor 

clasificate; 

- Întocmirea documentelor procedurale pentru asigurarea măsurilor de protecție a 

informațiilor clasificate și de acreditare a sistemelor informatice de comunicație; 

- Monitorizarea, verificarea și controlul măsurilor de protecție a informațiilor clasificate; 

- Evidența și autorizarea persoanelor care au primit acces la informații clasificate; 

- Instruirea persoanelor persoanelor care au acces la informații clasificate. 

Activităţi determinate de îndeplinirea unor atribuţii specifice Comisiei pentru probleme 

de apărare 

 

- Îndeplinirea atribuţiilor care revin în temeiul Legii nr. 477 din 12 noiembrie 2003 

(*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

- Întocmirea Planului de activitate a Comisiei pentru Probleme de Apărare; 

- Organizarea și întocmirea documentelor pentru ședițele de analiză a activității comisiei; 

- Întocmirea documentelor de mobilizarea aferente sarcinilor din Planul de mobilizare a 

economiei naționale; 

- Întocmirea propunerilor pentru Proiectul Planului de mobilizare a economiei naționale; 

- Întocmirea lucrărilor de MLM pentru asigurarea forței de muncă necesară în caz de 

mobilizare sau război; 

- Actualizarea Monografiei economico-militare a județului Bacău 2021 - 2024 și 

transmiterea instituțiilor stabilite prin lege; 

- Activități de îndrumare a comisiilor pentru probleme de apărare de la nivelul UAT-urilor. 

Activităţi determinate de îndeplinirea unor atribuţii specifice responsabilului cu 

protecția datelor cu caracter personal 

 

- Îndeplinirea atribuţiilor care revin în temeiul Legii nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind 

protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi 

combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, 

precum şi privind libera circulaţie a acestor date; 

- Întocmirea procedurilor și documentelor pentru protecția datelor cu caracter personal; 

- Monitorizarea și verificarea măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal. 
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Management financiar 

 

Taxe încasate conform prevederilor legale în vigoare: 

 
Emitere certificate de urbanism 29146,69lei 

Emitere autorizaţii de construire-desfiinţare 110750,42 lei 

Emitere avize structură specialitate - CU 17200lei 

Emitere avize structură specialitate - AC 14720 lei 

Emitere avize de oportunitate 1850 lei 

Prelungiri certificate de urbanism şi autorizaţii de construire 123055,81 lei 

Emitere certificate de atestare a edificării construcţiilor 1054 lei 

Regularizări ale taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire 198792,45 lei 

 

Contravalorea contravenţiilor 7000 lei 

Eliberarea avizelor CTATU 4450 lei 

Furnizare copii din fond topografic, geotehnic şi urbanistic 868 lei 

Total 

 

508887,37 lei 

 

Din numărul total de 237 de Certificate de urbanism eliberate, menționăm faptul că un număr 

de 80 dintre acestea reprezintă Certificate de urbanism pentru beneficiari (UAT-uri din județul Bacău 

- 44, SPJD Bacău - 3, CNAIR - 5, CRAB Bacău - 16, Culte religioase - 6, A.N. Apele Române - 2, 

RA „Aeroportul Internațional Bacău” - 2, Direcția Silvică - 1, CNTEE Transelectrica - 1) care se 

încadrează conform Codului fiscal în vigoare la scutirea de taxe, acestea fiind investiții publice cu 

finanțări prin PNDL, Anghel Saligny, PNRR. Certificate de urbanism au fost eliberate și pentru 

investiții private, cum ar fi: parcuri fotovoltaice și centrale eoliene.  

 

Proiecte finalizate sau aflate în etapa de implementare 

 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău  

 

În cursul anului 2022, a fost încheiată actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Bacău. Rolul acestei documentații de amenajare a teritoriului este de a asigura dezvoltarea 

coerentă și durabilă pe teritoriul județului, corelarea priorităților de dezvoltare și eficientizarea 

investițiilor publice, valorificarea resurselor naturale și culturale. 

După ce, în anul 2021, a fost încheiată etapa de avizare, în anul 2022 a fost finalizată și ultima 

etapă a procesului de informare și consultare a publicului. Informarea și consultarea publicului s-a 

făcut în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 

2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la 

elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 147/2019 privind aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare 

a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Bacău. Planul de Amenajare 

a Teritoriului Județean Bacău a fost publicat spre consultare pe site-ul www.csjbacau.rola data de 

26.01.2022, iar publicul nu a formulat observații sau propuneri. În urma procesului de informare și 

consultare a publicului, a fost întocmit Raportul de informare și consultare a publicului nr. 

8220/04.04.2022. 

http://www.csjbacau.ro/


C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea I. Aparatul de specialitate   

68 

În baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea procesului de informare și 

consultare a publicului, proiectul de act administrativ a fost supus dezbaterii publice, conform 

anunțului nr. 10126/21.04.2022. Nu au fost primite observații sau propuneri și nici solicitări privind 

organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de amenajarea teritoriului ”Actualizare 

a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău” a fost inclus pe Ordinea de zi a ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Bacău din luna mai 2022 și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Bacău nr. 117 din 27.05.2022. Perioada de valabilitate a planului este de 10 ani. 

Alte activități: 

- A fost finalizată și predată platforma GIS de către SC INTERGRAPH SRL, Consiliului 

Județean Bacău. Platforma GIS a fost inserată în secțiunea “urbanism” a site-ului 

Consiliului Județean Bacău. Angajații Consiliului Județean Bacău, ai instituțiilor din 

subordine și angajații celor 10 UAT-uri care au convenții încheiate, au participat la 

cursurile de instruire privind utilizarea platformei GIS; 

- S-a finalizat și predat extinderea portalului funcțional, de către SC SOBIS SOLUTIONS 

SRL, fiind organizate cursuri de instruire privind utilizarea acestuia, la care au participat 

salariații din Consiliul Județean Bacău cât și majoritatea salariaților din UAT-uri; 

- A fost aprobată Strategia de dezvoltare a județului, întocmită de către SC PUBLIC 

RESEARCH SRL și predată Consiliului Județean Bacău; 

- Participarea în cadrul echipelor de lucru constituite la nivelul Consiliului Județean Bacău 

pentru accesarea de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru 

Biblioteca Județeană “Costache Sturdza” Bacău, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”, 

Spitalul Municipal “Sfânta Maria“; 

- Pentru obiectivul de investiții ”Consolidare drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci - 

Bibireşti, km 121+630, județul Bacău”, Structura Arhitectului șef a recepționat 

documentațiile cadastrale întocmite în baza contractului de servicii nr. 18926, din 

29.07.2022, în vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publică în temeiul Legii 

255/2010 și a Normelor de aplicare - HG 53/2001 pentru terenurile ce urmează a fi 

expropriate; 

- În baza Hotărârii de Consiliu Județean nr. 257/28.11.2022 privind declanșarea 

procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizare DJ 206B, 

Parava-Rădoaia, km 4+650 – 10+516, județul Bacău”, au fost contractate servicii topo-

cadastrale și rapoarte de evaluare în vederea finalizării exproprierii imobilelor proprietate 

privată, aferente lucrării de utilitate publică ”Modernizare DJ 206B, Parava - Rădoaia, km 

4+650 – 10+516, județul Bacău”. 
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7. Direcţia Tehnic-Investiţii şi Lucrări Publice 

 

Activităţile desfăşurate în cursul anului 2022, în cadrul Direcţiei Tehnic - Investiţii şi Lucrări 

Publice, au urmărit asigurarea transpunerii strategiilor și politicilor de dezvoltare economico-socială 

a județului prin fundamentarea, implementarea, gestionarea și monitorizarea programelor de lucrări 

și investiții publice realizate din bugetul propriu al Consiliului Județean, a programelor naționale 

privind dezvoltarea economico-socială a județului, a proiectelor care se realizează în baza cooperării 

sau asocierii Consiliului județean cu alte autorități sau parteneri, gestionarea, din punct de vedere 

tehnic, a patrimoniul județului, coordonarea activității consiliilor locale și a instituţiilor subordonate, 

la cererea acestora, în vederea asigurării protecţiei și refacerii mediului, a funcționării serviciilor 

publice de interes judeţean. 

 

A. Gestionarea, din punct de vedere tehnic, a programelor de lucrări și investiții publice 

ale bugetului propriu al Consiliului Județean 

 

Investiție: ”Punerea în siguranță și amenajarea imobilului Casa nr. 2 din Municipiul 

Bacău, str. Henri Coandă nr. 2 (arhivă + spații de depozitare) - rest de executat” 
- Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Bacău; 

- s-a făcut recepție parțială a investiției și s-a reziliat Contractul de execuţie lucrări 

nr.17477, din 01.10.2018 cu S.C. MASIV GROUP S.R.L. și Contractul de prestări servicii 

nr.7381/143, din 11.05.2017 cu S.C. AVENSA S.R.L. IASI, proiectantul lucrării.                                                                                              

S-a semnat contractul de servicii pentru proiectare rest de executat cu SC ASIMETRIC 

SRL, în data de 04.01.2021;  

- s-a emis ordinul de începere servicii de proiectare, cu data de 11.01.2022 - SC 

ASIMETRIC. Valoarea contractată a serviciilor: 103.600 lei fără TVA; 

- s-a dat ordinul de începere lucrări și dirigenție începând cu data de 17.10.2022; 

- s-a predat amplasamentul constructorului SC ELDACOS CON SRL, în data de 

17.10.2022; 

- constructorul a montat tâmplăria la ferestrele de la parter, etaj I, etaj II, a montat plăcile 

de OSB și izolația planșeului peste etaj, în pod și au executat lucrări de termosistem; 

- a fost depusă și s-a decontat situația de lucrări nr. 1, în valoare de 419.572,64 lei;  

- s-a solicitat și s-a aprobat sistarea lucrărilor până la rezolvarea branșamentelor de gaz și 

energie electrică, începând cu data de 25.11.2022; 

- s-a primit aviz și s-a semnat contractul cu DELGAZ au fost executate lucrările de către 

operatorul economic selectat, urmând a se monta contorul de gaz (va fi montat de către 

DELGAZ); 

 

Investiție: ”Lucrări de intervenții la cădirea C1 (spații de instruire și depozitare), str. 

George Bacovia, nr. 57, Municipiul Bacău” 

- Beneficiarii investiției sunt: Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, Serviciul Public 

de Protecția Plantelor Bacău, Centru Zonal de Pregătire de Protecție Civila Bacău, în 

calitate de administratori; 

- s-au aprobat prin HCJ nr.270, din 23.12.2019, indicatorii tehnico-economici rezultați din 

documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, conform cărora valoarea totală a 

investiției este de 1.825.150,83 lei din care, construcţii-montaj 1.265.242,25 lei. 

- s-au desfășurat procedurile de achiziție publică pentru contractarea execuției lucrărilor 

aferente obiectivului de investiţii și a serviciilor de dirigenție de șantier. 
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- s-a semnat contractul nr.16932/438/17.09.2021 cu SC NEWTECH 2000 SRL pentru 

execuția de lucrări în valoare de 1.062.571,13 lei fără TVA și s-a emis ordinul de începere 

în data de 18.10.2021; 

- s-a semnat contractul nr.18203/4/04.10.2021 cu PFA ȘTEFĂNESCU I.M. ION pentru 

prestare de servicii de dirigenție de lucrări în valoare de 25.000 lei fără TVA și s-a emis 

ordinul de începere în data de 04.10.2021; 

- lucrările sunt executate 100% la 31.12.2022. 

 

Investiție: ”Reparații capitale clădire C3 cu destinația depozit materiale str. George 

Bacovia, nr. 57, municipiul Bacău” 

- Beneficiarul investiției: Sediul 2 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Maior 

Constantin Ene” Bacău; 

- având în vedere starea de degradare a Clădirii C3, str. George Bacovia, nr. 57, Bacău s-a 

întocmit expertiza tehnică de către SC PROVEX SRL. și s-a elaborat documentația 

tehnico-economice faza D.A.L.I.; 

- s-a emis ordinul de începere a serviciilor de proiectare PTH - 16.12.2021; 

- termenul de execuție este de 2 luni; 

- s-au aprobat prin HCJ nr.99, din 28.05.2020, indicatorii tehnico-economici rezultați din 

documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, conform cărora valoarea totală a 

investiției este de 369.769,93 lei lei din care, construcţii-montaj 217.558,46 lei. 

Capacități: 

- regim de înălțime - P; 

- suprafața construită - 106,00 mp.; 

- suprafața construită desfășurată - 106,00 mp; 

- suprafața utilă - 86,33 mp; 

- durata de execuție a lucrărilor - 6 luni. 

Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Bacău, aparține domeniului public al 

Județului Bacău potrivit HCL nr.29/24.02.2016, emisă de Consiliul Județean Bacău. 

- s-a semnat contractul de execuție lucrări cu SC NEWTECH 2020 SRL, în data de 

28.09.2022; 

- s-a semnat contractul de prestări servicii de dirigenție cu PFA ȘTEFĂNESCU I.M. ION, 

în data de 11.10.2022; 

- s-a dat ordinul de începere lucrări și dirigenție, începând cu data de 19.10.2022; 

- s-a predat amplasamentul constructorului SC NEWTECH 2020 SRL, în data de 

19.10.2022; 

- s-a depus și s-a decontat situația de plată nr. 1, în valoare de 205.995,74 lei; 

- beneficiarul investiției este Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Maior Constantin 

Ene”. 

 

Investiție: ”Construire Bază Salvamont și anexe, împrejmuire teren, fosă septică 

vidanjabilă și branșamente la utilități”, oraș Slănic Moldova 
- Beneficiarul investiției: Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 

Coordonarea Activității de Salvamont Bacău; 

- s-a preluat proiectul tehnic de execuție de la Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea 

Turismului şi Coordonarea Activității de Salvamont Bacău; 

- s-a publicat anunțul de participare pe SICAP pentru execuție lucrări de către Serviciul de 

achiziții publice, din cadrul C.J. Bacău; 

- s-a semnat contractul de execuție lucrări cu SC NEWTECH 2020 SRL, în data de 

08.06.2022; 

- s-a semnat contractul de dirigenție cu S.C. RTE&D BUILD CONSULTING SRL, în data 

de 11.07.2022; 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea I. Aparatul de specialitate   

71 

- s-a dat ordinul de începere lucrări, cu data de 18.07.2022; 

- s-a predat amplasamentul către executantul lucrării SC NEWTECH 2020 SRL, în data de 

18.07.2022; 

- s-a încheiat actul adițional de modificare a contractului de achiziție publică de lucrări nr. 

14257/837/08.06.2022, pentru aplicarea OUG 47/2022; 

- s-au decontat lucrări în valoare de 511.297,79 din valoarea contractului de execuție lucrări 

de 2.335.947,58 lei. 

 

Investiție: ”Reparații capitale Clădire Centru Școlar - C11 (PNDL II)” 

- Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.54 din 27.02.2017, s-au aprobat indicatorii 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reparații capitale Clădire Centru Școlar 

- C11”, pe baza documentaţiei tehnico-economică faza de proiectare DALI, proiect 

nr.15/2016, elaborat de către S.C. ASIMETRIC S.R.L. Bacău; 

- În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național 

de dezvoltare locală, Contractul de finanţare nr. 2452/07.11.2017/20111/23.11.2017 între 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în 

calitate de autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului Național de 

Dezvoltare locală şi Unitatea administrativ-teritorială Județul Bacău, în calitate de 

beneficiar al Programului Național de Dezvoltare locală pentru valoarea eligibilă, 

respectiv asigurată de la bugetul de stat, de 3.957,245 mii lei. 

Stadiul investiţiei: 

- s-a întocmit expertiza tehnică a clădirii şi auditul energetic; 

- s-a anulat de 3 ori Procedura de achiziții în SEAP. 

- în anul 2019, s-a actualizat documentaţia tehnico-economică faza de proiectare DALI; 

- în anul 2020, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizați, s-au organizat 

proceduri de achiziții şi s-au încheiat contracte pentru servicii de proiectare 

(DTAC+Proiect tehnic+Asistenţă tehnică) şi verificare tehnică; 

- în anul 2021, s-au actualizat indicatorii tehnico-economici faza PTH de către SC 

ASIMETRIC SRL, rezultând următorii indicatori tehnico-economici: valoarea totală a 

investiţiei este de 7.905,819 mii lei din care, lucrări de construcţii-montaj: 6.265,433 mii 

lei; 

- prin HCJ nr. 231/24.11.2021 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați; 

- s-a prelungit autorizația de construire cu 24 luni; 

- s-a semnat contractul de execuție în data de 22.07.2022 cu firma SC 

ROMCONSTRUCTOR SA; 

- s-a semnat contractul pentru  servicii de dirigenție, în data de 01.08.2022, cu S.C. RTE&D 

Consulting S.R.L.; 

- s-au transmis ordinele de începere pentru execuție și servicii de dirigenție, cu data de 

22.08.2022; 

- s-a făcut predarea-primirea amplasamentului către constructor; 

- s-a depus situația de lucrări nr.1, în valoare de 1.190.345 lei (decontare din bugetul de 

stat);  

- s-a semnat actul adițional nr.1 cu privire la actualizarea prețurilor la materiale conform 

OUG nr. 47/2022; 

- s-a emis dispoziţia de şantier nr.1 privind soluțiile de proiectare arhitectură și rezistență; 

- beneficiarul investiției este: Centru Școlar de Educație Incluzivă nr.1, Bacău. 

 

Investiție: ”Reabilitare și eficientizare energetică Complex Muzeal ”Iulian Antonescu”, 

str. 9 Mai, municipiul Bacău și schimbare destinație în Bibliotecă Județeană” 

- S-a obținut Certificatul de urbanism nr. 129/24.02.2022; 

- s-a depus Cererea de finanțare; 
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- s-a întocmit caietul de sarcini pentru: Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-

economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții necesară accesării 

fondurilor necesare realizării obiectivului de investiţii, cu finanţare din fondurile 

Europene aferente Planului Național de Redresare şi Reziliență PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 

PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5- Valul renovării/Axa 2-Schema de Granturi 

pentru eficiență energetică în clădiri publice/Operațiunea B.2. - Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice: Obiectiv de investiții: ”Reabilitare și 

eficientizare energetică Complex Muzeal ”Iulian Antonescu”, str. 9 Mai, Municipiul 

Bacău și schimbare destinație în Bibliotecă Județeană ” (PNRR); 

- s-a semnat contractul de prestări servicii de proiectare DALI, nr.14255/12/08.06.2022, cu 

S.C. Prodomus S.R.L.;  

- s-au elaborat expertiza tehnică și auditul energetic; 

- s-a semnat contractul de prestări servicii de proiectare DALI, nr.14255/12/08.06.2022, cu 

S.C. Prodomus S.R.L.; 

- a fost predat, de către proiectant, studiul geotehnic verificat, precum și planul de situație 

vizat de OCP I- faza SF. Sunt în curs de elaborare documentațiile pentru avize, DALI și 

DTAC; 

- s-a semnat contractul de finanțare cu MDLPA, nr.27231/04.11.2022; 

- au fost depuse documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin CU;  

- au fost obținute: avizul de amplasament pentru rețelele de gaze naturale și avizul de 

salubritate. Avizul Ministerului Culturii este în ultima fază de analiză (24.11.2022); 

- s-a emis ordinul de începere actualizare a Expertizei tehnice, începând cu data de 

24.11.2022; 

- s-a emis avizul nr.105/Z/07.12.2022 al Direcției Județene pentru Cultură Bacău, comisia 

zonală nr 5 Iași; 

- s-a predat expertiza tehnică actualizată; 

- s-au primit toate avizele, au fost înaintate proiectantului. 

 

Investiție: ”Reabilitare, eficientizare energetică și extindere Complex Muzeal ”Iulian 

Antonescu”, str. Nicolae Titulescu, Municipiul Bacău” 

- S-a elaborat Expertiza tehnică și Auditul energetic, recomandîndu-se pachetul complet de 

soluții de renovare - ”RENOVARE APROFUNDATĂ”; 

- s-a depus proiectul pentru programul P.N.R.R.; 

- s-a întocmit Caietul de sarcini și referatul pentru: Servicii de elaborare a unei documentații 

tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate cu elemente din DALI necesară accesării 

fondurilor necesare realizării obiectivului de investiţii cu finanţare din fondurile Europene 

aferente Planului Național de Redresare şi Reziliență PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 

PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5- Valul renovării/Axa 2 - Schema de Granturi 

pentru eficiență energetică în clădiri publice/Operațiunea B.2. - Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice: Obiectiv de investiții ”Reabilitare, 

eficientizare energetică și extindere Complex Muzeal ”Iulian Antonescu”, str. Nicolae 

Titulescu, Municipiul Bacău”; 

- s-a semnat contractul de prestări servicii nr.14251/11 din 08.06.2022, cu SC PRODOMUS 

SRL Bacău, pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice: nota conceptuală, tema 

de proiectare, DALI și DTAC; 

- s-a solicitat, Primăriei Bacău, prin adresa nr. 18887/28.07.2022, trecerea bunului imobil-

teren din Strada Șoimului 14 D din domeniul public al municipiului Bacău, în domeniul 

public al județului Bacău. Răspunsul Primăriei Bacău a fost că terenul este dat în 

administrare prin HCL 3702008 către Serviciul de Asistenţă Socială Bacău în vederea 

reamenajării în ”Clubul Pensionarilor nr. II”, urmând a ne informa în scris despre 
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demersurile UAT Bacău privind transferul bunului, în momentul în care vor avea datele 

necesare privind stadiul implementării HCL 370/2008; 

- s-a dat ordinul de începere a serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice 

a investiției, din data de 05.09.2022; 

- a fost predat, de către proiectant, studiul geotehnic verificat, precum și planul de situație 

vizat de OCPI - faza SF. Sunt în curs de elaborare documentațiile pentru avize, DALI și 

DTAC; 

- s-au depus la avizatori aceste documentaţii în vederea obţinerii avizelor; 

- au fost depuse documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin CU. Au 

fost obținute: avizul de amplasament pentru rețelele de gaze naturale și avizul de 

salubritate. Avizul Ministerului Culturii este în ultima fază de analiză (24.11.2022); 

- s-a emis avizul nr. 106/Z/07.12.2022 al Direcției Județene pentru Cultură Bacău comisia 

zonală nr. 5 Iași.  

- s-a predat expertiza tehnică actualizată.  

 

Investiție: ”Lucrari de interventie-eficientizare energetică, reabilitare și modernizare 

clădire Vivariu Bacău - documentaţii tehnico-economice și cheltuieli conexe”  

- Se vor întocmi documentaţii tehnico economice în vederea obţinerii finanţării 

nerambursabile, după aprobarea ghidurilor de finanţare;  

- s-a obținut certificatul de urbanism nr. 321/28.04.2022; 

- în data de 12.10.2022, s-a semnat contractul pentru proiectare studiu geotehnic, studiu 

topografic, documentaţie obţinere aviz ISU, D.A.L.I. , D.T.A.C., studiu istoric; 

- în curs de elaborare DALI; 

- s-a depus cererea pentru CU, demolare magazie-C2; 

- s-a întocmit Auditul Energetic; 

- s-a predat DALI, urmând a se modifica în urma obiecțiunilor beneficiarului; 

- s-a obținut CU pentru demolare magazie. 

- urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici; elaborarea fazei finale de proiectare 

(Pth+DDE,  DTAC); verificarea tehnică a proiectului; obținerea autorizației de construire; 

contractarea și execuția lucrărilor; contractarea dirigenției de șantier. 

 

Investiție: ”Creșterea eficienţei energetice în clădirile publice - Filarmonica ”Mihail 

Jora” Bacău, documentaţii tehnico-economice, execuţie lucrări, cheltuieli conexe” 

- Proiectul a fost depus spre finanţare la AFM. După semnarea contractului, se vor realiza 

documentaţiiile tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire și de execuţie lucrări; 

- au fost efectuate expertiza tehnică, studiul geotehnic și auditul energetic; 

- a fost eliberat certificatul de urbanism nr.393/15.07.2020, cu avizele solicitate prin acesta.; 

- s-a aprobat documentația tehnico-economică, faza D.A.L.I. actualizată, proiect 

nr.15/2021, întocmită de către S.C. DSC DEVELOPMENT S.R.L., cu indicatorii tehnico-

economici actualizați conform Anexei nr.1, parte integrantă din HCJ 215/09.11.2021, 

valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A = 13.828.461,57 lei, din care C+M = 

8.654.695,72 lei cu T.V.A.; 

- s-a actualizat devizul general; 

- s-a obținut un nou certificat de urbanism nr.629/11.08.2022, în data de 25.08.2022; 

- s-a aprobat devizul general actualizat și valoarea totală a proiectului prin HCJ nr. 

194/30.09.2022; 

- s-au declanșat procedurile de achiziții pentru servicii de proiectare (Pth+DDE,  DTAC) și 

execuția lucrărilor; 

- s-a depus contestație după stabilirea ofertantului câștigător. 
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Investiție: ”Amenajare, în regim de urgență, a parterului și subsolului (parțial) 

Obiectivului de investiții Spitalul ”Sfânta Maria” Bacău, pentru asigurarea funcționării 

Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru preluarea 

pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2, respectiv asigurarea funcționării unei secții de 

anatomie patologică destinată decedaților cu Sars-Cov-2 și dotări medicale” 

- Prin Hotărârea Consiliul Județean Bacău nr.185/19.10.2021, respectiv Hotărârea Consiliul 

Local Bacău nr.354/20.10.2021, s-a aprobat asocierea între Județul Bacău și Municipiul 

Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind Amenajare în regim 

de urgență a parterului obiectivului de investitii Spitalul ”Sfȃnta Maria” Bacău, pentru 

asigurarea funcţionării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, 

pentru preluarea pacienţilor infectaţi cu virusul Sars-Cov-2, în baza cărora s-a încheiat 

Contractul de asociere nr.19499/171608/723, din 20.10.2021; 

- Expertiză tehnică: S.C. ATELIER UNBUILD S.R.L; 

- Proiectant: S.C. POPAESCU & CO S.R.L; 

- Dirigenție: S.C. BUILD EXPERT S.R.L; 

- Constructor: S.C. AGRICONSTRUCT SRL; 

- constructorul a anunțat încheierea lucrărilor, urmând să se stabilească data pentru recepția 

la terminarea lucrărilor; 

- urmează recepția la terminarea lucrărilor; 

- s-a preluat de către C.J. Bacău obiectivul de investiţii Spitalul ”Sfânta Maria” Bacău, 

conform HCL Bacău nr.482/08.10.2022, și s-a încheiat procesul verbal de predare-primire 

nr.27981/14.11.2022, de preluare a imobilului și a terenului de la Primăria Bacău; 

- s-a transmis la București formularul pentru depunerea solicitării de finanțare a obiectivului 

de investiții, 

- s-a semnat contractul de actualizare SF și doc. Avize; 

- s-a predat și s-a recepționat actualizarea SF-ului pentru depunerea pe P.N.R.R. la 

Ministerul Sănătății; 

- Ministerul Sănătății, prin adresa nr.426/11.01.2023, a comunicat faptul că proiectul a fost 

aprobat pentru finanțare prin P.N.R.R.; 

- S-au obținut toate avizele și s-a depus documentația la Ministerul Sănătății; 

- Se organizează recepția la terminarea lucrărilor. 

 

Finalizare proiectare și execuţie Pavilion Municipal Bacău și integrarea în ansamblul 

medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău (PNRR) 

 

Investiție: ”Lucrări de intervenţie la imobilul Casa Vasile Alecsandri din str. George 

Apostu, nr.9, Municipiul Bacău. Expertiză tehnică, audit energetic, documentaţii tehnico-

economice şi cheltuieli conexe Casa Vasile Alecsandri, str. George Apostu, nr.9, Mun. Bacău” 

- După parcurgerea etapelor legale de achiziţie a serviciilor de proiectare au fost elaborate: 

expertiza tehnică, tema de proiectare, documentaţia de intervenție asupra imobilului 

(DALI), documentațiile pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, 

etape indispensabile pentru continuarea investiţiei; 

- prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 221 din 28.12.2020 au fost aprobaţi 

indicatorii tehnico-economici ai investiției după cum urmează: valoarea investiţiei 

inclusiv TVA (19%): 3.923.663,76 lei din care: lucrări de construcţii - montaj ( inclusiv 

TVA): 2.720.546,08 lei. 

- durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni.  

- în prezent, documentaţia DTAC este depusă pentru obţinerea autorizaţiei de construire și 

în curs de elaborare caietul de sarcini pentru achiziţie publică a serviciilor de proiectare 

PTh + DE. 
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Investiție: ”Amenajarea unei construcţii avȃnd destinaţa de depozit pentru păstrarea 

temporară a muniţiei descoperite ramasă din timpul conflictelor militare, documentaţii 

tehnico-economice și cheltuieli conexe” 

- Gestionarea obiectivului de investiții Execuție lucrării construcții și instalații la Catedrala 

Ortodoxă ”Înălțarea Domnului” Bacău și cheltuieli conexe; 

- în anul 2022, au fost continuate lucrările de construcții și instalații începute de executantul 

ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L., în urma ordinului de începere nr. 18659/24.10.2018, 

în conformitate cu prevederile contractului nr.18231/11.10.2018;  

- În anul 2022: 

 s-a emis autorizația de construire prelungită;  

 s-au depus situațiile de lucrări 9 și 10 pentru decontare; 

 s-a solicitat constructorului SC ROTARY SRL justificarea cheltuielilor de organizare 

de șantier pentru decontarea situațiilor de plată; 

 s-a solicitat constructorului SC ROTARY SRL, prelungirea valabilității garanției de 

bună execuție.  

- situațiile de lucrări 9 și 10 nu au fost decontate, deoarece nu au răspuns la solicitările 

transmise de Consiliul Județean Bacău (justificarea cheltuielilor de organizare de șantier 

și prelungirea garanției de bună execuție); 

- având în vedere că SC ROTARY CONSTRUCTII SRL București nu a respectat clauzele 

contractului de execuție lucrări, respectiv termenul de finalizare, s-a luat în calcul 

încetarea contractului. 

 

Dezvoltarea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău 

 

a) În data de 26.09.2017, a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europene/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Infrastructura Mare şi Compania Regională de Apă Bacău SA, Contractul de Finanţare 

nr.126/16.09.2017, având ca obiect implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 106161 

intitulat “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru 

proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 

2014 - 2020”. 

Contribuția Consiliului Județean este de 160,355 mii lei (fără TVA), reprezentând 0,5 % din 

co-finanţarea eligibilă a proiectului aferentă bugetului local de 1%. 

b) Ȋn data de 03.12.2020, a fost semnat ȋntre Ministerul Fondurilor Europene ȋn calitate de 

Autoritate de management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare şi Compania Regională 

de Apă Bacău SA, Contractul de Finanţare nr.423/03.12.2020, având ca obiect implementarea 

Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 139413 intitulat: ”Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014 - 2020”. 

Perioada de implementare a proiectului este de 96 de luni iar valoarea totală a Contractului de 

Finanțare este de 2.284.742.200 lei.  

Pentru valoarea eligibilă necesară finanțării de 1.923.623.595 lei, structura schemei de 

finanțare este: grant UE - 85%; contribuție bugetul de sat 13%, contribuție buget local 2%. Valoarea 

neeligibilă de 361.118.605 lei este suportată de către operator. 

Prin Hotărârile Consiliului Județean Bacău nr.183, 185 din 2020 și 184, modificată de HCJ 

nr.135/2021, s-au aprobat: Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai Proiectului, lista 

de investiții prioritare și participarea la cofinanțare a Proiectului pentru investițiile proprii aferente 

bunurilor din domeniul public aparținînd Judeţului Bacău și Planul anual de evoluție a tarifelor 

conform rezultatelor analizei cost-beneficiu. 

Contribuţia Consiliului Județean este de 6.461,145 mii lei (fără TVA), reprezentând 

contribuţia proprie de 1,88% din costurile eligibile aferente Consiliului Judeţean Bacău. 
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B. Gestionarea şi monitorizarea programelor naţionale privind dezvoltarea economico-

socială a judeţului 

B1. Monitorizarea Programului național de dezvoltare locală (PNDL I și PNDL II) 

 

Programul Naţional de Dezvoltare locală se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor de aplicare ale acesteia. 

Acest program a fost lansat începând cu anul 2013, prin preluarea tuturor obiectivelor de 

investiţii în continuare, care au fost finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor H.G. nr. 

577/1997, O.G. nr. 7/2006, O.G. nr. 40/2006, precum şi alte obiective de investiţii în continuare, care 

au fost finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de finanţare, prin alte programe 

derulate de instituţii ale administraţiei publice centrale/locale şi, de asemenea, au fost introduse 

obiective noi cu condiţia încadrării în domeniile specifice prevăzute de O.U.G. nr. 28/2013.  

Programul este coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

(MDRAP), actual Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) şi are ca 

obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de 

infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, 

administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul 

de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 

351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a 

calităţii vieţii pentru toţi locuitorii României. Iniţial derularea Programului a fost anuală, iar, în 

prezent, derularea este multi-anuală.  

Începând cu anul 2017, a fost lansată etapa a II-a de derulare a acestui program prin 

introducerea, la cererea beneficiarilor, de noi obiective de investiţii care se încadrează în domeniile 

specifice eligibile pentru acest program. 

 

Perioada de finanţare 2015 - 2024 

 

 - număr de obiective de investiții cuprinse în program: 95 obiective. 

 

În cadrul sub-programului ”Modernizarea satului românesc” sunt 82 obiective, din 

următoarele domenii specifice: 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de 

tratare a apei: 8 obiective; 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ pre-

universitar de stat, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, 

precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate potrivit legii: 13 

obiective; 

- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes 

local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor: 59 

obiective; 

- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale: 2 

obiective. 

 

În cadrul sub-programului ”Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” - 11 obiective, 

din următoarele domenii specifice: 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ pre-

universitar de stat, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, 

precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate potrivit legii - 2 

obiective; 
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- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes 

local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor-                                        

8 obiective; 

- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale: 1 obiectiv. 

 

În cadrul sub-programului ”Infrastructură la nivel judeţean” - 2 obiective 

- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes 

local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor - 2 

obiective. 

Pentru realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în program, pentru perioada de finanţare 

2015 - 2022 în judeţul Bacău, a fost alocată de la bugetul de stat, prin contracte de finanţare încheiate 

între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (actual Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei Publice) și autoritățile locale beneficiare, suma de 6.006 mii lei (stadiu 

- luna noiembrie 2020).  

Cele 2 obiective de investiţii, pentru care beneficiar este Judeţul Bacău, prin Consiliul 

Judeţean Bacău, au fost finalizate şi recepţionate în anul 2015, respectiv în anul 2018. 

 

Perioada de finanţare 2017 - 2024 

- număr obiective de investiții cuprinse în program: 180 obiective. 

 

În cadrul sub-programului ”Modernizarea satului romanesc”: 158 obiective, din 

următoarele domenii specifice: 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de 

tratare a apei + realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi 

staţii de epurare a apelor uzate: 29 obiective; 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, 

precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate potrivit legii: 42 

obiective; 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor 

afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul 

rural şi centre medicale de permanenţă: 24 obiective; 

- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes 

local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor: 31 

obiective; 

- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale: 

- 22 obiective; 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora: 1 

obiectiv; 

- construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu 

prioritate în mediul rural: 9 obiective. 

 

În cadrul sub-programului ”Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: 14 obiective, 

din următoarele domenii specifice: 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de 

tratare a apei: 1 obiectiv; 
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- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, 

precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate potrivit legii: 9 

obiective; 

- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes 

local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor -                                                           

2 obiective; 

- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale: 2 

obiective; 

 

În cadrul sub-programului ”Infrastructura la nivel judeţean”: 8 obiective 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ pre-

universitar de stat, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, 

precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate potrivit legii: 1 

obiectiv; 

- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes 

local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor: 7 

obiective. 

 

Pentru cele 8 obiective de investiţii din cadrul sub-programului ”Infrastructura la nivel 

judeţean” pentru care beneficiar este Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău, în anul 2022 s-

au realizat următoarele: 

- s-au finalizat și recepționat la terminarea lucrărilor 4 obiective de investiție privind 

drumurile județene; 

- ”Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370-17+800, județul Bacău”; 

- ”Reabilitare și modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la Ciucani, județul Bacău”; 

- ”Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km 17+000-21+180, L=4,180 km, județul 

Bacău; 

- ”Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea Uzului-Dărmănești-DN 

12A km 41+000-62+103, județul Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 

51+100 pe o lungime de 6,30 km)”; 

- s-au făcut plăți pentru documentații tehnico-economice, execuție lucrări și cheltuieli 

conexe în valoare de 26.123 mii lei din transferuri de la bugetul de stat și 1.600 mii lei din 

bugetul local. 

 

B2. Programului naţional de investiţii ”Anghel Saligny” 

 

Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny” se derulează în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 95/2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor de aplicare ale acesteia. 

În anul 2022, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat spre 

finanțare prin Program, 5 obiective de investiții privind modernizarea și reabilitarea a 5 drumuri 

județene cu o valoare totală de 146.256 mii lei din care 137.656 mii lei bugetul de stat și 8.600 mii 

lei bugetul local. 

 

C. Gestionarea, din punct de vedere tehnic, a proiectelor care se realizează în baza 

cooperării sau asocierii Consiliului Județean cu alte autorități sau parteneri 
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- Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul Onești privind 

realizarea în comun a obiectivului ”Reabilitare sediu ambulanță Onești și Ateliere 

Mecanic și Electric, Spitalul municipal ”Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești.  

Prin Hotărârea nr. 59 din 17/04/2019, Consiliul Județean a aprobat asocierea cu Municipiul 

Onești în vederea finanțării și realizării în comun a acestui obiectiv, contribuția județului reprezentând 

95% din valoarea investiției, cu excepția plății expertizei tehnice și a altor studii necesare derulării 

investiției. Valoarea contractului de asociere încheiat pentru realizarea investiției este de 1.759.118,00 

lei inclusiv TVA. 

S-a semnat contractul de execuție lucrări nr. 873 din 24.09.2020 cu asocierea SC SEMARINO 

SRL și SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL pentru proiectare, asistenţă tehnică și execuție 

lucrări la obiectivul mai sus menționat. 

S-au decontat lucrări și proiectare în valoare de 1.192.515,76 lei, reprezentând contribuția 

județului Bacău de 95%. 

Lucrările sunt executate în proporție de 100%, în luna august, fiind încheiat procesul-verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor. 

 

- Gestionarea contractului de asociere la obiectivul ”Reparaţii capitale, modernizare şi 

eficientizare energetică”, Spitalul Municipal Oneşti. 

Contribuţia Judeţului Bacău va fi 95% pȃnă la valoarea de 4.259.339,35 lei, în anul 2022 

Judeţul Bacău contribuind cu suma de 275.951 lei. 

 

- Gestionarea contractului de asociere la obiectivul ”Reabilitare bloc operator aseptic” al 

Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti 

Prin HCJ nr.221.28.12.2020, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, după 

cum urmează: valoarea investiţiei este de: 3.923.663,76 le inclusiv T.V.A din care, lucrări de C+M 

(inclusiv T.V.A): 2.720.546,08 lei. 

Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni. 

În prezent, sunt depuse documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiei de construire și în curs de 

elaborare caietul de sarcini pentru achiziţie publică a serviciilor de proiectare Pth+DE. 

 

- Gestionarea contractului de asociere la obiectivul: ”Modernizare drum comunal DC 

131 A, de la km 0+000 la km 2+500, comuna Dofteana, Judetul Bacau” 

Consiliul Judeţean Bacău a contribuit cu 95% din valoarea execuţiei, în anul 2022 aceasta a 

fost de 2.283.494 lei. 

 

- Gestionarea contractului de asociere la obiectivul:”Reabilitare, modernizare și dotare 

Școala din sat Letea Veche, comuna Letea Veche”, Judeţul Bacău, demarat prin POR 

2014 - 2020 

În anul 2022, Consiliul Judeţean Bacău a contribuit cu suma de 22.147 lei. 

 

D. Serviciul de transport public judeţean 

 

Serviciul de transport public acţionează în direcţia asigurării, coordonării și controlului 

serviciului de transport rutier de persoane prin servicii regulate, derulat între localităţile judeţului 

Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare.  

Principalele obiective ce au fost îndeplinite pe parcursul anului 2022 au fost reprezentate de: 

1. întocmirea și aprobarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate 

în trafic județean, pentru perioada 2023 - 2032. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău 

nr. 89 din 28.04.2022 a fost aprobat Programul de transport public de persoane prin 

servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2023 - 2032; 
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2. întocmirea si aprobarea documentației aferente atribuirii contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport persoane, pentru Programul de transport public 

județean de persoane prin curse regulate, prestat între localitățile județului Bacău, valabil 

în perioada 2023 - 2032. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 176/31.08.2022 a 

fost aprobată documentația aferentă atribuirii Contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport persoane, pentru Programul de transport public județean de 

persoane prin curse regulate, prestat între localitățile județului Bacău, valabil în perioada 

2023 - 2032, 

3. demararea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean prin 

curse regulate, pe raza localităților județului Bacău. Documentația a fost publicată pe 

S.I.C.A.P., în data de 18.10.2022 cu nr. DF 1162485, termenul limită de depunere a 

ofertelor fiind 14.12.2022. Ulterior acestei date a fost demarat procesul de evaluare a 

ofertelor și a documentelor ce însoțesc ofertele, solicitări de clarificări cu privire la 

conținutul ofertelor depuse; 

4. identificarea unor soluții de prelungire a programului de transport existent până la data 

finalizării procedurilor de atribuire a contractelor de servicii publice pentru perioada 2023 

- 2032. Prin HCJ nr. 284/21.12.2022, au fost aprobate măsuri pentru asigurarea 

continuității transportului public de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competență a județului Bacău, prin prelungirea valabilității contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport județean. Au fost semnate acte adiționale de 

prelungire a valabilității Programului de transport public de persoane prin servicii 

regulate, în trafic judeţean valabil pentru perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările 

ulterioare, până la data finalizării procedurilor de atribuire a contractelor de servicii 

publice pentru perioada 2023 - 2032; 

5. realizarea aplicației INFO TRASEE JUDEȚENE, care vine în sprijinul utilizatorilor 

serviciului de transport public județean de persoane, prin oferirea de informații cu privire 

la orarul și traseele operate pe raza judetului Bacău. Pentru realizarea aplicației au fost 

identificate prin coordonate GPS un număr de 705 stații îmbarcare/debarcare călători, 

reusind astfel digitalizarea serviciului de transport public județean de persoane; 

6. asigurarea activităților de control privind realizarea serviciului de transport public 

județean. Au fost realizate un număr de 250 de controale privind modul de desfășurare și 

realizarea serviciului de transport public județean de persoane. Au fost consemnate 5 

avertismente și o sancțiune contraventională în valoare de 10.000 lei. Totodată, au fost 

realizate acțiuni comune împreună cu Poliția rutieră pe raza orașelor Moinești, Onești și 

Buhuși, privind reducerea fenomenului de piraterie rutieră. Pe parcursul anului 2022, au 

fost realizate 6 controale împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. Bacău; 

7. participarea la întâlniri organizate de către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 

România, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul 

Transporturilor, care au vizat modificările aduse legislației specifice transportului public 

județean de persoane și stadiul derulării procedurii de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport județean prin curse regulate 2023 - 2032. 

 

E. Punerea în siguranță a fondului construit existent  

 

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul reducerii riscului seismic la 

construcţiile existente: 

- au fost înaintate către Primăria Municipiului Bacău: declaraţia notarială de accept a 

continuării măsurilor de reducere a riscului seismic, formulată conform anexei nr.16 din 

H.G. nr.1364/2001, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia cadastrală 
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pentru imobilul ”Galeriile Alfa” (aflat în proprietatea Consiliului Județean Bacău) şi 

Extrasul de carte funciară; 

- a fost trimisă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (actual 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei), Anexa nr.23 la normele 

metodologice - Centralizarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multi-

etajate,încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public şi estimare 

cheltuieli pentru executare lucrări de intervenţie pentru anul 2022; 

- la finalul anului 2022, reprezentanții U.A.T. municipiul Bacău desfășoară activitatea de 

strângere a declarațiilor notariale de acceptare a locatarilor din imobil. 

 

F. Desfăşurarea de activităţi specifice elaborării proiectului de buget 

 

1. Verificarea şi centralizarea propunerilor pentru Programul de investiţii al bugetului 

propriu şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean conform Procedurii Operaţionale 

P08 - Fundamentarea, elaborarea şi aprobarea bugetului general al Judeţului Bacău, atât 

pentru anul 2021, cât şi pregătirea pentru anul 2022; 

2. monitorizarea lunară a stadiului Programului de investiţii şi, când a fost cazul, întocmirea 

referatelor pentru Rectificare buget; 

3. verificarea și centralizarea propunerilor pentru Programul de investiţii al bugetului propriu 

și instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean  conform Procedurii Operationale PS-28 

- Fundamentarea, elaborarea si aprobarea bugetului general al Judeţului Bacău, atȃt pentru 

anul 2022, cȃt și pregătirea pentru anul 2023; 

4. monitorizarea lunară a stadiului Programului de investiţii și, cȃnd a fost cazul, întocmirea 

referatelor pentru Rectificare buget. 

 

G. Desfășurarea de activități specifice Sistemului de control intern managerial 

 

În conformitate cu prevederile O.S.G.G, nr 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităților publice si cu Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial pentru anul 2022, s-au desfășurat următoarele activități: 

- propuneri pentru Programul de dezvoltare a S.C.I.M, pentru anul 2022;  

- plan de Management - obiective generale cu stabilirea obiectivelor specifice direcţiei, cu 

activităţi, acţiuni şi responsabili; 

- planul anual de acţiune cu principalele activităţi, acţiuni şi indicatori de performanţă; 

- întocmirea listei cuprinzând activitățile care se derulează în cadrul direcției, identificate a 

fi procedurabile, precum și persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor şi 

monitorizarea realizării;  

- inventarul circumstanțelor care conduc la întreruperea activității; inventarul situaţiilor 

generatoare de discontinuitate a activităţii, identificate la nivelul Direcţiei Tehnic Investiţii 

și Lucrări Publice, care ar putea conduce la întreruperea activităţii acesteia şi măsuri de 

îndreptare a situaţiilor de întrerupere a activităţii; 

- lista funcţiilor sensibile şi Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate 

funcţiilor sensibile; 

- completarea Chestionarul de Autoevaluare - a stadiului de implementare a standardelor de 

control intern managerial, anual la nivelul direcţiei;  

- planul de continuitate privind asigurarea măsurilor necesare continuității activității 

aparatului propriu al Consiliului Județean Bacău; 

- propuneri privind stabilirea responsabililor cu riscurile la nivelul direcției DTILP; 

- propuneri privind numirea /actualizarea responsabililor cu abaterile;  

- registrul riscurilor la nivelul direcției, actualizat şi Planul pentru implementarea măsurilor 

de control; 
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- întocmirea şi actualizarea Fișelor de post, în raport cu activitatea desfășurată, în 

conformitate cu organigrama și statul de personal; 

- întocmirea Rapoartelor de evaluare profesională, în concordanţă cu atribuțiile din fişa 

postului; 

- propunerile direcţiei pentru Planul anual de perfecționare în funcţie de nevoile de 

perfecționare profesională identificate în rapoartele de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale. 

 

H. Desfășurarea de alte activități specifice 

 

- asigurarea asistenței tehnice de specialitate la cererea instituţiilor subordonate (Serviciul 

public de protecţie a plantelor Bacău, Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea 

Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău, Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău); 

- raportări la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru investiţiile 

finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL); 

- asigurarea asistenței tehnice privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice 

privind lucrările publice cuprinse în programul de investiţii; 

- verificarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții publice 

a căror finanțare se asigură integral sau parțial din bugetul județului și propunerea spre 

aprobare a acestora de către Consiliul Județean; 

- asigurarea asistenței tehnice de specialitate la elaborarea caietelor de sarcini în vederea 

contractării serviciilor și lucrărilor publice cuprinse în Programul de investiții pe anul 

2021; 

- inventarierea lucrărilor publice și a construcțiilo autorizate în județul Bacău care se 

realizează din fonduri publice sau private, constituirea și gestionarea băncii de date 

permanente, conform HG 853/1998; 

- asigurarea asistenței tehnice în acțiunea de evaluare a ofertelor pentru obiectivele de 

investiții publice cuprinse în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului 

Județean; 

- participarea la activitatea de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul județului; 

- participarea la activitatea de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul județului; 

- participarea în comisia de analiză şi verificare a documentelor care stau la baza scoaterii 

din funcţiune/declasării şi casării unor active fixe şi bunuri materiale de natura obiectelor 

de inventar/materiale culturale comune aflate în patrimoniul propriu al unităţilor sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Bacău; 

- participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor sau la recepțiile finale pentru obiective 

de investiții finanțate din bugetul județului sau la solicitarea autorităților locale, în număr 

de 15 recepţii finale; 

- participarea, în calitate de diriginte de şantier, la obiectivul de investiţii ”Punerea în 

siguranţă şi amenajarea imobilului Casa nr.2 din Municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr.2 

(arhiva +spatii de depozitare) - Rest de executat” 

- asigurarea asistenţei tehnice de specialitate la cererea instituţiilor subordonate (Centru 

Școlar de Educaţie Incluzivă nr.1, Bacău, Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” 

Bacău, Complexul Muzeal de Știinţele Naturii ”Ion Borcea” Bacău); 

- participarea ca şi membri în Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor Bacău; 

- asigurarea activității de responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor 

(RSVTI); 

- asigurarea activității de cadru tehnic PSI la Consiliul Judeţean Bacău; 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea I. Aparatul de specialitate   

83 

- rezolvarea petițiilor și reclamațiilor privind probleme legate de alimentare cu apa, 

canalizare, iluminat public, extindere rețele electrice; 

- centralizarea datelor primite de la UAT- urile din judeţ si transmiterea lor la DELGAZ 

GRID, necesare dezvoltării și finanţării reţelei de distribuţie pentru electrificarea 

localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie pentru realizarea planurilor de 

dezvoltare a reţelei pe termen mediu şi lung; 

- analiza documentelor de solicitare sprijin financiar de către parohii care au în lucru în 

diferite stadii de execuţie biserici şi anexe ale acestora. 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea I. Aparatul de specialitate   

84 

8. Direcţia Economică şi Managementul Calităţii 

 

Serviciul Buget-Venituri, Patrimoniu 

 
În calitate de Ordonator principal de credite, am urmărit îndeplinirea corespunzătoare a 

atribuţiilor prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, Legea nr. 82/1992 a contabilităţii astfel: 

- elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; 

- urmărirea modului de realizare a veniturilor; 

- organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale. 

Bugetul de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2022 a fost fundamentat în 

conformitate cu Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea Bugetului de Stat nr. 317/2021 pentru anul 2021, precum și a Legii responsabilității 

fiscal bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectând toate principiile și 

regulile bugetare. 

Construcția bugetară a bugetului propriu de venituri și cheltuieli a județului Bacău pentru anul 

2022 s- a bazat pe: 

- prognoza principalilor indicatori macroeconomici precum și pe toate actele normative 

adoptate atât de către Parlament, cât și de către Guvern, în anul 2022, care au impact 

asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare; 

- Cadrul Fiscal-bugetar cu prognozele bugetare și politica fiscal bugetară, precum și cadrul 

de cheltuieli pe termen mediu; 

- Prevederile acordurilor de împrumuturi interne; 

- Politicile și strategiile sectoriale și locale, precum și prioritățile stabilite în formularea 

propunerilor de buget. 

Potrivit prevederilor Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, veniturile  secțiunii de funcționare s-au constituit din: 

- venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții; alte vărsăminte; alte venituri; cote 

defalcate din impozitul pe venit; 

- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

- subvenții primite de la bugetul de stat si de la alte bugete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Veniturile aferente secțiunii de dezvoltare s-au  constituit pe seama următoarelor surse: 

- ”Vărsăminte din secțiunea de funcționare”, din secțiunea de funcționare, care potrivit art. 

2, alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale se utilizează pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare; 

- ”Subvenții de la  bugetul de stat pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare 

Locală”, conform contractelor de finanțare încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice; 

- ”Sume primite de la U.E în contul plăților efectuate/prefinanțări” - Conform contractelor 

de finanțare încheiate; 

- ”Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării proiectelor 

finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014 - 

2020”. 

 

Bugetul de venituri pentru anul 2022 a fost rectificat succesiv, conform cu modificările 

legislative survenite în cursul anului, astfel încât, la sfârşitul anului 2022, execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli, se prezintă astfel: 
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- Veniturile totale ale U.A.T. Judeţul Bacău au fost în sumă de 485.487 mii lei din care: 

- Venituri secţiunea de funcţionare 356.127  mii lei, cu o pondere 73.36% din total venituri; 

- Venituri secţiunea de dezvoltare 129.360 mii lei, cu o pondere de 26.64% din total 

venituri; 

 

Indicatorii cu privire la execuţia bugetului de venituri pentru anul 2022, prezintă următoarele 

valori: 

 
Nr. 

crt. 

Indicatori Grad 

1. Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate şi 

veniturile totale programate pentru perioada de raportare. 

82.8% 

2. Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii 

încasate şi veniturile proprii programate pentru perioada de raportare. 

99.19 

% 

3. Gradul de finanţare din veniturile proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii 

încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi veniturile totale încasate. 

23.37% 

4. Gradul de dependenţă al bugetului local faţă de bugetul de stat determinat ca raport între încasările 

din surse primite de la bugetul de stat şi total încasări. 

98.88% 

5. Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate 

încasate şi total încasări. (Se calculează trimestrial) 

NOTĂ: Veniturile depersonalizate reprezintă suma veniturilor proprii, inclusiv sumele defalcate 

din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. 

57.4% 

 

Serviciul datoriei publice locale a avut câteva coordonate principale:  

 

- evidența Registrului datoriei publice locale cu evidențierea datoriei publice locale în 

ordine cronologică, valoarea fiecărui instrument al datoriei publice contractate, nivelul 

ratelor dobânzilor comisioanelor precum și alte informații; 

- asigurarea resurselor necesare plăţii ratelor, dobânzilor şi a celorlalte accesorii bancare la 

termenele prevăzute în contractele de credite; 

- raportarea serviciului datoriei publice locale, instituţiilor abilitate şi asigurarea 

transparenţei. 

 

Evidenţa domeniului public şi privat al judeţului Bacău 

 

- în cursul anului 2022 s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare a patrimoniului 

public şi privat al judeţului, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

- în acest sens, s-au urmărit modificările intervenite în cadrul inventarului domeniului public 

şi privat, în baza prevederilor stabilite prin Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău; 

- prin Dispoziția nr.44/18.02.2020, s-a constituit comisia specială pentru actualizarea și 

inițierea atestării inventarului bunurilor din domeniul public și privat al U.A.T județul 

Bacău; 

- potrivit prevederilor art. 191, alin. (1), lit.f) și ale art. 196, alin. (1), lit. b), art. 289, 357, 

290 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a 

prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, în baza Dispoziţiei nr. 381/2022 

emisă de către Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, au fost inventariate bunurile din 

domeniul public şi privat al U.A.T. județul Bacău. 

 

Serviciul Buget - Evidența Cheltuielilor 

 

Cheltuielile totale ale judeţului Bacău au fost în valoare de 439.335,92 mii lei din care: 

- Cheltuieli secţiunea de funcţionare 276.285,54 mii lei, reprezentând 62,89% din total 

cheltuieli; 
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- Cheltuieli secţiunea de dezvoltare 163.050,38mii lei, reprezentând 37,11% din total 

cheltuieli. 

Mii lei 
Denumire Buget 2022 

 

Execuție   

31.12.2022 

Cheltuieli de personal 147.456,61 146.342,45 

Bunuri şi servicii 

Dobânzi 

Fond de rezervă 

50.752,41 

8.626,90 

500,00 

46.315,87 

7.472,89 

0,00 

Transferuri între unităţi ale adm. publice 

Alte transferuri curente 

39.080,04 

8.200,14 

32.619,15 

5.878,60 

Asistenţă socială (finanţare pers. cu handicap, produse 

lactate) 

19.159,34 

 

11570,83 

 

Alte cheltuieli 25.146,00 22.377,00 

Rambursări credite investiţii 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent 

5.497,00 

-1.737,90 

5.449,05 

-1.740,30 

Cheltuieli funcţionare-total 302.680,54 276.285,54 

Transferuri între unit. ale adm. publice 

Alte transferuri 

Proiecte cu finanţare F.E.N. aferente cadrului financiar 

2014-2020 

33.082,80 

39.270,0 

138.125,55 

22.448,04 

17.939,57 

55.164,24 

 

Cheltuieli de capital 

 

138.470,05 

 

73.316,05 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent 

-5.233,30 -5.817,52 

Cheltuieli dezvoltare- total 343.715,10 163.050,38 

Total cheltuieli 646.395,64 439.335,92 

 

Execuţia de casă a bugetului aferent anului 2022 pe surse de finanțare, s-a încheiat astfel: 

Sursa A ”Buget local”- cu excedent în sumă de 46.151mii lei, din care: 

- Secţiunea de funcţionare excedent 79.842 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare deficit 33.691 mii lei. 

Sursa D ”Fonduri externe nerambursabile”- cu excedent in suma de 410 mii lei, din care: 

- Secţiunea de dezvoltare excedent 410 mii lei; 

Sursa F ”Instituții finanțate din venituri proprii” - cu excedent  în sumă de 8.576mii lei, din 

care: 

- Secţiunea de funcţionare excedent 13.197 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare deficit 4.621 mii lei. 
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9. Direcţia Achiziţii Publice 

 

Direcția de Achiziții Publice fundamentează și realizează atribuirea contractelor de achiziție 

publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016, privind achizițiile publice, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice și concesiune de servicii, în conformitate cu dispozițiile Legii 

nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiuni de servicii. 

 

Management organizațional  

 

Direcția de Achiziții Publice are următoarea structură organizatorică: 

- Serviciul Achiziții Publice 

- Serviciul Administrativ-transport 

 

Management financiar - Nu e cazul 

 

Managementul resurselor umane 

 

Direcția de Achiziții Publice Contracte are în organigramă un număr de 25 posturi, structurate 

astfel: 

- Director executiv -1 post  

- Serviciul Achiziții Publice - 8 posturi, cu precizarea că sunt ocupate un număr de 7 posturi; 

- Serviciul Administrativ- Transport are prevăzut în organigramă un număr de 17 posturi. 

 

Atribuțiile Serviciului Achiziții Publice 

 

- Elaborează strategiile de contractare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/ 2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de 

atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; 

- Propune spre aprobare ordonatorului principal de credite constituirea comisiilor de 

evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică sau concesiune, cu înştiinţarea 

direcţiilor de specialitate, potrivit procedurilor legale; 

- Elaborează şi transmite anunţurile de intenţie, de participare, de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică sau concesiune şi celelalte documente către Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice, Operatorul Sistemului Informatic 

Colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al Achiziţiilor Publice (SICAP), la 

termenele şi în condiţiile stabilite de reglementările legale; 

- Comunică ofertanţilor rezultatele participării la procedura de achiziţie publică sau 

concesiune; 

- Asigură şi gestionează corespondenţa cu autorităţile publice care au atribuţii în 

monitorizarea achiziţiilor publice, potrivit legii; 

- Întocmeşte şi gestionează dosarul achiziţiilor publice şi concesiunilor, cu respectarea 

procedurilor legale şi dispoziţiilor ordonatorului principal de credite; 

- Colaborează cu Serviciul Juridic, pentru documentare și reglementări în derularea tuturor 

etapelor procedurale privind contractele de achiziţii şi concesiune în care Consiliul 

Judeţean Bacău este parte; 
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- Întocmește Raportul privind îndeplinirea obligațiilor contractuale pe baza Proceselor 

verbale de recepție/predare-primire transmise de compartimentele de specialitate care au 

urmărit derularea contractelor; 

- Cu consultarea direcţiilor de specialitate, propune ordonatorului principal de credite 

măsuri pentru derularea, în condiţiile legii, a procedurilor aplicabile pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru (licitaţie deschisă, licitație restransă, 

dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, negociere fără 

publicare prealabilă, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor și al altor servicii 

specifice, procedura simplificată, concurs de soluţii)  şi concesiune şi măsurile necesare 

pentru derularea acestora; 

- Elaborează documentaţia pentru achiziţiile şi concesiunile de lucrări, servicii şi bunuri 

organizate şi desfăşurate conform legislaţiei impuse de finanţatorii externi, în cadrul 

implementării programelor finanțate din fonduri nerambursabile, după consultarea 

prealabilă sau, după caz, avizul prealabil al echipei de implementare a proiectelor; 

- După consultarea direcţiilor de specialitate, întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii 

publice, închiriere sau concesionare pentru bunurile din patrimoniul Consiliului Judeţean 

Bacău sau în care Consiliul Judeţean Bacău are calitatea de autoritate contractantă, potrivit 

legii şi dispoziţiilor ordonatorului principal de credite; 

- Elaborează strategia anuală de achiziție publică și programul anual al achizițiilor, pe baza 

necesităților și priorităților identificate la nivelul Consiliului Județean Bacău; 

- Operează modificări sau completări ulterioare în strategia anuală de achiziție publică și în 

programul anual al achizițiilor, când situația o impune; 

- Asigură publicarea în SICAP și pe site-ul instituției a programului anual al achizițiilor; 

- Asigură aplicarea și finalizarea tuturor procedurilor de achiziție publică; 

- Colaborează cu toate direcțiile și serviciile de specialitate pentru rezolvarea problemelor 

legate de procedurile de atribuire; 

- Urmărește și asigură respectarea prevederilor legale, la desfășurarea procedurilor privind 

păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora; 

- Participă la inițierea și întocmirea dispozițiilor președintelui Consiliului Județean Bacău 

pentru reglementarea activităților date în competența serviciului; 

- Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate conform actelor 

normative în vigoare; 

- Îndeplinirea operațiunilor legate de denunțarea unilaterală/rezilierea/încetarea 

contractelor; 

- Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de autoritatea 

deliberativă/executive; 

- Monitorizează, împreună cu direcțiile implicate din cadrul autorității contractante a 

modului de derulare a contractelor; 

- Organizează evidenţa tuturor contractelor de achiziţii sau concesiune în care Consiliul 

Judeţean Bacău este parte contractantă în vederea respectării principiilor prevăzute de lege 

pentru atribuirea acestor contracte; 

- Organizează evidența achizițiilor directe de produse, de servicii și lucrări ca parte a 

strategiei anuale de achiziții publice; 

- Realizează, împreună cu direcţiile de specialitate implicate, analiza, evaluarea și controlul 

respectării obiectivelor și termenelor prevăzute, respective - compararea rezultatelor 

obținute cu rezultatele prevăzute, analiza stadiului de realizare a obiectivelor și analiza 

eficacității utilizării fondurilor; 

- Cu consultarea direcţiilor de specialitate implicate, propune ordonatorului principal 

acțiuni corective, acolo unde este cazul, în vederea obținerii rezultatelor și atingerii 

obiectivelor prevăzute prin instrumentele de planificare; 
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- Asigură informarea periodică a factorilor implicați asupra executării obligațiilor 

contractuale asumate de părți; 

- Participă la elaborarea și semnarea actelor rezultate din eventualele modificări 

contractuale. 

 

Atribuțiile Serviciul Administrativ-Transport 

 

- Răspunde de buna gospodărire şi administrare a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea 

Consiliul Judeţean, a apartamentelor de serviciu, precum şi a bunurilor puse la dispoziţia 

Centrului Militar Judeţean şi Serviciului de Protecţie Civilă, din cadrul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă Bacău; 

- Urmăreşte permanent şi răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul necesarului 

de aprovizionat cu rechizite, materiale şi mijloace fixe şi obiecte de inventar, materiale, 

obiecte sanitare şi de instalaţii, carburanţi, specifice Serviciului Administrativ-Transport; 

- Asigură aprovizionarea cu materialele consumabile, mijloace fixe şi obiecte de inventar 

necesare bunei funcţionări a Consiliului Judeţean şi aparatului propriu al acestuia, 

conform contractelor şi comenzilor perfectate, potrivit legii; 

- Răspunde de exploatarea normală a mijloacelor de transport din parcul auto al Consiliului 

Judeţean, de realizarea la termen a reparaţiilor capitale şi curente, încadrarea în cotele de 

carburanţi şi celelalte consumabile; 

- Răspunde de buna funcţionare a centralei telefonice; 

- Asigură condiţii normale pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean, şi a 

altorevenimente organizate de Consiliul Judeţean; 

- Urmăreşte asigurarea cu utilităţi, bunuri şi servicii (apă, canalizare, energie electrică, 

servicii, asigurări auto, etc.) conform contractelor perfectate de factorii în drept şi 

informează operativ conducerea direcţiei; 

- Recepţionează bunurile aprovizionate, verificând cantitatea şi calitatea acestora, 

conformitatea cu prevederile contractuale şi reglementările legale în domeniu, certificatele 

de calitate, etc. şi gestionează aceste bunuri; 

- Răspunde şi asigură multiplicarea materialelor pentru şedinţele Consiliului Judeţean și a 

celor necesare aparatului propriu; 

- Răspunde şi face propuneri pentru lucrările de dezinsecţie şi deratizare a spaţiilor unde îşi 

desfăşoară activitatea personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean; 

- Eliberează foile de parcurs pentru autoturismele din parcul auto; 

- Calculează consumul de carburanţi conform kilometrilor efectuaţi şi confirmaţi în foile de 

parcurs ale autoturismelor din dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean şi întocmeşte 

F.A.Z.-urile (fișa activităților zilnice); 

- Gestionează bunurile din cadrul magaziei de materiale consumabile/obiecte de inventar; 

- Asigură şi verifică zilnic existenţa şi păstrarea în condiţii de deplină securitate a bunurilor 

din gestiune; 

- Asigura păstrarea bunurilor materiale conform prescripţiilor tehnice şi igienico-sanitare; 

- Pregăteşte şi prezintă comisiilor de inventariere bunurile aflate în gestiune; 

- Respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului, 

supravegherea tehnică, metrologia legală şi apărarea împotriva incendiilor; 

- Participă la evacuarea, salvarea şi securitatea bunurilor din gestiune, în cazul unor incendii 

sau calamităţi naturale, conform planurilor de acţiune/intervenţie în aceste situaţii; 

- Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor 

normative în vigoare; 

- Îndeplineşte şi alte atribuţii conform specificului serviciului; 

- Colectează selectiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea 

selectiva a deşeurilor în instituțiile publice, ambalaje P.E.T., hârtie, carton, sticlă, plastic, 
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în recipiente separate în vederea predării acestora, pe sortimente către un valorificator 

autorizat; 

- Elaborează planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor; 

- Asigură şi organizează sistemul de selectare a deşeurilor, pe fiecare încăpere în parte, 

precum şi pe fiecare etaj al instituţiei; 

- Elaborează programul de informare şi instruire a angajaţilor cu privire la selectarea 

deşeurilor, cu accent pe instruirea personalului care asigură curăţenia în instituţie; 

- Ține evidența cantităților de deșeuri colectate, datele fiind înregistrate în registrul de 

evidență a deșeurilor colectate; 

- Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate de Serviciul 

Administrativ-Transport, conform actelor normative în vigoare; 

- Implementează standardele de control intern/managerial la nivelul Serviciului 

Administrativ-Transport, conform Programului anual de dezvoltare al sistemului de 

control intern/managerial; 

- Colaborează cu celelalte direcții din cadrul Consiliului Județean Bacău; 

- Realizează și alte sarcini stabilite de conducerea direcției achizitii publice, pentru 

domeniul de activitate al serviciului. 

 

Proiecte finalizate în anul 2022 sau aflate în etapa de implementare 

 

În anul 2022, Serviciul Achiziţii Publice a participat la planificarea şi pregătirea realizării 

achiziţiilor publice, elaborând programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităţilor şi 

priorităţilor comunicate de direcţiile de specialitate şi creditelor bugetare aprobate.  

A elaborat documentaţiile de atribuire pentru prezentarea ofertei, strategiile de contractare 

aferente fiecărei proceduri de achiziții publice, asigurând totodată personal pentru comisiile de 

evaluare a ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare, cu îndeplinirea obligaţiilor referitoare la 

publicitate prin transmiterea anunţurilor şi a invitaţiilor de participare către SICAP, în conformitate 

cu prevederile legale privind achiziţiile publice de produse pentru consumul curent, servicii privind 

elaborarea de documentaţii tehnico-economice, servicii de publicitate  şi lucrări. 

Serviciul Achiziţii Publice a fost implicat ȋn următoarele proiecte finanţate din fonduri 

structurale: 

- Servicii de audit tehnic în cadrul programului ”Servicii publice de calitate la nivelul 

Județului Bacău”, cod SIPOCA/SMIS 652/128880 finanțat prin programul POCA 2014 - 

2020; 

- Servicii de audit financiar în cadrul proiectului ”COVID 19 - CONTROL - Sprijin pentru 

unitățile de învățământ special de stat din județul Bacău”; 

- Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului ”COVID 19 - CONTROL - Sprijin 

pentru unitățile de învățământ special de stat din județul Bacău”; 

- Achiziția de dotări (echipamente de protecție și dispozitive medicale) în cadrul proiectului 

”COVID 19 - CONTROL - Sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din 

Județul Bacău”, cod SMIS 143190 - chiziție în derulare. 

- Au fost finalizate achiziții în cadrul asocierilor realizate cu Municipiul Bacău, astfel: 

- Servicii de verificare tehnică pentru documentaţia tehnico-economică aferentă 

obiectivului de investiții: “Amenajare în regim de urgență a parterului și subsolului 

(parțial) obiectivului de investiții Spitalul ”Sfânta Maria” Bacău, pentru asigurarea 

funcționării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru 

preluarea pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2, respectiv asigurarea funcționării unei 

secții de anatomie patologică destinată decedaților cu Sars-Cov-2”, prin contractul de 

asociere nr 19499/ 171608/723 din 20.10.2021; 
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- Achiziție de echipamente medicale noi pentru dotarea cu aparatură medicală specifică 

pentru funcționarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, 

pentru preluarea pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2. 

 

Realizarea obiectivului de investiții Athletic Park 

- Elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Athletic Park prin contractul 

de asociere nr 2741/01.02.2022/110673/03.02.2022. 

De asemenea, ȋn anul 2022 Consiliul Judeţean Bacău prin serviciul de specialitate, a atribuit 

contracte de furnizare, servicii şi lucrări pentru următoarele obiective de investiții: 

 

Reparații capitale clădire Centru Școlar C11 

- Execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții ”Reparații capitale clădire Centru 

Școlar C11”, str. Henri Coandă nr.11, Bacău, Jud. Bacău; 

- Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrările aferente obiectivului de investiții 

”Reparații capitale clădire Centru Școlar C11” str. Henri Coandă nr.11, Bacău, Jud. Bacău. 

 

Construire Bază Salvamont și anexe împrejmuire teren, fosă septică vidanjabile și 

branșamente la utilități  

- Servicii de actualizare a documentațiilor tehnico-economice și asistență tehnică din partea 

proiectantului pentru obiectivul de investiții: ”Construire Bază Salvamont și anexe 

împrejmuire teren, fosă septică vidanjabile și branșamente la utilități”, oraș Slănic 

Moldova; 

- Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de construcții la obiectivul ”Construire Bază 

Salvamont și anexe împrejmuire teren, fosă septică vidanjabile și branșamente la utilități”, 

oraș Slănic Moldova; 

- Execuție de lucrări la obiectivul de investiții: ”Construire Bază Salvamont și anexe 

împrejmuire teren, fosă septică vidanjabile și branșamente la utilități”, oraș Slănic 

Moldova. 

 

Punerea în siguranță și amenajarea imobilului Casa nr. 2 din municipiul Bacău, str. 

Henri Coandă (arhivă +spații de depozitare) 

- Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Punerea în 

siguranță și amenajarea imobilului Casa nr. 2” din municipiul Bacău, str. Henri Coandă 

(arhivă +spații de depozitare) -rest de executat; 

- Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnico economice aferentă 

obiectivului de investiții ”Punerea în siguranță și amenajarea imobilului Casa nr. 2” din 

municipiul Bacău, str Henri Coandă (arhivă + spații de depozitare)- rest de executat; 

- Servicii Dirigenție de șantier pentru lucrări de construcții la obiectivul: ”Punerea în 

siguranță și amenajarea imobilului Casa nr. 2” din municipiul Bacău, str. Henri Coandă, 

nr. 2 (arhivă și spații depozitare) - rest de executat; 

- Execuție de lucrări la obiectivul de investiții: ”Punerea în siguranță și amenajarea 

imobilului Casa nr. 2” din municipiul Bacău, str. Henri Coandă (arhivă + spații de 

depozitare) -rest de executat. 

 

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Filarmonica Mihail Jora, Bacău 

- Proiectare și execuţie de lucrări pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice în 

clădirile publice - Filarmonica Mihail Jora, Bacău” - achiziție în derulare. 

 

Reabilitare și eficientizare energetică Complex Muzeal “Iulian Antonescu”, str Nicolae 

Titulescu, municipiul Bacău 
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- Servicii de măsuratori în vederea obținerii secțiunilor orizontale, longitudinale și 

transversale, precum și reprezentarea fațadelor, la obiectivul ”Amenajare sediu nou muzeu 

de istorie, strada Nicolae Titulescu, nr.23”; 

- Servicii de elaborare Audit energetic în vederea realizării obiectivului de investiție: 

“Reabilitare, eficientizare energetică și extindere Complex Muzeal “Iulian Antonescu”, 

str Nicolae Titulescu, municipiul Bacău”; 

- Servicii de elaborare expertiză tehnică a clădirii în care funcționează Complexul Muzeal 

”Iulian Antonescu” din strada Nicolae Titulescu în vederea realizării obiectivului de 

investiție: “Reabilitare, eficientizare energetică și extindere Complex Muzeal “Iulian 

Antonescu”, str Nicolae Titulescu, municipiul Bacău”; 

- Servicii de elaborare a unei documentații tehnico-economice, faza SF cu elemente din 

DALI necesare accesării fondurilor necesare realizării obiectivului de investiții cu 

finanțare din fondurile Europene aferente Planului de Redresare și reziliență 

PNNR/2022/C5/2/ B2.2/1, Componenta 5 - Valul renovării/ Axa 2-Schema de Granturi 

pentru eficiență energetică în clădiri publice/Operațiunea B.2 - Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice pentru obiectivul de investiție: ”Reabilitare 

și eficientizare energetică Complex Muzeal “Iulian Antonescu”, str Nicolae Titulescu, 

municipiul Bacău”; 

- Servicii de actualizare expertiză tehnică în vederea realizării obiectivului de investiții 

”Reabilitare, eficientizare și extindere Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" strada 

Nicolae Titulescu, municipiul Bacău”. 

 

Reabilitare și eficientizare energetică Complex Muzeal “Iulian Antonescu”, str 9 Mai, 

municipiul Bacău și schimbare destinație în Biblioteca Județeană 

- Servicii de măsuratori în vederea obținerii secțiunilor orizontale, longitudinale și 

transversale, precum și reprezentarea fațadelor, la obiectivul ”Reabilitare și schimbare de 

destinație în Biblioteca Județeană, imobil strada 9 Mai, nr. 7”; 

- Servicii de elaborare Audit energetic în vederea realizării obiectivului de investiție: 

“Reabilitare și eficientizare energetică Complex Muzeal “Iulian Antonescu”, str 9 Mai, 

municipiul Bacău și schimbare destinație în Biblioteca Județeană; 

- Servicii de elaborare expertiză tehnică în vederea realizării obiectivului de investiție: 

“Reabilitare și eficientizare energetică Complex Muzeal “Iulian Antonescu”, str 9 Mai, 

municipiul Bacău și schimbare destinație în Biblioteca Județeană; 

- Servicii de întocmire a documentațiilor tehnico-economice conexe pentru faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) necesară accesării fondurilor 

pentru realizarea obiectivului de investiții cu finanțare din fondurile europene aferente 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1./1, Componenta 5 - Valul renovării Axa 2_Schema de granturi 

pentru eficiența energetică în clădiri publice/ Operațiunea B.2 -Renovare energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice în vederea realizării obiectivului de 

investiții: “Reabilitare și eficientizare energetică Complex Muzeal “Iulian Antonescu”, str 

9 Mai, municipiul Bacău și schimbare destinație în Biblioteca Județeană; 

- Servicii de actualizare expertiză tehnică în vederea realizării obiectivului de investiție: 

“Reabilitare și eficientizare energetică Complex Muzeal “Iulian Antonescu”, str 9 Mai, 

municipiul Bacău și schimbare destinație în Biblioteca Județeană. 

 

Lucrări de intervenție-eficientizare energetică, reabilitare și modernizare clădirea 

Vivariu-Bacău 

- Servicii de elaborare audit energetic și întocmirea certificatului de performanță energetică 

în vederea realizării obiectivului de investiții: ”Lucrări de intervenție - eficientizare 

energetică, reabilitare și modernizare clădirea Vivariu-Bacău”; 
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- Servicii de actualizare a expertizei tehnice în vederea realizării obiectivului de investiții 

”Lucrări de intervenție-eficientizare energetică, reabilitare și modernizare clădirea 

Vivariu-Bacău”; 

- Servicii de proiectare: studiu geotehnic, studiu topografic, documentație de obținere aviz 

ISU, DALI, DTAC, studiu istoric, în vederea realizării obiectivului de investiții Lucrări 

de intervenție-eficientizare energetică, reabilitare și modernizare clădire Vivariu Bacău. 

 

Consolidarea seismică și renovare energetică moderată a clădirii Palat Administrativ”, 

situată în municipiul Bacău, str. Calea Mărășești nr. 2 

- Servicii de elaborare Audit energetic în vederea realizării obiectivului de investiții 

“Consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirii Palat Administrativ”, 

situată în municipiul Bacău, str. Calea Mărășești nr. 2; 

- Lucrări de reparații și igienizări interioare la parterul clădirii situate în str. Mărășești, nr. 

13, municipiul Bacău. 

 

Clădire C3 cu destinația depozit materiale, str. George Bacovia, nr. 57 

- Servicii de dirigenție de șantier în vederea asigurării execuției corecte a lucrărilor la 

obiectivul de investiții: ”Reparații capitale Clădire C3 cu destinația depozit materiale” str. 

George Bacovia, nr. 57 

- Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ”Reparații capitale la Clădire C3 cu 

destinația depozit de material”, str. George Bacovia, nr. 57 

 

Amenajarea unei construcții având destinația de depozit pentru păstrarea temporară a 

muniției descoperite rămasă din timpul conflictelor militare 

- Elaborare a studiului de fezabilitate, a documentațiilor pentru obținerea avizelor/ 

acordurilor, a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și a 

proiectului pentru organizarea execuției pentru realizarea obiectivului de investiții 

”Amenajarea unei construcții având destinația de depozit pentru păstrarea temporară a 

muniției descoperite rămasă din timpul conflictelor militare”. 

 

Lucrări de intervenție pentru imobilul „Casa Vasile Alecsandri 

- Servicii de verificare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de 

investiții: ”Lucrări de intervenție pentru imobilul ”Casa Vasile Alecsandri”; 

- Servicii de cadastru și topografie aferente obiectivelor de investiții: “Lucrări de intervenție 

pentru imobilul ”Casa V. Alecsandri”, Strada George Apostu, Nr. 9, Bacău și “Reabilitare 

și modernizare Dj 252C Tătărăști - Corbasca, Km 8+022 - 23+088”; 

 

Alte documentații:  

- Delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competență a județului Bacău - achiziție în derulare; 

- Servicii de consultanță pentru realizarea unei analize diagnostic la Aeroportul 

Internațional “George Enescu” Bacău; 

- Servicii de proiectare pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru 

declararea de utilitate publică a lucrărilor: ”Modernizare DJ206B Parava - Rădoaia”, km 

4+650 - 10+516; 

- Servicii de consultanță pentru actualizarea raportului de evaluare pentru imobilele ce vor 

fi expropriate în cadrul proiectului de investiții: ”Modernizare DJ 206B, Parava - Rădoaia, 

km 4+650 - 10+516, județul Bacău”; 

- Servicii topocadastrale și rapoarte de evaluare în vederea finalizării expropierii imobilelor 

proprietate privată, aferente lucrării de utilitate publică ”Modernizare DJ 206B, Parava - 

Rădoaia”, km 4+650-10+516, județul Bacău; 
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- Servicii pentru întocmirea documentațiilor tehnice în vederea expropierii pentru cauză de 

utilitate publică în termenul Legii 255/2010 și a Normelor de aplicare - HG. 53/2011 

pentru terenuri ce urmează a fi expropiate pentru lucrarea de utilitate publică ”Consolidare 

drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci - Bibirești, km 121+630, județul Bacău”. 

- Publicarea anunţurilor conform prevederilor legale în cotidiene locale la mică şi mare 

publicitate în presa scrisă și on-line, cât și în cotidiene economice și/sau financiare la 

mică publicitate; 

- Servicii de promovare și publicitate a activității Consiliului Județean Bacău; 

- Achiziționare de produse necesare desfășurării activității Consiliului Județean Bacău: 

carburant pentru autovehicule; produse de papetărie; tonere și cartușe pentru 

imprimante; materiale de curățenie; materiale sanitare și de dezinfecție; echipamente IT; 

mobilier; autoutilitară; 

- Achiziționare carnete bonuri valorice carburanți auto pentru Consiliul Județean Bacău 

și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mr. Constantin Ene” al județului Bacău; 

- Servicii specializate de pază și protecție la CMJ Bacău; 

- Servicii de curățenie în sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mr. Constantin 

Ene” Bacău și Centrului Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău; 

- Servicii specializate de pază la obiectivul: Clădire Casa 2, Bacău, str. H. Coandă nr.2; 

- Achiziţionare diverse obiecte de inventar şi mijloace fixe pentru dotarea Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă ”Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău şi pentru Centrul 

Militar Judeţean Bacău; 

- Achiziție remorcă transport vehicule avariate în vederea dotării ISU Bacău; 

- Servicii de reparare și întreținere autovehicule aflate în dotarea CJ Bacau, ISU Bacău și 

CMJ Bacău; 

- Servicii pentru revizuirea și actualizarea Studiului de trafic privind identificarea și 

evaluarea fluxurilor de călători și a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale, în 

cadrul serviciului public de transport județean, prestat între localitățile județului Bacău, 

pentru perioada 2019-2025 și întocmirea programului de transport pentru perioada 2023-

2032; 

- Servicii de consultanță în vederea întocmirii documentației necesare pentru atribuirea 

contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prestat între 

localitățile județului Bacău, pentru perioada 2023 - 2032, precum și asistență tehnică pe 

parcursul aplicării procedurii, până la încheierea contractelor de delegare; 

- Servicii de întreținere și reparații curente și accidentale pentru spațiile aparținând 

Consiliului Județean Bacău; 

- Servicii de consultanță în securitatea datelor, în conformitate cu prevederile GDPR - 

Externalizarea serviciilor pentru respectarea GDPR/Responsabilul cu protecția datelor cu 

caracter personal la nivelul Consiliului Județean Bacău; 

- Servicii medicale în vederea realizării atribuțiilor privind supravegherea sănătății 

personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău. 

 

Achiziții realizate în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta 12 - Sănătate 

- Servicii de consultanță în vederea elaborarii documentației de finanțare pentru proiectul 

”Creșterea capacității de asistență medicală a Ambulatoriului de specialitate din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Bacău, prin înființarea unui laborator de medicină nucleară 

(PET -CT)”, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 - 

Sănătate; 

- Servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de finanțare aferente proiectului 

”Îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Județean de Urgență Bacău prin 

dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, 
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în vederea depunerii în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Cod Apel de 

Proiecte: MS-0024, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională Componenta: 12 - 

Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: 

I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; 

- Servicii de actualizare a documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiții ”Finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal Bacău 

și integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău”. 
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10. Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală 

Direcția Juridică și Administrație Publică Locală este structura funcțională din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean care are ca principal obiectiv acordarea de asistență 

juridică.  

Prin această structură, președintele Consiliului Județean acordă, fără plată, asistență juridică 

consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora, coordonează și controlează, sub aspect 

juridic, organismele prestatoare de servicii publice de interes județean înființate de Consiliul județean 

și subordonate acestuia.  

Totodată, prin această structură, președintele Consiliului Județean asigură consultanța, 

reprezentarea și apărarea drepturilor legitime ale Județului Bacău, Consiliului Județean și a autorității 

administrației publice județene executive în raporturile cu alte autorități publice, instituții de orice 

natură, persoane fizice sau juridice, avizarea actelor cu caracter juridic și participarea la procesul de 

elaborare și adoptare a actelor administrative, a celor conexe acestora, precum și a actelor 

administrative asimilate.  

Prin această structură, autoritatea deliberativă:  

a) înființează sau reorganizează instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în 

condițiile legii; 

b) participă activ la elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare ale Consiliului 

Județean; 

c) pune în aplicare atributul de administrare a domeniul public și privat al județului prin 

participarea direcției la întocmirea proiectelor de acte administrative, având ca obiect 

darea in administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor 

proprietate publică a județului și a serviciilor publice de interes județean, precum și având 

ca obiect vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință 

gratuită a bunurilor proprietate privată a județului; 

d) pune în practică atributul privind cooperarea interinstituțională, pe plan intern și extern.  

Prin atribuțiile ce i-au fost conferite, Direcția Juridică a urmărit sprijinirea structurilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, în vederea asigurării conformității cu 

cadrul legal al documentelor premergătoare actelor administrative și actelor administrative 

întocmite/elaborate de direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate și instituțiile subordonate, precum și a celor rezultate din activitatea decizională a 

președintelui Consiliului Județean, apărarea valorilor materiale din patrimoniul județului, a 

drepturilor și intereselor acestuia, organizarea fluxurilor informaționale, circulația și păstrarea 

documentelor, activitate de secretariat, registratură, arhivă etc.  

În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, Direcția a colaborat cu celelalte structuri din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean, cu instituții și servicii publice naționale și locale, precum și cu 

autoritățile publice locale din județul Bacău.  

Structura Direcției Juridice și Administrație Publică Locală cuprinde: 

- Serviciul Juridic și Contencios 

- Serviciul Administrație Publică Locală 

În perioada ianuarie - decembrie 2022, Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, prin 

intermediul serviciilor și compartimentelor din subordine, a întocmit un număr de 151 de proiecte de 

hotărâri, aprobate ulterior de către Consiliul Județean Bacău, din totalul de 303 hotărâri respectiv: 

1. Hotărârea nr. 8 din data de 31.01.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizați, prin aplicarea prevederilor Legii nr.281/2021 

pentru realizarea obiectivului - proiectul strategic ”Regiunea -nord-est-axa rutieră 

strategică 3: Neamț-Bacău, DJ 207D (limită județ Neamț - Traian -DN2F, km. 28+000 - 
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50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea - Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km.25+000 

- 83+368) si DJ 241A ( Izvoru Berheciului - Secuieni), km.64+250 - 78+114)”, precum și 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.2/2017, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. Hotărârea nr. 9 din data de 31.01.2022 privind aprobarea cumpărării a douã terenuri 

arabile situate în extravilanul comunei Corbasca, judeţul Bacãu, identificate cu numărul 

cadastral 62091, respectiv cu numãrul cadastral 62093; 

3. Hotărârea nr. 10 din data de 31.01.2022 privind aprobarea asigurării de la bugetul local, 

prin transfer de la bugetul de stat, a cheltuielilor efectuate prin aplicarea Legii nr. 273/2004 

privind procedura adopției, republicată, art. 100^4 și art. 100^5 alin. (3), în scopul 

susţinerii şi stimulării adopţiei interne în anul 2022; 

4. Hotărârea nr. 11 din data de 31.01.2022 privind acceptarea donației a două autoturisme 

marca Dacia, de la Fundația Sera România; 

5. Hotărârea nr. 17 din data de 31.01.2022 privind darea în administrare către Consiliul Local 

al Comunei Sănduleni, a unui sector din drumul județean DJ 118, de la km 1+600 până la 

km 1+650, situat pe raza administrativ teritorială a comunei Sănduleni; 

6. Hotărârea nr. 20 din data de 31.01.2022 privind constituirea dreptului de administrare a 

unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Bacãu, în favoarea Centrului Şcolar de 

Educaţie Incluzivă nr. 1 Bacău; 

7. Hotărârea nr. 24 din data de 31.01.2022 privind modificarea art. 2, alin. (2) din Acordul 

de colaborare ce constituie Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 2/2017 

privind aprobarea proiectului, a acordului de colaborare și a cheltuielilor legate de proiect 

în vederea depunerii spre finanțare a proiectului strategic intitulat ”Regiunea nord - est - 

axa rutieră strategică 3: Neamț - Bacău, DJ 207D (limită Județ Neamț - Traian - DN2F, 

km 28+000 - 50+254), DJ 241 (limită Județ Vrancea - Podu Turcului - Izvoru Berheciului, 

km 25+000 - 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului - Secuieni, km 64+250 –78+114)”, 

cu modificările și completările ulterioare; 

8. Hotărârea nr. 25 din data de 31.01.2022 privind solicitarea trecerii unui imobil situat în 

comuna Letea Veche, având numărul cadastral 68693, din domeniul public al comunei 

Letea Veche, în domeniul public al județului Bacău; 

9. Hotărârea nr. 26 din data de 31.01.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul 

Bacău în vederea finanțării și realizării unei investiții pentru construirea unui Athletic 

Park; 

10. Hotărârea nr. 34 din data de 10.02.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2 mp. din zona drumului județean DJ 

252B, situat în satele Buhocel și Coteni, comuna Buhoci din județul Bacău, aflat în 

domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de 

Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

11. Hotărârea nr. 35 din data de 10.02.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2,40 mp. din zona drumului județean DJ 

119D, situat în sat Orbeni, str. Silozului nr. 906, comuna Orbeni din județul Bacău, aflat 

în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de 

Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

12. Hotărârea nr. 36 din data de 10.02.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2,80 mp. din zona drumului județean DJ 

119D, situat în sat Orbeni, str. Silozului nr.907, comuna Orbeni din județul Bacău, aflat 

în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de 

Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

13. Hotărârea nr. 37 din data de 10.02.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 59 mp. din zona drumului județean DJ 

119D, situat în sat Orbeni, str. Luizi nr.811A, nr.813, nr.814, comuna Orbeni din județul 
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Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public 

Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

14. Hotărârea nr. 38 din data de 10.02.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 80 mp. amplasat în strada Poligonului, 

număr cadastral 84974, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

15. Hotărârea nr. 40 din data de 10.02.2022 privind asocierea de principiu dintre Județul 

Bacău și Municipiul Bacău în vederea finanțării lucrărilor de intervenție pentru punerea 

în siguranță a conductei de aducțiune apă - tronson Baraj Uz - Grigoreni, județul Bacău; 

16. Hotărârea nr. 41 din data de 23.02.2022 privind stabilirea mandatului special al 

reprezentantului legal al județului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a 

SC Compania regională de apă BACĂU S.A. convocată pentru data de 25 februarie 2022, 

ora 13.00; 

17. Hotărârea nr. 42 din data de 23.02.2022 privind neexercitarea dreptului de preempțiune 

de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului situat în Bacău str. Cuza Vodă, nr. 

1,municipiul Bacău, județul Bacău, înscris în cartea funciară nr.78526, Fosta Scoală 

Comercială cod LMI:BC-II-m-B-00767; 

18. Hotărârea nr. 43 din data de 23.02.2022 privind plata cotizației către Asociația Secretarilor 

Județelor din România pentru anul 2022; 

19. Hotărârea nr. 46 din data de 03.03.2022 privind aprobarea Acordului de colaborare între 

județul Bacău, prin autoritatea deliberativă Consiliul Județean Bacău și Societatea 

Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Bacău în vederea finanțării și desfășurării 

în comun de activități specifice umanitare și de sprijin a cetățenilor străini sau apatrizii 

aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina, aflați pe 

raza administrativ teritorială a județului Botoșani; 

20. Hotărârea nr. 50 din data de 28.03.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2,60 mp. din zona drumului județean DJ 

119D, situat în sat Orbeni, strada Streinu Elena, comuna Orbeni, din județul Bacău, aflat 

în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de 

Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

21. Hotărârea nr. 51 din data de 28.03.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 0,80 mp din zona drumului județean DJ 

119D, situat în sat Orbeni, str. Părului, comuna Orbeni, județul Bacău, aflat în domeniul 

public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri 

Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

22. Hotărârea nr. 52 din data de 28.03.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3,64 mp din zona drumului județean DJ 

119D, situat în sat Orbeni, str. Salcâmilor, comuna Orbeni, județul Bacău, aflat în 

domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de 

Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

23. Hotărârea nr. 53 din data de 28.03.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 0,616 mp din zona drumului județean 

DJ 119D, situat în sat Orbeni, str. Nicolae Negri, comuna Orbeni, județul Bacău, aflat în 

domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de 

Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

24. Hotărârea nr. 54 din data de 28.03.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 18 m.p. din zona drumului județean DJ 

207G, situat în sat Letea Veche, str. Alexandru Ioan Cuza, comuna Letea Veche din 

județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului 

Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 
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25. Hotărârea nr. 56 din data de 28.03.2022 privind aprobarea participării Judeţului Bacău, în 

calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei ”Cluster de educație pentru 

dezvoltare durabilă C-EDD”; 

26. Hotărârea nr. 60 din data de 28.03.2022 privind solicitarea trecerii unui imobil, situat în 

Municipiul Bacău, strada Condorilor, nr. 2, județul Bacău, înscris în cartea funciară nr. 

68720, din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Bacău; 

27. Hotărârea nr. 61 din data de 28.03.2022 privind stabilirea numărului și cuantumului 

burselor aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021 - 2022 pentru elevii din 

învățământul special de stat din județul Bacău; 

28. Hotărârea nr. 62 din data de 28.03.2022 privind recompensarea elevului Luca Vartolomei 

pentru performanțe deosebite obținute la Campionatul Internațional Horus ce s-a 

desfășurat în Dubai; 

29. Hotărârea nr. 63 din data de 28.03.2022 privind plata cotizaţiei Judeţului Bacău către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2022; 

30. Hotărârea nr. 64 din data de 28.03.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul 

Onești în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ”Modernizare 

strada Calea Caraclăului, Municipiul Onești”; 

31. Hotărârea nr. 65 din data de 28.03.2022 privind aprobarea asocierii între Județul Bacău și 

Municipiul Moinești în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiție 

privind: ”Restaurare, modernizare și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea 

acesteia în muzeu”, în municipiul Moinești; 

32. Hotărârea nr. 66 din data de 28.03.2022 privind aprobarea asocierii între Județul Bacău și 

Comuna Corbasca în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind 

”Remediere zid de sprijin pe DE 1244 + DE 1372, km 2+460 - 2+435”; 

33. Hotărârea nr. 67 din data de 28.03.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Comuna 

Dofteana, în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții 

”Modernizare drum comunal DC 131A, de la km 0+000 la km 2+500, comuna Dofteana, 

județul Bacău”; 

34. Hotărârea nr. 68 din data de 28.03.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul 

Onești, în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind obiectivul ”Pasaj 

rutier pe DN 11, în municipiul Onești, județul Bacău”; 

35. Hotărârea nr. 69 din data de 28.03.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul 

Onești și cu Spitalul Municipal ”Sfântul Ierarh Dr. Luca” Onești în vederea implementării 

Proiectului ”Îmbunătățirea capacității de răspuns la criza Covid 19 prin lucrări specifice 

la instalațiile de fluide medicale și electrice, în cadrul Spitalului Municipal ”Sf. Ierarh Dr. 

Luca” Onești; 

36. Hotărârea nr. 70 din data de 28.03.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Comuna 

Zemeș în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ”Escapada 

Zemeș Parc”; 

37. Hotărârea nr. 74 din data de 31.03.2022 privind declararea de utilitate publică a 

obiectivului de investiție de interes județean ”Amenajarea unei construcții având 

destinația de depozit pentru păstrarea temporară a muniției descoperite rămasă din timpul 

conflictelor militare”; 

38. Hotărârea nr. 79 din data de 06.04.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Inspectoratul 

Școlar Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Parteneriat 

educațional în vederea organizării Concursului național pe meserii - domeniul estetică și 

igiena corpului omenesc - frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist”; 

39. Hotărârea nr. 80 din data de 06.04.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Inspectoratul 

Școlar Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Olimpiada 

Națională de Fizică - ediția a 56-a, Bacău 2022”; 
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40. Hotărârea nr. 81 din data de 28.04.2022 privind darea în administrare către Consiliul Local 

al Comunei Sascut, a unui sector din drumul județean DJ 119A, de la km 12+846 până la 

km 12+933, situat pe raza administrativ teritorială a comunei Sascut; 

41. Hotărârea nr. 82 din data de 28.04.2022 privind modificarea Anexei la hotărârea 

nr.148/29.09.2021 privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei 

Hemeiuş, a unui sector din drumul judeţean DJ 119B, de la km 19+155 până la km 

25+018, situat pe raza administrativ- teritorială a comunei Hemeiuş; 

42. Hotărârea nr. 84 din data de 28.04.2022 privind stabilirea costurilor medii anuale/lunare 

pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului 

şi ale persoanei adulte cu handicap, pentru anul 2022; 

43. Hotărârea nr. 85 din data de 28.04.2022 privind modificarea hotărârii nr. 66/28.03.2022 

privind aprobarea asocierii între Judeţul Bacău şi Comuna Corbasca în vederea realizării 

în comun a lucrărilor de investiţie privind ”,Remediere zid de sprijin pe DE 1244+ DE 

1372, km 2+460 -2+435”; 

44. Hotărârea nr. 86 din data de 28.04.2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu 

unităţile administrativ-teritoriale din judeţ în vederea finanţării activităţii de protecţie de 

tip rezidenţial a persoanei cu handicap; 

45. Hotărârea nr. 87 din data de 28.04.2022 privind trecerea unui imobil-teren din domeniul 

public al Județului Bacău în domeniul public al Oraşului Buhuşi; 

46. Hotărârea nr. 88 din data de 28.04.2022 privind aprobarea demarării procedurilor pentru 

închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 3 mp aparţinând domeniului public al Judeţului 

Bacău, aflat în administrarea Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău; 

47. Hotărârea nr. 90 din data de 28.04.2022 privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău 

către Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România pentru 

anul 2022; 

48. Hotărârea nr. 92 din data de 28.04.2022 privind asocierea Județului Bacău cu 

Universitatea ”Vasile Alecsandri”din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului 

”Conferința internațională OPROTEH 2022, organizată cu prilejul aniversării a 46 de ani 

de învățământ tehnic superior în Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău”; 

49. Hotărârea nr. 93 din data de 28.04.2022 privind modificarea tarifului pentru colectarea și 

transportul deșeurilor reciclabile de la populație, operatori economici și instituții publice 

și pentru aprobarea Actului adițional nr. 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2957 din 06.05.2015; 

50. Hotărârea nr. 94 din data de 28.04.2022 privind stabilirea mandatului special al 

reprezentantului legal al județului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a 

S.C. Compania regională de apă Bacău S.A convocată pentru data de 16 mai 2022, ora 

15:00; 

51. Hotărârea nr. 97 din data de 16.05.2022 privind solicitarea trecerii bunului imobil Spital 

Municipal Bacău din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al 

Județului Bacău; 

52. Hotărârea nr. 105 din data de 27.05.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul 

Bacău în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții Lucrări de intervenție 

pentru imobilul ”Casa Vasile Alecsandri” situat în municipiul Bacău, str. George Apostu 

nr.9, județul Bacău; 

53. Hotărârea nr. 106 din data de 27.05.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1550 mp din zona drumului județean DJ 

119, situat în sat Gura Văii, comuna Gura Văii din județul Bacău, aflat în domeniul public 

al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în 

favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 
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54. Hotărârea nr. 107 din data de 27.05.2022 privind darea în administrare către Consiliul 

Local al Comunei Săucești, a unui sector din drumul județean DJ 207F, de la km 5+250 

până la km 7+344, situat pe raza administrativ teritorială a comunei Săucești; 

55. Hotărârea nr. 110 din data de 27.05.2022 privind asocierea Județului Bacău cu 

Universitatea ”Vasile Alecsandri”din Bacău prin Facultatea de Științe Economice, pentru 

organizarea și desfășurarea proiectului Concursul regional pe teme economice ”Ion 

Ionescu de la Brad”; 

56. Hotărârea nr. 111 din data de 27.05.2022 privind plata cotizatiei Județului Bacău, în 

calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Valea Muntelui”, pentru 

anul 2022; 

57. Hotărârea nr. 112 din data de 27.05.2022 privind plata cotizatiei anuale a Județului Bacău, 

în calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Ulmus Montana”, 

pentru anul 2022; 

58. Hotărârea nr. 113 din data de 27.05.2022 privind plata cotizatiei anuale a Județului Bacău, 

în calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Tutovei”, 

pentru anul 2022; 

59. Hotărârea nr. 114 din data de 27.05.2022 privind plata cotizatiei anuale a Județului Bacău, 

în calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Cetatea Tamasidava”, 

pentru anul 2022; 

60. Hotărârea nr. 115 din data de 27.05.2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere 

a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de 

utilitate publică de interes județean ”Consolidare drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci - 

Bibirești, km 121+630, județul Bacău”; 

61. Hotărârea nr. 116 din data de 27.05.2022 privind aprobarea achiziţionării de servicii 

juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare de 

către Spitalul Județean de Urgență Bacău; 

62. Hotărârea nr. 120 din data de 20.06.2022 privind aprobarea protocolului de cooperare și 

sprijin încheiat între Județul Bacău și Instituția Prefectului - Județul Bacău în vederea 

realizării proiectului ”Reabilitare Palat Administrativ”; 

63. Hotărârea nr. 127 din data de 30.06.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 87 m.p. din zona drumului județean DJ 

241, situat în sat Glăvănești, comuna Glăvănești din județul Bacău, aflat în domeniul 

public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri 

Bacău, în favoarea S.N.G.N. ROMGAZ S.A.; 

64. Hotărârea nr. 129 din data de 30.06.2022 privind modificarea arondării actuale a 

localităților județului Bacău la Serviciille Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 

ca urmare a înființării și avizării funcționării Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor Filipești; 

65. Hotărârea nr. 133 din data de 19.07.2022 privind plata cotizației anuale a județului Bacău 

către Asociația de dezvoltare intercomunitară Bacău, pentru anul 2022; 

66. Hotărârea nr. 142 din data de 19.07.2022 privind declararea de utilitate publică a 

obiectivului de investiție de interes județean ”Extinderea sistemului de management 

integrat al deșeurilor în județul Bacău, în perioada 2020 - 2023”; 

67. Hotărârea nr. 143 din data de 19.07.2022 privind stabilirea mandatului special al 

reprezentantului legal al județului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor a S.C. Compania regională de apă Bacău S.A., convocată pentru data de 5 

august 2022, ora 15:00; 

68. Hotărârea nr. 144 din data de 19.07.2022 privind aprobarea protocolului încheiat între 

Județul Bacău și Administraţia Bazinală de Apă Siret pentru realizarea obiectivului de 

investiții ”Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni 

(intersecție cu DJ 159), km 92+019 - km 97+424, județul Bacău”; 
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69. Hotărârea nr. 145 din data de 19.07.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru 

încheierea convențiilor de colaborare/cooperare între Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Bacău și organismele private, care organizează și dezvoltă 

servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, servicii de protecție specială a 

copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților și/sau servicii de recuperare 

pentru copilul cu dizabilități; 

70. Hotărârea nr. 146 din data de 19.07.2022 privind aprobarea finanțării programului sportiv 

“Raliul Moldovei Bacău 5 - 7 august 2022”; 

71. Hotărârea nr. 147 din data de 19.07.2022 privind aprobarea finanțării programului sportiv 

“Turul Colinelor Bacău”; 

72. Hotărârea nr. 148 din data de 19.07.2022 privind acordarea finanţărilor nerambursabile 

pentru activităţi non-profit de interes public judeţean pentru anul 2022; 

73. Hotărârea nr. 149 din data de 19.07.2022 privind aprobarea finanțării programului sportiv 

”Fotbalul amator - fotbalul viitorului”; 

74. Hotărârea nr. 150 din data de 19.07.2022 privind aprobarea finanțării programului sportiv 

”Player first - pregătim fundația pentru dezvoltarea jucătorilor de fotbal”; 

75. Hotărârea nr. 151 din data de 19.07.2022 privind aprobarea finanțării programului sportiv 

”Mens sana in corpore sano” - Construire teren de fotbal acoperit, Letea Veche, Județul 

Bacău; 

76. Hotărârea nr. 152 din data de 19.07.2022 privind aprobarea finanțării programului sportiv 

”Competiția Internațională ,”Judo fără bariere” Ediția a II-a Bacău”; 

77. Hotărârea nr. 153 din data de 19.07.2022 privind aprobarea finanțării programului sportiv 

”Creșterea performanțelor ciclismului juvenil cu dezvoltarea mijloacelor de antrenament 

în aer liber”; 

78. Hotărârea nr. 154 din data de 19.07.2022 privind aprobarea finanțării programului sportiv 

Concurs Alergare “Via Bacovia Trail 2022”; 

79. Hotărârea nr. 155 din data de 19.07.2022 privind schimbarea sediului principal al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; 

80. Hotărârea nr. 158 din data de 19.07.2022 privind modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea 

Consiliului Județean Bacău nr. 115/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere 

a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de 

utilitate publică de interes județean ”Consolidare drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci-

Bibirești, km 121+630, județul Bacău”; 

81. Hotărârea nr. 160 din data de 16.08.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 118 m.p. din zona drumului județean DJ 

241, situat în localitatea Podu Turcului, str.Tudor Vladimirescu nr.260 din județul Bacău, 

aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean 

de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

82. Hotărârea nr. 161 din data de 16.08.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1,50 m.p. din zona drumului județean 

DJ 241, situat în localitatea Podu Turcului, str.Tudor Vladimirescu nr.60A, nr.60B din 

județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului 

Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

83. Hotărârea nr. 162 din data de 18.08.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 24 mp. din zona drumului județean DJ 

252A, situat în satul Sohodor, comuna Horgești din județul Bacău, aflat în domeniul public 

al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în 

favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

84. Hotărârea nr. 165 din data de 18.08.2022 privind aprobarea cumpãrãrii a douã terenuri 

arabile situate în extravilanul comunei Corbasca, judeţul Bacãu, identificate cu numãrul 

cadastral 62091, respectiv cu numãrul cadastral 62093; 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea I. Aparatul de specialitate   

103 

85. Hotărârea nr. 166 din data de 16.08.2022 privind stabilirea listei produselor care vor fi 

distribuite şi a măsurilor educative, care însoțesc atât distribuția de fructe și legume, cât și 

distribuția de lapte și produse lactate, implementate în cadrul Programului pentru şcoli al 

României, în judeţul Bacău, pe perioada cursurilor anului şcolar 2022 - 2023; 

86. Hotărârea nr. 167 din data de 18.08.2022 privind aprobarea componenței nominale a 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bacău; 

87. Hotărârea nr. 168 din data de 31.08.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2 m.p din zona drumului județean DJ 

116D, situat în satul Hăghiac, comuna Dofteana din județul Bacău, aflat în domeniul 

public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri 

Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

88. Hotărârea nr. 170 din data de 31.08.2022 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Județean Bacău nr. 86/2015 privind aprobarea înființării Echipei 

intersectoriale locale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului, 

exploatării prin muncă, a traficului de copii și a violenței în familie şi a Regulamentului 

de organizare şi funcționare al acesteia; 

89. Hotărârea nr. 171 din data de 31.08.2022 privind revocarea dreptului de folosință gratuită 

constituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 

asupra parterului și subsolului tehnic din imobilul ”Clădire stomatologie” aflat în 

proprietatea privată a județului Bacău; 

90. Hotărârea nr. 172 din data de 31.08.2022 privind plata cotizaţiei către Uniunea Națională 

a Consiliilor Județene din România pentru anul 2022; 

91. Hotărârea nr. 178 din data de 31.08.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Bacău nr. 232/2021 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Bacău nr.55/2017 privind aprobarea aisgurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu 

se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații 

capitale Clădire Centru Școlar - C 11”, în cadrul Programului național de dezvoltare 

locală, cu modificările ulterioare; 

92. Hotărârea nr. 180 din data de 31.08.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Comuna 

Parava în vederea finanțării proiectului ”Reabilitare, modernizare și extindere/mansardare 

centru integrat comunitar în comuna Parava, județul Bacău”; 

93. Hotărârea nr. 181 din data de 31.08.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Bacău nr. 115, din data de 27.05.2022, privind declanșarea 

procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Consolidare drum cu zid de 

sprijin DJ 252, Buhoci-Bibirești, km 121+630, județul Bacău”, cu modificările ulterioare; 

94. Hotărârea nr. 182 din data de 31.08.2022 privind aprobarea finanțării programului sportiv 

”Pregătire și perfecționare lot Sportivi de performanță a Bacăului secția Dans Sportiv-în 

perioada-august-septembrie și Cupa Adamas ed.a VII-a octombrie 2022”; 

95. Hotărârea nr. 183 din data de 31.08.2022 privind solicitarea trecerii unui imobil-teren 

situat în Municipiul Bacău, având numărul cadastral 67837, din domeniul public al 

Municipiului Bacău în domeniul public al Județului Bacău; 

96. Hotărârea nr. 190 din data de 19.09.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul 

Onești în vederea finanțării proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele 

mici și mijlocii din România - Proiect Municipiul Onești”; 

97. Hotărârea nr. 191 din data de 19.09.2022 privind asocierea Județului Bacău cu Comuna 

Sănduleni și Comuna Livezi în vederea finanțării obiectivului de investiții ”Modernizare 

drumuri, punte auto și pietonală peste râul Tazlău, sat Mateiești, comuna Sănduleni, 

județul Bacău”; 

98. Hotărârea nr. 195 din data de 30.09.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 14 m.p. din zona drumului județean DJ 
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119B, situat în satul Hemeiuș, comuna Hemieiuș din județul Bacău, aflat în domeniul 

public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri 

Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

99. Hotărârea nr. 199 din data de 30.09.2022 privind exproprierea unor imobile proprietate 

privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes 

județean ”Consolidare drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci-Bibirești, km 121+630, 

județul Bacău”; 

100. Hotărârea nr. 200 din data de 30.09.2022 privind plata cotizatiei Județului Bacău, în 

calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală G.A.L. ”Confluenţe 

Moldave”, pentru anul 2022; 

101. Hotărârea nr. 201 din data de 30.09.2022 privind plata cotizatiei Județului Bacău, în 

calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală G.A.L. ”Plaiurile Bistriţei”, 

pentru anul 2022; 

102. Hotărârea nr. 202 din data de 30.09.2022 la proiectul de hotărâre privind demararea 

procedurii de achiziție a unui teren arabil situat în extravilanul comunei Corbasca, județul 

Bacău, identificat cu nr. cadastral 62122, aflat în proprietatea unei persoane, prin 

procedura negocierii directe, astfel cum a fost aceasta reglementată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Bacău nr. 228/2018 privind aprobarea Regulamentului privind 

achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau privat al Județului Bacău; 

103. Hotărârea nr. 203 din data de 30.09.2022 privind darea în folosință gratuită a unor 

bunuri imobile, situate în Onești, str. Adrian Păunescu, nr. 1, aflate în domeniul public al 

Județului Bacău și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bacău, în favoarea Protoieriei Onești; 

104. Hotărârea nr. 204 din data de 30.09.2022 privind acordarea mandatului general 

Serviciului Public Județean de Dumuri Bacău pentru ca, în numele și pentru Unitatea 

Administrativ-Teritorială Județul Bacău, să obțină avizele, acordurile, certificatele, 

autorizațiile pentru obiectivele de investiții realizate prin Programul Național de Investiții 

”Anghel Saligny” și recunoașterea ca opozabile Județului Bacău a celor obținute în 

diferitele etape ale derulării programului; 

105. Hotărârea nr. 205 din data de 30.09.2022 privind stabilirea mandatului special al 

reprezentantului legal al județului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a 

S.C. Compania regională de apă Bacău S.A., convocată pentru data de 19 octombrie 2022, 

ora 15:00; 

106. Hotărârea nr. 207 din data de 05.10.2022 privind exercitarea dreptului de preempţiune 

de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului Ansamblul Castelului Ghika, cod 

LMI BC-II-a-A-00825, ansamblu format din Castel, cod LMI BC-II-m-A-00825.01 și 

Parc, cod LMI BC-II-m-A-00825.02, sat Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău; 

107. Hotărârea nr. 208 din data de 05.10.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 44,80 m.p. din zona drumului județean 

DJ 119D, situat în sat Orbeni, str. Școlii Noi, comuna Orbeni din județul Bacău, aflat în 

domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de 

Drumuri Bacău, în favoarea Delgaz Grid S.A.; 

108. Hotărârea nr. 209 din data de 05.10.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 12 m.p. din zona drumului județean DJ 

119D, situat în sat Scurta, comuna Orbeni din județul Bacău, aflat în domeniul public al 

Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în 

favoarea Delgaz Grid S.A.; 

109. Hotărârea nr. 210 din data de 05.10.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 48 m.p. din zona drumului județean DJ 

119D, situat în sat Orbeni, str. Răzeșilor, comuna Orbeni din județul Bacău, aflat în 
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domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de 

Drumuri Bacău, în favoarea Delgaz Grid S.A.; 

110. Hotărârea nr. 211 din data de 05.10.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1358 m.p. din zona drumului județean 

DJ 119A, situat în sat Berești, comuna Sascut din județul Bacău, aflat în domeniul public 

al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în 

favoarea Delgaz Grid S.A.; 

111. Hotărârea nr. 212 din data de 05.10.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 5 m.p. din zona drumului județean DJ 

206A, situat în sat Podu Turcului, str. Nicolae Bălcescu nr.66A, comuna Podu Turcului 

din județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea 

Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea Delgaz Grid S.A.; 

112. Hotărârea nr. 217 din data de 31.10.2022 privind aprobarea convenției încheiate între 

Județul Bacău și Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin 

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, pentru realizarea obiectivului de investiții 

”Modernizare DJ 207F, DN 2F - Săucești, km 0+000 - km 3+254, jud. Bacău”, prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny”; 

113. Hotărârea nr. 218 din data de 31.10.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1,5 m.p. din zona drumului județean DJ 

119A, situat în sat Sascut, comuna Sascut din județul Bacău, aflat în domeniul public al 

Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în 

favoarea Delgaz Grid S.A.; 

114. Hotărârea nr. 219 din data de 31.10.2022 privind aprobarea cesiunii contractului de 

execuție lucrări nr. 22/1840/19.07.2021, încheiat între Serviciul Public Județean de 

Drumuri Bacău și Asocierea ”S.C.Mavgo Holding SRL & S.C. Antrepriza de Construcții 

Drumuri și Autostrăzi S.R.L.” în favoarea Județului Bacău; 

115. Hotărârea nr. 221 din data de 31.10.2022 privind solicitarea trecerii unui imobil-teren 

în suprafață de 10 000 mp, categoria pășune, având numărul cadastral 62023, înscris în 

Cartea Funciară nr.62023 Gura Văii, în domeniul public al Județului Bacău; 

116. Hotărârea nr. 223 din data de 31.10.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 111/27.05.2022 privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de 

membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Valea Muntelui”, pentru anul 2022; 

117. Hotărârea nr. 224 din data de 31.10.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 112/27.05.2022 privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de 

membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Ulmus Montana”, pentru anul 2022; 

118. Hotărârea nr. 225 din data de 31.10.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 113/27.05.2022, privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de 

membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Tutovei”, pentru anul 2022; 

119. Hotărârea nr. 226 din data de 31.10.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 114/27.05.2022 privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de 

membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Cetatea Tamasidava”, pentru anul 

2022; 

120. Hotărârea nr. 227 din data de 31.10.2022 privind plata cotizaţiei pentru anul 2022 către 

”Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”; 

121. Hotărârea nr. 228 din data de 31.10.2022 privind aprobarea Metodologiei de acordare 

a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei 

adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 

domiciliul în alt judeţ și a modelului de cerere, conform Legii nr. 273/2004 privind 

procedura adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

122. Hotărârea nr. 230 din data de 31.10.2022 privind solicitarea trecerii bunurilor imobile 

- terenuri, cu numerele cadastrale 61232, 73549 și 83228, a bunurilor imobile - clădiri cu 
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numerele cadastrale 73549 - C1, 73549 - C2, 73549 - C3, 73549 - C4, 73549 - C5 și 73549 

- C6, precum și a obiectivului de investiție Construire Spital Municipal Bacău din 

domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al Județului Bacău; 

123. Hotărârea nr. 231 din data de 31.10.2022 privind neexercitarea dreptului de 

preempţiune de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului ”Casă” având codul 

BC-II-m-B-00783, situat pe strada Ioniță Sandu Sturza, nr. 96, municipiul Bacău, județul 

Bacău, înscris în cartea funciară nr. 60279-C1; 

124. Hotărârea nr. 232 din data de 31.10.2022 privind asocierea Județului Bacău cu 

Universitatea ”George Bacovia” din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului” 

Manifestări prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la înființarea Universității „George 

Bacovia” din Bacău 07 - 11 noiembrie 2022”; 

125. Hotărârea nr. 243 din data de 31.10.2022 privind asocierea Județului Bacău cu 

Comuna Letea Veche în vederea finanțării unor obiective de investiții; 

126. Hotărârea nr. 249 din data de 10.11.2022 privind revocarea dreptului de administrare 

constituit în favoarea Consiliului Local al Municipiului Bacău asupra terenului în 

suprafață de 4827,75 mp aflat în domeniul public al Județului Bacău; 

127. Hotărârea nr. 250 din data de 18.11.2022 privind includerea în domeniul public al 

Județului Bacău a bunurilor noi achiziționate/rezultate în urma implementării investiției 

”Reabilitare Stație de Tratare Cărăboaia” în cadrul Programului ”Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” și punerea acestora la dispoziția 

Companiei Regionale de Apă Bacău în cadrul Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556 din 29.11.2010; 

128. Hotărârea nr. 255 din data de 28.11.2022 privind aprobarea alipirii imobilelor cu 

numerele cadastrale: 86198, în suprafață de 1828022 mp și 87475, în suprafață de 62318 

mp, într-un singur imobil cu numarul cadastral 88453 situat în Bacău, str. Aeroportului, 

nr.1, Județul Bacău, în suprafață de 1890340 mp.; 

129. Hotărârea nr. 256 din data de 28.10.2022 privind stabilirea numărului și cuantumului 

burselor aferente semestrului I al anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul 

special de stat din județul Bacău; 

130. Hotărârea nr. 257 din data de 28.11.2022 privind declanșarea procedurilor de 

expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al 

lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizare DJ 206B Parava - Rădoaia , 

km 4+650 - 10+516”; 

131. Hotărârea nr. 261 din data de 28.11.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul 

public al Județului Bacău în domeniul privat al acestuia, a bunurilor Magazie materiale 

spital-C19, nr.inv.10627, Magazie materiale - C21, nr.inv.10637 şi Magazie-C24, 

nr.inv.10669 aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, în vederea 

scoaterii din funcțiune, casării și valorificări; 

132. Hotărârea nr. 264 din data de 28.11.2022 privind actualizarea valorii de inventar a 

unor bunuri înregistrate în domeniul public al Județului Bacău, aflate la dispoziția 

Companiei Regionale de Apă Bacău în cadrul Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556 din 29.11.2010, ca urmare 

a implementării investiției ”Reabilitare Stație de Tratare Cărăboaia” în cadrul Programului 

”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”; 

133. Hotărârea nr. 266 din data de 28.11.2022 privind asocierea Județului Bacău cu 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău pentru organizarea și desfășurarea 

proiectului ”Excursie În Orașul Marii Uniri; 

134. Hotărârea nr. 267 din data de 08.11.2022 privind emiterea avizului pentru tarifele 

suplimentare de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza Comunei Zemeș. 
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135. Hotărârea nr. 269 din data de 08.12.2022 privind asocierea Județului Bacău cu 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău pentru organizarea și desfășurarea 

proiectului ”Reuniunile Culturale Alecsandriada, ediția a VI-a”; 

136. Hotărârea nr. 270 din data de 08.12.2022 privind aprobarea prelungirii exercitării 

dreptului de administrare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bacău, astfel cum a fost acordat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 

25/27.02.2019 privind aprobarea dării în administrare a unor imobile aparținând 

domeniului public al Județului Bacău către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Bacău; 

137. Hotărârea nr. 271 din data de 14.12.2022 privind aprobarea încheierii unui protocol de 

colaborare între Județul Bacău și 10 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău 

pentru depunerea unor proiecte spre finanțare, în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Pilon V, Componenta 12 - Sănătate, Investiția specifică: I1.4: Centre 

Comunitare Integrate; 

138. Hotărârea nr. 275 din data de 21.12.2022 privind acordarea mandatului special al 

reprezentantului legal al Județului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 23 decembrie 2022; 

139. Hotărârea nr. 277 din data de 21.12.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 120 mp. din zona drumului județean DJ 

252F, situat în sat Zlatari, comuna Ungureni din județul Bacău, aflat în domeniul public 

al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în 

favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

140. Hotărârea nr. 278 din data de 21.12.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 21 mp. din zona drumului județean DJ 

252F, situat în sat Ungureni, comuna Ungureni din județul Bacău, aflat în domeniul public 

al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în 

favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

141. Hotărârea nr. 279 din data de 21.12.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 423 mp din zona drumului județean DJ 

252C, situat în sat Marvila, str. Ghioceilor, comuna Corbasca din județul Bacău, aflat în 

domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de 

Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

142. Hotărârea nr. 280 din data de 21.12.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 840 mp din zona drumului județean DJ 

206B, situat în sat Rădoaia și Parava, comuna Parava din județul Bacău, aflat în domeniul 

public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri 

Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

143. Hotărârea nr. 281 din data de 21.12.2022 privind constituirea unui drept de uz și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 591 mp din zona drumului județean DJ 

115, situat în sat Curița, comuna Cașin din județul Bacău, aflat în domeniul public al 

Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în 

favoarea DELGAZ GRID S.A.; 

144. Hotărârea nr. 282 din data de 21.12.2022 privind darea în administrare către Consiliul 

Local al Comunei Târgu Trotuș a sectorului de drum județean DJ 112, de la km 6+200 la 

km 6+330, situat pe raza administrativ teritorială a comunei Târgu-Trotuș; 

145. Hotărârea nr. 289 din data de 21.12.2022 privind aprobarea protocolului încheiat între 

Județul Bacău și Administraţia Bazinală de Apă Siret pentru realizarea obiectivului de 

investiții ”Modernizare DJ 207F, DN 2F - Săucești, km 0+000 - km 3+254, jud. Bacău”, 

prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”; 

146. Hotărârea nr. 288 din data de 21.12.2022 privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean 

Bacău către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2022; 
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147. Hotărârea nr. 290 din data de 21.12.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului cu 

numărul cadastral: 62694, în suprafață de 7915 mp, în numerele cadastrale 68742, în 

suprafață de 4799mp, și 68743 , în suprafață de 3116mp situat in Mun. Onesti, str. Adrian 

Păunescu nr. 1, județul Bacău; 

148. Hotărârea nr. 291 din data de 21.12.2022 privind aprobarea alipirii imobilelor cu 

numerele cadastrale: 62091, în suprafață de 5000 mp și 62093, în suprafață de 5000 mp, 

într-un singur imobil cu numărul cadastral 62155 situat în UAT Corbasca, Judetul Bacău, 

în suprafață de 10000 mp;  

149. Hotărârea nr. 297 din data de 21.12.2022 privind aprobarea achiziţionării de către R.A. 

Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău de servicii juridice de specialitate în 

vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare; 

150. Hotărârea nr. 299 din data de 21.12.2022 privind aprobarea Planului de acţiune privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Bacău, 

organizate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Bacău, pentru anul 2023; 

151. Hotărârea nr. 301 din data de 21.12.2022 privind instituirea şi acordarea premiilor 

pentru performanțe deosebite elevilor merituoși din Județul Bacău care au obținut media 

10 la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat, respectiv premiile I, al II-lea și al 

III-lea la Olimpiadele școlare (faza națională și internațională) în anul școlar 2021 - 2022. 

Menționăm faptul că Direcția Juridică și Administrație Publică Locală a elaborat 50% din 

proiectele de hotărâri de Consiliu Județean aprobate.  

O parte dintre consilierii juridici din cadrul Direcției sunt membri ai Comisiilor de expropriere 

de la nivelul Consiliului Județean Bacău. Astfel, urmare a includerii în Programul de investiții publice 

al Județului Bacău pe anul 2022 a obiectivului de interes public județean ”Modernizare DJ 206B 

Parava - Rădoaia, km 4+650 - 10+516”, prin Hotărârea nr. 257 din data de 28.11.2022 au fost 

declanșate procedurile de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizare DJ 206B Parava - 

Rădoaia, km 4+650 - 10+516”. 

În urma elaborării studiilor de teren și a analizării situației limitei de proprietate aferente 

tronsonului de drum studiat, proiectantul S.C. ROUTTE CONSTRUCT S.R.L. Bacău, a adus la 

cunoștință faptul că în vederea finalizării lucrării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 206B 

Parava - Rădoaia, km 4+650 - 10+516”, sunt necesare suprafețe suplimentare de teren. 

În aceste condiții, proiectantul S.C. ROUTTE CONSTRUCT S.R.L. Bacău a propus 

exproprierea de pe raza teritorială a comunei Parava a unei suprafețe de teren de 19.890 mp, din care 

5237,80 mp având categoria de folosință pădure, ce urmează a fi scoasă definitiv din fondul forestier 

național. 

În cuprinsul Raportului de evaluare întocmit de către de către evaluator autorizat ANEVAR - 

inginer Cernat Bogdan Sorin, au fost identificați proprietarii care dețin cele 118 loturi de teren situate 

în intravilanul și extravilanul comunei Parava, cu suprafața totală de 19919.9 mp, ce urmează a fi 

expropriată. 

Procedurile de expropriere se derulează potrivit prevederilor Legii nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 

judeţean şi local, actualizată, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 53/20011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective 

de interes naţional, judeţean şi local, pentru imobilele proprietate privată ce constituie coridorul de 

expropriere aferent prezentului proiect, cât și potrivit prevederilor din Legea nr. 46/2008 privind 

Codul silvic republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

De asemenea, prin Hotărârile Consiliului Județean Bacău nr. 169/2018, respectiv nr. 33/2019 

au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Consolidare drum cu 

zid de sprijin DJ 252, Buhoci-Bibirești, km 121+630, județul Bacău”. 
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În urma realizării serviciilor de proiectare, proiectantul a adus la cunoștință Serviciului Public 

Județean de Drumuri Bacău, faptul că în vederea realizării lucrării obiectivului de investiții este 

necesară executarea unui zid de sprijin pe coloane forate pentru consolidarea sectorului de drum 

județean, precum și executarea lucrărilor de terasamente cu pământ armat pentru protejarea 

coloanelor forate. 

Pentru executarea lucrărilor în condiții de eficiență maximă, este necesară dobândirea unor 

imobile care nu se află în domeniul public al Județului Bacău, ele fiind în proprietatea unor terțe 

persoane. 

În acest sens, Consiliul Județean Bacău a aprobat Hotărârea nr. 115/27.05.2022 privind 

declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Consolidare drum cu zid de sprijin DJ 

252, Buhoci-Bibirești, km 121+630, județul Bacău”. 

În anul 2022, Direcția Juridică şi Administraţie Publică Locală a asigurat, în condiţiile legii, 

reprezentarea Judeţului Bacău, a Consiliului Judeţean Bacău, a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Bacău, precum și a Comisiei pentru protecția copilului în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe 

de jurisdicţie, a notarilor publici şi/sau în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, a asigurat 

instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, având ca parte Judeţul Bacău, Consiliul 

Judeţean Bacău, Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău și Comisia pentru protecția copilului; a 

redactat și asigurat comunicarea înscrisurilor, propunerilor și a oricăror documente necesare pentru 

soluționarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau a altor organe judiciare ori 

jurisdicționale. 

La nivelul direcției, s-au întocmit puncte de vedere pentru eventuale modificări la proiectele 

de acte normative supuse dezbaterii publice sau la solicitarea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene 

din România, individual sau în colaborare cu celelalte structuri din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Bacău, precum și cu instituțiile/serviciile publice, societățile și regiile 

autonome de interes județean; s-a acordat asistență juridică în toate problemele juridice ce decurg din 

executarea contractelor; s-a asigurat implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere 

și de interese pentru consilierii județeni.  

În anul 2022, la nivelul Consiliului Județean Bacău, au fost formulate patru sesizări către 

Comisia în vederea efectuării cercetării prealabile a funcționarilor publici din cadrul Consiliului 

Județean Bacău. În cadrul acesteia, consilierii juridici ai Direcției care au fost desemnați membri au 

asigurat secretariatul, înregistrând sesizările primite și întocmind documentele specifice (adrese de 

convocare către cei implicați în cercetarea disciplinară, procesele - verbale ale sedințelor Comisiilor, 

rapoartele cu privire la cercetarea disciplinară a celor în cauză). 

La nivelul Direcției s-au desfășurat următoarele activități: 

- asistență juridică și reprezentare în instanțe, întocmind, totodată, și actele procesuale 

necesare, într-un număr total de 56 de dosare (civile, contencios-administrativ, 

comerciale), în care Consiliul Județean Bacău sau instituțiile aflate în subordinea 

Consiliului Județean Bacău au fost parte; 

- în cursul anului 2022, au fost înregistrate un număr de 27 de dosare, au fost soluționate un 

număr de 9 dosare, rămânând în lucru 47 de dosare;  

- au fost soluționate un număr de 1834 solicitări/sesizări/adrese, externe și interne; 

- s-au promovat două proiecte de hotărâri de guvern, conform competențelor funcționale și 

cu respectarea legislației aplicabile; 

- consilierii juridici din cadrul serviciului au participat, în calitate de membri, în diverse 

comisii de examen/concurs pentru ocuparea unor funcții publice, precum și în cadrul 

comisiilor de achiziții; 

- s-a răspuns solicitărilor pentru consultanță juridică formulate de instituțiile publice din 

subordinea Consiliului Județean Bacău, precum și de direcțiile și serviciile din cadrul 

Consiliului Județean Bacău; 
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- ca urmare a verificărilor administrative realizate de diferite organisme și autorități publice 

cu competențe în domeniul implementării programelor de dezvoltare europeană accesate 

de către Județul Bacău, au fost întocmite, în colaborare cu direcțiile și compartimentele de 

specialitate din cadrul aparatului, o serie de precizări și clarificări la proiectele de note și 

procese-verbale de constatare a abaterilor și de stabilire a corecțiilor financiare; 

- au fost verificate și semnate un număr de 272 de contracte administrative și actele 

adiționale ale acestora, după caz, în care Consiliul Județean este parte și au fost vizate 272 

de note justificative privind achizițiile publice; 

- consilierii juridici au participat în comisiile de evaluare și monitorizare a 17 proiecte cu 

finanțare acordată conform Legii nr. 350/2005; au participat în comisiile de evaluare a 

programelor sportive, finanțate conform Legii nr.69/2000 (10 proiecte depuse spre 

finanțare); 

- a fost asigurată optimizarea circuitului corespondenţei repartizată spre competenta 

soluționare Direcției Juridice; 

- s-a asigurat crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între autoritățile publice 

locale şi autoritatea publică judeţeană, acordând sprijin de specialitate, la cerere, conform 

competențelor; 

- s-a asigurat implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese 

pentru consilierii județeni. 

- s-a acordat consultanță la conceperea şi elaborarea diverselor documente administrative 

în vederea asigurării calităţii acestora. 

În aplicarea Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare, au fost îndeplinite procedurile legale privind consultarea 

cetățenilor asupra unui număr de 11 proiecte de hotărâre, publicate pe site-ul la secțiunea ”Informații 

publice”, subsecțiunea ”Transparență decizională” eticheta ”Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse 

procedurii de dezbatere publică”, precum și în secțiunea ”Monitorul oficial local”, subsecțiunea ”Alte 

documente” eticheta ”Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică”. 

 La nivelul Direcției s-au intocmit proiecte de acte administrative având ca obiect darea în 

administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică 

a județului și a serviciilor publice de interes județean, precum și având ca obiect vânzarea, darea în 

administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate privată 

a Județului Bacău. 

Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, în exercitarea atributului Consiliului 

Județean de coordonare a activității consiliilor locale din județ, a acordat consultanță și asistență în 

domeniul de specialitate. 

Au fost propuse căile de atac (ordinare şi extraordinare) şi au fost redactate actele 

subsecvente/documentele necesare în conformitate cu prevederile legislaţiei, în vederea soluţionării 

cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în care Județul Bacău, Consiliul Județean Bacău, 

Președintele Consiliului Județean Bacău și Comisia pentru protecția copilului, au calitatea de parte 

sau justifică un interes. În acest sens s-au conceput, redactat și promovat în instanţă acte de procedură 

(acţiuni, contestaţii, plângeri, întâmpinări, cereri reconvenţionale de intervenţie, de chemare în 

garanţie, de repunere pe rol, etc.). 

Potrivit atribuțiilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, 

precum și a celorlalte structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău, s-a acordat 

consultanţă de specialitate, atât structurilor din aparatul de specialitate, cât și instituțiilor/serviciilor 

publice, societăților/regiilor autonome de interes județean și persoanelor juridice de drept privat la 

care județul Bacău are calitate de asociat/acționar, la solicitarea acestora, cu respectarea normelor şi 

principiilor legale în materie, si doar cu aprobarea expresa din partea presedintelui Consiliului 

judetean. 
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În anul 2022, Direcția Juridică a acordat, la cerere şi în limita competenţelor legale, 

consultanţă de specialitate instituţiilor/serviciilor publice, societăților și regiilor autonome de interes 

județean aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău, opiniile exprimate fiind consultative. 
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11. Serviciul Verificare și Gestionare Acte Administrative și Monitor Oficial 

 

Serviciul Verificare și Gestionare Acte Administrative și Monitor Oficial este structura 

functională din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, înființată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Bacău nr. 145/21.09.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, modificată ulterior. 

Până la data adoptării Hotărârii nr. 145/21.09.2021, structura organizatorică a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Bacău, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 

1/30.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, cuprindea două compartimente funcționale, 

respectiv Compartimentul monitor oficial și transparență decizională și Compartimentul de lucru 

consilieri județeni. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 298/26.11.2020, ambele compartimente 

au fost repartizate Secretarului general al județului, în vederea coordonării în mod direct de către 

acesta.  

Ulterior, prin H.C.J. nr. 145/21.09.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, cele două compartimente au fost 

reorganizate, luând ființă Serviciul Verificare și Gestionare Acte Administrative și Monitor Oficial, 

ce are în subordine Compartimentul de lucru consilieri județeni.  

În prezent, Serviciul Verificare și Gestionare Acte Administrative și Monitor Oficial 

funcționează având în componență 9 funcții, din care: 

- 1 funcție publică de conducere, ce a fost ocupată temporar până la data de 06.11.2022, 

conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bacău nr. 390/04.11.2022 privind 

încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de Șef serviciu 

la Serviciul verificare și gestionare acte administrative și monitor oficial, 

- 7 funcții publice de execuție, după cum urmează: 

- 5 funcții publice de execuție - consilier juridic, în cadrul serviciului, din care: 4 ocupate 

(2 superior, 2 asistent) și 1 vacantă (1 principal); 

- 2 funcții publice de execuție în cadrul compartimentului, astfel:  

- 2 funcții publice ocupate - consilier superior;  

- 1 funcție contractuală de execuție ocupată în cadrul compartimentului - inspector de 

specialitate I.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 145/21.09.2021 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, cu 

modificările ulterioare și Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 204/29.10.2021 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și a celorlalte 

structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău, cu modificările ulterioare, Serviciul 

Verificare și Gestionare Acte Administrative și Monitor Oficial este structura organizatorică în 

directa subordonare a secretarului general al județului, prin care Președintele Consiliului Județean 

îndeplinește atributul privind relația cu autoritatea deliberativă, prin conducerea ședințelor 

Consiliului Județean și dispunerea măsurilor necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune 

condiții a acestora.  

Prin această structură se finalizează efectiv întreaga activitate a celor două autorități, cea 

deliberativă și cea executivă a administrației publice județene autonome. 

În cursul anului 2022, în cadrul ServiciuluiVerificare și Gestionare Acte Administrative și 

Monitor Oficial, s-au desfășurat următoarele activități: 
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- S-a asigurat, în condițiile legii, reprezentarea județului Bacău, a Consiliului Județean 

Bacău și a Președintelui Consiliului Județean Bacău în raporturile cu alte persoane fizice 

sau juridice; 

- S-a acordat consultanță de specialitate, prin furnizarea de informații privind incidența 

normelor legale aplicabile fiecărei situații în parte structurilor din aparatul de specialitate, 

la cererea expresă a acestora, cu respectarea normelor și principiilor legale în materie, în 

privința elaborării proiectelor de acte administrative; 

- S-au verificat proiectele de acte administrative, din punct de vedere juridic, cu redactarea 

și transmiterea punctelor de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legislația 

aplicabilă în materie, atunci când a fost cazul; 

- S-au avizat de legalitate actele administrative unilaterale cu caracter normativ și individual 

adoptate sau emise la nivelul autorității administrative autonome județene; 

- S-au verificat, din punct de vedere juridic, documentațiile aferente certificatelor de 

urbanism și autorizațiilor de construire; 

- S-a întocmit programul de lucru al ședinței consiliului județean, în care au fost evidențiate 

cvorumul și majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului județean, 

precum și obligațiile ce le revin consilierilor județeni cu privire la conflictul de interese; 

- S-au monitorizat procedurile administrative și s-a asigurat publicarea în Monitorul oficial 

local a documentelor prevăzute în Anexa nr. 1 - Procedură de organizare și publicare a 

monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format 

electronic din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- S-a colaborat cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, cu 

serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean, pentru buna 

desfășurare a activității de publicare a Monitorului oficial local, în conformitate cu 

prevederile Anexei nr. 1 - Procedură de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale 

unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic din Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- S-a întocmit baza de date necesară desfășurării activității de publicare a Monitorului 

oficial local și s-a asigurat actualizarea permanentă a acestuia; 

- S-au îndeplinit și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de Președintele 

Consiliului Județean. 

Prin intermediul Compartimentului de lucru consilieri județeni s-au realizat următoarele 

activități:  

- S-a asigurat gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul 

Județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și prefect; 

- S-a organizat arhiva și evidența statistică a hotărârilor Consiliului Județean și a 

dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean; 

- S-a asigurat transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele 

interesate, precum și aducerea la cunoştinţă publică, după caz, a dispozițiilor Președintelui 

Consiliului Județean și a hotărârilor Consiliului Județean; 

- S-au asigurat procedurile de convocare a Consiliului Județean, s-au efectuat lucrările de 

secretariat, s-au comunicat proiectele ordinilor de zi, s-au întocmit procesele-verbale ale 

ședințelor Consiliului Județean și s-a asigurat redactarea Consiliului Județean de către 

structurile de specialitate; 

- S-a asigurat pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Județean și comisiilor de 

specialitate ale acestuia; 

- S-a efectuat apelul nominal și s-a ținut evidența participării la ședințele Consiliului 

Județean a consilierilor județeni, în baza căreia s-a efectuat plata indemnizațiilor; 

- S-au numărat voturile și s-a consemnat rezultatul votării, care a fost adus la cunoștința 

Secretarului general al Județului, în vederea prezentării Președintelui Consiliului Județean 

sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 
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- S-au întocmit dosarele de ședință, prin legarea, numerotarea paginilor, semnarea și 

ștampilarea acestora; 

- S-au întocmit lunar pontajele pentru consilierii județeni.  

- S-a ținut evidența nominală și apartenența politică a consilierilor județeni, consilierilor 

locali, a primarilor și a viceprimarilor din județ.  

- S-au îndeplinit și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de Președintele 

Consiliului Județean. 

În anul 2022 au avut loc 30 de şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău, dintre care 12 şedinţe 

ordinare şi 18 şedinţe extraordinare. Dintre cele 18 ședințe extraordinare, 15 ședințe au fost convocate 

de îndată. 

În cele 30 de şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău au fost adoptate 303 hotărâri prin care s-

a reglementat întreaga paletă de atribuţii date de lege în competenţa Consiliului Judeţean, după cum 

urmează, în sinteză: 

- adoptarea bugetului; 

- rectificarea bugetului; 

- aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al Judetului Bacău si a situaţiilor 

financiare anuale; 

- stabilirea taxelor şi impozitelor locale; 

- modificarea, completarea unor hotărâri ale consiliului judeţean adoptate anterior; 

- aprobarea/modificarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate şi ale unităţilor subordonate consiliului judeţean; 

- modificarea regimului juridic al unor  imobile; 

- aprobarea sau modificarea Programului de transport persoane prin servicii regulate; 

- aprobarea unor studii de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici; 

- asocierea Județului Bacău cu unități administrativ-teritoriale din județ în vederea finanțării 

și realizării în comun a unor obiective de investiții; 

- aprobarea şi finanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale; 

- acordarea premiilor pentru performanțe deosebite; 

- aprobarea/modificarea componenței unor consilii de administrație. 

În anul 2022 au fost emise 445 dispoziţii cu caracter normativ şi cu caracter individual, ce au 

fost aduse la cunoștință publică, respectiv comunicate, în termen legal, persoanelor cărora li s-au 

adresat. 

Din multitudinea problemelor soluţionate prin dispoziţii, enumerăm: 

- convocarea şedinţelor ordinare/extraordinare ale Consiliului Judeţean; 

- constituirea unor comisii (de concurs, de licitaţie, de recepţie, de preluare, de predare-

primire); 

- numirea, suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 

raporturilor de muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes județean; 

- promovarea în grad profesional; 

- avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă; 

- modificarea și completarea unor dispoziţii emise anterior; 

- admiterea sau respingerea schimbării pe cale administrativă a numelui sau prenumelui 

unor persoane; 

- aprobarea procedurilor de sistem/operaționale; 

- constituirea și modificarea componenţei echipelor de implementare a unor proiecte. 

Toate actele administrative au fost comunicate, în termen legal, Instituției Prefectului - Județul 

Bacău, în vederea exercitării de către acesta a atributului de verificare a actelor. 

De asemenea, au fost  înregistrate proiectele de hotărâri și proiectele de dispoziții in registrele 

constituite în acest scop și îndosariate în mod corespunzător, conform Procedurii de sistem, cod PS - 
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30, privind hotărâri și dispoziții, aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bacău 

nr. 77/25.03.2021.  

Deși structura este mult subdimensionată, raportat la volumul de activitate si la complexitatea 

acesteia, în cadrul Seviciului Verificare și Gestionare Acte Administrative și Monitor Oficial au fost 

verificate pentru legalitate toate proiectele de acte administrative adoptate, respectiv emise de către 

autoritățile publice, cea deliberativă și cea executivă a administrației publice județene autonome, 

precum și documentațiile tehnice aferente celor 237de certificate de urbanism și 104 autorizații de 

construire emise, la nivelul anului 2022, de către președintele Consiliului Județean Bacău. Atunci 

cînd a fost cazul, s-a procedat la redactarea și transmiterea punctelor de vedere scrise asupra clauzelor 

neconforme cu legislația aplicabilă în materie.  

Au fost pregătite pentru arhivare şi predate la arhiva Consiliului Judeţean dispoziţiile 

preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi celelalte documente specifice activităţii serviciului, 

aferente anului 2021. 
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12. Serviciul Audit Public Intern 

 

La nivelul U.A.T. județul Bacău funcția de audit intern este înființată la nivel de serviciu. 

La nivelul U.A.T. județul Bacău există un număr de 20 entități subordonate, aflate în 

coordonare sau sub autoritate. La nivelul acestora, situația înființării funcției de audit intern este 

următoarea: 

- 0 entități subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate au înființat auditul public 

intern prin structură proprie, cu acceptul U.A.T. județul Bacău; 

- 20 entități subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate au înființat audit intern prin 

asigurarea acestei funcții de către organul ierarhic superior, ca urmare a dispozițiilor 

U.A.T. județul Bacău.  

Auditul intern este asigurat de către U.A.T. județul Bacău pentru următoarele entităţi 

subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate: 

- Ansamblul Folcloric Busuiocul Bacău; 

- Biblioteca Judeţeană ”Costache Sturdza” Bacău; 

- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău; 

- Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” Bacău; 

- Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău; 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău; 

- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 

- Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău; 

- Revista de cultură ”Ateneu” Bacău; 

- Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău; 

- Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de 

Salvamont; 

- Serviciul Public pentru Protecţia Plantelor Bacău; 

- Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău; 

- Școala Gimnazială nr.7 Târgu Ocna; 

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău; 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bacău; 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Comănești; 

- Școala gimnazială specială ”Maria Montessori” Bacău; 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău; 

- Regia Autonomă Aeroportul Internaţional ”George Enescu” Bacău 

Serviciul de Audit Public Intern auditează, fără a se limita la acestea, următoarele:  

a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din 

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii 

finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;   

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;  

c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea 

de bunuri din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al unităţii administrativ-

teritoriale;  

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de 

creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;  

f) alocarea creditelor bugetare;  
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g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;  

h) sistemul de luare a deciziilor;  

i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;  

j) sistemele informatice. 

Activitatea de audit intern este parte din sistemul de control intern al aparatului de specialitate, 

în același timp nu se poate substitui celorlalte forme de control intern ataşate fiecărei activităţi și s-a 

derulat conform planului de audit aprobat de Președintele Consiliului Judeţean Bacău. 

Planul anual de audit public intern a dat atenție semnalelor emise de: Camera de Conturi 

Bacău, ordonatorul principal de credite, direcțiile/serviciile din aparatul propriu și din instituțiile 

subordonate, prevederile legale în domeniu și a ținut cont de fondul de timp disponibil. 

 

Independenţa structurii de audit public intern și obiectivitatea auditorilor 

 

Independența este atributul funcției de audit intern, în timp ce obiectivitatea este apanajul 

auditorilor interni. Pentru păstrarea acestor atribute, trebuie respectate anumite criterii, cum ar fi: 

Pentru păstrarea independenței structurii de audit public intern: 

- funcția de audit intern trebuie să raporteze direct managementului superior al organizației; 

- numirea și destituirea managementului funcției de audit intern respectiv a auditorilor 

interni trebuie să fie supuse procesului de avizare, conform legii. 

Pentru păstrarea obiectivității auditorilor interni: 

- Auditorii interni nu trebuie implicați în activitățile pe care le pot audita; 

- Auditorii interni trebuie să-și declare independența în cadrul misiunilor de audit intern și 

de evaluare efectuate. 

Aceste aspecte se regăsesc în baza legală actuală, respectiv Legea nr. 672/2002, republicată 

și HG nr. 1086/2013. De asemenea, aspecte similare se regăsesc în practica internațională de audit 

intern stipulată în Standardele Internaționale de Practică Profesională în Auditul intern (IPPF) emise 

de către Institutul Auditorilor Interni. 

Serviciul Audit Public Intern funcţionează în subordinea directă a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău și este constituit din funcţionari publici care nu sunt implicaţi, în vreun fel, în 

îndeplinirea activităţilor, pe care, în mod potenţial, le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea 

sistemelor de control intern. 

 

Obiectivitatea auditorilor interni 

 

Serviciul de Audit Intern nu este implicat în exercitarea activităţilor auditabile. Managementul 

entității publice nu a implicat auditul intern, în cursul anului de raportare, în exercitarea unor activități 

ce fac parte din sfera auditabilă. 

Declarația de independență este completată de auditori cu ocazia fiecărei misiuni de audit 

intern. În cursul anului de raportare, nu au fost constatate probleme în urma completării declarațiilor. 

La analiza structurii personalului au fost luate în calcul următoarele criterii: experiența în 

auditul public intern, domeniul studiilor de specialitate, limbi străine vorbite, certificări naționale și 

internaționale deținute precum și calitatea de membru în organizații profesionale naționale și 

internaționale. 

Toate aceste elemente, alături de pregătirea profesională a personalului, contribuie la o analiză 

calitativă a resursei umane, factor extrem de important în derularea activității de audit public intern. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit public intern, în conformitate cu prevederile 

legale, a fost desemnat un auditor intern, din cadrul serviciului, care să asigure supervizarea activității. 

La data de 31 decembrie 2022, Serviciul de Audit Public Intern are alocat un post de 

conducere, acesta fiind neocupat, iar în cadrul serviciului, sunt șapte posturi de execuție, dintre care 

cinci sunt ocupate. 
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La nivelul serviciului, gradul de participare la pregătire profesională este de 100%, numărul 

mediu de 15 zile de pregătire profesională pentru fiecare persoană fiind realizat prin studiu individual 

și participare la cursuri online. 

 

Principalele domenii auditate, în anul 2022, au fost următoarele:  

 

A. Evaluarea regularității în activitatea de decontare, în cazul proiectelor generate de 

finanțarea programelor sportive aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Bacău; 

B. Evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor serviciului de interes economic general - 

S.I.E.G. la Regia Autonomă Aeroportul Internaţional ”George Enescu” Bacău; 

C. Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial la Serviciul Public 

Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău; 

D. Activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din 

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor, la următoarele 

instituții subordonate: 

- Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău; 

- Centrul școlar de educație incluzivă nr.1 Bacău; 

- Biblioteca Județeană ”CostacheSturza” Bacău; 

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. 

E. Evaluarea deficitului de lichiditate înregistrat de Regia Autonomă Aeroportul 

Internaţional ”George Enescu” Bacău în perioada eligibilă 01.07.2020 - 31.12.2021; 

F. Evaluarea decontării cheltuielilor privind activitățile nonprofit de interes public județean 

pentru anul 2022, finanțate în baza Legii 350/2005. 

Au fost formulate un număr de 68 recomandări, dintre care:  

- 24 recomandări în domeniul financiar-contabil; 

- 15 recomandări în domeniul achiziţiilor publice; 

- 2 recomandări în domeniul resurselor umane; 

- 1 recomandare în domeniul juridic; 

- 1 recomandare în domeniul funcţiilor specifice entităţii; 

- 21 recomandări în domeniul SCM/SCIM; 

- 4 recomandări în alte domenii. 

În cadrul misiunilor de consiliere au fost formulate 44 soluții de îmbunătățire. 

Situația monitorizării performanțelor pe baza indicatorilor relevanți, în perioada 01.01.2022 

- 31.12.2022 este următoarea: 

1. gradul de îndeplinire a planului de audit public intern pe anul 2022, reprezentat de raportul 

nr. de misiuni efectuate/nr. de misiuni prevăzute în plan este 9/9; 

2. gradul de monitorizare a implementării recomandărilor din rapoartele de audit public 

intern reprezentat de raportul nr. recomandărilor monitorizate/nr. recomandărilor din 

rapoartele de audite este 78/78; 

3. numărul de raportări obligatorii, conform actelor normative, transmise în termen/nr. de 

raportări este 2/2; 

4. numărul de zile cursuri, seminarii și zile de studiu individual efectuat/numărul de zile 

minim prevăzut de Legea nr. 672/2002 este 15/15; 

Obiectivele Serviciului de Audit Public Intern atinse, în anul 2022, au fost următoarele: 

1. sprijinirea entității publice în direcția consolidării capacității instituționale în procesul de 

implementare a legislației;  

2. asigurarea conformităţii activităţilor derulate, cu politicile, programele şi managementul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău;  

3. asigurarea protejării elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere; 
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4. îmbunătățirea activității de audit public intern prin îndeplinirea obligației de realizare a 

numărului de minim 15 zile alocate pregătirii profesionale pentru fiecare auditor, conform 

prevederilor din legea auditului intern; 

5. actualizarea și implementarea planului anual de audit intern; 

6. elaborarea și transmiterea rapoartelor către Ministerul Finanțelor Publice – structura 

UCAAPI și către Camera de Conturi Bacău. 
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13. Serviciul Comunicare, Informații și Relații Publice 

 

Serviciul Comunicare, Informare și Relații Publice este o structură funcțională din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean, specializată în conceperea, organizarea, funcționarea și 

coordonarea activităţilor de informare şi relaţii publice, precum şi analizarea permanentă a efectelor 

mediatice produse de acţiunile întreprinse de Consiliul Județean și instituțiile publice subordonate.  

Această structură stabilește și menține o bună relație de comunicare cu mass-media și exercită 

activitățile specifice funcției de purtător de cuvânt a Consiliului Județean Bacău, prin elaborarea de 

comunicate de presă și transmiterea lor către mass-media prin postări pe site-ul Consiliului Județean 

Bacău, precum și prin intermediul rețelelor de socializare. 

Scopul acestui serviciu este asigurarea unei informări prompte, oportune, corecte şi 

echidistante a cetăţenilor, cu privire la demersurile instituţionale şi direcţiile de acţiune ale Consiliului 

Județean, precum şi coordonarea activităţii de relaţii publice. 

 

Atribuții specifice componentei de comunicare  

 

- sprijină conducerea instituției în exercitarea atribuțiilor de comunicare internă specifice 

actului de conducere;  

- gestionează imaginea publică a instituției și a conducerii și asigură relaționarea acesteia 

cu societatea civilă, comunitățile locale și mijloacele de informare în masă;  

- preia de la nivelul decizional și prelucrează, cu operativitate, informațiile transmise, în 

vederea construirii și introducerii în circuitul informațional descendent a unui mesaj 

coerent și accesibil;  

- gestionează situații de criză mediatică și propune măsuri pentru îmbunătățirea imaginii 

instituționale;  

- promovează imaginea instituțională a Consiliului Județean prin participarea la activități 

cu caracter public, organizate la nivelul instituțiilor locale, guvernamentale sau a altor 

organisme neguvernamentale;  

- organizează/participă la desfășurarea unor seminare și simpozioane cu conținut specific, 

pe teme de interes public;  

- valorifică experiența internațională în domeniile din competență, dobândită prin 

relaționarea cu structuri similare/corespondente din străinătate;  

- organizează și desfășoară schimburi de experiență cu structuri similare din instituții 

publice cu care colaborează Consiliul Județean.  

 

Atribuții specifice componentei de informare 

  

- întocmește documentația necesară comunicării din oficiu a informațiilor de interes public 

ale instituției;  

- elaborează materiale de o înaltă ținută profesională, care să asigure prezentarea și 

reflectarea în mijloacele de informare în masă a activității desfășurate în cadrul Consiliului 

Județean;  

- asigură colectarea informațiilor necesare pentru elaborarea rapoartelor anuale de activitate 

ale președintelui și vicepreședinților;  

- asigură afișarea în spațiile destinate activității de relații cu publicul a unor materiale cu 

caracter informativ ale instituției.  

- întocmește raportul anual privind accesul la informațiile de interes public;  
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- participă la activitățile de sprijin, îndrumare și control pe probleme de informare și relații 

publice la structuri din subordinea/coordonarea Consiliului Județean;  

- implementează politici de informare și relații publice ale instituției, în vederea 

îmbunătățirii imaginii instituției;  

- elaborează calendarul evenimentelor din județul Bacău care cuprinde acțiunile organizate 

de Consiliul Județean și instituțiile subordonate;  

- furnizează datele necesare actualizării paginii web a instituției și propune măsurile ce se 

impun pentru îmbunătățirea formatului acesteia;  

- asigură publicarea pe site-ul oficial al instituției și al paginilor social-media a tuturor 

materialelor informative potrivit prevederilor legale în vigoare;  

- elaborează sau, după caz, preia de la alte compartimente ale Consiliului Județean și 

instituții subordonate materiale pentru pagina web a instituției;  

- elaborează și postează pe site-ul instituției comunicate și buletine informative;  

- asigură acreditarea jurnaliștilor și actualizează baze de date privind ziariștii acreditați;  

- organizează activități cu impact mediatic, la nivelul Consiliului Județean și asigură 

participarea reprezentanților mijloacelor de informare în masă la acestea;  

- sprijină jurnaliștii, prin documentarea, în mod oportun, cu date și informații din domeniile 

de activitate ale instituției, respectând legislația în vigoare;  

- transmite, în timp optim, mijloacelor de informare în masă, în colaborare cu personalul 

din cadrul Consiliului Județean și al instituțiilor subordinate, informațiile rezultate din 

activitatea acestora și un mesaj unitar la nivel instituțional;  

- asigură monitorizarea fluxurilor informaționale ale principalelor agenții de 

presă/televiziuni de știri și informează conducerea instituției cu privire la subiectele ce 

conțin referiri la instituție și, la cerere, asupra mediatizării altor aspecte de interes pentru 

domeniul de activitate al Consiliului Județean și al diferitelor structuri aflate în 

subordine/coordonare;  

- întocmește puncte de vedere instituționale, în domeniile din competență, pe teme 

reflectate în mijloacele de informare în masă sau care suscită interesul acestora;  

- întocmește sinteza presei scrise și audiovizuale, în baza rapoartelor de monitorizare, și, 

ulterior, o prezintă conducerii instituției;  

- identifică măsurile necesare asigurării, la nivelul mass-media, a unei reflectări corecte, 

coerente, oportune și obiective a acțiunilor/măsurilor întreprinse/dispuse la nivelul 

Consiliului Județean;  

- propune măsurile necesare asigurării, la nivelul presei locale a unei reflectări corecte, 

coerente, oportune și obiective a acțiunilor/măsurilor întreprinse/dispuse de către 

Consiliului Județean;  

- realizează, la solicitare sau din oficiu, evaluări cantitative și calitative punctuale, atât ale 

campaniilor de informare și relații publice, cât și ale unor activități desfășurate de 

Consiliul Județean, reflectate în mijloacele de informare în masă;  

 

Atribuții specifice componentei de relații publice 

 

- primește și înregistrează toate documentele (de proveninenţă externă şi internă) în 

registrul de corespondenţă, în ordine cronologică;  

- asigură optimizarea circuitului corespondenței între conducere și direcțiile și serviciile de 

specialitate;  

- distribuie către persoanele/compartimentele implicate, corespondența în funcție de 

rezoluția pe care o stabilește conducerea instituției;  

- înregistrează în condică și sub semnătură toată corespondența distribuită;  

- asigură expedierea corespondenţei instituţiei;  
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- stabilește împreună cu conducerea instituției programul de audiențe, le programează și 

asigură desfășurarea acestora;  

- documentează, întocmește și transmite, în termen legal, răspunsurile la solicitările 

formulate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare;  

- primește și înregistrează petițiile în Registrul electronic de evidență al petițiilor care se 

primesc în scris prin poștă, fax și prin adresele de poștă electronică (adrese de mail) 

dedicate primirii petițiilor;  

- înaintează petițiile aflate în domeniile de competență ale instituției către structurile de 

specialitate din cadrul instituției, conform rezoluției;  

- urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petiții;  

- după caz, redirecționează petițiile care nu vizează sfera de activitate a Consiliului Județean 

Bacău către instituțiile cu competențe și atribuții în soluționarea acestora;  

- expediază răspunsurile către petiționari și se ocupă de clasarea și arhivarea petițiilor;  

- înaintează conducerii instituției un raport semestrial al activității de soluționare a petițiilor. 

 

În anul 2022, Serviciul Comunicare, Informații, Relații Publice a îndeplinit următoarele 

activități: 

  

- a elaborat, redactat, postat pe site-ul propriu rapoartele de activitate anuale ale 

președintelui și vicepreședinților Consiliului Județean Bacău; 

- a elaborat, redactat și publicat în Monitorul Oficial, rezumatul raportului anual de 

activitate al președintelui Consiliului Județean Bacău; 

- a redactat, în colaborare cu Cabinetul președintelui, materiale care au fost postate pe 

pagina de facebook și pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău; 

- a participat la actualizarea informațiilor de pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, la 

solicitarea direcțiilor din aparatul de specialitate, conform procedurilor de sistem;  

- a participat, în colaborare cu Cabinetul președintelui, la organizarea de evenimente și 

acțiuni ale Consiliului Judeţean Bacău, în scopul aducerii la cunoștința publică și 

promovării imaginii instituției;  

- a desfășurat activitatea de relaţii publice, comunicare şi imagine a Consiliului Judeţean 

Bacău, contribuind la stabilirea şi menţinerea unei bune relaţii publice de comunicare cu 

persoanele fizice şi juridice din judeţ şi din ţară (U.A.T.-uri, instituţii şi autorităţi publice, 

guvern, parlament, mass-media, organizaţii neguvernamentale etc.);  

- a desfășurat activitatea de comunicare publică şi imagine a Consiliului Judeţean Bacău 

prin stabilirea şi menţinerea unei bune relaţii de comunicare cu mass-media, respectiv 

anunțuri de presă, participarea la organizarea conferințelor de presă și transmiterea de 

communicate; 

- referitor la implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, au fost primite 76 de solicitări de informații, formulate în temeiul Legii nr. 

544/2001. Dintre acestea, 73 au fost soluționate favorabil în termenul legal de 10 zile 

calendaristice, 2 - în termenul legal de 30 de zile calendaristice și 1 a fost redirecționată 

către alte instituții, deoarece informațiile solicitate depășeau sfera de competențe a 

Consiliului Județean Bacău; 

- activitatea de petiții a înregistrat 363 de solicitări dintre care 12 petiții centrale și 351 de 

petiții locale. Toate petițiile au fost rezolvate favorabil; 

- Au fost înregistrate 126 de solicitări de audiențe, toate rezolvate; 

- S-a răspuns la un număr de 994 de adrese (cu documentația aferentă, unde a fost cazul); 

- Au fost întocmite proceduri operaționale privind comunicatele de presă și referitoare la 

activitatea comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de 

interes public. 
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14. Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 

 

Cabinetul Președintelui Consiliului Judeţean Bacău a fost înființat conform Hotărârii C.J. 

Bacău nr. 92/2006.  

Această structură funcțională a Consiliului Județean este subordonată direct Președintelui 

Consiliului Județean Bacău. Personalul din cadrul Cabinetului este numit sau eliberat din funcție 

numai la propunerea președintelui și îndeplinește sarcinile stabilite de către acesta - drept urmare, 

poate fi considerat ca o interfață între președintele consiliului judeţean, pe de o parte, şi opinia publică, 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, autoritățile publice locale și naționale, alte organisme, 

pe de altă parte. 

Pe parcursul anului 2022, în cadrul Cabinetului Președintelui și-au desfășurat activitatea trei 

consilieri, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condițiile legii, 

pe durata mandatului președintelui Consiliului Județean Bacău. 

Principalele activități desfășurate în anul 2022 au fost: 

- redactarea răspunsurilor la interpelările adresate Președintelui Consiliului Județean;  

- rezolvarea problemelor semnalate în cadrul audiențelor, în colaborare cu structurile din 

cadrul aparatului de specialitate; 

- participarea la ședințele Consiliului Județean; 

- asigurarea transmisiunii video a ședințelor de Consiliu Județean și a conferințelor de presă; 

- redactarea de știri, realizarea de conținut multimedia (foto, video, text) și transmiterea 

acestora către mass-media, postarea pe pagina oficială a Consiliului Județean Bacău sau 

pe pagina oficială a președintelui consiliului județean; 

- întocmirea și actualizarea agendei președintelui și pregătirea activităților conform 

programului de lucru săptămânal; 

- organizarea vizitelor și întâlnirilor de lucru ale președintelui prin participarea, împreună 

cu acesta sau reprezentanți ai Consiliului Județean, la diferite acțiuni, evenimente publice; 

- redactarea materialelor necesare participării președintelui C.J. Bacău la diferite întâlniri, 

vizite de lucru, dezbateri, respectiv rapoarte şi informări realizate la solicitarea 

președintelui; 

- stabilirea şi menținerea relației cu mass-media locală şi națională, în colaborare cu 

Serviciul Comunicare, Informații și Relații Publice; 

- pe linia relației cu alte organisme, Cabinetul Președintelui a asigurat legătura cu 

autoritățile publice locale şi centrale precum şi cu ambasade, Uniunea Națională a 

Consiliilor Județene din România etc. 

- colaborarea cu departamentele și instituțiile subordonate Consiliului Județean Bacău 

pentru organizarea unor evenimente şi acțiuni de reprezentare a instituției; 

- întocmirea unor rapoarte, materiale şi informări, la solicitarea președintelui C.J. Bacău; 

- conceperea grafică și personalizarea diplomelor acordate elevilor și sportivilor premiați 

de către Consiliul Județean; 

- actualizarea și modificarea aspectului vizual și funcțional al site-ului Consiliului Județean, 

în colaborare cu Serviciul Comunicare, Informații și Relații Publice.  
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15. Serviciul Corp Control, Managementul Calității 

Serviciul de Corp Control, Managementul Calității a fost înființat în baza Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 145 din data de 21.09.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Atribuțiile serviciului au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 204 din 

data de 29.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Bacău, cu modificările și completările ulterioare. 

Serviciul de Corp Control, Managementul Calității îndeplinește următoarele atribuții 

principale: 

- verificarea si evaluarea modului în care sunt respectate și aplicate prevederile legale, 

sarcinile stabilite prin actele administrative adoptate de Consiliul Județean sau actele emise 

de Președintele Consiliului Județean în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Bacău și în cadrul entităților aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea 

Consiliului Județean Bacău; 

- coordonarea implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău și oferirea de sprijin și îndrumare, 

în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul 

entităților aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Județean 

Bacău; 

- Coordonarea implementăriiși menținerii Sistemului de management al calității și mediului 

(SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015), în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Bacău. 

Referitor la activitatea de control a fost aprobat de către Președintele Consiliului Județean 

Bacău, Planul de control pentru anul 2022, care cuprinde acțiuni de control/documentare la nivelul 

instituțiilor publice aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 

după cum urmează:  

- Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău; 

- Direcția Generală de AsistențăSocială și Protecția Copilului Bacău; 

- Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău; 

- Ansamblul Folcloric “Busuiocul” Bacău; 

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău; 

- Școala Populară de Arte și Meserii Bacău; 

- Revista ”Ateneu” Bacău; 

- Serviciul Public de Protecția Plantelor Bacău; 

- Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău; 

- Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de 

Salvamont Bacău; 

- Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău; 

- Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” Bacău; 

- Direcția Județeana de Evidența Persoanelor Bacău. 

Obiectivele misiunilor de control/documentare au foststabilite în funcție de 

prioritățile/complexitatea activităților desfășurate și au cuprins: 

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la implementarea Sistemului de 

control intern managerial (S.C.I.M.); 

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la achizițiile publice; 

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la managementul resurselor umane; 

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la execuția bugetară; 
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- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea 

şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale; 

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la proiectele implementate; 

- verificarea derulării contractelor de execuție de lucrări privind realizarea obiectivelor de 

investiții finanțate din bugetul local, bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile; 

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la funcţionarea muzeelor şi 

colecţiilor publice, precum şi ale colecţiilor private accesibile publicului. 

La finalul acțiunilor de control/documentare au fost întocmite Note de informare care au 

cuprins atât constatări cât și propuneri/recomandări de îmbunătățire a activității. 

În anul 2022, s-au transmis spre verificare și control către Serviciul de Corp Control, 

Managementul Calității un număr de 26 petiții, soluționate în temeiul prevederilor O.G. nr. 27/2002, 

privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Obiectul acestora a fost sesizarea unor disfuncționalități din cadrul instituțiilor publice subordonate 

Consiliului Județean Bacău, precum: Spitalul Județean de Urgență Bacău, D.G.A.S.P.C. Bacău, 

Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău, Biblioteca Județeana “C. Sturdza” Bacău, R.A. Aeroportul 

Internațional “George Enescu” Bacău. 

Referitor la Sistemul de control intern managerial, s-a urmărit respectarea prevederilor 

Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, 

în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace.  

În cursul anului 2022, Comisia de monitorizare a elaborat/avizat și supus aprobării 

Președintelui Consiliului Județean Bacău, documente precum: Programul de dezvoltare a S.C.I.M, 

pentru anul 2022, Raport privind stadiul implementării Programului de dezvoltare a Sistemului de 

control intern managerial, Registrul riscurilor centralizat pentru anul 2022, Planul pentru 

implementarea măsurilor de control, aferent anului 2022, Raport anual cu privire la desfășurarea 

procesului de gestionare a riscurilor la nivelul aparatului propriu al Consiliului Județean Bacău, 

Obiectivele generale ale C.J. Bacău, Raportul anual privind stadiul implementării Programului de 

Control Intern Managerial pentru anul 2022. 

Serviciul de Corp Control a oferit sprijin și îndrumare instituțiilor subordonate și/sau sub 

autoritatea Consiliului Județean Bacău, în vederea implementării Sistemului de control intern 

managerial. 

În cursul anului 2022, au fost elaborate și/sau actualizate un număr de 2 proceduri operaționale 

și un număr de 5 proceduri de sistem. 

În privința Sistemului de Management al Calității, în cursul anului 2022, Consiliul 

Județean Bacău a menținut certificarea Sistemului de Management al Calității conform cerințelor 

noilor standarde SR EN ISO 9001:2015, cât și a Sistemului de Management de Mediu conform 

cerințelor standardului SR EN ISO 14001:2015, ca urmare a auditul de certificare al sistemului. 

Conform Raportului de audit al sistemului de Management al Calității și de Mediu, instituția “a 

implementat și menținut un sistem de management integrat calitate-mediu, în conformitate cu 

cerințele noilor standarde de referință” SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015. 

Declarația privind politica în domeniul calității și mediului este postată pe site-ul instituției 

www.csjbacău.ro.  

 

 

http://www.csjbacău.ro/
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Partea a II-a. Instituţii publice de cultură 

1. Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” 

 

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, cu sediul central în str. 9 Mai, nr. 7, are în 

componenţa sa patru secţii: Muzeul de Istorie-Arheologie, Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă şi 

Seviciul Logistică, relaţii publice, marketing cultural, editorial, cu cele patru expoziţii permanente de 

arheologie, istorie, artă și etnografie; două case memoriale Casa ”George Bacovia” şi Casa ”Nicu 

Enea”; un Muzeu de Istorie la Buhuşi şi o Colecţie de etnografie “Preot Vasile Heisu”în comuna 

Răcăciuni. Specificul său continuă să fie dat de calitatea, varietatea şi reprezentativitateacolecţiilor. 

Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” este membru al Rețelei Naționale a Muzeelor din 

România din anul 2013. 

 

Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

 

Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul 

numărului de locuitori și al suprafeței deținute (36.850 kmp). Are în componența sa șase județe: 

Bacău, Vaslui, Iași, Botoșani, Suceava, Neamț. Regiunea dispune de un bogat patrimoniu istoric, 

cultural și religios, fiind însă deficitară încă la capitolele infrastructură de transport, infrastructură 

medicală și dezvoltare economică. Regiunea are 3.991 de monumente istorice (640 în categoria 

valorică „A” și 3.351 în „B”), 1.972 de biblioteci, 10 cinematografe, cinci teatre dramatice și trei de 

animație, o instituție de operă și trei filarmonici, 127 de muzee și colecții publice active (din 731 la 

nivel național). 

  

Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 

comunităţi 

 

Proiectele, programele și activitățile culturale, științifice și artistice, finalizate de Complexul 

Muzeal ”Iulian Antonescu” în anul 2022 s-au realizat în colaborare cu instituții de cultură şi 

învăţământ locale şi naţionale, asociații și fundații, cu autorităţile publice, uniuni de creație și alte 

categorii de creatori, cu mass-media şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

Pe plan local din rândul partenerilor constanţi au făcut parte, în acest an: 

- Muzeul Militar Naţional ”Regele Ferdinand I” - Filiala Bacău; Serviciul Judeţean Bacău 

al Arhivelor Naţionale; Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău; Muzica militară a 

Garnizoanei Bacău; Cercul Militar Bacău; Bacău; Direcția Județeană pentru Cultură 

Bacău; Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza”; Teatrul Municipal Bacovia; Uniunea 

Artiștilor Plastici - filiala Bacău; Palatul Copiilor Buhuși;  

Pe plan naţional: 

- Ministerul Culturii; Muzeul Naţional de Istorie a României; Muzeul Judeţean ”Ştefan cel 

Mare” Vaslui; Complexul Muzeal Neamţ; Muzeul Judeţean Buzău; Muzeul Național de 

Artă al României, Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” Bucureşti; Centrul de Istorie 

și Civilizație Europeană Iași; Institutul de Arheologie Iaşi; Complexul Muzeal Național 

”Moldova” Iași; Comisia Națională de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii; 

Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (filiala Iaşi); Secţia ”Dumitru şi Alice 
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Rosetti Tescanu” a Muzeului ”George Enescu” București; Muzeul Militar Naţional 

”Ferdinand I” București; Rețeaua Națională a Muzeelor din România ș.a. 

Pe plan extern:  

- Ministerul Culturii din Republica Moldova; Uniunea Artiștilor Plastici din Republica 

Moldova; Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău; Museo Arquelogico 

Nacional, Madrid-Spania.  

Asociaţii, Cluburi, Fundaţii colaboratoare: 

- Fundaţia Cultural-Ştiinţifică ”Iulian Antonescu”; Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina 

Maria” - Filiala Județeană ”Col. Corneliu Chirieș” Bacău; Asociaţia de Tradiţii Militare Româneşti 

”Regimentul 3 Artilerie 1877”; Asociaţia Național a Arhiviştilor din România - filiala Bacău; 

Chromatique Photo Studio & Art Gallery; Asociaţia Brickenburg; Clubul Elevilor Buhuși. 

Autorităţile locale: Consiliul Judeţean Bacău, Prefectura Bacău; Consiliul Local Bacău, Primăria 

Bacău; Primăria Buhuși; Primăria Răcăciuni. 

Parteneri media: Trustul Media Deşteptarea; ANTENA 1şi PROTV - studiourile teritoriale, Radio 

Iași, Radio România Actualități, Plus TV Bacău, Euro TV Bacău. 

 

I. Dezvoltarea patrimoniului 

 

Secţia Arheologie-istorie 

A. În cursul anului 2022, au fost inventariate un număr de 97 bunuri culturale (în valoare de 

20.060 lei), după cum urmează: 

- 36 obiecte ce au intrat în gestiunea Coșa Anton (în valoare de 5.890 lei), descoperiri 

întâmplătoare din jud. Bacău; 

- 31 obiecte ce au intrat în gestiunea Băbușanu Mihaela (în valoare de 13.105 lei), 

descoperite prin cercetări arheologice sau descoperiri întâmplătoare; 

- 30 obiecte ce au intrat în gestiunea Focșa Iuliana (în valoare de 1.605 lei), provenite din 

donații sau descoperiri întâmplătoare. 

B. Pe parcursul anului 2022, în cadrul secției, au intrat și descoperirile arheologice provenite 

din cercetările arheologice preventive din cadrul proiectelor de infrastructură, după cum 

urmează: Siturile 1, 2, 3, 4 și 5 de pe Centura București Nord, lot 2; acestea sunt în curs 

de restaurare, cercetare și inventariere. 

- Pe parcursul anului 2022, în cadrul secţiei, au intrat şi descoperirile arheologice 

întâmplătoare, care sunt în curs de prelucrare și inventariere.  

 

Secţia Artă 

 Întocmirea actelor de evaluare pentru cele 87 de lucrări intrate în patrimoniul muzeal prin 

donaţii (cu preluarea actelor de donație de la donatori), precum și a lucrărilor premiate la Saloanele 

Moldovei,edițiile a XXXI-a și a XXXII-a, după cum urmează: 

a) donații: Christian Paraschiv - o lucrare; Lucica Filimon - 5 lucrări; Hofman Garbis Adrian 

(Spania) - 2 lucrări; Costică Cucoș (familia) - 56 de lucrări; Mihai Nechita Burculeț - 3 

lucrări; Dumitru Macovei - 3 lucrări; Mihai Chiuaru - 5 lucrări; Dimitrie Grigoraș - 7 

lucrări; 

b) premii Saloanele Moldovei - ediția a XXXI-a - 3 lucrări și Saloanele Moldovei - ediția a 

XXXII-a - 2 lucrări. 

 

Secţia Etnografie 

În anul 2022, patrimoniul Muzeului de Etnografie s-a îmbogățit cu 98 piese. Au intrat în 

colecţii după cum urmează: 

1. Colecția Ocupații, Obiceiuri: 61 piese (lemn, metal, piatră, ceramică), din care 58 donate 

și 3 achiziționate; 

http://www.antena1.ro/
http://www.protv.ro/
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2. Colecția Foto-Documente: 4 piese din care 4 donate; 

3. Colecția Textile: 33 piese (port și textile de interior), din care 31 donate și 2 achiziționate. 

 

II. Evidenţă şi inventariere 

 

Secţia Arheologie-Istorie 

 

A. Evidenţă 

- Conform Deciziei nr. 44/12.06.2018, actualizată prin Decizia nr. 47/02.11.2021, Decizia 

nr. 7/04.05.2022 și Decizia nr. 91/22.11.2022, angajaţi din secţie au desfăşurat activitatea 

în cadrul Comisiei de evaluare şi achiziţii; 

- Realizare de fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei; 

- Întocmire de acte de evaluare şi documentare pentru piesele intrate în patrimoniul secţiei 

prin cercetare, donaţii şi achiziţii; 

- Muzeografii din cadrul secției au întocmit Fișe analitice de evidență. 

B. Inventariere 

- Conform Deciziei nr. 92/22.11.2022, s-a efectuat inventarierea colecției Bunuri 

arheologice și istorico-documentare, în cadrul Comisiei (I) de inventariere a bunurilor 

culturale mobile, din gestiunea Bunuri arheologice și istorico-documentare;  

- Conform Deciziei nr. 92/22.11.2022, s-a efectuat inventarierea colecției ”Tezaur”, în cadrul 

Comisiei (II) de inventariere a bunurilor culturale mobile, din gestiunea colecției 

menționate;  

- Conform Deciziei nr. 92/22.11.2022, s-a efectuat inventarierea colecției ”Metal Comun”, 

în cadrul Comisiei (III) de inventariere a bunurilor culturale mobile, din gestiuneacolecției 

menționate.  

 

Secţia Artă 

Evidenţă și inventariere 

- S-au elaborat 220 de fișe analitice de evidență pentru lucrări din patrimoniul muzeal: 

fotografierea lucrărilor, prelucrarea imaginilor și introducerea acestora pe fișe în format 

electronic, completarea fișelor în urma consultării registrelor de evidență, precum și 

descrierea lucrărilor, verificarea finală și printarea acestora;  

- S-au elaborat/ actualizat fișe de conservare pentru un număr de 100 lucrări, reprezentând 

lucrări intrate în anul 2022, sau lucrări scoase din depozite, în vederea expunerii sau 

împrumutului;  

- S-au înregistrat în registrul unic de evidență, în registrul de colecție și s-au fotografiat 

lucrările intrate în patrimoniu pe parcursul anului (69 + 18 lucrări); intrările s-au operat în 

registrul de evidență și, în cel de colecție, s-a actualizat baza de date foto;  

- S-a colaborat cu:  

 Fundația Art Safari: contracte; fișe de conservare+foto lucrări; fișe transport pentru 

trei lucrări Theodor Aman, Ștefan Popescu: o lucrare, Ion Theodorescu Sion - cinci 

lucrări, Secția de Arheologie-Istorie - lucrare Nicu Enea; 

 Muzeul Național al Banatului - Dr. Adrian Deheleanu: s-au căutat în patrimoniul 

muzeal lucrări care să ilustreze temele de mai jos, în vederea organizării expoziției 

”Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu, reflectat în arta oficială a regimului 

comunist din România (1965-1989)”: 

 Consiliul Județean Bacău: Nicu Enea - Nuntă țărănească, nr. inv. 309: contract; fișă 

de conservare+foto lucrare;  

 S-au furnizat informații despre lucrări din patrimoniul muzeal unor persoane fizice sau 

juridice, în vederea colaborării în viitorul apropiat: 

 Daria Simion - fiica pictoriței Alma Redlinger - Retrospectivă la centenarul Alma 
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Redlinger (1924-2017), pentru anul 2024; 

 Colaborare cu dna Eugenia Antonescu; furnizare de informații/foto ale lucrărilor din 

patrimoniu Maria Lazăr, Ștefan Dimitrescu, Ștefan Popescu, în vederea editării 

volumului III al cărții Eugenia Antonescu - Din trecutul Muzeului de Artă Bacău 

(responsabil Marcela Gavrilă). 

 

Secţia Etnografie 

Evidenţă și inventariere 

S-au completat după cum urmează: 

- L. Enescu: 45 fișe FAE în Docpat (Colecţia Textile și Port popular); 

- V. Băluţă: 30 fișe FAE în Docpat (Colecţia Comăneşti); 

- S. Sascău: 90 fişe FAE în Docpat (Colecţia Ceramică şi Colecţia Ocupaţii Obiceiuri); 

fotografierea şi postprocesarea fotografiilor pentru obiecte de patrimoniu din colecțiile 

Ocupații-Obiceiuri, Ceramică, colecția Textile-Port popular. 

 

III. Cercetare științifică 

 

Secţia Arheologie-Istorie 

- Realizare de cercetări arheologice preventive pentru Proiectul de infrastructură rutieră 

”Autostrada Centura București Nord”, lotul 2, Situl 1 (km 22+475-22+660), din localitatea Balotești, 

com. Balotești, jud. Ilfov, beneficiar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

SA, prin firma constructoare Asocierea SC SA 

& PE CONSTRUCT SRL, SC UMB 

SPEDITION SRL, SC TEHNOSTRADE SRL;  

- Pregătit și realizat Raportul de 

cercetare arheologică preventivă 

pentru”Autostrada Centura București Nord”, 

lotul 2, Situl 1 (km 22+475-22+660), din 

localitatea Balotești, com. Balotești, jud. Ilfov; 

- Realizare de cercetări arheologice 

preventive pentru Proiectul de infrastructură 

rutieră ”Autostrada Centura București Nord”, 

lotul 2, Situl 2 (km 24+000-24+150), din 

localitatea Balotești, com. Balotești, jud. Ilfov, beneficiar Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere SA, prin firma 

constructoare Asocierea SC SA & PE 

CONSTRUCT SRL, SC UMB SPEDITION 

SRL, SC TEHNOSTRADE SRL;  

- Pregătit și realizat Raportul de 

cercetare arheologică preventivă 

pentru”Autostrada Centura București Nord”, 

lotul 2, Situl 2 (km 24+000-24+150), din 

localitatea Balotești, com. Balotești, jud. Ilfov;  

- Realizare de cercetări arheologice 

preventive pentru Proiectul de infrastructură rutieră ”Autostrada Centura București Nord”, lotul 2, 

Situl 3 (km 28+450-28+600), din localitatea Dimieni, com. Tunari, jud. Ilfov, beneficiar Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin firma constructoare Asocierea SC SA & 

PE CONSTRUCT SRL, SC UMB SPEDITION SRL, SC TEHNOSTRADE SRL;  

- Pregătit și realizat Raportul de cercetare arheologică preventivă pentru ”Autostrada 

Centura București Nord”, lotul 2, Situl 3 (km 28+450-28+600), din localitatea Dimieni, com. Tunari, 

jud. Ilfov; 
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- Realizare de cercetări arheologice 

preventive pentru Proiectul de infrastructură 

rutieră ”Autostrada Centura București Nord”, 

lotul 2, Situl 4 (km 32+350-32+450), din 

localitatea Tunari, com. Tunari, jud. Ilfov, 

Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere SA, prin firma 

constructoare Asocierea SC SA & PE 

CONSTRUCT SRL, SC UMB SPEDITION 

SRL, SC TEHNOSTRADE SRL;  

- Realizare de cercetări arheologice 

preventive pentru Proiectul de infrastructură 

rutieră ”Autostrada Centura București Nord”, 

lotul 2, Situl 5 (km 37+830-37+930), din 

localitatea Ștefăneștii de Jos, com. Ștefăneștii 

de Jos, jud. Ilfov, beneficiar Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere SA, prin firma constructoare 

Asocierea SC SA & PE CONSTRUCT SRL, 

SC UMB SPEDITION SRL, SC 

TEHNOSTRADE SRL;  

- Participare la realizarea diagnosticului arheologic intruziv pentru proiectul de 

infrastructură Drum expres Bacău-Piatra Neamț;  

- Studierea şi trierea materialului arheologic descoperit prin cercetările arheologice, în anul 

2022, în vederea analizei acestuia, precum şi a trierii materialului întregibil în vederea inventarierii 

acestuia şi introducerea în patrimoniu; 

- Realizat supraveghere arheologică pentru obiectivul investiției ”Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea Așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pârjol, jud. Bacău”, 

monument istoric ”Școală, azi Cămin Cultural”, sat Pustiana, comuna Pârjol, jud. Bacău, cod LMI: 

BC-II-m-B-00885, în perioada 2021-2022, valoare contract 2.000 lei; 

- Pregătit și realizat Raportul de supraveghere arheologică pentru obiectivul 

investiției”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Așezământului cultural din localitatea Pustiana, 

comuna Pârjol, jud. Bacău”, monument istoric ”Școală, azi Cămin Cultural”, sat Pustiana, comuna 

Pârjol, jud. Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00885;  

- Realizat supraveghere arheologică pentru obiectivul investiției ”Restaurarea, consolidarea 

și promovarea obiectivului Sinagogă”, monument istoric ”Sinagogă”, str. Ștefan cel Mare, nr. 5 bis, 

mun. Bacău, jud. Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00784, valoare contract 3.000 lei;  

- Realizat supraveghere arheologică pentru obiectivul investiției ”Restaurare, conservare 

Biserica de lemn ”Sfinții Voievozi” - Merișor”, monument istoric din satul Scorțeni, com. Scorțeni, 

jud. Bacău, cod LMI: BC-II-m-A-00899.01,valoare contract 3.000 lei;  

- Realizare de evaluări de teren în vederea stabilirii necesității supravegherii 

arheologice/diagnostic arheologic pentru un număr de 32 de obiective din județul Bacău, la solicitarea 

Direcției Județene pentru Cultură Bacău; obiectivele au vizat construiri/demolări de case private, 

proiecte de implementare a unor utilități sau extinderi de rețele, precum și construire de parcuri 

eoliene (pe raza următoarelor unități teritorial-administrative: Borzești-Onești, Blăgești, Pâncești, 

Oncești, Vutureni, Stănișești, Răchitoasa, Motoșeni, Dealul Morii, Glăvănești), în valoare de 13.392 

lei;  

- Realizat o cercetare științifică vizând podoabele din patrimoniul instituției noastre, cercetare 

care se va finaliza prin publicarea unui volum intitulat: ”Podoabe din patrimoniul Muzeului de Istorie 

Bacău”;  

- Întreprins cercetări științifice privind mai multe obiecte din patrimoniul Complexului Muzeal 
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”Iulian Antonescu” (cf. Referat 85/13.01.2022; Proces-Verbal nr. 119/17.01.2022; Proces-Verbal 

nr. 154/20.01.2022; Proces-Verbal nr. 155/20.01.2022; Proces-Verbal nr. 220/31.01.2022; 

Proces-Verbal nr. 339/11.02.2022), care se vor finaliza prin pregătirea unor materiale de 

specialitate;  

- Întreprins cercetare şi documentare pentru icoana de la Mărășești, Expoziția permanentă a 

Secției de Etnografie, Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău conform cererii 

înregistrate cu nr. 1883/07.07.2022;  

- Documentare în muzee, arhive şi biblioteci naţionale, realizate de muzeografii secţiei. 

 

Secţia Artă 

- Documentare în vederea organizăriiexpoziţiilor temporare din patrimoniul muzeal, în 

totalitate - ”Artiști plastici băcăuani în colecțiile Muzeului de Artă Bacău”,ediția a V-a; 

”Hortensia Puia Masichievici Mișu - Din colecțiile Muzeului de Artă”,” Donația Dimitrie 

Grigoraș și Tapiserie din colecțiile Muzeului de Artă” sau parțial: ”Generații, generații...” - 

ediția I; ”Arta la hotarele istoriei” - expoziție de artă comparată;  

- Documentare în vederea întocmirii şi completării fişelor de evidenţă;  

- Documentare științifică şi cercetarea patrimoniului muzeal în vederea întocmirii dosarelor de 

clasare;  

- Documentare despre viața și activitatea poetică a lui George Bacovia.  

 

Secţia Etnografie 

- Fotodocumentare pentru elemente de arhitectură populară, pentru completarea colecției cu 

piese de patrimoniu: Sascut-Sat, Sascut-Târg, Conțești, Păncești, Scurta, în cadrul ”Etnografie 

pe teritoriul protoieriei Sascut”; 

- Fotodocumentare etnografică în com. Bucium și Casin, Măgura pentru participarea la 

atelierele pedagogice și pentru completarea colectiei cu piese de patrimoniu în cadrul ”Floarea 

Darurilor”; 

- Cercetare şi fotodocumentare a mai multor obiecte şi obiective cu semnificaţie etnografică 

din următoarele localităţi: Faraoani, Târgu Ocna, Călinești-Negri, Secuieni în 

cadrul„Catapetesme”; 

- Cercetare în arhiva muzeului în vederea întocmirii ”Glosarului expozitiei de etnografie”, 

fotodocumentare etnografică în com. Lipovași Plopana; 

- Documentarea permanentă a muzeografilor pentru susținerea unui ghidaj competent în cadrul 

expoziţiei permanente precum şi în expoziţiile temporare; 

- Documentare în vederea participării la activitățile de pedagogie muzeală;  

- Documentare în vederea participării la sărbători sătești, Sărata (V. Băluţă). 

 

IV. Valorificarea ştiinţifică a patrimoniului muzeal 

 

Specialiştii din cadrul instituției au asigurat pe parcursul anului ghidajul de specialitate în 

expoziţiile permanente şi temporare ale instituţiei (conform graficelor). 

 

Secţia Arheologie-Istorie 

A. Expoziţii 

 

1. Expoziţii temporare naţionale și internaționale 

- Participare cu piese la expoziția internațională ”Tesoros arqueologicos de Rumania. Las 

raices dacias y romanas”, organizată de Muzeul Național de Istorie a României, la Museo 

Arqueologico Nacional, Madrid-Spania; perioada de expunere 01.10.2021 - 27.02.2022;  

- Organizare expoziția fotodocumentară ”Monumentele Basarabiei furate”, organizată în 
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colaborare cu Asociația Obștească ”Monumentum”; perioadă de expunere 15 - 

31.01.2022;  

- Organizare expoziția ”Păpuși în costume populare”, vernisată la sediul central, sala 13, în 

data de 25.03.2022; perioada de expunere martie - iulie 2022; organizată în colaborare cu 

Asociația Muzeul Jucăriilor București;  

- Participare cu piese care au făcut parte din expoziția națională ”Vicii, tabieturi și mici 

pasiuni nevinovate între secolele XVIII-XX”, organizată de Muzeul de Istorie și 

Etnografie Târgu Neamț, în colaborare cu Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași; 

vernisată la Tg. Neamț în 18.05.2022; perioadă de expunere mai 2022 - ianuarie 2023;  

- Organizareexpoziția de grafică ”Chipuri din Gulagul Românesc. Memoria iconografică a 

închisorilor comuniste”, autor Aida Șușter-Boțan, la sediul central din str. 9 Mai, nr. 7, 

organizată în colaborare cu Asociația ”Pentru ora de religie”, filiala Suceava și Protoieria 

Bacău; perioadă de expunere 04 - 16.08.2022;  

- Organizare expoziția ”Patrimoniul băcăuan între vechi și nou”, organizată la sediul 

central, în Sala 13, vernisată pe 06.10.2022, în cadrul Simpozionului Național ”Vasile 

Pârvan”; expoziția a valorificat patrimoniul arheologic descoperit prin cercetările 

arheologice sistematice și preventive ale instituției din perioada anilor 2016 - 2022; 

perioadă de expunere octombrie 2022 - ianuarie 2023;  

- Organizare expoziția ”100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria 

ca suverani ai României Mari”, organizată la sediul central din str. 9 Mai, nr. 7, vernisată 

la data de 20.10.2022, în colaborare cu Muzeul Militar Național „Ferdinand I” - Filiala 

Bacău și colecționar Vilică Munteanu; perioda de expunere octombrie - decembrie 2022;  

- Participare cu piese care au făcut parte din expoziția 

internațională din Spania la expoziția ”Dacia. Ultima 

frontieră a romanității”, organizată la București de 

Muzeul Național de Istorie a României; perioada de 

expunere 27.10.2022-martie 2023; 45 de muzee 

participante din România și Republica Moldova, cu 900 

de exponate; număr de vizitatori în perioada octombrie-

decembrie 2022: peste 10.000;  

- Participare cu piese la expoziția ”Arta la hotarele istoriei. 

Expoziție de artă comparată Arheologie&Artă”, 

organizată la Galeriile ”Alfa” de Secția de Artă Bacău, 

vernisată în data de 18.11.2022; perioada de expunere 

noiembrie - decembrie 2022.  

 

Secţia Artă 

1. ”Artiști plastici băcăuani în colecțiile Muzeului de Artă” 

- ediția a V-a - perioadă 10.02 - 31.03 - Galeriile ”Alfa”;  

2. ”Retrospectiva Hortensia Puia Masichievici-Mișu” - perioadă 14.07.- 18.08 -Galeriile 

”Alfa”;  

3. ”Centenar Marin Preda” - Galeriile ”Alfa”- 05.08.;  

4. ”Simfonia culorilor” - Muzeul de Artă - 25.08 - 08.09; expoziție a artiștilor plastici 

amatori din orașul Bacău: Doina Toader, Gheorghe Parascan, Maria Margoș, Flavius 

Franț, Maria Franț, Gabriela Costescu, Mihaela Alupei, George Tănasă, Nicoleta 

Minovici, Melania Boghiu, Roxana Moraru, Elisabeta Randja, Karina Sandu, Paula 

Ignea, Corina Goranda, Nicoleta Palade, Paraschiva Dumitru, Gabriela Toderică, 

Cristina-Elena Stoica, Irina-Gabriela Benchea, Melania Stoiciu, Doina Rusescu Gâțu, 

Lucia Ciuraru, Gabriela Băloi, Ilinca Ciuchi, Mioara Mărcuță, Gianina Diaconu, Tinca 

Tamaș, Liliana Răcătău, Suzana-Ioana Tăutu, Andreea Tiron; 

5. ”Expoziția-concurs de artă românească contemporanăSaloanele Moldovei” - ediția a 
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XXXII-a; Galeriile ”Alfa”, Galeriile „Frunzetti” -perioadă desfășurare proiect 20.03 - 

15.10.2022; perioadă expoziție 31.08 - 30.09.2022;desfășurat sub patronajul Ministerul 

Culturii din Republica Moldova, proiectul cultural are ca parteneri: Uniunea Artiştilor 

Plastici din România, Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Bacău, Centrul de 

Cultură „George Apostu” Bacău, Primăria Municipiului Chişinău, Muzeul Naţional de 

Artă al Moldovei din Chişinău; 

6. ”Arta la hotarele istoriei”- perioadă 18.11 - 11.12.2022 - Galeriile ”Alfa”; expoziție 

organizată în colaborare cu Secția Arheologie-Istorie; 

7. ”Satul în opera pictorului Nicu Enea”- perioadă 14.05 - 14.08.2022 - Casa Memorială 

”Nicu Enea”;  

8. ”Expoziție de tapiserie din patrimoniul muzeal” - perioadă 05.08 - 31.12.2022 -Muzeul 

de Artă, parter; 

9. ”Donația Dimitrie Grigoraș”- perioadă 17.10 - 16.12 -Muzeul de Artă, etaj;  

10. ”Expoziția de pictură, grafică și sculpturăTescani 45” și lansarea albumului expoziției - 

Galeriile „Alfa”, perioadă expoziție 04 - 23.01; colaboratori: Secţia ”Dumitru şi Alice 

Rosetti Tescanu - George Enescu” a Muzeului Național ”George Enescu” - conservator 

Gabriela Ilaș, Cromatique Photo Studio & Art Galery - Ovidiu Ungureanu PFA; 

11. ”Expoziţie personală și lansarea albumuluiMihai Chiuaru - Arhetip” - Galeriile ”Alfa”, 

perioada expoziție 07.04 - 06.05;  

12. ”Expoziția Taberei Internaționale Rezidența Tescani 2021” - Galeriile ”Alfa” (Noaptea 

Muzeelor), perioada expoziție: 14.05 - 10.07; colaborator: Muzeul Național „George 

Enescu” București - Secția ”Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu - George Enescu” Bacău, 

Chromatique Photo Studio & Art Gallery - Ovidiu Ungureanu, Maria Pașc- critic de artă 

București; 

13. ”Generații, generații...”- ediția I - Galeriile ”Alfa”, perioadă expoziție 14.10 - 10.11; 

proiectul, realizat în colaborare cu Școala Populară de Artă Bacău, a vizat reunirea, pe 

aceleași simeze, a foștilor elevi și profesori ai Colegiului de Arte ”George Apostu”; 

14. ”Expoziția personală și lansarea albumului de artă Carmen Poenaru - Shalimar - The 

Garden of Love” - Galeriile ”Alfa”, perioadă expoziție 16 - 31.12;  

 

Secţia Etnografie 

1. ”Locuri care l-au văzut pe Eminescu”,15.01 - 15.02.2022, montaj fotografic on-line cu 

imagini din satele: Satu Nou, Valea Hogii și Lipova; 

2. ”Amintiri”, 08.03 - 09.04.2022, expoziție foto-documentară din fototeca Muzeului de 

Etnografie. Tot acum a avut loc lansarea oficială a catalogului expoziției permanente ”Pr. 

Vasile Heisu”; 

3. ”Numai lapte și miere”, 14.04 - 13.05.2022, obiecte din zestrea Muzeului de Etnografie, 

manifestare realizată în colaborare cu elevii și cadrele didactice de la Colegiul ”Ion 

Ghica”, Bacău; 

4. ”Adunarea femeilor: tors, urzit, țesut, ghilit”, 14.05.2022. Segmentul a fost reconfigurat 

şi vernisat în cadrul evenimentului ”Noaptea Muzeelor”;  

5. ”Naiv și pitoresc. Catapetesme pictate de țărani”, 14.05 - 05.06.2022, s-a vernisat 

expoziția temporară foto-documentară; 

6. ”35 +”, expoziție personală de pictură Chitoșcă Neculai,18.06 - 07.07.2022, Neculai 

Chitoșcă este un artist băcăuan contemporan;  

7. ”Colecția particulară de Artă Populară Valentin Huiban”, 22.06 - 23.08.2022; 

8. ”Înflorire de-a doua”, 09.08 - 10.10.2022, expoziție realizată în întâmpinarea românilor 

din toate colţurile lumii; 

9. ”La început este demultul”,06.10 - 06.11.2022, expoziție foto-documentară din fototeca 

Muzeului de Etnografie; 

10. ”Credință, medicină și filosofie în spirit franscican”, 11 - 29.11.2022, dublă expoziție 
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biografică și prezentarea a două volume ”Francisc Simon: cronologie, documente, scrieri” 

și ”Martin Benedict: cronologie, documente, mărturii”, scrise de pr. dr. Eusebio Bejan, 

OFMConv., și pr. dr. Silvestru Bejan, OFMConv.; 

11. ”Retrospectiva Catinca Popescu (1935 - 2022)”, 09.12.2022 - 10.02.2023.  

 

B. Simpozioane, conferințe, manifestări culturale 

 

Secția Arheologie-Istorie 

- Organizare simpozion on-line ”163 de ani de la Unirea Principatelor Române”, din 

24.01.2022, organizat în colaborare cu Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău, Asociația 

Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere - Filiala Bacău; organizat on-line pe paginile de 

internet ale instituției;  

- Organizare lansarea volumului ”În căutarea Penelopei: Prelucrarea fibrelor și textilelor în 

epoca bronzului în spațiul est-carpatic al României” (autor: Dănuț Prisecaru), din 

09.03.2022;  

- Organizare simpozion ”Unirea Basarabiei cu România”, în parteneriat cu Muzeul Militar 

Național ”Regele Ferdinand I” - Filiala Bacău, Arhivele Naționale Bacău, 28.03.2022;  

- Organizare simpozion ”Semnificațiile zilei de 9 mai pentru români”, în parteneriat cu 

Garnizoana Bacău, Muzeul Militar Național ”Regele Ferdinand I” - Filiala Bacău, 

Arhivele Naționale Bacău și Asociația Tradițiilor Militare Românești ”Regimentul 3 

Infanterie 1877” din Bacău, 09.05.2022;  

- Organizare eveniment ”Noaptea Muzeelor”, din data de 14 - 15.05.2022, cu vizitarea 

expozițiilor permanente de la sediul central și activitățile organizate cu acest prilej; 

- Organizareconferința științifică: ”Ecce Museum! Elogiu  sanctuarelor memoriei” 

(susținută de dr. Anton Coșa), din 18.05.2022;  

- Organizare simpozion ”Istoria în timp și spațiu”, organizat la sediul Muzeului de Istorie 

din Buhuși, din Buhuși, str. Bradului, nr. 16, în data de 26.09.2022, în colaborare cu Școala 

”Mihai Eminescu” din Buhuși;  

- Organizare simpozion”Istoria în timp și spațiu”, organizat la sediul Muzeului de Istorie 

din Buhuși, din Buhuși, str. Bradului, nr. 16, în data de 29.09.2022, în colaborare cu Școala 

”Mihai Eminescu” din Buhuși;  

- Organizaresimpozion naţional ”Vasile Pârvan”, în perioada 06 - 07.10.2022, în parteneriat 

cu Arhivele Naționale Bacău și în colaborare cu Fundația Cultural-Științifică ”Iulian 

Antonescu” Bacău și Asociația Generală a Arhiviștilor din România - Filiala Bacău;  

- Lansarea volumului: ”Carpica”, LI, 2022, prezentat de dr. Vasile Diaconu (Muzeul de 

Istorie și Etnografie Târgu Neamț), în cadrul deschiderii Simpozionului Național ”Vasile 

Pârvan”, din 06.10.2022;  

- Lansarea volumului: ”Arheologie industrială cu ajutorul jetoanelor”, autor Bălăiță Dorel, 

2022, prezentat de autor, în cadrul deschiderii Simpozionului Național ”Vasile Pârvan”, 

din 06.10.2022;  

- Lansarea volumului: ”Acta Bacoviensia”, XVII, 2022, prezentat de prof. Vilică Munteanu, 

în cadrul deschiderii Simpozionului Național ”Vasile Pârvan”, din 06.10.2022;  

- Comunicarea științifică susținută în plenul Simpozionului Național ”Vasile Pârvan” din 

data de 06.10.2022, susținută de Ștefan Dina (București), ”Colonel Ioan Dogaru - 

Centenarul nașterii”;  

- Organizat simpozionul ”1 Decembrie - Ziua Națională a României”, în data de 29.11.2022, 

în parteneriat cu Muzeul Militar Național ”Regele Ferdinand I” - Filiala Bacău, Arhivele 

Naționale Bacău, Asociația Cultural-Științifică ”Iulian Antonescu” și Muzica 

Reprezentativă a Garnizoanei Bacău;  

- Evocare on-line pe adresa de facebook Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău - 
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”Centenarul nașterii colecționarului colonel Ioan Dogaru”, în data de 29.11.2022; 

prezentare de prof. Vilică Munteanu, prof.univ.dr. Ioan Dănilă și dr. Elena-Lăcrămioara 

Istina.  

 

Participări ale specialiştilor la sesiuni locale, naţionale și internaționale 

  

- Istina Elena-Lăcrămioara a prezentat, pe parcursul anului, 2022 următoarele comunicări 

ştiinţifice la sesiuni locale și naţionale: 

1. Participare la Sesiunea Informală a Comisiei Naționale de Arheologie, în perioada 18 

- 20.01.2022, care s-a desfășurat la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, privind 

reglementări cu privire la legislația în domeniul arheologiei (care s-a desfășurat sub 

egida Ministerului Culturii); 

2. Prezentare volumul ”În căutarea Penelopei. Prelucrarea fibrelor și textilelor în epoca 

bronzului în spațiul est-carpatic al României” (autor Dănuț Prisecaru), 2021, la sediul 

central din str. 9 Mai, nr. 7, în data de 09.03.2022; 

3. Participare la Sesiunea Națională de Arheologie, organizată de Muzeul Țării 

Crișurilor, Oradea - Complex Muzeal, în colaborare cu Ministerul Culturii, în perioada 

26-28.05.2022, cu tema: ”Cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriș, 

com. Pâncești, jud. Bacău, Campania 2021”;  

4. Prezentarea expoziției ”Chipuri din Gulagul Românesc. Memoria iconică a 

închisorilor comuniste”, organizată de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, 

la sediul central din str. 9 Mai, nr. 7, în data de 04.08.2022; 

5. Participare la Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice ”Acta Moldaviae 

Meridionalis”, organizată de Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, în perioada 

29 - 30.09.2022, cu tema: ”Cercetările arheologice preventive în situl preistoric de la 

Bălăneasa, com. Livezi, jud. Bacău”; 

6. Participare la Sesiunea Națională ”Vasile Pârvan”, organizată de Complexul Muzeal 

”Iulian Antonescu” Bacău, în perioada 06 - 07.10.2022, cu prezentarea expoziției 

temporare ”Patrimoniul băcăuan între vechi și nou”; 

7. Participare la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice ”Milenii tezaurizate. 

Creație și spiritualitate”, organizată de Muzeul Județean Buzău, în perioada 09 - 

11.11.2022, cu tema: ”Despre așezarea fortificată de la Fulgeriș, com. Pâncești, jud. 

Bacău”; 

8. Prezentarea expoziției ”Arta la hotarele istoriei. Artă comparată: artă-arheologie”, la 

Galeriile ”Alfa” Bacău, în data 18.11.2022. 

 

- Coşa Anton a prezentat, pe parcursul anului 2022, următoarele comunicări ştiinţifice la 

conferințe, simpozioane, manifestări științifice locale şi naţionale: 

1. Comunicarea: ”Heraldică monetară. Steme pe monedele de aur (sec. XIX) de la 

Muzeul de Istorie din Bacău”, 11.10.2022, la Comisia Națională de Heraldică, 

Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, Filiala Iași; 

2. Conferința: ”Cum s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române din 1859”, susținută în 

cadrul unei manifestări organizate de Parohia Ortodoxă Lazaret Bacău, respectiv 

Protopopiatul Ortodox Bacău, în ziua de 24.01.2022; 

3. Comunicarea științifică: ”Stema noului episcop auxiliar al Diecezei Romano-Catolice de 

Iași (Mons. Petru Sescu)”, prezentată la Comisia Națională de Heraldică, Genealogie şi 

Sigilografie a Academiei Române (filiala Iaşi), 08.02.2022; 

4. Comunicarea: ”Costumul popular românesc - marcă identitară”, prezentată la 

vernisajul expoziției ”Păpuși în costume populare”, organizat de Complexul Muzeal 

”Iulian Antonescu” Bacău, 25.03.2022; 

5. Comunicarea: ”Stema Basarabiei”, prezentată în cadrul Simpozionului ”Unirea 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea a II-a. Instituții publice de cultură   

136 

Basarabiei cu România”, organizat de Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” 

Bacău,28.03.2022; 

6. Comunicarea: ”În onoarea Veteranilor de Război”, prezentată în cadrul unui 

Simpozion dedicat Zilei Veteranilor de Război, organizat de Garnizoana Bacău, 

Asociația Națională a Veteranilor de Război ”General Eremia Grigorescu” - filiala 

Bacău, Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău, 27.04.2022; 

7. Alocuțiunea ”Cucerirea Independenței României - semnificații în context național și 

internațional”, cu ocazia „Zilei Independenței”, la ceremonialul public organizat  la 

monumentul dedicat maiorului Constantin Ene (erou din Războiul de Independență) 

din Bacău, de către Asociația de Tradiții Militare Românești ”Regimentul 3 Artilerie 

1877” Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Maior Constantin Ene” Bacău, 

Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” - Filiala Județeană ”Col. Corneliu 

Chirieș” Bacău, Colegiul ”Mihai Eminescu” Bacău, 09.05.2022; 

8. Comunicarea: ”Uniunea Europeană - istorie și actualitate”, prezentată în cadrul 

Simpozionului ”Semnificațiile zilei de 9 Mai pentru români”, organizat de Complexul 

Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău, 09.05.2022; 

9. Conferința științifică: ”Ecce Museum! Elogiu sanctuarelor memoriei”, susținută la 

Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău, cu ocazia Zilei Internaționale a 

Muzeelor, 18.05.2022; 

10. Comunicarea științifică: ”Rolul muzeelor în construcția națiunii române”, prezentată 

la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice: ”Românii din sud-estul Transilvaniei. 

Istorie-Cultură-Civilizație”, ediția a XXVII-a, organizată la Izvoru Mureșului, între 23 

- 24.09.2022, de Centrul European de Studii Covasna-Harghita al Academiei Române, 

Centrul Ecleziastic de Documentare ”Mitropolit Nicolae Colan”, din cadrul Episcopiei 

Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Centrul European de Studii în Probleme Etnice 

București, Institutul de Istorie ”George Barițiu” Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări 

Socio-Umane ”Gheorghe Șincai” Târgu Mureș, Liga Cultural-Creștină ”Andrei 

Șaguna”, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș și Asociaţia 

”Ştefadina” Bucureşti; 

11. Comunicarea: ”Minunata Țară a Soarelui Răsare”, prezentată la manifestarea culturală 

”Japonia departe - aproape de Bacău”, organizată de Complexul Muzeal ”Iulian 

Antonescu” Bacău, 01.06.2022; 

12. Alocuțiunea ”Recunoștință veșnică eroilor noștri”, de ”Ziua Eroilor”, la ceremonialul 

public organizat de Școala Gimnazială Cleja și Primăria comunei Cleja, 02.06.2022; 

13. Alocuțiunea ”Despre eroi - cu recunoștință”, de ”Ziua Eroilor”, la ceremonialul public 

organizat la Cimitirul Eroilor căzuți în Primul Război Mondial (din Bacău) de către 

Asociația de Tradiții Militare Românești ”Regimentul 3 Artilerie 1877” Bacău, 

Inspectoratul Școlar Județean Bacău, 02.06.2022; 

14. Comunicarea științifică: ”Episcopia Catolică de Bacău: 630 de ani de la înființare”, 

prezentată în cadrul Simpozionului Național ”Vasile Pârvan”, organizat de Complexul 

Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău, 06.10.2022; 

15. Comunicarea științifică: ”Heraldică monetară. Steme pe monedele de aur (sec. XIX) 

de la Muzeul de Istorie din Bacău”, prezentată la Comisia Națională de Heraldică, 

Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (filiala Iaşi),11.10.2022; 

16. Comunicarea: ”Făuritorii României Mari - istorie și destin”, prezentată cu ocazia Zilei 

Naționale a României, la Simpozionul organizat de Complexul Muzeal ”Iulian 

Antonescu” Bacău, Arhivele Naționale Bacău, Muzeul Militar Național ”Regele 

Ferdinand I” - Filiala Bacău, 29.11.2022; 

17. Alocuțiune de ”Ziua Națională a României”, la ceremonialul public organizat de 

Școala Gimnazială Cleja și Primăria comunei Cleja, 01.12.2022; 

18. Comunicarea ”Povestea Reginei Maria a României”, la Simpozionul ”Tradiție și 
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spiritualitate în școala românească”, organizat de Școala Gimnazială ”Domnița Maria” 

din Bacău, 09.12.2022. 

 

- Prisecaru Dănuț a prezentat pe parcursul anului 2022 următoarele comunicări ştiinţifice 

la sesiuni locale și naţionale: 

1. Elena-Lăcrămioara Istina, Dănuţ Prisecaru - ”Cercetările arheologice preventive în 

situl preistoric de la Bălăneasa, com. Livezi, jud. Bacău”, Acta Moldaviae 

Meridionalis, Sesiune Internaţională de comunicări ştiinţifice, ediţia a XLV-a, 29-30 

septembrie 2022, Vaslui; 

2. Dănuţ Prisecaru, Elena-Lăcrămioara Istina -„O casă, un copac…”. Enăcheşti-Bacău 

2020. Un nou punct arheologic din judeţul Bacău, Acta Moldaviae Meridionalis, 

Sesiune Internaţională de comunicări ştiinţifice, ediţia a XLV-a, 29 - 30 septembrie 

2022, Vaslui; 

3. Dănuţ Prisecaru, Mihaela-Simina Ilaş (Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”  

Bacău), dr. Andrei Dorian Soficaru (Institutul de Antropologie Bucureşti), ”Un punct 

arheologic identificat prin cercetări arheologice preventive în judeţul Bacău. Lilieci-

La Vest de Lac”, Simpozionul Naţional ”Vasile Pârvan”, 06 - 07 octombrie 2022, 

Bacău. 

 

- Bărbieru Marina-Mihaela a prezentat, pe parcursul anului 2022, următoarele 

comunicări ştiinţifice la sesiuni locale și naţionale: 

1. Pregătirea și prezentarea materialul power point ”Aspecte de săpături arheologice”, 

care cuprinde imagini foto-documentare din timpul campaniilor arheologice 

întreprinse de instituția noastră din anii 1960 și până în prezent; rulat la sediul central 

cu ocazia evenimentului ”Noaptea Muzeelor”. 

 

- Popovici Elena Brîndușa a prezentat, pe parcursul anului 2022, următoarele comunicări 

ştiinţifice la sesiuni locale și naţionale: 

1. A urmat un stagiu de cercetare la Institutul Român de Arheologie din Atena, 

Grecia. 

 

Secția Artă 

Simpozioane, colocvii la Casa memorială „George Bacovia” (Tincuța Bernevic) 

 

- 12 ianuarie 2022 - muzeograful Casei memoriale ”George Bacovia”, Tincuța Bernevic 

fost invitată de Ziua Culturii Naționale, de către Col. Ec. Ion Ghica, Bacău - la o întâlnire 

online cu Colegiul Ungheni, Moldova, cu tema - ”Poezia în era digitală”;  

- 15 ianuarie2022 - Ziua Culturii Naționale - realizarea unui videorecital din poezia clasică 

românească, ”Poeți despre poeți”, postat pe pagina de facebook a Casei Bacovia; au 

participat poeții - Galina Vieru, Adrian Crețu, Florentina Loredana Dalian, Bianca Dan, 

Liubița Raichici, Tincuța Bernevic;  

- 15 ianuarie 2022 - La invitația Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Bacău, 

Tincuța Bernevic a prezentat un recital din poezia religioasă a lui Eminescu - Eminescu și 

poezia religioasă;  

- 24 februarie 2022 - La Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Bacău, Tincuța 

Bernevic a participat la o lansare de carte și o activitate dedicată sărbătorii de Dragobete;  

- 7 martie 2022 - ”Femeile lumii”, activitate dedicată Zilei Internaționale a Femeii, la 

Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”; Tincuța Bernevic a organizatunspectacol- lectură 

cu piesa ”Male/Female” - de Tincuța Horonceanu Bernevic în interpretarea actriței Alina 

Neagu, cu recenzie în revista Ateneu;  
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- 12 martie 2022 - Tincuța Bernevic a fostinvitată în podcastul lui Valentin Braniște, la 

Antimafia Tv online, să vorbească despre activitatea de muzeograf și scriitor;  

- 8 aprilie 2022 - Tincuța Bernevic a fostinvitată la Biblioteca „Julieta Cioban” din Gîrleni, 

la activitatea”Triplu salt în inima copiilor”;  

- 13 aprilie 2022 - oraganizarea activității In memoriam Doru Kalmuski - ”În salonul plin 

de vise, Iubita cântă la clavir…”; recital la pian, videodocumentar, discuții libere;  

- 14 aprilie 2022 - Tincuța Bernevic a jurizat lucrările concursului ”Literatură și 

gastronomie - Numai lapte și miere” - inițiat de Col. Ec. Ion Ghica și secția de Etnografie 

a Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu”, în parteneriat cu Universitatea Vasile 

Alecsandri;  

- 14 mai 2022 - Noaptea Europeană a Muzeelor;  

- 10 iunie 2022 - lansare de carte în grădina Casei Bacovia - ”Armeanca”de Nora Han, 

editura Rovimed Publishers;  

- 23 iunie 2022 - întâlnire cu copiii Atelierului ”Trăistuța cu Povești", parohia Lazaret, 

”Aventurile lui Pișchirel”, atelier cu tema: Cum apar poveștile?; 

- 29 iunie 2022 - lansare de carte în grădina Casei Bacovia, ”Deși Sfântul Petru era 

necăjit…”, de Viorel Savin, editura Eikon; 

- Iulie 2022 - Filmare în salonul casei, emisiunea” Labirint literar”, cu Adrian Jicu și Petru 

Isachi;  

- 11 august 2022 - ”Clipa de poezie”, filmare EuroTv în salonul Casei Bacovia a unui 

moment poetic ce urmează a fi montat și distribuit online.; cu participarea unor poeți din 

Bacău;  

- 20 august 2022 - lansare de carte în grădina Casei Bacovia - poetul Nicolae Ionescu, 

însoțită de expoziția de tapiserie ”Arta, o formă de vibrație îngerească”, expoziție realizată 

de artistul plastic Veronica Bocăneț Călin;  

- 17 septembrie 2022 - ”Mai bine singuratic și uitat…”- vizitarea gratuită pentru elevi a 

Casei Memoriale ”George Bacovia”, cu ocazia zilei de naștere a poetului;  

- 17 septembrie 2022 - lansarea cărților ”Iorgu” de Adrian Jicu și ”Iarăși Bacovia” de 

Constantin Călin în grădina Casei Bacovia;  

- 8 decembrie - Amplasarea a cinci panouri stradale pe gardul Casei memoriale, cu imagini 

ale poetului George Bacovia pentru promovarea muzeului. 

 

Participări ale specialiştilor secției de artă la sesiuni ştiinţifice, simpozioane locale şi 

naţionale în cursul anului 2022 

- Tincuța Bernevic - 06.10.2022 - participarea la Simpozionul Național ”Vasile Pârvan” cu 

lucrarea ”Analiza organizațională a Casei Memoriale „George Bacovia” din Bacău”. 

 

 Secția Etnografie 

Muzeograf Bucur Iulian: 

- ”Artă si societate. Biserici catolice din județul Bacău”, 25.05.2022, Simpozionul judetean 

”Catolicii din Moldova -  istorie, identitate si origini”, la Liceul ”Henri Coandă” Bacău; 

- ”Chipuri şi veşminte”, 02.09.2022, Roman, Simpozionul ”Portul popular la 1900”;  

- Fotografii vechi din Arhiva de imagini a Muzeului de Etnografie din Bacău, 14.10.2022, 

Piatra Neamt, Simpozionul Național ”PETRODAVA”, ediția a III-a 

 

Muzeograf Viorica Băluță: 

- ”În căușul dintre dealuri”, 29.10.2022, Ziua Recoltei, Sărata.  

 

C. Activităţi educaţionale 

Secția Istorie-Arheologie 
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- Organizare, în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit ”Bambi” Bacău, a 

proiectului educațional ”În pas vioi de la noi și pân la voi”, în cadrul căruia s-au 

desfășurat următoarele ateliere: Muzeul îl vizităm, lucruri frumoase învățăm!, 

Sărbătorim România, Moș Ion Roată și Unirea, Surprize în luna lui mărțișor, 

desfășurat la Grădinița cu Program Prelungit ”Bambi” Bacău, în perioada ianuarie - 

iunie 2022;  

- Organizare Atelier educațional ”Sărbătorile Pascale. Meșterim, învățăm, ne distrăm”, 

ediția a II-a, 18-21.04.2022; 20 de participanți; 

- Organizare Atelier educațional ”Vizitează, cunoaște, creează!”, atelier de pictură pe 

linguri de lemn, în cadrul evenimentului ”Noaptea Muzeelor”, din 14.05.2022; 300 

participanți;  

- Organizare Atelier educațional ”Pe urmele sfinților”, în perioada 16.05 - 22.12.2022, 

în colaborare cu instituții de învățământ și ecleziastice; pentru desfășurarea activității 

s-au încheiat protocoale de colaborare cu Colegiul Tehnic ”Dimitrie Ghika”, 

Comănești, înregistrat cu nr. 1381/23.05.2022, cu Școala Gimnazială ”Mihail 

Sadoveanu” Bacău, cu nr. 1383/23.05.2022, cu Școala Primară ”Mușatinii” Roman, 

jud. Neamț, cu nr. 2544/19.09.2022. Activitatea a avut 700 de participanți din Județul 

Bacău și o școală din Roman, județul Neamț;  

- Organizare Proiect educațional de vacanță ”Descoperă-ți muzeul! Devino liber prin 

cunoaștere”, la sediul central, în perioada 20.06 - 05.08.2022, în cadrul căruia s-au 

desfășurat patru ateliere educaționale: ”Pe urmele sfinților”, 150 participanți; ”Alfabetul: 

Poveste fără sfârșit”, 150 participanți; ”Să explorăm Arta Cucuteniană”, 150 participanți; 

”Din cufărul bunicii”, 150 participanți; 

- Coordonare și participare la activitățile istorice dedicate copiilor și vârstnicilor, 

stabilite în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Lazaret, ce s-au desfășurat pe parcursul 

anului 2022, conform Protocolului de colaborare nr. 1379/23 mai 2022;  

- Organizare Atelier educațional ”Arta cucuteniană”, desfășurat la Curtea Domnească 

Bacău, în data de 20.07.2022, în colaborare cu Asociația Profesorilor de Religie 

”Sfânta Paraschiva” Bacău și Biserica ”Precista” Bacău;  

- Organizare Atelier educațional ”Pe urmele sfinților”, desfășurat la Curtea Domnească 

Bacău, în data de 28.07.2022, în colaborare cu Asociația Profesorilor de Religie 

”Sfânta Paraschiva” Bacău și Biserica ”Precista” Bacău;  

- Organizare Atelier educațional ”Alfabetul: Poveste fără sfârșit”, desfășurat la Curtea 

Domnească Bacău, în data de 29.07.2022, în colaborare cu Asociația Profesorilor de 

Religie ”Sfânta Paraschiva” Bacău și Biserica ”Precista” Bacău;  

- Organizare în parteneriat cu Grădinița cu Program prelungit nr. 28 Bacău a proiectului 

educațional ”Descoperim, cunoaștem, învățăm!”, coordonând atelierele:”Muzeul îl 

vizităm, lucruri frumoase învățăm!” și ”Sărbătorim România”, în perioada octombrie-

decembrie 2022;  

- Organizare în parteneriat cu Grădinița cu Program prelungit nr. 23 Bacău aproiectului 

educațional ”Coordonare și încurajare prin actul educational”, coordonând atelierul: 

”Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei”, în noiembrie 2022; 98 participanți;  

- Organizare în parteneriat cu Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Bacău aproiectului 

educațional ”Coandă - file de poveste”, coordonând atelierul: ”De la paleolitic la 

efectul Coandă”, în noiembrie 2022;  

- Participare la Proiectul educațional: „Zilele Școlii - 125 de ani de existență”, organizat 

de Școala Gimnazială ”Domnița Maria” Bacău, în data de 09.12.2022;  

 

Secţia Artă 
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- Proiect cultural-educativ Prietenii Galeriilor „Alfa”- Galeriile „Alfa”, în colaborare cu 

Colegiul Național de Artă ”George Apostu” - profesoară Mihaela Craiu, Școala 

Alexandru Ioan Cuza și cantautorul Walter Ghicolescu; scopul proiectului: 

promovarea Galeriilor ”Alfa” și a expozițiilor organizate în acest spațiu, precum și 

încurajarea creativității noilor generații de viitori artiști.  

Proiectul a cuprins șase activități, după cum urmează: 

- ”Pe Aripi de Primăvară”, 22.02.2022 - Ziua Mărțișorului; invitat Iulian Bucur, șeful 

Secției de Etnografie. Elevii au realizat mărțișoare, pe diferite suporturi, și au ascultat 

povești despre ceea ce înseamnă simbolul mărțișorului. Totodată, elevii au făcut 

cunoștință cu operele de artă expuse pe simeze, din expoziția ”Artiști plastici băcăuani 

în colecțiile Muzeului de Artă” - ediția a V-a;  

- ”Pe urmele artiștilor plastici”, 31.05.2022 - elevii de la Colegiul Național de Artă 

”George Apostu” au reprodus lucrări din expoziția  Rezidența Tescani 2021; 

- ”Atelier de pictură pe sticlă”, 05.06.2022 - elevi de la Școala ”Alexandru Ioan Cuza” 

au realizat icoane pe sticlă;  

- ”Pe urmele artiștilor plastici”, 27.09 - 28.09.2022 - elevii de la Colegiul Național de Artă 

”George Apostu” au reprodus lucrări din expoziția Saloanele Moldovei - ediția a XXXII-

a; 

- ”Pe urmele artiștilor plastici”, 03.11.2022 - elevii de la Colegiul Național de Artă 

„George Apostu” au reprodus lucrări din expoziția Generații, generații... - ediția I; 

- Tot in cadrul proiectului ”Prietenii Galeriilor Alfa”, coordonatorul a organizat un 

spectacol de muzică folk, fiind invitat artistul Walter Ghicolescu. 

 

Secţia Etnografie 

- Ludmila Enescu: 

1. ”Atelier de mărțișoare”, 23.02-08.03.2022: Școala ”Mihai Drăgan” (8clase), Şcoala 

Gimnazială “Emil Brăescu” (6 clase), Școala ”Miron Costin” (24 clase), Școala 

”Alexandru cel Bun” (7 clase), Școala cu clasele I-IV Zăpodia comuna Traian (2 

clase), Grădinița Ruși, com Roșiori (1 grupă); 

2. ”Pictură pe linguri”, 13.04.2022, Școala Ruși, com Roșiori Bacău (2 clase); 

3. “Pictură pe sare”, 15 - 20.05.2022, Școala ”Miron Costin”, 19 clase; 

4. “Povestea lutului”, 01 - 08.06.2022; Școala ”Alexandru cel Bun” (10 clase), Şcoala 

Gimnazială “Emil Brăescu” (5 clase), Școala ”Spiru Haret” (2 clase), Școala ”Mihai 

Drăgan” (1 clasă), Școala ”Miron Costin” (1 clasă); 

5. ”Brățară tesută din povești”, 01.12.2022, Școala ”Miron Costin” (1 clasă); 

6. ”Măști/Sorcove”, 12-15.12.2022, Școala ”Miron Costin”  (4clase), Școala ”George 

Bacovia” (4 clase), Colegiul Pedagogic ”Ștefan cel Mare” Bacău (2 clase), Colegiul 

National “George Apostu” Bacău (1 clasă), Școala ”Mihai Drăgan” (3 clase), Şcoala 

Gimnazială “Emil Brăescu” (5 clase). 

 

- Viorica Baluță: 

1. A fost scoasă de la ”naftalină” o snoavă românească, ”Omul Roșu”. Este o poveste cu 

tâlc, din care copiii află despre arhaisme, valori morale/vicii (onestitate, lăcomie) și 

prejudecăți. Totodată cunosc obiectele regăsite în gospodăria unui țăran.  

2. Copiii au scos la lumină povestea ”Iedul cu trei capre”, învățând filă cu filă despre 

calități și defecte. 

3. Cufărul le-a amintit copiilor că biserica Precista și Curtea Domnească din Bacău au 

fost ridicate de cel care a fost domn al Moldovei pentru 47 de ani - Ștefan cel Mare și 

Sfânt. Povestea a fost depănată chiar în incinta Curții, unde au fost gazde Asociația 

Profesorilor de Religie ”Sfânta Paraschiva”- Bacău, Pr. Paroh Mihail Tomozei și 
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părintele co slujitor Pr. Adrian Bârdan. 

4. La Școala de Vară au participat aproximativ 450 de școlari și preșcolari de la unități 

de învățământ din județ și municipiu. 

 

Muzeul  Preot Vasile Heisu din comuna Răcăciuni: 

Alina Chelaru: 

1. ”Lumea satului”, cu parohia Răcăciuni, 30 copii, 16.06.2022. 

 

D. Publicaţii 

 

1. Anuarul instituţiei ”Carpica”,fiind preluate şi prelucrate, (în formatul Carpica, LI, 2022) 

toate textele primite. Astfel, au fost prelucrate următoarele materiale: 1 text omagial, 8 

texte pentru secţiunea ”Arheologie”, 13 texte pentru secțiunea ”Istorie”, 4 texte la 

secțiunea ”Heraldică/ Numismatică”, 1 text științe conexe și 3 texte pentru secțiunea ”Note 

și recenzii”. Finalizarea prelucrării articolelor/studiilor/recenziilor în formatul 

Carpica/2022, 509 p., a textelor primite, a constat în realizarea formatului PDF și predarea 

ca ”Bun de Tipar” Editurii Magic Print (Onești);  

2. 2.“CALENDAR 2023, Ateliere… ateliere”, cuprinde descrieri şi fotografii ale activităților 

de pedagogie muzeală, desfășurate de-a lungul vremii în școli din județul și municipiul 

Bacău, 16 p.;  

3. Catalog Saloanele Moldovei - ediția a XXXII-a; catalogul a fost tipărit în perioada de 

vizitare a expoziției și a fost distribuit tuturor expozanților din România și Republica 

Moldova. 

 

Istina Elena-Lăcrămioara a publicat următoarele materiale ştiinţifice în 2022: 

1. Lăcrămioara-Elena Istina, Simina-Mihaela Ilaș, Andrei Asăndulesei, ”Fulgeriş, com. 

Pânceşti, jud. Bacău, Punct Dealul Fulgeriş/La 3 cireşi, com. Pâncești, jud. Bacău”, în 

”Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2021”, Oradea, 2022, nr. 24, p. 

115 - 132;  

2. Ștefan Honcu, Lucian Munteanu, Radu Petcu, Lăcrămioara-Elena Istina, ”Roman and 

Early Byzantine fibulae discovered at Drăgești (Dămienești commune, Bacău county)”, 

în vol. ”Varia Archaeologica (II). Arheologie în pandemie. Provocări în arheologia 

românească în anii 2020 - 2021”, 2022, p. 195 - 204; 

3. George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Lăcrămioara-Elena Istina, ”Necropola din 

secolele II-III d.Hr. de la Porcești/Moldoveni (punctul Dealul Gabăra), județul Neamț, 

România. Interpretări arheologice și antropologice despre câteva morminte de 

incinerație”, în ”Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdisciplinare”, nr. 4, 

Chișinău, 2022, p. 267 - 309. 

4. Lăcrămioara-Elena Istina, Adrian Vladu, Raul Trif, Tiberiu-Theodor Plăcintă, Cătălin 

Borangic, Adrian Gligor, ”Cercetările arheologice preventive în cimitirul medieval de la 

Borzești, jud. Bacău”, în ”Carpica”, LI, Onești, Editura Magic Print, 2022, p. 119 - 163; 

5. Lăcrămioara-Elena Istina, voci în catalogul expoziției internaționale din Spania (2021 - 

2022), ”Archaeological Treasures of Romania. Dacian and Roman Roots”, 2021, p. 458, 

498, 520, 521; 

6. Lăcrămioara-Elena Istina, ”Simpozionul Național „Vasile Pârvan”, 2022, în ”Ateneu”, 

Anul 59 (serie nouă), nr. 638, octombrie 2022, Bacău, p. 15; 

7. Elena-Lăcrămioara Istina, Dănuț Prisecaru, ”Cercetările arheologice preventive în situl 

preistoric de la Bălăneasa, com. Livezi, jud. Bacău”, în ”Rezumate comunicări Acta 

Moldaviae Meridionalis”, Sesiune Internațională de comunicări științifice, ediația a XLV-

a, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, 29 - 30 septembrie 2022, p. 25 - 26; 

8. Dănuț Prisecaru, Elena-Lăcrămioara Istina, ”O casă un copac..., Enăchești-Bacău, 2020. 
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Un nou punct arheologic din județul Bacău”, în ”Rezumate comunicări Acta Moldaviae 

Meridionalis”, Sesiune Internațională de comunicări științifice, ediația a XLV-a, Muzeul 

Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, 29 - 30 septembrie 2022, p. 26. 

 

Coşa Anton a publicat în anul 2022 următoarele materiale ştiinţifice: 

În volum:  

- Anton Coșa, ”Comunitățile catolice din Moldova: repertoriu enciclopedic ilustrat”, ediția 

a II-a, revăzută și adăugită, Iași, Editura Sapientia, 2022, 570 p. 

Studii și articole:  

1. Anton Coșa, ”Arhivistului Vilică Munteanu: in honorem”, în ”Acta Carpatica” (Anuarul 

românilor din sud-estul Transilvaniei), VIII, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 

2021/2022, p. 619 - 623; 

2. Anton Coșa,”Lupta catolicilor din Moldova pentru drepturi civile și politice (1859 - 

1918)”, în ”Carpica”, XI, Bacău, 2022, p. 252 - 279; 

3. Anton Coșa, ”Stema noului episcop auxiliar al Diecezei Romano-Catolice de Iași (Mons. 

Petru Sescu)”, în ”Carpica”, LI, Bacău, 2022, p. 441 - 455; 

4. Anton Coșa,”Un raport inedit din anul 1910 privind populația catolică din Moldova”, în 

revista ”Acta Bacoviensia” (Anuarul Arhivelor Naționale Bacău), XVII, Bacău, 2022, p. 

219 - 234; 

5. Anton Coșa,”Colecția de etnografie din cadrul Complexului Muzeal „Paul Țarălungă” din 

Prăjești (județul Bacău)”, în ”Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XXII, Iași, 

2022, p. 265 - 286; 

6. Anton Coșa, ”Din istoria Bisericii „Sfântul Mihail Arhanghelul”, în ”Ecouri din Vale”, 

ediție nouă, nr. 36, Valea Mare, 2022, p. 6 - 7; 

7. Anton Coșa, ”1942: referentul, prefectul și „ceangăii”, în ”Buletin istoric” (Revista 

Departamentului de Cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iași), nr. 23 

(2022), Iași, Editura ”Presa Bună”, 2022, passim. 

 

Prisecaru Dănuț a publicat în 2022 următoarele materiale științifice: 

1. Elena-Lăcrămioara Istina, Dănuț Prisecaru, ”Cercetările arheologice preventive în situl 

preistoric de la Bălăneasa, com. Livezi, jud. Bacău,” în ”Rezumate comunicări Acta 

Moldaviae Meridionalis”, Sesiune Internațională de comunicări științifice, ediația a XLV-

a, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, 29 - 30 septembrie 2022, p. 25 - 26; 

2. Dănuț Prisecaru, Elena-Lăcrămioara Istina, ”O casă un copac..., Enăchești-Bacău, 2020. 

Un nou punct arheologic din județul Bacău”, în ”Rezumate comunicări Acta Moldaviae 

Meridionalis”, Sesiune Internațională de comunicări științifice, ediația a XLV-a, Muzeul 

Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, 29 - 30 septembrie 2022, p. 26; 

3. Dănuţ Prisecaru, Andrei Dorian Soficaru, Mihaela-Simina Ilaş, ”Un punct arheologic 

identificat prin cercetări arheologice preventive în judeţul Bacău. Lilieci-La Vest de Lac”, 

Carpica, LI, 2022, p. 64-79; 

 

Popovici Elena Brîndușa a publicat următoarele materiale ştiinţifice în 2022: 

1. Traducerea rezumatului în engleză a cărții ”Lupta catolicilor din Moldova pentru drepturi 

civile și politice (1858 - 1918)”, semnată Prof. Dr. Anton Coșa. 

 

Gavrilă Marcela: 

1. ”Artiști plastici băcăuani în colecțiile Muzeului de Artă Bacău”, ediția a V-a, în ”Ateneu”, 

februarie 2022, p. 2; 

2. ”Arta la hotarele istoriei”, în ”Ateneu”, noiembrie - decembrie 2022, p. 17. 

 

Bucur Petru-Iulian: 
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1. ”Humanum lumen, așa cum a fost”, în ”Crai Nou”, 15 aprilie 2022, p. 7; 

2. ”I-au unit pe cei doi”, în ”Scriptum”, nr. 3 - 4, 2022, Suceava, p.14; 

3. ”A lumii vechi în minunata lume nouă”, în ”Ateneu”, noiembrie-decembrie 2022, p.17; 

4. ”Ioan Burlacu și polifonia postmodernă” și ”Arc rotator” (texte reluate) în albumul Ioan 

Burlacu, Des veliri, Editura Dana Art, Iași, 2022, p. 21 - 22. 

 

E. Popularizare media 

- Şefii de secţie au oferit relaţii la mass-media locală și națională cu privire la manifestările 

organizate în cadrul secţiei;  

- Popovici Elena Brîndușa a popularizat activitățile educaționale ale instituției; 

- Gavrilă Marcela a popularizat activitățile expoziționale ale instituției; 

- Bernevic Tincuța a popularizat activitățile Casei Memoriale ”George Bacovia”; 

- Băluță Viorica a popularizat activitățile tradiționale din județul Bacău. 

 

F. Număr vizitatori 

 

În perioada de referinţă, Secţia de Arheologie-Istorie a înregistrat următorul număr de vizitatori 

pe categorii: 

- Grup încasat = 1978; 

- Grup gratuit = 709; 

- Individual gratuit = 3331; 

- Individual încasat = 591; 

- Individual străini = 31; 

- Participanți la simpozioane = 1735; 

 

În perioada de referinţă, Muzeul de Istorie Buhuşi a înregistrat următorul număr de vizitatori 

pe categorii: 

- Grup încasat: 25; 

- Individual încasat: 70; 

- Individual gratuit: 16; 

 

În perioada de referinţă, Secţia de Artă a înregistrat următorul număr de vizitatori pe categorii: 

- Grup încasat = 213 

- Gratuit = 1375; 

- Individual încasat = 425 

Casa Memorială „Nicu Enea” 

- Grup încasat = 40; 

- Gratuit = 446; 

- Individual încasat = 187; 

Casa Memorială „George Bacovia” 

- Grup încasat = 1159; 

- Individual = 882; 

- Individual gratuitt = 2079; 

Galeriile „Alfa” 

- Grup încasat = 268; 

- Gratuit = 2386 

- Individual gratuit = 3331; 

- Individual încasat = 513; 

 

În perioada de referinţă, Secţia de Etnografie a înregistrat următorul număr de vizitatori pe 

categorii: 
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- Grup încasat = 6316; 

- Grup gratuit = 1159; 

- Individual gratuit = 3331; 

- Individual încasat = 591; 

- Individual străini = 31 

- Participanți la simpozioane = 1735; 

În perioada de referinţă, Colecţia „Vasile Heisu” Răcăciuni a înregistrat următorul număr de 

vizitatori pe categorii: 

- Grup încasat = 151; 

- Grup gratuit = 250; 

- Participanți la simpozioane = 30; 

 

 

Vizitatori on-line: 

- Vizitatori unici - 23939 

- Accesări - 52350 

- Accesări pagini - 149162 

 

V. Conservare-restaurare 

 

A. Conservare şi gestionare de patrimoniu 

 

- Responsabilii gestiunilor din colecţiile Secţiei arheologie-istorie: muzeograf Coşa Anton - 

gestiune Tezaur, conservator Băbușanu Mihaela - gestiune Arheologie-Istorie, conservator 

Focşa Iuliana - gestiune Metal comun, bancnotă şi medalistică, conservator Ocneanu Gabriela 

- gestiune documente şi carte veche şi rară: 

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 în depozite; 

4. Întreţinerea curăţeniei (zilnic, săptămânal); 

5. 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. 

- Responsabilii gestiunii expoziţiilor permanente: Focşa Iuliana, Băbușanu Mihaela - corp 

A, etajul I; Păcuraru Maria - corp A, etajul II; Focșa Iuliana - sala col.(r.) Ioan Dogaru, 

corp B; Băbușanu Mihaela - sala memoriala Iulian Antonescu, corp B: 

 Observarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat; 

 Întreţinerea curăţeniei (zilnic, săptămânal); 

 Asigurare predare-primire a pieselor din gestiune în vederea realizării de analize, 

expoziţii temporare, cercetare, fotografiere etc. 

 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.). 

 

- Responsabilii gestiunii expoziţiei permanente de la Muzeul de Istorie Buhuşi: Potolea 

Cristina şi Bufnilă Sorina: 

 Observarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat; 

 Întreţinerea curăţeniei (zilnic, săptămânal); 

 Predare/ primire piese din expoziţie în vederea restaurării şi conservării acestora, în 

urma efectelor produse din cauza expunerii permanente (vase, piese din metal etc.). 

Total vizitatori Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău - 35.384 
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- Responsabilii colecției de la Secția de Etnografie sunt: conservatorii Pavel Liliana, 

Chelaru Alina, Sechel Adrian: 

 conservarea preventivă a obiectelor textile, din lemn, metal, ceramică, sticlă, os, piatră 

aflate în depozite şi în expoziţia permanentă de etnografie  

 întreţinerea curăţeniei: aerisire, ventilație, igienizare, desprăfuire, curățare a obiectelor 

și pardoselilor din expoziţia permanentă și depozitele de textile, de lemn, metal, os, 

sticlă, piatră; 

 urmărirea permanentă şi corectarea microclimatului din expoziţia etnografică 

permanentă şi din depozitele de textile, de lemn, ceramică, metal, sticlă, piatră, os; 

 pornirea/oprirea aparatelor de căldură/răcire - AC; 

 înregistrarea parametrilor de temperatură și umiditate relativă; 

 activități specifice pentru stoparea proceselor de degradare fizică, biologică și 

chimică; 

 supravegherea funcționări sistemelor de încălzire, iluminat, apă și canal; 

 supravegherea şi îndrumarea discretă a vizitatorilor în sălile de expoziţie și muzeu; 

 înregistrarea în registrele aferente a persoanelor care intră în muzeu și a celor care ne 

vizitează; 

 efectuare serviciu sală conform programării; 

 la deschidere și închidere: controlat uși, sigilii, exponate săli expoziții, parter, hol corp 

A, hol corp B și etaj I, II, III.; 

 gestionarea biletelor, pliantelor şi publicaţiilor; 

 vânzare bilete, pliante, publicații, obiecte artizanat, etc.; 

 manipularea, mânuirea, curățarea bunurilor de patrimoniu din gestiune aflate în 

depozitele de textile, de lemn, metal, ceramică și expoziția etnografică permanentă în 

vederea fotografierii lor (poze pentru fișe analitice și de conservare); 

 fotografierea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural național mobil se face 

în prezenta conservatorului colecției/secției/muzeului, care va decide asupra 

condițiilor optime de lucru pentru a nu se produce deteriorări; 

 completare evidență computerizată - inventar lemn, ceramică (tipo-dimensionare în 

depozite a obiectelor); 

 înregistrarea, completarea și verificarea acurateții informațiilor din registru de colecție 

(denumire, proveniență, descriere, dimensiuni, stare de conservare obiecte); 

 reorganizare depozit textile - activități de conservare preventivă, aerisire, desprăfuire, 

curățare, rulare, așezare în rafturi/dulapuri, fotografiere obiecte; 

 participarea la efectuarea inventarului și tipo-dimensionarea colecțiilor de patrimoniu;  

 verificarea stării de conservare a obiectelor textile din sertare și cutii; 

 identificarea obiectelor textile din fiecare sertar și cutie de pe fiecare raft și dulap și 

realizarea de Fișe de magazie pentru o identificare mai rapidă a obiectelor în depozit  

 monitorizarea atentă a colecției prin scoaterea obiectelor din depozit, aerisirea lor, 

măsurarea și fotografierea acestora; 

 ventilarea naturală a obiectelor din depozit în data de 16 - 20 mai;11 - 15 iunie, 19 - 

22 sept, tratament preventiv cu spray insecticide K600 Sano, împachetarea cu hârtie 

de filtru a covoarelor; 

 deplasare la Muzeul de Etnografie și Artă Contemporană “D. Ghika “Comănești în 

scopul verificării obiectelor: (controlul umidității temperaturii din spațiile de 

depozitare și expunere, aleatoriu prin sondaj verificarea unor obiecte din depozit 

textile; 

 activități de conservare (curativă) a obiectelor din piele din cadrul gestiunii depozitului 

de textile (perechi-cizme, chimire, geantă, opinci).  
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La Secția de Artă, operaţiile de conservare, conservare preventivă și restaurare s-au realizat, 

potrivit fișelor posturilor, de către muzeografi, restaurator, conservatori şi custode: Dionis Pușcuță, 

Tamara Lungu, Silvia Tiperciuc, Ciprian Frunză, Simona Zaharia, Cătălina Știneru, Valentina Cerbu, 

Liliana Vasilescu. 

La Casele Memoriale George Bacovia și Nicu Enea, muzeografii Tincuța Bernevic, Carmen 

Murariu și custodele Oana Vamanu au asigurat conservarea preventivă a obiectelor din expozițiile 

permanente. 

Personalul de la Galeriile ”Alfa” - Marcela Gavrilă, Petronela Mihalcea - a răspuns de 

conservarea preventivă a lucrărilor din expozițiile care s-au organizat pe tot parcursul anului. 

Activităţi specifice:  

 Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat din spațiile 

expoziționale și în depozite; desprăfuire, aerisire, conservare preventivă; s-au luat 

măsurile necesare atunci când s-au impus: folosirea dezumidificatoarelor/reglarea 

umidității și a temperaturii pentru păstrarea valorilor optime în vederea conservării; 

 Aerisirea, desprăfuirea și pulverizarea cu spray anti-molii în mai multe şedinţe, 

împachetarea şi aşezarea în depozit a lucrărilor de artă decorativă (tapiserie); 

 Verificare și evaluare din punctul de vedere al normelor de conservare a lucrărilor 

intrate în patrimoniul muzeal: așezarea lor în depozite, după perioada de carantină 

conform normelor de conservare; lucrările de grafică au fost introduse în mape din 

hârtie de filtru, specifică protejării și conservării lucrărilor de grafică; 

 S-a reorganizat depozitul de la etaj (gestiunea Simona Zaharia) în urma operațiilor de 

igienizare și văruire: curățenie, reașezarea lucrărilor în rafturi, etichetarea cu număr de 

inventar, actualizarea bazei de date electronică; 

 S-a efectuat curățenie generală și reorganizare în depozitul de sculptură (subsol) în 

urma igienizării: desprăfuirea sculpturilor, îmbrăcarea rafturilor în linoleum, așezarea 

lucrărilor pe rafturi, etichetarea lor; 

 S-au depistat procese de degradare ale unor lucrări din depozite din cele două gestiuni, 

care s-au predat restauratorului pentru restaurare/curățare. 

 

 

B. Restaurare 

 

Secţia Arheologie-Istorie (restauratori: Voinescu Petru și Voinescu Iulia): 

- Laboratorul de restaurare ceramică-metal a asigurat spălarea, conservarea și restauararea 

tuturor descoperilor arheologice provenite din cercetările arheologice preventive, 

diagnostice, din descoperiri întâmplătoare sau donații; 

- Laboratorul de restaurare ceramică-metal a asigurat conservarea și restauararea pieselor 

semnalate de conservatorii și muzeografii din colecțiile secției care necesită restaurare; 

- Restaurator Voinescu Petru a restaurat și conservat pe parcursul anului 2022 următoarele 

obiecte inventariate sau în curs de inventariere: 181 bunuri culturale mobile (vase din 

ceramică, unelte și arme din piatră, unelte și arme din metal, obiecte din os, podoabe din 

metale prețioase, podoabe din sticlă, podoabe din ceramică etc.); 

- Restaurator Voinescu Iulia a restaurat și conservat, pe parcursul anului 2022, următoarele 

obiecte inventariate sau în curs de inventariere: 195 bunuri culturale mobile (vase din 

ceramică, unelte și arme din piatră, unelte și arme din metal, obiecte din os, podoabe din 

metale prețioase, podoabe din sticlă, podoabe din ceramică etc.); 

- Preparat soluții chimice pentru etapa de curățire chimică, din fluxul de restaurare; 

- Triat pungile cu material arheologic provenite de pe șantiere pe categorii: ceramică, os, 

piatră și metal; 

- Au fost restaurate un număr de 241 de bucăți de piese speciale din piatra, ceramica, os, 

metal și silex. S-a triat materialul ceramic pe culori și structure în vederea restaurării; 
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- Fotografierea materialului archeologic înainte și după restaurarea acestuia. 

 

Secţia Artă (restaurator: Tiperciuc Silvia) 

Operații de restaurare: întocmirea documentației de restaurare (fișe), documentație foto 

înainte și din timpul restaurării, investigații cu ajutorul razelor ultraviolete asupra lucrărilor:  

- Severin - ”Cap de femeie”, 553 x 445 mm, tehnica ulei/pânză/carton, nr. inv. 842: 

îndepărtarea stratului de carton de pe versoul pânzei prin exfoliere; 

- Ion Theodorescu Sion - ”Gladiole”, 500x650 mm, ulei/carton, nr. inv. 219: curățarea 

stratului pictural, consolidare locală, chituire, vernisare, retuș, vernisare finală; 

- Ion Theodorescu Sion - ”Țăran în pădure”, 472x392 mm, ulei/carton, nr. inv. 119: 

curățarea stratului pictural, consolidare locală, chituire, vernisare, retuș, vernisare finală; 

- Nicu Enea - ”Nuntă țărănească”, 1580x3550 mm, ulei/pânză, nr. inv. 309: montarea 

lucrării pe șasiu nou, chituire, vernisare, retuș, vernisare finală;  

- Anonim - ”Maica Domnului cu Iisus”, 407x335 mm, ulei/lemn, nr. inv. 1530: chituire, 

vernisare, retuș, vernisare finală. 

 

Secţia Etnografie (restaurator: Popa Antoniu) 

- realizare componente din lemn, integrare cromatică, vernisare finală (scripeți, cuie lemn, 

jugul vatalei) pentru Război de țesut O 1084; 

- realizare bici (muzeotehnie)pentru căruță O 869; 

- restaurare fierăstrău manual din lemn O1419, intervenții efectuate:(îndepărtare 

completări inadecvate, curățire componente originale, completare mâner lemn, esență 

fag, încleiere componente); 

- restaurare cutie ceas, fus - donația Remus Lupu, intervenții efectuate:(curățire mecanică, 

completări, încleiere, integrare cromatică, vernisare cu ceară) ; 

- realizare coadă din lemn pentru obiectul Păpușă/ ciocan O 1436; 

- restaurare centrifugă miere - donația Lupeș Vasile, intervenții efectuate: (completări 

componente, curățiri, integrare cromatică,vernisare finală); 

- în lucru: scaun strană O 407, intervenții efectuate: (demontare componente, tratament  

preventiv împotriva atacului xilofag); 

- în lucru: Zdrobitoare struguri - donația Fichioș Oituz, intervenții efectuate:(demontare 

componente, curățire mecanică, tratament insecticid împotriva atacului xilofag, realizare 

completări). 

 

VI. Evoluția situației economico-financiare a instituţiei  

 

Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al 

perioadei raportate 

 
Nr. 

Crt. 

Denumire indicator Cod Aprobat 2022 Realizat 2022 

TOTAL VENITURI  4.917,30 4.193,97 

Venituri proprii  268,00 285,19 

Alocaţii/Subvenţii de la bugetul local  4.649,30 3.908,27 

TOTAL CHELTUIELI (1+70)  4.917,30 4.193,97 

1 Cheltuieli curente (10+20+59) 1 4.693,00 4.189,07 

2 Cheltuieli de personal 10 3.898,00 3.623,74 

 

2.1 Cheltuieli salariale în bani 10,01 3.737,00 3.471,15 

2.2 Cheltuieli salariale în natură 10.02 77,00 74,67 

22.3 Contribuţii 10,03 84,00 77,92 

3 Bunuri şi servicii 20 753,00 570,88 
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3.1 Bunuri şi servicii 20,01 669,60 499,08 

3.2 Reparaţii curente 20,02 28,00 27,32 

3.3 Hrana 20,03 - - 

3.4 Medicamente şi mat. sanitare 20,04 - - 

3.5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,05 10,00 9,93 

3.6 Deplasări, detaşări, transferuri 20,06 7,00 4,00 

3.7 Materiale de laborator 20,09 5,00 4,95 

3.8 Cercetare-dezvoltare 20,10 - - 

3.9 Cărți, publicaţii şi materiale documentare 20,11 5,00 5,00 

3.10 Consultanţă şi expertiză 20,12 - - 

3.11 Pregătire profesională 20,13 5,00 2,40 

3.12 Protecţia muncii 20,14 7,00 4,60 

3.13 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi soc-cult. 20,17 - - 

3.14 Prev. şi combatere inundaţii şi îngheţ 20,23 - - 

3.15 Comis. și alte costuri afer. împrumuturilor 20,24 - - 

3.16 Chelt. judiciare şi extrajud. 20,25 5,40 5,35 

3.17 Programe pt. sănătate 20,26 - - 

3.18 Alte cheltuieli 20,30 11,00 8,25 

Recup chelt anii precedenți 85.01 -34.74  

4 Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 

59.40 42,00 29,19 

5 Cheltuieli de capital (71+72) 70 224,30 4,90 

5.1 Active nefinanciare (71.01+71.02) 71 224,30 4,90 

5.1.1 Active fixe 71,01 30,00 4,90 

5.1.1.1 Construcţii 01.01 - - 

5.1.1.2 Maşini, echipamente şi mijloace transport 01.02 - - 

5.1.1.3 Mobilier, ap. birotica și alte active corp. 01.03 - - 

5.1.1.4 Alte active fixe 01.30 30,00 4,90 

5.1.2 Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 194,30 0 

5.2 Active financiare 72 - - 

6 Recup chelt anii precedenti 85.01.01 - -34.74 

 

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 
Nr. crt. Indicatori de performanţă* Perioada evaluată 

1.Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari 

2.Fonduri nerambursabile atrase (lei) 

3.Număr de activităţi educaţionale 

4.Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 

5.Număr de beneficiari neplătitori 

6.Număr de beneficiari plătitori 

7.Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/ Frecvenţa medie zilnică 

 

8.Număr de programe/proiecte culturale 

9.Venituri proprii din activitatea de bază 

 

278,80 mii lei 

10.Venituri proprii din alte activităţi 6,39 mii lei 

 
A. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare ce ar 

trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

 

Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

 

Nr. crt. Denumire indicator Cod Buget 2023 mii lei 

I. TOTAL VENITURI  4.851,00 

 Venituri proprii  198,00 

 Alocaţii/ Subvenţii de la bugetul local  4.653,00 
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II. TOTAL CHELTUIELI (1+70)  4.851,00 

1 Cheltuieli curente(10+20+59) 1 4.851,00 

2 Cheltuieli de personal 10 4.243,00 

2.1 Cheltuieli  salariale în bani 10,01 4.063,00 

2.2 Cheltuieli salariale în natură 10,02 85,00 

2.3 Contribuţii 10,03 95,00 

3 Bunuri şi servicii 20 588,00 

3.1 Bunuri şi servicii 20,01 531,00 

3.2 Reparaţii curente 20,02 10,00 

3.3 Hrana 20,03 - 

3.4 Medicamente şi mat. sanitare 20,04 - 

3.5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,05 7,00 

3.6 Deplasări, detaşări, transferuri 20,06 5,00 

3.7 Materiale de laborator 20,09 5,00 

3.8 Cercetare-dezvoltare 20,10 - 

3.9 Cărți, publicaţii şi materiale documentare 20,11 5,00 

3.10 Consultanţă şi expertiză 20,12 - 

3.11 Pregătire profesională 20,13 4,00 

3.12 Protecţia muncii 20,14 6,00 

3.13 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi soc-cult. 20,17 - 

3.14 Prev. şi combaterea inundaţii şi îngheţ 20,23  

3.15 Comis. şi alte costuri afer. împrumuturilor 20,24  

3.16 Chelt. judiciare şi extrajud. 20,25  

3.17 Programe pt. sănătate 20,26  

3.18 Alte cheltuieli 20,30 15,00 

4 Alte cheltuieli 59 20,00 

4.1 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrat 59,40 20,00 

5 Cheltuieli de capital (71+72) 70 0,00 

5.1 Active nefinanciare (71.01+71.02) 71 0,00 

5.1.1 Active fixe 71,01 0,00 

5.1.1.1 Construcţii 01.01 - 

5.1.1.2 Maşini, echipamente şi mijloace transport 01.02 - 

5.1.1.3 Mobilier, ap. birotica si alte active corp. 01.03 - 

5.1.1.4 Alte active fixe 01.30 - 

5.1.2 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 - 

5.2 Active financiare 72 - 
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2. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” Bacău este vizibil (prin intermediul celor 

4 subunităţi ale sale: Muzeul de Ştiinţele Naturii, Observatorul Astronomic ”Victor Anestin”, 

Vivariul, Casa Memorială ”Ion Borcea”), fiecare dintre acestea având o ofertă culturală specifică 

(expoziţională, educaţională şi ştiinţifică) actuală, constituindu-se în cadrul ideal ce favorizează 

desfăşurarea unei activităţi moderne, recunoscută în mediul științific, cu performanţe remarcabile.  

Activitatea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” se regăseşte la intersecţia 

mai multor domenii ce au legătură directă cu ştiinţele naturii, patrimoniul cultural al instituţiei, 

colecţiile, inclusiv biblioteca de specialitate care se constituie în baza de pornire a expoziţiilor 

permanente, temporare şi itinerante, a cercetării ştiinţifice, a simpozioanelor, meselor rotunde şi 

conferinţelor organizate, proiectelor educaţionale, concretizate în publicaţii ştiinţifice de specialitate. 

Proiectele educaţionale sunt realizate în şcoli din judeţul Bacău, în baza protocolului de 

colaborare semnat cu Inspectoratul Şcolar Bacău şi a protocoalelor de colaborare cu unităţile şcolare. 

Una dintre principalele atribuţii ale muzeului este constituită de cercetarea și dezvoltarea colecţiilor 

de bunuri de patrimoniu muzeal, care constituie şi fundamentul activităţii de comunicare pe care 

instituţia o oferă publicului vizitator.  

În cadrul planului managerial ,sunt incluse proiecte cultural științifice în derulare, aprobate de 

Consiliul Judeţean Bacău. Durata de desfăşurare a acestora variază, fiind planuri anuale sau 

multianuale de cercetare. În urma proiectelor ştiinţifice, rezultă bunuri culturale care îmbogăţesc 

patrimoniul instituţiei. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor instituției, la dispoziția publicului generalist sunt puse 

produse culturale care ilustrează obiectul de activitate al instituției. Produsele culturale ale instituţiei 

sunt puse în valoare de serviciile culturale ale acesteia, iar corelarea şi îmbinarea acestora sunt 

elemente fundamentale în îndeplinirea obiectivelor tactice, dar şi strategice. 

Produsele culturale ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” Bacău sunt: 

expoziţii, prezentări multimedia, workshop-uri, mese rotunde, conferinţe, simpozioane ştiinţifice, 

cercuri şi cluburi de astronomie, şcoli de vară, show-uri de planetariu, prezentări pentru touch-screen-

uri, ecrane, interactive wall, produse editoriale (reviste ştiinţifice, cărţi, caiete tematice, articole 

ştiinţifice, cataloage de colecţie, pliante, afişe), produse pentru shop-ul muzeului (insectare, ierbare), 

studii de mediu (studii de bio-diversitate, bilanţ de mediu I şi II, raport de mediu, cabinete de biologie, 

studii de determinare material biologic). 

Fiecare dintre produsele culturale sunt aduse în faţa publicului larg prin serviciile culturale 

oferite acestuia gratuit sau contra cost, în baza taxelor şi tarifelor aprobate anual de ordonatorul de 

credite Consiliul Judeţean Bacău. 

 

Conform Contractului de management pentru anii 2021 - 2024: 

 

Obiective generale 

 

1. Eficacitatea şi eficienţa funcţionării 

a) utilizarea resurselor în vederea îndeplinirii Obiectivelor propuse prin proiectul de 

management efectuat în vederea îndeplinirii misiunii Complexului Muzeal de Ştiinţele 

Naturii în conformitate cu legea în vigoare; 

b) protejarea patrimoniului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, printr-o utilizare 

adecvată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a evita utilizări defectuoase sau 

pierderi; 

c) identificarea, evidenţa şi gestionarea pasivelor Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii.  

 

2. Fiabilitatea informaţiilor interne şi externe 

a) gestionarea resurselor printr-o evidenţă contabilă adecvată; 
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b) informaţiile utilizate în interiorul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, cât şi cele 

furnizate către terţi trebuie să fie fiabile, corecte; 

c) documentele interne, cât şi cele care sunt emise către terţi trebuie să conţină elemente de 

identificare (ştampile, semnături, antet, nr. de identificare), care să elimine posibilităţile 

de disimulare a fraudei precum şi de distorsionare a datelor. 

 

3. Conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne. 
În vederea asigurării desfăşurării activităţii, Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, în 

conformitate cu obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare, regulamente şi politici interne. 

 

Management organizational 

 

Instituția este condusă urmând metoda managementului prin obiective. Această metodă diferă 

prin varietatea aspectelor incluse, generalitate si exactitate. Conducerea, prin obiective, a unei 

organizaţii integrează într-un mod sistematic, principalele activităţi manageriale focalizate spre 

îndeplinirea, în condiţii de eficacitate şi eficienţă, a unui ansamblu de obiective riguros stabilite.  

Structura organizatorică a instituției se exprimă în câteva documente esenţiale pentru 

funcţionarea normală a activităţii:  

- organigrama; 

- regulamentul de organizare funcţionare (ROF); 

- regulamentul de ordine interioară (ROI); 

- statul de funcții; 

- fişa postului; 

- criterii de evaluare profesională; 

- proceduri (controlul managerial intern). 

Obiectivele reprezintă rezultatele finale dorite stabilite pentru ansamblul organizaţiei şi pentru 

subdiviziunile sale organizatorice ierarhizate şi integrate într-o reţea. Astfel, sistemul de obiective 

include:  

- obiective generale ale organizaţiei; 

- obiective derivate de gradul I sau II - specifice funcţiilor/activităţilor organizaţiei; 

-  obiective specifice compartimentelor operaţionale şi funcţionale; 

- obiective individuale ale conducătorilor de nivel inferior şi executanţilor. 

Proiectele sunt implementate conform programărilor, iar atingerea indicatorilor și obiectivelor 

sunt monitorizate atât de șefii structurilor instituției, cât și prin SCIM. 

În vederea realizării acestor obiective esenţiale, instituţia are la dispoziţie spaţii adecvate şi 

modalităţi de diseminare prin publicare a rezultatelor cercetării. Aceste acţiuni care duc la 

îndeplinirea misiunii muzeului au un caracter de permanenţă şi sunt în atenţia managerului cu 

primordialitate.  

 

Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor 

 

Una dintre principalele atribuţii ale muzeului este dezvoltarea colecţiilor de bunuri de 

patrimoniu muzeal, care constituie şi fundamentul activităţii de comunicare pe care instituţia o oferă 

publicului vizitator.  

În cadrul planului managerial, au fost incluse proiecte de cercetare ştiinţifică în derulare, 

aprobate de Consiliul Judeţean Bacău. Durata de desfăşurare a acestora variază, fiind planuri anuale 

sau multianuale de cercetare. În urma proiectelor ştiinţifice rezultă bunuri culturale care îmbogăţesc 

patrimoniul instituţiei. 
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Cu privire la imobilele aflate în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion 

Borcea”, s-au făcut reparaţii curente care să menţină starea de conservare a acestora. Modalitatea 

principală prin care patrimoniul este valorificat este aceea de realizare a expoziţiilor. În perioada de 

raportare s-a avut în vedere conservarea şi amenajarea spaţiilor expoziţiilor permanente ”Flori din 

adâncurile Terrei”, ”Păduri din România” şi ”Ocrotirea Naturii”, a serei muzeului care conţine o 

colecţie de plante ornamentale vii., a expoziţiilor permanente de la Vivariu, Observatorul Astronomic 

şi Casa Memorială ”Ion Borcea”. 

Activităţile legate de evidenţa bunurilor care sunt deja în colecţiile muzeului (peste 220.000 

piese) sau care intră permanent în gestiunile subunităţilor sunt vitale pentru funcţionarea firească şi 

eficientă a instituţiei şi acesta este motivul pentru care Ministerul Culturii şi Cultelor, în calitate de 

coordonator metodologic al muzeelor, a acordat o atenţie specială metodelor de înregistrare şi 

documentare a bunurilor culturale din muzee, metode aplicate în cadrul instituţiei noastre. Există o 

mare varietate de categorii de obiecte, precum şi diferenţe mari ca număr de piese între domeniile la 

care se referă colecţiile muzeului.  

Cercetarea patrimoniului este realizată conform proiectelor de cercetare elaborate de 

specialişti. Astfel, în cursul anului 2022, muzeografii au completat un număr de 2021 fişe analitice 

(FAE) pentru piese din cadrul următoarelor colecţii: Plante Vasculare, Herpetologie, Micologie, 

Entomologie, Malacologie, Geologie, Paleontologie, Ornitologie.  

Totodată, au fost revizuite un număr de 3755 de piese ce aparţin colecţiilor de: alge, licheni, 

micologie, plante vasculare, malacologie, geologie, paleontologie şi entomologie.  

S-au realizat 398 fotografii ale pieselor de patrimoniu, din cadrul colecţiilor de Micologie, 

Herpetologie, Entomologie, Malacologie, Geologie, Paleontologie şi Mamalogie.  

S-au făcut dosare care conţin 136 propuneri pentru clasare (116 completate, 20 propuneri noi) 

pentru bunuri de patrimoniu din colecţiile de Herpetologie, Entomologie şi Micologie, transmise către 

Ministerul Culturii.  

Toate activităţile privind patrimoniul muzeal s-au realizat cu respectarea legislaţiei în vigoare 

privind protejarea patrimoniului. În acest sens, specialiştii muzeografi au elaborat planificări şi au 

participat, alături de conservatori, la activităţile de monitorizare şi de realizare de sondaje în 

depozitele/colecţiile de care răspund. S-au realizat 193 sondaje pentru BCM, 440 monitorizări 

microclimat, 9 tratamente în depozite, precum şi 6 monitorizări a eventualilor dăunători în spaţiile 

expoziţionale. 

La Muzeul de Ştiinţele Naturii pentru o desfăşurare a activităţii în condiţii optime, cât mai 

aproape de standardele la care a fost proiectată şi construită clădirea din Aleea Parcului nr. 9, este 

necesară recuperarea spaţiilor în care îşi desfăşoară acum activitatea Biblioteca Judeţeană.  

Pe lângă accesul beneficiarilor în spaţiile sus menţionate, este de asemenea necesară mărirea 

suprafeţei de depozitare a pieselor de patrimoniu, depozitele actuale fiind insuficiente, parte din 

colecţii fiind adăpostite în spaţii pentru birouri sau adăpostul antiatomic. 

 

Orientarea activităţii profesionale către beneficiary 

 

În întreaga perioadă de raportare, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” a fost 

prezent în unităţi şcolare din Bacău, prin prezentări multimedia, expoziţii itinerante, mărindu-se 

numărul şi flexibilitatea unor asemenea expoziţii.  

S-au desfăşurat proiecte la sediul propriu, dar şi la sediile beneficiarilor, unităţi şcolare 

instituţii publice şi particulare, alte instituţii partenere. 

Şi în anul 2022, conducerea instituţiei a avut în vedere mărirea categoriilor de beneficiari ai 

activităţilor iniţiate de Complexul Muzeal, extinderea numărului de beneficiari din mediul virtual, 

existând avantajul că la mediul virtual au acces beneficiari care se află în alte judeţe, chiar alte ţări, 

distanţa nemaifiind un impediment. 

Activitatea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” se regăseşte la intersecţia 

mai multor domenii ce au legătură directă cu ştiinţele naturii, patrimoniul cultural al instituţiei, 
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colecţiile, inclusiv biblioteca de specialitate, care este baza de pornire a expoziţiilor permanente, 

temporare şi itinerante, a cercetării ştiinţifice, simpozioanelor, meselor rotunde şi conferinţelor 

organizate, proiectelor educaţionale, concretizate în publicaţii ştiinţifice de specialitate. 

 
Nr. 

crt. 

Program/Proiecte Nr. beneficiari 

2022 

(1) (2) (3) 

1. Reparaţii curente 55175 

2. Tipărituri 3337 

3. Suveniruri 6626 

4. Dotări 55175 

5. Manifestări culturale 55175 

6. Manifestări ştiinţifice 300 

 

Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 

 

Se constată raportat la perioada anterioară de management, o creştere a numărului de 

vizitatori. 

Implementarea noilor tehnologii, precum şi a dezvoltării de proiecte ce vizează organizarea 

de workshop-uri, expoziţii interactive, organizarea de proiecte cum sunt: Festivalul Științelor, Școala 

de vară, care implică mai multe categorii ale publicului larg, precum şi intensificarea activităţii în 

mediul virtual, atât pe reţelele de socializare cât în mass-media. O mare parte dintre activitățile 

desfăşurate on-line în anul anterior de raportare s-au organizat on site.  

Ne-am implicat în continuare în proiecte europene/naţionale/internaţionale cum sunt: ”Ziua 

muzeelor“, ”Noaptea Europeană a Muzeelor”, manifestări care au dus la o deschidere mai largă a 

instituţiei către public. Ediţia din anul 2022 a simpozionului ”Biologia şi dezvoltarea durabilă” s-a 

desfăşurat în format hibrid, on-line şi pe site. 

Participarea beneficiarilor la evenimentele organizate la sediul subunităţilor şi a sediului 

central a crescut faţă de anul 2021 şi a depăşit nivelul anilor 2018, 2019. 

 

Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 

Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate 

 

Realizarea acestor proiecte cultural-expoziţionale şi cultural-educaţionale, precum şi strategia 

de marketing cultural adaptată condiţiilor impuse de pandemie, pusă în practică prin acţiuni de 

popularizare a expoziţiilor şi manifestărilor organizate de instituţie, s-au concretizat în faptul că în 

anul 2022, un număr de 46.573 vizitatori au trecut pragul celor 4 subunităţi ale Complexului Muzeal 

de Ştiinţele Naturii, după cum urmează: 16.565 - Muzeul de Ştiinţele Naturii, 10.075 - Vivariu, 144 

- Casa Memorială ”Ion Borcea” şi 19.789 - Observatorul Astronomic. 

În anul 2021, numărul total de beneficiari ai serviciilor culturale oferite publicului de 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii este de 27.337 (26.168 vizitatori, 680 participanţi la activităţi 

de educaţie muzeală şi 489 participanţi la worshop-uri).  

Numărul total de beneficiari ai serviciilor culturale oferite publicului de Complexul Muzeal 

de Ştiinţele Naturii în anul 2022 este de 55.175 (46.573 vizitatori, 7.162 participanţi la activităţi de 

educaţie muzeală şi 1.440 participanţi la workshop-uri).  

Numărul de beneficiari se constituie din însumarea numărului de vizitatori, cu numărul 

participanţilor la activităţi de educaţie muzeală.  

Comparând cu cifrele anului anterior de raportare - 2021, se constată o creştere consistentă a 

numărului de beneficiari. Astfel, la Muzeul de Ştiinţele Naturii numărul de beneficiari este 18591 din 

care: 16565 vizitatori, 1016 participanţi la proiectele educaționale, precum și 1110 participanți la cele 

50 de workshop-uri organizate. La Observatorul Astronomic s-au înregistrat 26265 beneficiari, 
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(dintre care 19789 vizitatori, 330 participanţi la 12 workshop-uri, 436 participanţi la şcolile de vară, 

precum și 5710 participanţi la proiectele educaționale organizate de subunitatea Observatorul 

Astronomic). La aceşti beneficiari se adaugă numărul înregistrat la Vivariu - 10075 şi Casa 

Memorială Ion Borcea -144. 

 

Reprezentarea grafică a numărului de beneficiari ai serviciilor culturale oferite de 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea”, pe subunităţi,  

pentru anii 2019, 2020, 2021 şi 2022 

 

 
 

Analizând doar numărul de vizitatori înregistrat în anul 2022 pentru întreg Complexul muzeal, 

se constată că acesta este cu 20.415 mai mare faţă de anul 2021 şi cu 775 mai mic decât numărul de 

vizitatori din anul 2019, reprezentând 178,04% din numărul de vizitatori înregistrat anul anterior şi 

98,36% din numărul de vizitatori înregistrat în anul 2019. 

 

Tabel cu numărul de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion 

Borcea”, pe subunităţi, pentru anii 2019, 2020, 2021 şi 2022 

 
Nr. 

crt. 

Număr 

vizitatori 

grup individual Total 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii   

1. cu plată 26820 1528 6160 27262 10451 5752 14049 12564 37271 7280 20209 33350 

2. fără plată 4686 376 874 3239 5391 1327 5085 9984 10077 1703 5959 13223 

TOTAL         47348 8983 26158 46573 

Muzeul de Ştiinţele Naturii   

1. cu plată 6068 261 483 6109 3147 1757 5877 4762 9215 2018 6360 10871 

2. fără plată 1185 143 199 1300 2078 460 2037 4394 3263 603 2236 5694 

TOTAL         12478 2621 8596 16565 

 Vivariul   
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1. cu plată 6190 199 1171 4865 5230 1811 4503 5006 11420 2010 5674 9871 

2. fără plată 394 0 54 112 1101 447 371 92 1495 447 425 204 

TOTAL         12915 2457 6099 10075 

Observatorul Astronomic   

1. cu plată 14499 1068 4506 9746 2057 2164 3615 2741 16556 3232 8121 12487 

2. fără plată 2628 173 610 1804 2188 420 2659 5498 4816 593 3269 7302 

TOTAL       21372 3825 11390 19789 

Casa Memorială ”Ion Borcea” Racova   

1. cu plată 63 0 0 66 17 20 54 55 80 20 54 121 

2. fără plată 479 60 1 3 24 0 18 0 503 60 29 23 

TOTAL     583 80 83 144 

 

Reprezentarea grafică a numărului de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele 

Naturii ”Ion Borcea”, pe sub-unităţi, pentru anii 2019, 2020, 2021 şi 2022 

 

 
 

Vizitatorii sunt grupaţi, pentru anul 2022, pe subunităţi astfel 
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Nr. crt. Număr vizitatori Total 

Nr. vizitatori 

2022 

% 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

1. cu plată 33350 71,6% 

2. fără plată 13223 28,4% 

TOTAL 46573 100 

Muzeul de Ştiinţele naturii   

1. cu plată 10871  

2. fără plată 5694  

TOTAL 16565 35,57% 

Vivariul   

1. cu plată 9871  

2. fără plată 204  

TOTAL 10075 21,64% 
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Reprezentarea grafică a numărului de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele 

Naturii ”Ion Borcea”, % pe subunităţi, cu plată şi fără plată, pentru anul 2022 

 

 
 

 
 

 

 

Profilul beneficiarului actual 

 

Numărul total de beneficiary, înregistrat în perioada de raportare, este de 55.175 beneficiari. 

Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife 

practicate, în anul 2022 au fost 203.338 lei, iar numărul de bilete vândute 44.481. 

 

Management financiar 

 

În perioada de raportare s-au înregistrat venituri şi cheltuieli (în mii lei) ce se înscriu în 

parametrii prevăzuţi în proiectul de management.  

 

35.57%

21.64%

42.49%

0.30%

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

71.60%28.40%

cu plată
fără plată

Observatorul Astronomic   

1. cu plată 12487  

2. fără plată 7302  

TOTAL 19789 42,49% 

Casa Memorială Ion Borcea   

1. cu plată 121  

2. fără plată 23  

TOTAL 144 0,30% 
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Nr. 

crt. 

Categoria Propus 2022 

proiect 

management 

Realizat 

2022 

(0) (1) (2) (3) 

1.   

Total venituri din care: 4888,5 4845,8 

Venituri proprii din care: 84 295,0 

1.a.1. venituri din activitatea de bază 55 203,3 

1.a.2. surse atrase 11 8,7 

1.a.3. alte venituri proprii 18 83,0 

1.b. subvenţii/alocaţii 4804,5 4550,8 

1.c. alte venituri 0 0 

2. 2.a. Cheltuieli de personal, din care: 3960 3633,7 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 3873 3555,7 

2.a.2. Alte cheltuieli de personal - contribuţii 87 78,0 

2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 765,5 1082,9 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 114,5 126,6 

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 0 0 

2.b.3. Cheltuieli pentru reparaţii curente 21 47,6 

2.b.4. Cheltuieli de întreţinere 472 706,2 

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 158 152,0 

2.b.6. Cheltuieli pentru contribuții handicap 58 50,5 

2.c. Cheltuieli de capital 105 129,2 

 

În urma realizării proiectelor de reparaţii curente, a implementării proiectelor din planul 

cultural minimal, precum şi a cheltuielilor de personal, s-au înregistrat următoarele valori cu privire 

la cheltuielile cu beneficiarii: 

 
Nr. crt. Categoria Anul 2022 

Realizat (mii lei) 

(0) (1) (2) 

1. Venituri proprii 295 

2. Subvenţii/alocaţii 4551 

3. Cheltuieli de întreţinere, din care: 

- cheltuieli de capital 

129 

4. Cheltuieli de personal 3634 

5. Cheltuieli cu colaboratorii 0 

6. Cheltuieli cu beneficiarii, din care: 

- din subvenţie; 

- din venituri proprii 

55.175 beneficiari 

82,48 lei/beneficiar 

5,34 lei/beneficiar 

 

Managementul resurselor umane 

 

Dinamica si evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare, 

motivare/sancționare): nu a fost angajat personal în anul 2022. 

 

Tabel cu evaluarea personalului în anul 2022 

 
Număr personal evaluat 50 
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Tabel cu numărul de personal care a parcurs în anul 2022 cursuri de formare 

profesională 

 
Denumirea cursului de formare profesională Nr. personal 

”Program de formare profesională pentru ocupația de Muzeograf” 4 

 

Tabel cu numărul de personal a cărui contract individual de muncă a încetat în 2022 

 
Funcţie Nr. Personal 

Muzeograf gradul IA - studii superioare 1 

Conservator treapta IA - studii medii 1 

TOTAL 2 

 

Tabel cu numărul de personal promovat în 2022 

 
Funcţie Funcţie nouă Nr. 

personal 

Inspector de specialitate gradul I - studii superioare Inspector de specialitate gradul IA - studii superioare        1 

Muzeograf gradul II - studii superioare Muzeograf gradul I - studii superioare        1 

Muzeograf gradul I - studii superioare Muzeograf gradul IA - studii superioare        2 

Conservator treapta I - studii medii Conservator treapta IA - studii medii        1 

 

a) tabelul managementului resurselor umane 

U.M. Anul 2022 

 1. Personal nr. 57 

a) Număr de personal conform statului de funcţii aprobat, din care: nr. 57 

- personal de conducere nr. 8 

- personal de specialitate nr. 35 

- personal tehnic nr. - 

- personal financiar contabil şi administrativ nr. 14 

b) Număr de personal prevăzut să se realizeze, din care: nr. 57 

- personal de conducere nr. 8 

- personal de specialitate nr. 35 

- personal tehnic nr. - 

- personal financiar contabil şi administrativ nr. 14 

 

Proiecte finalizate în anul 2022 sau aflate în etapa de implementare 

Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea  

 

Principalele programe şi proiecte în cadrul planului cultural minimal realizate în anul 2022 

 
Nr. crt. Denumirea activităţii Data Locaţia/autorul 

A. ACTIVITĂŢI CULTURALE 

I. Cercetarea ştiinţifică - proiecte cultural-ştiinţifice 

a. Cercetarea patrimoniului natural 

Muzeul de Ştiinţele Naturii 

1.  Cercetări asupra diversităţii scarabeoideelor (Scarabaeoidea, Coleoptera) din 

Rezervaţia Naturală Munţii Nemira, jud. Bacău 

20.12. dr. Arinton Mihaela 

2.  Studiul populaţiilor de amfibieni şi reptile din Munţii Nemira 20.12. dr. Ghiurcă Daniel 

3.  Date privind biodiversitatea şi ecologia cerambicidelor (Insecta, 

Coleoptera, Cerambycidae) din Munţii Nemira 

20.12. dr. Gurău Gabriela 

4.  Diversitatea şi ecologia macromicetelor din Munţii Nemira 20.12. dr. Ortansa Jigău 

5.  Studierea habitatelor de interes comunitar din munții Nemirei 20.12. dr. Maftei Daniel 
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6.  Studii privind diversitatea micromamiferelor din Munţii Nemira, judeţul Bacău 20.12. dr. Paraschiv Dalia 

7.  Studii asupra diversităţii şi ecologiei fungilor din Munţii Nemira 20.12. dr. Pavel Otilia 

8.  Studiul Himenopterelor Aculeate din Rezervaţia ”Dunele de nisip de la 

Hanu Conachi” 

20.12. dr. Tomozei Bogdan 

9.  Studiul algoflorei din bazine acvatice de pe teritoriul judeţului Bacău 20.12. Tudor Anca 

10.  Studii privind diversitatea floristică şi fitocenologică din  Munţii Nemira, 

judeţul Bacău 

20.12. dr. Ardei Irina 

11.  Studiul populaţiilor de reptile şi păsări din Rezervaţia Naturală Munţii Nemira 20.12. Roşu  Sorin 

12.  
Studiul elateridelor din ecosistemele ale judeţului Bacău 

20.12. dr. Zaharia 

Lăcrămioara 

Vivariu   

13.  Paraziţii externi pe diferite specii de păsări 20.12. dr. Costel Burghelea 

Observatorul Astronomic   

14.  Cerul de seară 20.12. Anghel Radu 

15.  Luna, satelitul natural al Pământului 20.12. Ciuche Alexandra 

16.  
Steaua noastră - Soarele 

20.12. Dinescu Oana 

Georgeta 

17.  Misiuni spațiale 20.12. Mihăilă Bogdan 

18.  Planetele extrasolare 20.12. Velea Maria 

b. Cercetarea patrimoniului muzeal - Administrarea,  evidenţa, conservarea şi clasarea şi 

dezvoltarea patrimoniului muzeal 

Muzeul de Ştiinţele Naturii 

1.  Cercetarea ştiinţifică a colecției de scarabeoidee din patrimoniul Muzeului 

de Științele Naturii Bacău 

2022 dr. Arinton Mihaela 

2.  Cercetarea ştiinţifică a colecției de herpetologie din patrimoniul Muzeului 

de Științele Naturii Bacău 

2022 dr. Ghiurcă Daniel 

3.  Specii de cerambicide exotice aflate în patrimoniul Complexului Muzeal de 

Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” Bacău 

2022 dr. Gurău Gabriela 

4.  Cercetarea colecției de macromicete din patrimoniul Complexului Muzeal 

de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” Bacău 

2022 dr. Ortansa Jigău 

5.  Cercetarea științifică a colecțiilor de geologie, paleontologie şi malacologie 

din patrimoniul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” 

Bacău 

2022 dr. Maftei Daniel 

6.  Colecția de mamalogie a Muzeului de Științele Naturii Bacău - cercetare 

ştiinţifică și valorificare 

2022 dr. Paraschiv Dalia 

7.  Colecţia de Ciuperci a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion 

Borcea” Bacău - cercetare ştiinţifică. 

2022 dr. Pavel Otilia 

8.  Colecția de hymenoptere din patrimoniul Muzeului de Științele Naturii 

Bacău - cercetare ştiinţifică 

2022 dr. Tomozei Bogdan 

9.  Cercetarea ştiinţifică a colecţiei de licheni din patrimoniul Muzeului de 

Ştiinţele Naturii Bacău 

2022 Tudor Anca 

10.  Cercetarea științifică, protejarea și valorificarea colecției de plante 

vasculare din patrimoniul Complexului Muzeal de Științele Naturii ”Ion 

Borcea” Bacău 

2022 dr. Ardei Irina 

11.  Cercetarea științifică, protejarea și valorificarea colecției de ornitologie din 

patrimoniul Complexului Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” Bacău 

2022 Roşu  Sorin 

12.  Cercetarea științifică, protejarea și valorificarea familiei Elateridae din 

cadrul colecției de Coleoptere din patrimoniul Complexului Muzeal de 

Științele Naturii ”Ion Borcea” Bacău 

2022 dr. Zaharia 

Lăcrămioara 

13.  Măsuri de prevenire a bolilor la porumbei 2022 dr. Costel Burghelea 

14.  Prevenirea îmbolnăvirilor la păsările exotice 2022 Corduneanu Emil 

15.  Influența Ph-ului apei asupra speciilor de peşti din acvarii 2022 Schultz Marinela 

2. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI MUZEAL 

– PROIECTE CULTURAL - EXPOZIŢIONALE 

a. Expoziţii permanente 
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1.  ”Călătorie în lumea simțurilor” în Grădina senzorială a Muzeului de Ştiinţele 

Naturii Bacău 

02.11. Muzeul de Științele 

Naturii 

2.  
Ecosistemul de deşert - Oaza 

20.12. Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

3.  
Grădina senzorială a Muzeului de Ştiinţele Naturii Bacău 

15.12. Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

4.  
O lume dispărută 

15.12. Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

b. Îmbunătăţiri aduse expoziţiilor permanente 

5.  
Ghidaj audio pentru expoziţiile Muzeului de Ştiinţele Naturii - QR 

20.12. Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

6.  Atinge şi descoperă - Istoricul Muzeului de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea”, 

Bacău – touch-screen 

15.12. Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

7.  
Exponatul lunii 2022 - 12 exponate lunare 

2022 Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

8.  Valoarea cărții -12 miniexpoziţii lunare de carte, la Muzeul de Ştiinţele 

Naturii; 

2022 Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

9.  Exponatul lunii 2022 - 12 exponate lunare 2022 Vivariu 

10.  Iluminat ambiental cu LED în expoziţiile Muzeului de Ştiinţele Naturii 

Bacău 

09.2022 Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

11.  

Iluminat ambiental cu LED în expoziţiile de la Observatorul Astronomic 

10.2022 Observatorul 

Astronomic ”Victor 

Anestin” 

12.  Punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, educării, recreerii 

și asigurarea diversificării ofertei culturale, inclusiv în format digital, prin 

realizarea unor aplicații tip rebus, integramă,chestionare 

09.2022 Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

c. Expoziţii temporare 

1.  

Taranterra Project - expoziţie cu tarantule vii 

20.09. 

2021-

30.11. 

2022 

Vivariu 

2.  ”Acționează simplu, trăiește sănătos” (Ziua Mondială a Sănătății ”Our 

planet, our health - Planeta noastră, sănătatea noastră”) - expoziţie de 

desene 

07.04. Muzeul de Științele 

Naturii/Palatul 

Copiilor Bacău 

3.  
Personalități din lumea științelor naturii- Matei Alexescu (1929-1993) 

01.07. Muzeul de Științele 

Naturii 

4.  

“Cer liber” - expoziţie dedicată refugiaţilor ucrainieni 

21.07. Observatorul 

Astronomic ”Victor 

Anestin”/Muzeul de 

Științe Astronomice 

Baia Mare 

5.  
Trofee de vânătoare 

7-10.10. Centrul de afaceri şi 

expoziţii Bacău 

6.  
Lumea Ciupercilor ediţia a XVI -a 

13-16.10. Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

7.  
Prieteni și dușmani în lumea insectelor 

24.11. 

şi 15.12. 

Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

8.  
Dimorphodon macronyx, reconstituire – se va finaliza in 2023 

2022 Muzeul de Științele 

Naturii 

9.  
Lucrări grafice cu tematică 

2022 Muzeul de Științele 

Naturii 

10.  
Recondiționare peșteră 

30.08. Muzeul de Științele 

Naturii 

11.  
Insectele - la noi și la tropice - documentare și tematică 

etapa 

2022 

Muzeul de Științele 

Naturii 

12.  
”Apa în Sistemul Solar”- va fi vernisata in 2023 

2022 Observatorul 

Astronomic ”Victor 

Anestin” 
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13.  Sunet și culoare în lumea păsărilor - Papagalul - ediţia a XI- a - expoziţie 

temporară de fotografie 

30.09. 
Vivariu 

d. Expoziţii itinerante 

1.  
”Florile Dobrogei Continentale” - expoziţie de 

fotografie 

14.04. Muzeul de Științele Naturii, Complexul 

Muzeal Național Neamț, secţia Muzeul 

de Științe Naturale Piatra Neamț 

2.  
Strategii de supravieţuire în lumea insectelor 

04.06. Muzeul Cinegetic al Carpaţilor Răsăriteni 

Posada 

3.  
Trofee de vânătoare 

05.10. Muzeul Cinegetic al Carpaţilor Răsăriteni 

Posada 

4.  Mirodeniile, poveşti cu gust - expoziţie itinerantă 16.11 Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamț 

5.  
Viciile, tentaţii înşelătoare 

16.11. Muzeul de Ştiinţe Naturale Roman, 

Neamț 

6.  
Cinci simţuri - un univers! 

29.11. Instituţii similare sau Unităţi şcolare din 

judeţul Bacău 

7.  Amfibieni şi reptile - cunoaştere şi protecţie 17.02. Unităţi şcolare din judeţul Bacău 

8.  Fascinanta lume a scoicilor 21.11. Instituţii similare din ţară 

9.  Superorganismul - viaţa complexă  a termitelor 14.05. Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamț 

10.  
Universul invizibil 

2022 Unități școlare din județul 

Bacău/Observatorul Astronomic 

11.  
Noutăți în astronomie 

2022 Unități școlare din județul 

Bacău/Observatorul Astronomic 

12.  
Luna: O călătorie în timp 

27.12. Unități școlare din județul 

Bacău/Observatorul Astronomic 

3. PEDAGOGIE MUZEALĂ, EDUCAŢIE MUZEALĂ 

a.Proiecte  cultural-educaţionale 

1.  
Clubul de astronomie ”Matei Alexescu” 

29.01. - 08.10. Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

2.  
Din lumea viețuitoarelor preistorice - activităţi 

educative 

07.02., 

22-23.02., 

13.04. 

Unităţi şcolare din judeţul Bacău 

3.  
Viața secretă a plantelor - activităţi educative 

08.02. Muzeul de Științele Naturii, unități de 

învățământ partenere 

4.  
Pădurea - ecosistem complex - activităţi educative 

15., 16.02., 

11.03., 11.11. 

Unităţi şcolare din judeţul Bacău 

5.  Clubul de astronomie pentru adulți ”Orion” - 

întâlniri lunare 

12.03. - 20.09. Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

6.  Povestea albinuței și a mierii 31.03. Vivariu 

7.  

Apicultura - meseria de apicultor 

31.03., 11.04. 

10.05

. 

Vivariu 

8.  
Căsuţa păsărelelor 

 

06-  08.04. 

25 - 27.05. 

02 - 7.06. 

Vivariu 

9.  
Povestea albinuţei Maia 

08.04. 

17 - 18.05. 

Vivariu 

10.  Hotelul insectelor - un instrument util pentru 

educarea şi conştientizarea publicului larg cu 

privire la importanţa insectelor polenizatoare 

pentru om şi pentru natură 

12.05. 

Muzeul de Ştiinţele Naturii 

11.  ”Ziua internaţională a mediului” 05.06. Vivariu 

12.  CALENDARUL NATURII 

- ”Ziua Mondială a Oceanelor” ”Apa esenţa 

vieţii” 

07.06. Casa Memorială ”Ion Borcea” Racova 

13.  
Oameni de știință din România 

01.07. 

06.09. 
Muzeul de Științele Naturii 
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08.10. 

14.  Școala de vară de astronomie ”Din tainele 

Universului” 

18 - 20.07. Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

15.  

“Studiu de caz: Natura” - atelier senzorial 

19.07. Muzeul de Ştiinţele Naturii/ Asociația 

Club Sportiv Tandem Arena, Fundația 

Orange 

16.  Școala de vară  pentru adulți  ”Să învățăm cerul ” 

- ediția a IV a 

17 - 19.08. Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

17.  Școala de vară  ”Astronom de la mic la mare” - 

ediția I 

8 - 10.08. 

23 - 25.08. 

Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

18.  Ziua internaţională a animalelor 7.10. Vivariu 

19.  Roadele toamnei 11.10. Vivariu 

20.  Cunoaşterea mediului Proiecte educaționale 01.11 - 01.12 Unități școlare din județul Bacău 

21.  Plantele decorative - activităţi educative 10.11. Unităţi şcolare din judeţul Bacău 

22.  
Lumea insectelor - activităţi educative 

15.12., 19, 

20.12. 

Muzeul de Științele Naturii, unități de 

învățământ partenere 

23.  Creativ din mirodenii - activităţi educative 19 - 20.12 Unităţi şcolare din judeţul Bacău 

24.  
Evenimentul astronomic al lunii - 2022 

2022 Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

25.  Proiecte educaționale - 2022 Astronomia în 

școlile județului 

2022 Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” / Unități școlare din județul Bacău 

26.  
”Să învățăm cerul” 

2022 Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

27.  
”Descifrarea Universului‘’ 

2022 Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

28.  
”Copii şi Astronomia” 

2022 Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

29.  
”Să învăţăm despre Univers” 

2022 Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

4. PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA CULTURII, A DOMENIULUI ŞTIINŢELOR 

NATURII DIN JUDEŢUL BACĂU 

a. Manifestări complexe – simpozioane, mese rotunde, colocvii, lansări de carte, târguri, etc. 

1.  ”Ziua Culturii Naţionale” 15.01. Subunitățile Complexului Muzeal 

2.  Zilele Complexului Muzeal de Științele Naturii 

”Ion Borcea” 

Din anul 1958, alături de băcăuani - Istoricul 

instituţiei de cultură - Complexul Muzeal de 

Ştiinţele Naturii Bacău vernisare expoziție 

permanentă și lansare de carte  “Complexul 

Muzeal de Ştiinţele Naturii Bacău - Un Univers al 

Cunoaşterii” - istoricul instituţiei 

“Cu telescopul la muzeu” 

În culisele Muzeului de ştiinţele naturii 

12 - 13.05. 

Complexul Muzeal de Științele 

NaturiiMuzeul de Științele 

Naturii/Observatorul Astronomic 

”Victor Anestin” 

3.  

Noaptea Europeană a Muzeelor ediţia a XVIII - a 

14.05. Muzeul de Ştiinţele Naturii și 

Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

4.  
Ziua Internaţională a muzeelor 2022 

18.05. Subunitățile Complexului Muzeal, 

Twinkle România 

5.  Observatorul Astronomic 6 ani de la restart (46 

ani de existenţă şi 6 ani de la redeschiderea pentru 

public) 

31.05. Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

6.  

Atestat Mural 

11 - 18.06. Muzeul de Ştiinţele Naturii, ZID ART, 

Colegiul Național de Artă ”George 

Apostu” 

7.  
Festivalul științelor - ediția VI 

24 - 27.05., 

31.05. - 03.06. 
Subunitățile Complexului Muzeal 
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şi 07.06.-

10.06. 

8.  

Școala de Vară a micului naturalist, ediția a III a 

19. - 21.07. 

25. - 28.07. 

4 - 6.08. 

Muzeul de Ştiinţele Naturii 

9.  Lansare de carte – ”12 UMBRE” de Cătălin 

Beldea - Îndrăgostit de eclipse 

25.06. Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

10.  Zilele Europene ale Patrimoniului 24.09. Subunitățile Complexului Muzeal 

11.  
Ziua Sustenabilității în România 

27.10. Subunitățile Complexului Muzeal, 

Ambasada Sustenabilității în România 

12.  Resursa din deșeuri - expoziţie din obiecte 

refolosite 

27.10. 
Muzeul de Ştiinţele Naturii 

13.  ”Biologia şi dezvoltarea durabilă” 24.11. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

b. Proiecte de Marketing cultural 

14.  Indexarea publicației Studii și comunicări în baze 

de date internaționale 

2021 - 2023 
Muzeul de Științele Naturii 

15.  Roll - up informare vizitatori pentru observații 

astronomice 

25.03. Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

16.  Proiect pentru pagină web pentru accesarea online 

a revistei ştiinţifice ”Studii şi comunicări” - 

abonament 

08.2022 

Muzeul de Științele Naturii 

17.  Prezentarea și actualizarea continuă a ofertei 

culturale și a informațiilor de interes public prin 

intermediul site-lui instituției și a site-lui ”Studii 

și Comunicări“ 

20.08. 

Muzeul de Științele Naturii 

18.  Implementarea unui sistem informatic în vederea 

realizării de studii periodice pe bază de 

chestionare online privind grupurile țintă vizate și 

a nevoilor de informare a acestora 

20.11. 

Subunitățile Complexului Muzeal 

19.  Actualizarea paginii web pentru accesarea online 

a publicaţiei ”Studii şi Comunicări”, revista 

ştiinţifică a Complexului Muzeal de Ştiinţele 

Naturii “Ion Borcea” Bacău. 

2022 

Muzeul de Științele Naturii 

20.  Muzeul în mediul virtual 2022 Subunitățile Complexului Muzeal 

21.  Categorii de beneficiari, categorii de public 2022 Subunitățile Complexului Muzeal 

22.  Administrarea, updatarea, upgradarea, 

promovarea și monitorizarea site-ului 

Observatorului 

2022 
Observatorul Astronomic ”Victor 

Anestin” 

5. PROIECTE CULTURAL - EDITORIALE 

a. Tipărituri 

1.  Minialbum foto pliabil ”Grădina Senzorială a 

Muzeului de Științele Naturii din Bacău” 

30.06. Muzeul de Științele Naturii 

2.  ”Ion Borcea” Museum of Natural Sciences 

Complex of Bacău - A UNIVERSE OF 

KNOWLEDGE 

20.12. Muzeul de Științele Naturii 

3.  ”Studii şi Comunicări”, ediţia 2022 28.12. Muzeul de Științele Naturii 

4.  Pliant ”Choerolophodon anatolicus” 28.12. Muzeul de Științele Naturii 

5.  Pliant ”Dimorphodon macronyx” 28.12. Muzeul de Științele Naturii 

B. ALTE PROIECTE – administrarea patrimoniului 

1.  Proiect pentru conservarea patrimoniului 

(colecţii) 

2022 
Muzeul de Ştiinţele Naturii 

2.  Proiect privind activităţile de întreţinere a 

patrimoniului (colecţia de plante vii) a serei 

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 

2022 

Muzeul de Ştiinţele Naturii 

3.  Organizare, dezvoltare şi conservare a colecţiilor 

de cărţi din cadrul bibliotecii de specialitate a 

2022 
Muzeul de Ştiinţele Naturii 
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Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion 

Borcea” Bacău 

4.  Întreţinerea patrimoniului, colecţiile de animale 

vii 

2022 
Vivariu 

5.  Întreținerea spațiului destinat hranei 2022 Vivariu 

6.  Organizarea, dezvoltarea şi conservarea stupinei 2022 Vivariu, Muzeu 

 

Proiecte rezultate din colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se 

adresează aceleiaşi comunităţi  

 

Dacă în anul 2021, instituţia a fost parte în 52 proiecte în colaborare cu: Inspectoratul Şcolar 

Judeţean şi Casa Corpului Didactic, instituţii partenere inițiatoare sau intermediare în concretizarea 

proiectelor cultual educaţionale - educaţionale desfăşurate în unităţi şcolare ale judeţului, în anul 

2022, instituţia a fost parte în 165 proiecte în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău şi unităţi şcolare din judeţ, care se regăsesc în Anexa nr. 1 

la prezentul raport.  

În anul de raportare, s-au realizat 165 proiecte cultural educaţionale astfel: 136 în 

colaborare/parteneriat, la iniţiativa instituţiilor partenere sau a Complexului Muzeal de Ştiinţele 

Naturii ”Ion Borcea”, la care se adaugă 29 proiecte planificate şi implementate ca parte a planului 

cultural minimal. 

Fiecare dintre proiectele mai sus amintite s-au desfăşurat în baza a câte unui protocol/contract 

de colaborare cu unităţile şcolare, ce cuprind acţiuni de cunoaştere şi conştientizare a valorilor 

mediului înconjurător, a importanţei protejării mediului, s-au desfăşurat acţiuni dedicate 

evenimentelor din calendarul ecologic vizând evenimentele care s-au putut desfăşura, dată fiind 

situaţia sanitară a Planetei, în scopul educării elevilor în spiritul conturării deprinderilor de conservare 

şi protejare a naturii. 

 

Participare în calitate de partener (coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant etc.)  

la programe/proiecte europene/internaţionale. 

 
Nr. 

crt. 

Participare în calitate de partener la 

programe / proiecte europene / 

internaţionale 

Iniţiator / Colaboratori Perioada 

1. ”ZIUA PAMANTULUI" - Ora Pământului WWF 26.04. 

2. 
”Ziua astronomiei” Asociaţia Astronomică Carolina de Nord 

07.05. şi 

01.10. 

3. 

”Noaptea europeană a muzeelor”, 2022 

Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, 

Consiliului Europei, de UNESCO şi de 

Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM): 

14.05. 

4. Ziua internaţională a muzeelor 2022 

 

Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), 

Ministerul Culturii 

18.05 

5. ”Săptămâna mondială a spaţiului cosmic 

- Sateliţii ne îmbunătăţesc viaţa” 
Adunarea generală ONU 

4 - 10.10. 

6. M.O.R.O.I. - Meteorites Orbits 

Reconstruction by Optical Imaging 

Institutul Naţional de astronomie al Academiei 

Române 

2022 

7. ”Zilele europene ale patrimoniului” 2022 Consiliul Europei, Ministerul Culturii 10.09. 

8. 
Expoziția - Roma Video Game Lab - 

Science, Museums 

ICE - Agentia Italiana pentru Comert Exterior 

si Luce Cinecitta’ impreuna cu IIDEA (Italian 

Interactive Digital Entertainment Association) 

3 - 6.11. 

 

Participare în calitate de partener (coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant etc.) 

la programe/proiecte naţionale. 
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Nr. 

crt. 

Proiectul  Iniţiator / Colaboratori Perioada 

1. ”Victoria lui Ştefan Vodă la Podul Înalt – 10 

ianuarie 1475” şi simpozionul ştiinţific ”Ştefan 

cel Mare şi Monumentele sale din Judeţul 

Vaslui” - management cultural 

Muzeul Judeţean ”Ştefan cel Mare” Vaslui 10.01. 

2. Ziua Culturii Naţionale Ministerul Culturii 15.01. 

3. ”Şcoala altfel” Ministerul Învăţământului 02. 

4. 

Zilele Academice Ieșene - ediţia a XXXVII-a, 

Subcomisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii 

Academia Romane - Filiala Iași 

Facultatea de Biologie a Universității 

”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Grădina Botanică ”Anastasie Fătu” Iaşi 

08.10. 

5. 

Ziua Sustenabilității în România (ZSR) 

Coaliția România Sustenabilă 

Ambasada Sustenabilității în România 

(ASR) 

27.10. 

6. 
Conferința Națională a Managerilor Culturali - 

ediția a IX-a 

Ministerul Culturii, Institutul Național 

pentru Cercetare și Formare Culturală 

(INCFC) 

17 - 18.11. 

7. Digitizarea și catalogarea analitică a publicațiilor 

elaborate de Complexul Muzeal de Științele 

Naturii “Ion Borcea” Bacău și expunerea 

acestora on-line, în parteneriat cu Institutul 

Național al Patrimoniului (INP), Ministerul 

Culturii 

Institutul Național al Patrimoniului (INP) - 

Secția Biblioteci Digitale 
2021 - 2022 

 

Analiza programului minimal realizat în anul 2022 

 

Produsele culturale principale ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” 

Bacău sunt expoziţiile. 

Din acest motiv am considerat necesară enumerarea proiectelor expoziţionale implementate 

şi a numărului de proiecte pe categorii.  

Anul 2022 a fost un relativ bun, mult mai bun decât anul 2021, an în care au existat restricţii 

impuse de autorităţi în contextul stării de alertă.  

Continuând activitatea sub genericul ”Deschişi permanent pentru cunoaştere”, activitatea 

instituţiei s-a dezvoltat şi în mediul virtual, dar şi în ceea ce priveşte cercetarea patrimoniului, a 

colecţiilor existente. Expoziţiile au fost deschise spre vizitare, constatându-se o prezenţă a 

vizitatorilor în număr mai mare chiar decât în anul 2019.  

 

Respectând categoriile din cadrul planului cultural minimal, proiectele realizate în anul 

2022 sunt:  

 

Activităţi culturale 262 proiecte:  

Cercetarea ştiinţifică - proiecte cultural-ştiinţifice - 33 proiecte, din care: 

- 18 proiecte vizând cercetarea patrimoniului natural; 

- 15 proiecte care îndeplinesc cercetarea patrimoniului muzeal - Administrarea, evidenţa, 

conservarea şi clasarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal; 

 

Valorificarea patrimoniului muzeal - 37 proiecte cultural expoziţionale distribuite pe 

categorii astfel: 

- 12 proiecte ce vizează expoziţii permanente şi îmbunătăţiri aduse acestora: 

A fost vernisată expoziția permanentă intitulată  

1. ”Călătorie în lumea simțurilor” în Grădina senzorială a Muzeului de Ştiinţele Naturii 

Bacău și au fost continuate 3 proiecte ale expozițiilor permanente: 

2. Ecosistemul de deşert - Oaza;  
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3. Grădina senzorială a Muzeului de Ştiinţele Naturii Bacău; 

4. O lume dispărută.  

S-au adus îmbunătățiri expoziţiilor permanente prin proiectele: 

1. Ghidaj audio pentru expoziţiile Muzeului de Ştiinţele Naturii; 

2. Atinge şi descoperă - Istoricul Muzeului de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea”, Bacău; 

3. Exponatul lunii 2022 -12 exponate lunare la Vivariu; 

4. Exponatul lunii 2022 - 12 exponate lunare la Muzeul de Științele Naturii; 

5. Valoarea cărții -12 mini-expoziţii lunare de carte, la Muzeul de Ştiinţele Naturii; 

6. Iluminat ambiental cu LED în expoziţiile Muzeului de Ştiinţele Naturii Bacău; 

7. Iluminat ambiental cu LED la Observatorul Astronomic; 

8. Punerea în valoarea a patrimoniului în scopul cunoașterii, educării, recreerii și 

asigurarea diversificării ofertei culturale, inclusiv în format digital, prin realizarea 

unor aplicații tip rebus, integramă, chestionare. 

 

- 13 proiecte ce vizează expoziţii temporare: 

1. Taranterra Project - expoziţie cu tarantule vii; 

2. ”Acționează simplu, trăiește sănătos” (Ziua Mondială a Sănătății ”Our planet, our 

health - Planeta noastră, sănătatea noastră”) - expoziție de desene; 

3. Personalități din lumea științelor naturii - Matei Alexescu (1929 - 1993); 

4. “Cer liber” - expoziţie dedicată refugiaţilor ucrainieni; 

5. Trofee de vânătoare;  

6. Lumea Ciupercilor ediţia a XVI-a; 

7. Prieteni și dușmani în lumea insectelor; 

8. Lucrări grafice cu tematică; 

9. Recondiționare peșteră; 

10. Sunet Și Culoare în Lumea Păsărilor, Papagalul, ediţia a XI-a - expoziţie temporară de 

fotografie. 

Au fost inițiate proiectele: 

1. Dimorphodon macronyx. reconstituire - se va finaliza în 2023; 

2. Insectele - la noi și la tropice - documentare și tematică; 

3. „Apa în Sistemul Solar” - va fi vernisată în 2023. 

 

- 12 proiecte ce vizează expoziţii itinerante: 

1. ”Florile Dobrogei Continentale” - expoziţie de fotografie; 

2. Strategii de supravieţuire în lumea insectelor; 

3. Trofee de vânătoare; 

4. Mirodeniile - poveşti cu gust - expoziţie itinerant; 

5. Viciile, tentaţii înşelătoare; 

6. Cinci simţuri, un univers!; 

7. Amfibieni şi reptile - cunoaştere şi protecţie; 

8. Fascinanta lume a scoicilor; 

9. “Superorganismul - viaţa complexă a termitelor”; 

10. Universul invizibil; 

11. Noutăți în astronomie; 

12. Luna: O călătorie în timp. 

 

Pedagogie muzeală, educaţie muzeală- 165 proiecte cultural – educaţionale, dintre care 29 

proiecte parte a planului cultural minimal, diferența (136 proiecte) fiind în plus față de planul cultural 

minimal. 

Promovarea şi dezvoltarea culturii, a domeniului ştiinţelor naturii din judeţul Bacău - 

22 proiecte pe categorii astfel: 
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- 13 proiecte - Manifestări complexe - simpozioane, mese rotunde, colocvii, lansări de 

carte, târguri, etc. 

- 9 proiecte de Marketing cultural. 

Proiecte cultural - editoriale - 5 proiecte parte din categoria Tipărituri. 

Alte proiecte - 6 proiecte care vizează administrarea patrimoniului. 

 

La acestea se adaugă 15 proiecte: - 8 proiecte - participare în calitate de partener 

(coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale; şi 

7 proiecte - participare în calitate de partener (coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant etc.) la 

programe/proiecte naţionale. 

Pe parcursul perioadei de raportare (anul 2022), s-au derulat 283 proiecte (132 dintre acestea, 

parte a planului cultural minimal propus pentru anul 2022).  

1. Dintre acestea, de evidențiat sunt:  

2. expoziția permanentă ”Din anul 1958, alături de băcăuani - Istoricul instituţiei de cultură 

- Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii”; 

3. expoziția permanentă ”Călătorie în lumea simțurilor” în Grădina senzorială a Muzeului de 

Ştiinţele Naturii Bacău; 

4. expoziţia temporară - ”Cer liber”, expoziţie dedicată refugiaţilor ucrainieni; 

5. ediţia a-XX-a a simpozionului ştiinţific ”Biologia şi dezvoltarea durabilă”, desfăşurată 

hibrid - on-line și pe site; 

6. Festivalul Științelor ediţia a-VI-a,  

7. Şcoala de vară Astronom de la mic la mare, ediția I. 

 

Proiecte în curs de implementare 

 

Proiectele cultural expoziționale: 

- Exponatul Lunii la Muzeul de ştiinţele naturii şi la Vivariu 

- Valoarea cărţii la Muzeul de ştiinţele naturii 

- Evenimentul astronomic al lunii la Observatorul Astronomic 

 

Proiecte în elaborare 

 

Sunt în elaborare proiectele anului 2023, care vor fi stabilite ca fiind parte a planului cultural 

minimal al instituţiei, în urma aprobării bugetului pentru anul 2023. 

De asemenea se desfășoară alte proiectele cum sunt: 

1. Oameni de știință din România; 

2. Personalități băcăuane; 

3. Proiect pentru conservarea patrimoniului (colecţii); 

4. Proiect privind activităţile de întreţinere a serei Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii; 

5. Proiect privind activităţile de întreţinere şi dezvoltare a Grădinii Senzoriale a Complexului 

Muzeal de Ştiinţele Naturii; 

6. Întreținerea patrimoniului, colecţiilor de animale vii - Vivariu; 

7. Întreţinerea şi valorificarea patrimoniului - Casa Memorială ”I. Borcea” Racova; 

8. Organizarea, dezvoltarea şi conservarea stupinei; 

9. Activităţi curente. 

 

Comunicare instituţională - evenimente, relaţii cu presa 

 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” Bacău, în relaţiile externe ale instituţiei 

a fost reprezentat de manager, în relaţiile cu mass-media de manager, sau de persoana/persoanele 

desemnate de acesta pentru anumite evenimente.  
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Misiunea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” Bacău este de a conserva, 

cerceta, restaura şi valorifica bunurile imobile şi bunurile mobile aflate în administrarea sa, prin 

comunicarea şi expunerea acestora, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi 

spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător. 

Iniţiază, organizează şi desfăşoară proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi 

şi instituţii publice sau cu alte instituţii de profil. 

Pe data de 24 august, la Adunarea Generală ICOM de la Praga, s-a adoptat prin vot o nouă 

definiție a muzeului: „Un muzeu este o instituție non-profit, permanent în serviciul societății care 

cercetează, colectează, conservă, interpretează și expune patrimoniu material și immaterial”.  

Deschise publicului, accesibile și incluzive, muzeele încurajează diversitatea și 

sustenabilitatea. Ele operează și comunică etic, profesional și cu participarea comunităților, oferind 

experiențe variate pentru educație, delectare, reflecție și schimb de cunoștințe. Această nouă definiție 

este aliniată unor schimbări majore în rolul muzeelor, recunoscându-se astfel, importanța incluziunii, 

participării comunitare și dezvoltării durabile. În perioada următoare şi legislaţia va avea în vedere 

adaptarea la noua definiţie. 

La acest moment strategia este cuprinzătoare, vizând o serie de elemente corelante cu referire 

la produsele culturale ale instituției (sunt multiple și variate, oferta fiind perfectibilă adaptată anual 

la specific).  

Un prim pas în îndeplinirea misiunii vizează îmbunătăţirea organizării evidenţei patrimoniului 

cultural deţinut în administrare, în conformitate cu prevederile legale existente.  

De cele mai multe ori, patrimoniul muzeelor este păstrat în depozite, fără a ajunge în atenţia 

publicului larg, fiind de cele mai multe ori la dispoziţia specialiştilor. 

În această direcţie, avem în vedere punerea în valoare a patrimoniului muzeal existent prin 

organizarea de expoziţii permanente, temporare, itinerante, proiecte cultural-educaţionale.  

Patrimoniul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, este insuficient 

expus, lucru determinat de existenţa unor spaţii expoziţionale reduse ca suprafaţă. De asemenea, în 

cadrul planului cultural minimal anual, sunt prevăzute proiecte cultural-ştiinţifice, care să permită 

îmbogăţirea, dar şi cercetarea ştiinţifică a patrimoniului existent;   

În exercitarea actului managerial, avem în vedere cercetarea şi documentarea în vederea 

îmbogăţirii patrimoniului muzeal prin forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal, 

constituirea colecţiei proprii ca rezultat al cercetării şi achiziţii, donaţii etc. Pentru concretizarea 

obiectivelor enumerate anterior, trebuie respectate normele de conservare a bunurilor culturale din 

patrimoniul muzeal. 

Expoziţiile existente justifică necesitatea continuării informatizării activităţilor din muzeu, în 

conformitate cu standardele mondiale de profil, prin includerea în expoziţii a celor mai noi principii 

de expunere din muzeografie. 

Ţinând cont de faptul că produsul cultural are o natură specială, mecanismele de receptare a 

acestuia sunt de natură ştiinţifică, estetică, fiind vorba de un consum generat, nu unul obişnuit, pentru 

a realiza aceste lucruri este nevoie de o strategie solidă de marketing, de un program bine structurat, 

care să cuprindă şi să coreleze toate produsele şi serviciile culturale ale instituţiei (expoziţii, ghidaj, 

programe cultural-educative, workshop-uri, prezentări multimedia, documentare ştiinţifică, mese 

rotunde, conferinţe, simpozioane ştiinţifice, etc. precum şi produsele terţilor existente în vânzare în 

shop-urile instituţiei. 

Cum veniturile rezultate nu acoperă de cele mai multe ori costurile de producţie a serviciilor 

culturale, este cu atât mai greu de înglobat într-o strategie obişnuită de marketing a serviciilor a căror 

influenţă asupra grupului ţintă este greu de cuantificat, fiind necesare pentru aceasta intervale de timp 

lungi şi studii bine structurate.  

Programul de marketing cultural vizează transmiterea eficientă a mesajului specific instituţiei, 

desfăşurarea activităţii în cele mai bune condiţii, având în vedere resursele instituţiei, dar şi 

preferinţele publicului. Produsele şi serviciile culturale oferite publicului sunt în directă relaţie cu 

patrimoniul deţinut de instituţie. Succesul acestora şi implicit atingerea obiectivelor propuse depind 
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de gradul de atractivitate al acestora. Acestea sunt accesibile publicului la sediul instituţiei, dar şi la 

sediul partenerilor. 

Oferta culturală este modernă, fiind orientată direct spre categoriile de public vizate (grupurile 

ţintă). Pe lângă modalităţile clasice de a face cunoscute activităţile, se utilizează campanii de 

publicitate în mass media şi social media. Oferta culturală cuprinde şi o serie de servicii, altele decât 

cele ce fac referire la activitatea de bază. În anul 2022, s-au emis către mass-media un număr de 30 

de comunicate de presă. 

 

Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

 

Imaginea instituţiei este permanent promovată şi îmbunătăţită. Instituţia este prezentă în 

publicaţiile locale, ziare, reviste on-line, precum şi în cadrul emisiunilor de radio şi TV informative 

şi de profil locale, regionale sau naţionale, în mediul virtual atât prin intermediul site-ului propriu, 

cât şi pe site-uri ce prezintă obiective turistice din Bacău, dar şi la sediul propriu prin afişe, bannere, 

etc. 

Activităţile orientate spre mediul virtual au continuat şi în anul 2022, dată fiind importanţa 

prezenţei în număr cât mai mare a beneficiarilor serviciilor oferite de instituţia noastră.  

Am postat articole, materiale video create de specialiştii muzeului, cu subiecte ştiinţifice sau 

care popularizează expoziţiile, workshop-urile, sau alte produse culturale dedicate publicului. 

Instituţia îşi popularizează activităţile şi prin intermediul cele 3 site-uri, ale Complexului Muzeal, a 

Observatorului Astronomic şi Revistei Ştiinţifice ”Studii şi comunicări”, paginile de Facebook ale 

Observatorului Astronomic, Muzeului de Ştiinţele Naturii şi Complexului muzeal şi a canalului de 

YouTube al instituției. 

Vizibilitatea instituţiei a fost crescută şi prin îmbogăţirea materialelor publicitare. Activitatea 

de marketing cultural a fost intensă, iar răspunsul utilizatorilor din online s-a concretizat astfel: 

Răspunsul comunităţii la proiectele implementate de instituţie, s-a concretizat în anul 2022 

astfel: 

- numărul total de beneficiari înregistrat în perioada de raportare este de 55.175 beneficiari; 

- numărul materialelor publicitare achiziţionate contra cost de publicul larg a fost de 9963 

buc., (cărţi 166 bucăți., pliante 2083 bucăți, vederi 690 bucăți., fly-ere, 398 bucăți. și 

suveniruri - 6626 bucăți.), reprezentând 253,57% raportat la numărul de materiale 

publicitare vândute în anul anterior de raportare (2021 - 3929 bucăți); 

- se constată creşterea numărului ştirilor şi articolelor în mass-media şi în social media: 440 

articole/postări menționate în cel puțin 1088 surse, dintre care, 98 articole, interviuri, 

reportaje, emisiuni radio şi TV preluate de cel puţin 370 ori şi 342 postări ale materialelor 

publicate în mediul virtual, preluate de 718 ori; 

- în anul 2022 site-ul instituţiei a fost accesat de 19.211 vizitatori unici, evidențiați lunar. În 

același an, site-ul ”Studii și Comunicări“ a fost accesat de 401 vizitatori iar site-ul 

Observatorului Astronomic a fost accesat de 35.675 vizitatori. 

 

Manifestări desfăşurate în anul 2022, în imagini 

 

În cazul fiecărei activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2022, s-au realizat fotografii şi 

mărturii video, materiale care au intrat în arhiva digitală a instituţiei. 

Pentru exemplificare, am ales câteva imagini din cadrul celor mai importante manifestări 

desfăşurate în anul 2022, în cadrul Complexului muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău. 

 
 

Zilele Complexului Muzeal de Științele Naturii 12 - 13.05.2022 
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Aspecte din cadrul manifestării „Noaptea Europeană a Muzeelor” - 14.05.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ziua Mondială a Muzeelor 18.05.2022 
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Festivalul științelor, ediția a VI-a – 24 - 27.05., 31.05. - 03.06. şi 07.06. - 10.06. 

 

 
  

Atestat mural – 11 - 18.06.2022 proiect Zid Art 
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Lansare de carte - „12 UMBRE” de Cătălin Beldea - Îndrăgostit de eclipse 25.06.2022 

  

 
 

“Studiu de caz: Natura” - atelier senzorial 19.07.2022 
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Proiecte cultural educaţionale realizate în anul 2022 

 
Nr. 

crt. 
Instituția Denumirea proiectului Perioada de 

desfășurare 

1.  
Colegiul Național Pedagogic 

”Ștefan cel Mare” Bacău 

Prof. Ionașcu Cristina 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

- activități la școală/ - prezentări multimedia 

”Sistemul Solar”; 

itinerare expoziție - ”Noutăți în astronomie” 

13 - 14 ianuarie 2022 

 

 

13 - 20 ianuarie 2022 

2.  Școala Gimnazială ”Mihail 

Sadoveanu” Bacău 

Grădinița cu program prelungit ”Crai 

Nou” 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 

29 

Proiect Local de Parteneriat - 

”Pădurea - Prietena noastră” 

Domeniul Educație Ecologică 

Protocol de colaborare - activități/vizitare. 

 

An şcolar: 2022 - 2023 

 

An școlar: 2022 - 2023 

 

3.  Școala Gimnazială ”Mihail 

Sadoveanu” Bacău 

Grădinița cu Program Prelungit „ 

Crai Nou” 

Protocol de colaborare - Proiect educațional 

”Pic, pic, pic… un strop de apă” 
01 - 02 februarie 2022 

4.  
Școala Gimnazială ”Nicolae 

Bălcescu” 

Prof. Paloșanu Elena 

Protocol de colaborare - Proiect educațional 

”Sistemul Solar”; 

- activități la școală - prezentări 

multimedia/vizite 

01 februarie - 15 iunie 

2023 

5.  

Școala Postliceală FEG, Bacău 

Protocol de colaborare - Proiect cultural - 

educațional ”Viața secretă a plantelor” - 

Activitate educativă: Cum se face un ierbar? 

februarie - martie 2022 

6.  Grădinița cu Program Prelungit 

Magic English Bacău 

Profesor Alina Pușcalău 

Protocol de colaborare 

Proiect educațional - Să învățăm Universul - 

vizitare/activități, prezentări multimedia 

An școlar 2021 - 2022 

03.02 2022 

7.  
Colegiul ”N.V. Karpen” Bacău 

Grădinița cu program Prelungit 

Bambi Prof. Tapalagă Andra Elena 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

- activități la grădinița/prezentări multimedia 

”Sistemul Solar”; 

 

14 - 16 februarie 2022 

8.  Școala Gimnazială ”Alexandru cel 

Bun” Bacău 

Profesor înv. primar 

Ciupală Angela 

Protocol de colaborare 

Proiect Educaţional -  ”Călătorie în Spațiul 

Cosmic” - activități, prezentări multimedia 

la scoală 

17 februarie 2022 

9.  
Şcoala Gimnazială  Nr.10 Bacău 

Prof. Hodoroabă Ana 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional; 

-”Călătorie in Spațiul Cosmic”; activități la 

școala / prezentări multimedia; 

An școlar 2021 - 2022 

21 februarie 2022 

 

10.  
Școala Gimnazială ”Nicu Enea” 

Bacău 

Protocol de colaborare 

Proiect cultural educațional - ”Din lumea 

animalelor preistorice” 

An școlar 2022 - 2024 

22 - 23 februarie 2022 

11.  Școala Gimnazială „Alexandru cel 

Bun” Bacău 

Profesor înv. primar 

Iosub Lenuța 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

-”Călătorie in Spațiul Cosmic”; activități la 

școala/prezentări multimedia; 

An școlar 2021 - 2022 

22 februarie 2022 

 

12.  Școala Gimnazială ”Alexandru cel 

Bun” Bacă 

Profesor înv. primar 

Iosub Lenuța 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

-”Sistem Solar”; activități la 

școala/prezentări multi-media; 

22 februarie 2022 

 

13.  Școala Gimnazială ”Miron Costin” 

Bacău; Fundația de Sprijin  

Comunitar; Palatul Copiilor Bacău 

Protocol de colaborare - Proiect cultural - 

educațional ”Pădurea - ecosistem complex” 

februarie - martie 2022 

14 - 28 februarie 2022 

14.  Inspectoratul Școlar Județean Bihor - 

Liceul de Arte Oradea 

Profesor Salomeea Velea 

Protocol de colaborare 

Proiect educativ - ”Călătorie în Univers” - 

prezentări multimedia on-line: 

Februarie - martie 2022 
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-”Sistemul Solar” 

- ”Universul” 

- expoziției itinerante - ”Universul invizibil” 

15.  
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 

Profesor Solomon Elena 

Protocol de colaborare - Proiect educațional 

”Sistemul Solar”; 

- activități la școală/prezentări multi-media 

An școlar 2021 - 2022 

28 februarie 2022 

 

16.  Școala Gimnazială ”Alexandru cel 

Bun” Bacău 

Profesor înv. primar 

Alina Cristina Solomon 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

- ”Călătorie in Spațiul Cosmic”; activități la 

școala/prezentări multi-media; 

An școlar 2021 - 2022 

22 – 23 - 25 februarie 

2022 

 

17.  Școala general a Liceului Tehnologic 

Bacău 

Prof. Oana Dănăilă 

Protocol de colaborare - Proiect educațional 

–”Să învățăm Universul și Misiuni Spațiale” 
Februarie 2022 

18.  Școala Gimnazială ”Octavian Voicu” 

Bacău 

Prof. înv. preșcolar 

Diaconu Florina-Gica 

Protocol de colaborare - vizitare/activități 

interactive, instructive - educative. 
An școlar: 2022 - 2024 

19.  Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” 

Bacău 

 

Protocol de colaborare - Proiect cultural - 

educațional 

Plantele - sursă de viață 

02 - 09 martie 2022 

20.  Școala Gimnazială ”Octavian Voicu” 

Bacău 

Profesor Aurora Adina 

Protocol de colaborare - vizitare/activități 

interactive, instructive - educative. 

Sem. II 

An școlar 2021 - 2022 

 

21.  Inspectoratul Școlar Județean Bihor 

Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul ” 

Oradea 

Profesor Bălan Agnes Ramona 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

- prezentări multimedia on-line ”Incursiune 

în spațiul cosmic”; 

itinerare expoziție - ”Noutăți în astronomie” 

Martie - aprilie 

04 martie 2022 

22.  Școala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Grădinița cu Program Prelungit 

Nr.21 Bacău, 

Educator Macovei Ana-Maria 

Educator Cojocaru Alina 

Protocol de colaborare - vizitare/activități; 

prezentări multi-media la 

muzeu/școală/grădiniță 

An școlar 2022 - 2024 

23.  
Școala Gimnazială ”Alexandru cel 

Bun” Bacău; 

Prof. înv. primar Nistor Margareta 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

–”Călătorie în Spațiul Cosmic”; activități la 

școala/prezentări multi-media; 

An școlar 2021 - 2022 

10 și 11 martie 2022 

 

24.  Școala Gimnazială ”Alexandru cel 

Bun” Bacău; 

Prof. înv. primar Blănaru Petronela 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

-”Sistem Solar”; activități la 

școala/prezentări multi-media; 

Martie 2022 

25.  Colegiul Național ”Ferdinand I” 

Bacău 

Prof. înv. primar Antohe Cristina 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

-„Călătorie în Spațiul Cosmic”; activități la 

școala/prezentări multi-media; 

An școlar 2021 - 2022 

07 - 09 martie 2022 

 

26.  Liceul Tehnologic ”Jacques M. 

Elias” Sascut Bacău 

Prof. Măgirescu 

Protocol de colaborare - Proiect educațional 

”Sistemul Solar”; 

- activități la școală/prezentări multi-media 

An școlar 2021 - 2022 

14 martie 2022 

27.  
Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa” 

Bacău 

Protocol de colaborare - vizitare/activități în 

cadrul proiectului Erasmus + ”WATER 

GARDEN” 

14 - 25 martie 2022 

28.  
Școala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. înv. primar Daniela-Mihaela 

Rebegea 

Protocol de colaborare 

Proiect  educațional - Prezentare 

comparativă a Planetelor Sistemului Solar - 

vizite/activități/prezentări multi-media 

An școlar 2021 - 2022 

16 martie 2022 

29.  
Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan 

Cuza” Bacău 

Prof. înv. primar Mariana Vrăjmașu 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

- activități la școală/prezentări multi-media 

”Planetele”; 

itinerare expoziție - ”Noutăți în astronomie” 

7 - 9 - 11 martie 2022 
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30.  
Școala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. înv. primar Denisa Giorgiana 

Florea 

Protocol de colaborare 

Proiect  educațional - Prezentare 

comparativă a Planetelor Sistemului Solar - 

vizite/activități/prezentări multi-media 

An școlar 2021 - 2022 

16 martie 2022 

31.  
Școala Gimnazială ”Alexandru Piru” 

Mărgineni, Bacău 

Profesor Lilioara Florea 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

- activități ; prezentări multi-media la școală. 

- ”Stația Spațială Internațională”; - itinerare 

expoziție ”Universul invizibil”; 

16 martie 2022 

32.  Școala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. înv. primar Roxana - Giorgiana 

Bulai; Mirela Asalomia; Carmen 

Marin; 

Protocol de colaborare 

Proiect  educațional - Prezentare 

comparativă a Planetelor Sistemului Solar - 

vizite/activități/prezentări multi-media 

An școlar 2021 - 2022 

16 martie 2022 

33.  

Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. înv. primar Agop Ana-Maria, 

Protocol de colaborare 

Proiect Educaţional - Prezentare 

comparativă a Planetelor Sistemului Solar - 

vizite/activități/prezentări multi-media 

An şcolar 2021 - 2022 

17 martie 2022 

34.  

Școala Gimnazială Luncani, Bacău 

Prof. înv. primar Irina Kincses 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

- activități ; prezentări multimedia la școală. 

– ”Din tainele Universului”; - itinerare 

expoziție „Noutăți în astronomie” 

16 martie 2022 

35.  

Școala Gimnazială Barați, Bacău 

Profesor Cristina Timofte 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

- activități ; prezentări multi-media la școală 

–”Sistemul Solar” 

17 martie 2022 

36.  Colegiul ”N.V. Karpen” Bacău 

Prof. Roxana Matei 

Proiect Educaţional - Curenții meteorici și 

aurorele polare 

21 martie 2022 

37.  
Şcoala Gimnazială ”Spiru Haret” 

Bacău 

Prof. înv. primar Simona Sofronie 

Protocol de colaborare 

Proiect Educaţional - Să învățăm Universul 

și Misiuni Spațiale - 

vizite/activități/prezentări multimedia 

An şcolar 2021 - 2022 

25 martie 2022 

38.  Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” 

Profesor Irina Grigoraș 

Grădinița cu Program Prelungit 

Nr.23,  Bacău 

Protocol de colaborare 

Proiect Educaţional - Să învățăm Universul - 

vizite/activități/prezentări multi-media 

An şcolar 2021 - 2022 

24 - 31 martie 2022 

39.  Inspectoratul Școlar Județean Bihor 

Liceul Teoretic ”Constantin Șerban” 

Aleșd 

Prof. Flavia Marta Ionoi Pereț 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

- prezentări multimedia on-line ”Planetele”; 

 

Martie 2022 

40.  
Şcoala Gimnazială ”Ion Luca” Bacău 

Prof. Leahu Laura 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Sistemul Solar” 

activități/prezentări multi-media 

An şcolar 2021 - 2022 

29 - 30 martie 2022 

41.  Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” 

Bacău; Fundația de Sprijin  

Comunitar; Centrul Mozaik; Palatul 

Copiilor Bacău 

Protocol de colaborare - 

Proiect cultural - educațional ”Respirația - 

arborele vieții” 

 

februarie  - martie 2022 

martie - aprilie 2022 

 

42.  

Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. înv. primar Agop Ana-Maria 

Protocol de colaborare 

Proiect Educaţional de informare și 

documentare in domeniul științei - 

vizite/activități 

An şcolar 2021 - 2022 

30 martie 2022 

43.  
Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. înv. primar Roxana -Giorgiana 

Bulai 

Protocol de colaborare 

Proiect Educaţional de informare și 

documentare în domeniul științei 

vizite/activități 

An şcolar 2021 - 2022 

30 martie 2022 

44.  Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău Protocol de colaborare An şcolar 2021 - 2022 
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Prof. înv. primar Denisa -Giorgiana 

Florea 

Proiect Educaţional de informare și 

documentare în domeniul științei 

vizite/activități 

30 martie 2022 

45.  Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. înv. primar Butnărescu Andreea 

Protocol de colaborare 

Proiect Educaţional de informare și 

documentare în domeniul științei 

vizite/activități 

An şcolar 2021 - 2022 

30 martie 2022 

46.  Școala Gimnazială ”Miron Costin” 

Bacău 

Prof. Buzduga Alina Maria 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Sistemul Solar” 

activități/prezentări multimedia 

An şcolar 2021 - 2022 

25 - 28 - 29 - 30 - 31 

martie și 01 - 04 aprilie 

47.  Şcoala Gimnazială „Octavian Voicu” 

Bacău 

Grădinița ”Dumbrava Minunată” 

Proiect cultural educațional ”Ziua 

Internațională a Păsărilor” Arii de 

importanță avifaunistă din judetul Bacău 

01 aprilie 2022 

48.  Şcoala Gimnazială ”Alexandru cel 

Bun” Bacău 

Profesor Leibu Angela 

Protocol de colaborare - 

Proiect Educațional - Povestea Stupului - 

vizite/activități 

An şcolar 2021 - 2022 

martie - iunie 2022 

49.  Şcoala Gimnazială ”Alexandru Piru” 

Bacău 

Profesor Timofte Maria Cristina 

Protocol de colaborare - 

Proiect Educațional - Povestea din stupul de 

albine - vizite/activități 

An şcolar 2021 - 2022 

martie - iunie 2022 

50.  Colegiul ”Ferdinand I” Măneciu 

Prahova 

Prof. Despan Gabriela 

Protocol de colaborare 

Proiect Educaţional - Astronomia din 

perspectiva începătorului - vizite/activități 

An şcolar 2021 - 2022 

01 aprilie 2022 

51.  Şcoala Gimnazială ”George 

Bacovia” Bacău 
Protocol de colaborare - vizite/activități 

Aprilie 2022 

 

52.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Prof. înv. primar Poianu Mirela 

Protocol de colaborare - vizite/activități 

Aprilie 2022 

53.  Grădinița cu PN și PP ”Benthal” 

Bacău 
Protocol de colaborare - vizite/activități 

Aprilie 2022 - aprilie 

2023 

54.  Grădinița cu Program Prelungit 

Nr.17, Structură a Școlii Gimnaziale 

”Alexandru cel Bun” 

Ignat Daniela 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Sistemul Solar” 

activități/prezentări multimedia la grădiniță 

An şcolar 2021 - 2022 

01 aprilie 2022 

55.  Grădinița cu Program Prelungit 

Nr.17, Structură a Școlii Gimnaziale 

”Alexandru cel Bun” 

Sandu Simona 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Sistemul Solar” 

activități/prezentări multimedia la grădiniță 

An şcolar 2021 - 2022 

01 aprilie 2022 

56.  Școala Gimnazială nr.1 Pîncești, 

Bacău 

Prof. Iulia Roșu 

Proiect Educaţional 

Să învățăm Universul - vizite/ activități - 

prezentări multimedia la școală 

06 aprilie 2022 

57.  Școala Gimnazială ”Nicolae 

Bălcescu”- Grădinița ”Sfânta Maria”, 

Bacău 

Protocol de colaborare - 

Proiect Cultural - Educațional 

Bogățiile Pădurii 

martie - aprilie 2022 

6 aprilie 2022 

58.  Școala Gimnazială ”Ioniță Sandu 

Sturdza” Săucești nr.1, Bacău 

Prof. înv. primar Elena Durac 

Proiect Educaţional 

Să învățăm Universul - vizite/ activități - 

prezentări multimedia la școală 

07 aprilie 2022 

59.  Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. înv. primar Iscu Anca Gabriela 

Prof. înv. primar Solomon Elena 

Proiect cultural educațional ”Viața Secretă a 

Plantelor” - Din tainele plantelor medicinale 

aprilie - mai 2022 

07 aprilie 2022 

60.  Palatul Copiilor Bacău Protocol de colaborare - organizarea unei 

expoziții în incinta Muzeului de St. Naturii - 

vernisată cu ocazia Zilei Mondiale a 

Sănătății 

07 aprilie 2022 

61.  Colegiul Tehnic de Comunicații ”N. 

V. Karpenʺ Bacău 

Proiect de activitate extracuriculară 

PRIETENII NATURII 

07 - 08 aprilie 2022 
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62.  Inspectoratul Școlar Județean Bihor 

Şcoala Gimnazială ”Alexandru 

Roman”, Aușeu, jud. Bihor 

Profesor Simona Hanga 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Sistemul Solar” - 

prezentări multi-media on-line 

8 aprilie 2022 

63.  Şcoala Gimnazială ”Nicu Enea” 

Bacău 

Prof. înv. primar Antohi Nelia Mirela 

Prof. înv. primar Ursan Diana 

Proiect educațional 

”Sistemul Solar” - activități la școală 

11 - 12 aprilie 2022 

64.  Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan 

Cuza” Bacău 
Protocol de colaborare - vizite/activități 

12 - 13 aprilie 2022 

65.  
Colegiul ”Mihai Eminescu” Bacău 

Profesor Constantina Hulea 

Protocol de colaborare - vizite/activități 

participare la vernisarea expoziției de 

fotografie ”Florile Dobrogei Continentale” 

11 - 15 aprilie 2022 

66.  
Școala Gimnazială ”Nicu Enea” 

Bacău 

Protocol de colaborare - Proiect cultural 

Educațional - Viețuitoarele marine de ieri și 

de azi 

11 - 15 aprilie 2022 

67.  Școala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” 

Roman 

Prof. Cazacu Ramona Ionela 

Protocol de colaborare - 

Proiect  educațional ”Sistemul Solar” 

activități/prezentări multimedia - la Şcoala 

An şcolar 2021 - 2022 14 

aprilie 2022 

68.  Școala Gimnazială ”Ion Rotaru” 

Valea lui Ion, comuna 

Blăgești/Bacău 

Prof. Năstase Ionela 

Protocol de colaborare - vizite/activități 

Proiect educațional ”Sistemul Solar” 

 

09 aprilie - 21 mai 2022 

69.  
Școala Gimnazială Nr.1 Matca Galați 

Prof. Țanu Daniela 

 

Protocol de colaborare - 

Proiect  Educaţional - Călătorie în Spațiul 

Cosmic - vizite, activități; - prezentări 

multimedia - online 

An şcolar 2021 - 2022 

09 aprilie - 03 mai 2022 

70.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Prof. înv. primar Spiridus Geanina 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

aprilie 2022 

71.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Prof. înv. primar Lehăduș Mioara 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

aprilie 2022 

72.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Prof. înv. primar Avram Mona 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

aprilie 2022 

73.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Prof. înv. primar Ploianu Mirela 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

aprilie 2022 

74.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Prof. înv. primar Marcu Iuliana 

 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

aprilie 2022 

75.  
Grădinița nr.18, Bacău 

Adriana Nica 

Protocol de colaborare - vizite/activități 

Proiect Educaţional ”Să învățăm universal și 

Misiuni Spațiale” 

Aprilie 2022 

76.  
Şcoala Gimnazială ”George 

Bacovia” Bacău 

Prof. Vițălaru Lăcrămioara Nicoleta 

Protocol de colaborare - 

vizite 

An şcolar 2021 - 2022 

aprilie - mai 2022 

77.  
Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. înv. primar Iscu Anca Gabriela 

Prof. înv. primar Solomon Elena 

Proiect cultural educațional ”Noi reciclăm, 

nu poluăm” 

aprilie - mai 2022 

 

78.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

Mai 2022 
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Prof. înv. primar Botezatu Laura 

79.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Prof. înv. primar Birleanu Monica 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

mai 2022 

80.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Prof. înv. primar Boghiu Leontina 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

mai 2022 

81.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Prof. înv. primar Ungureanu Oana 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

mai 2022 

82.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Prof. înv. primar Ivu Cristina 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

mai  2022 

83.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Bacău 

Prof. înv. primar Doltu Mihaela 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

mai 2022 

84.  
Şcoala Gimnazială  Nr.10 Bacău 

Prof. Gutunoi Sorin 

 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Universul” - prezentări 

multimedia; activități; 

- itinerare expoziție ”Universul invizibil”; 

05 mai 2022 

85.  Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

RM Sărat 

Protocol de colaborare - 

Vizită 

06 mai 2022 

86.  
Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 

Bacău 

Prof. înv. primar Gena Sandu 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional - Prezentare comparativă 

a planetelor sistemului solar - 

vizite/activități 

An şcolar 2021 - 2022 

06 mai 2022 

87.  Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 

Bacău 

Prof. înv. primar Florentina Dima; 

Cornelia Agnes Dodan; Norina-

Daniela Bulai 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional - Prezentare comparativă 

a planetelor sistemului solar - 

vizite/activități 

An şcolar 2021 - 2022 

06 mai 2022 

88.  
Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 

Bacău 

Prof. înv. primar Motoca Anca-Elena 

Protocol de colaborare - 

Proiect  educațional - Prezentare 

comparativă a planetelor sistemului solar - 

vizite/activități 

An şcolar 2021 - 2022 

09 mai 2022 

89.  
Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 

Bacău 

Prof. înv. primar Meșniță Cezărica 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional - Prezentare comparativă 

a planetelor sistemului solar - 

vizite/activități 

An şcolar 2021 - 2022 

Mai 2022 

90.  Școala Gimnazială ”Miron Costin” 

Bacău 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An şcolar 2021 - 2022 

10 - 11 mai 2022 

91.  Şcoala Gimnazială ”Alecu Russo” 

Grădinița cu P.P nr. 27 Bacău 

Prof. înv. preșcolar Ciobanu Roxana 

Beatrice 

Protocol de colaborare - 

Proiect Educaţional - Să învățăm Universul - 

vizite/activități 

12 - 13 mai 2022 

92.  Școala Gimnazială ”Mihail 

Sadoveanu” 

Prof. Popovici Alina 

 

Protocol de colaborare - 

Proiect Educaţional 

Apicultura meseria mea - ”Povestea 

albinuței Maia” 

An  școlar 2021 - 2022 

14 - 15 mai 2022 

93.  Școala Gimnazială ”Mihail 

Sadoveanu” 

Prof. Isop Mariana-Carmen 

 

Protocol de colaborare - 

Proiect Educaţional 

Apicultura meseria mea - ”Povestea 

albinuței Maia” 

An  școlar 2021 - 2022 

martie - iunie 2022 

94.  Școala Gimnazială ”Grigore 

Tăbăcaru” Hemeiuși, Bacău 

Prof. Ureche Alina Isabela 

Protocol de colaborare - 

Proiect  Educaţional 

An școlar 2021 - 2022 

martie - iunie 2022 
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 Apicultura meseria mea - ”Povestea 

albinuței Maia” 

95.  Școala Gimnazială ”Alexandru Piru” 

Mărgineni, Bacău 

Prof. înv. primar Neagu Ramona 

Proiect de parteneriat Educaţional - ”Din 

tainele albinelor” 

An școlar 2021 - 2022 

aprilie - iunie 2022 

96.  Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan 

cel Mare” Bacău 

Proiect educațional - Sănătatea mediului 

Sănătatea noastră! 

martie - septembrie 2022 

97.  Școala Gimnazială nr.1 Pâncești, 

Bacău 

Prof. Moisă Adriana - Claudia 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

An școlar 2021 - 2022 

20 mai 2022 

98.  Asociația Clubul Sportiv ”Tandem 

Arena” București 

Acord de Parteneriat (org. atelier de 

fizică/chimie/astronomie) 

23 mai 2022 

99.  
Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” 

Bacău 

Prof. Gabriela Stan 

Protocol de colaborare - 

Proiect Educaţional - ”Călătorie în spațiul 

cosmic” - prezentări multi-media; itinerare 

expoziție - ”Universul invizibil” la școală 

24 mai 2022 

100.  Școala Gimnazială ”Vasile Borcea” 

Berești Bistrița, Bacău 

Prof. Dordea Camelia 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Sistemul Solar” - 

prezentări multimedia la școală 

25 mai 2022 

101.  

Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. Dana Elena Sturzu 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Planetele” - prezentări 

multi-media; - itinerare expoziție ”Noutăți în 

astronomie” la școală 

25 mai 2022 

102.  Școala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. Iscu Anca Gabriela 

Proiect cultural Educaţional - ”Noi reciclăm, 

nu poluăm” 

16 mai 2022 

103.  

Școala Gimnazială ”Mihai 

Eminescu” Lespezi, Bacău 

Prof Cuțic Ctin Radu 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

- activități la școală/prezentări multimedia - 

”Stația Spațială Internațională” ; 

itinerare expoziție - 

”Universul invizibil” 

17 - 20 mai 2022 

104.  Școala Gimnazială ”Ion Luca” Bacău 

Prof. înv. primar Leahu Laura - 

Elena 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor 

mai 2022 

105.  
Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan 

Cuza” Bacău 

Prof. Coteanu Eugenia 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional - prezentări multi-media; 

activități; 

- itinerare expoziție ”Universul invizibil”; 

mai - iunie  2022 

106.  Şcoala Gimnazială Luizi Călugăra 

Prof. Ichim Elena 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional - ”Planetele” 

mai 2022 

107.  Școala Gimnazială ”Miron Costin” 

Bacău 

Prof. Buzduga Alina Maria 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Sistemul Solar” 

activități/prezentări multi-media 

mai 2022 

108.  
Colegiul ”N. V. Karpen” Bacău 

 

Protocol de colaborare - Susţinere Proiect 

Internațional Educațional Bacău-Costești, R. 

P. Moldova 

iunie 2022 

109.  Școala Gimnazială ”Dr. Al. Șafran” 

Bacău 

Prof. Tabarcea Mihaela 

Protocol de colaborare - 

Proiect  Educaţional - Să învățăm Universul 

- vizite/activități 

02 iunie 2022 

110.  Școala Gimnazială ”Miron Costin” 

Bacău 

Prof. Beșa Cătălina Elena 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Sistemul Solar” - 

activități/prezentări multi-media - la școală 

An şcolar 2021 - 2022 

02 iunie 2022 

111.  Școala Gimnazială ”Miron Costin” 

Bacău 

Prof. înv. primar Matasă Elena 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Căsuța Păsărelelor” 

02 - 03 iunie 2022 

112.  Școala Gimnazială ”Ștefan Luchian” 

Moinești, Bacău 

Proiect Educaţional extracuricular 

”Împreună să ne cunoaștem județul” 

03 iunie 2022 

113.  Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 

Bacău 
Protocol de colaborare 

An școlar 2021 - 2022 

03 - 04 iunie 2022 
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Prof. Enache Dana Nicoleta; 

Chindruș Daniela 

Proiect Educaţional - Luna, Satelitul natural 

al Pământului 

114.  Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 

Bacău 

Prof. Guraliuc Lucica 

Protocol de colaborare 

Proiect Educaţional - Luna, Satelitul natural 

al Pământului 

An școlar 2021 - 2022 

03 - 04 iunie 2022 

115.  
Grădinița Oblio Bacău Protocol de colaborare - vizite 

An școlar 2021 - 2022 04 

iunie 2022 

116.  
Asociația ”Ingeniosus Drama” Bacău 

Proiect de regenerare urbană prin artă 

stradală ”Zidart” 

05 - 11 iunie 2022 

117.  
Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 

Bacău 

Prof. Aygan  Daniela 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional - Prezentare comparativă 

a planetelor sistemului solar - 

vizite/activități 

06 iunie 2022 

118.  Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 

Bacău 

Prof. Țâmpu Mariana 

 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional - Prezentare comparativă 

a planetelor sistemului solar - 

vizite/activități 

06 iunie 2022 

119.  Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 

Bacău 

Prof. Condei Dana 

 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional - Prezentare comparativă 

a planetelor sistemului solar - 

vizite/activități 

06 iunie 2022 

120.  Grădinița cu Program Normal Școala 

Gimnazială ”Domnița Maria” Bacău 

Trofor Alina Elena 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Sistemul Solar” - 

activități/prezentări multimedia - la grădiniță 

An şcolar 2021 - 2022 

06 iunie 2022 

121.  Grădinița cu Program Normal Școala 

Gimnazială ”Alecu Russo” Bacău 

Hoborici Luminița 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Sistemul Solar” - 

activități/prezentări multimedia - la grădiniță 

An şcolar 2021 - 2022 

06 iunie 2022 

122.  Școala Gimnazială ”Mihai 

Eminescu” Buhuși, Bacău 

Prof. Sandu Elena 

Protocol de colaborare - 

Proiect cultural-educațional ”Ziua Mondială 

a Oceanelor - Apa, esența vieții” 

07 - 08 iunie 2022 

123.  Școala Gimnazială ”Alexandru Piru” 

Mărgineni, Bacău 

Prof. Timofte Maria Cristina 

Protocol de colaborare - 

Proiect cultural-educațional ”Ziua Mondială 

a Oceanelor - Apa, esența vieții” 

07 - 08 iunie 2022 

124.  

Școala Gimnazială Găiceana , Bacău 

 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Să învățăm cerul” - 

vizite/activități/prezentări multimedia -la 

școală 

17 - 18 iunie 2022 

125.  
Școala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Prof. Iscu Gabriela 

 

Protocol de colaborare - 

Proiect  educațional ”Stația Spațială 

Internațională” - activități/prezentări 

multimedia - la școală 

An școlar 2021 - 2022 

22 iunie 2022 

126.  Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău 

 

Acord de parteneriat - Proiect educațional - 

„Vara de 10” 

Iunie 2022 

127.  Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” 

Bacău 

Parteneriat Educațional/vizite 

Vivariu/activități - perioada Şcoala de vară 

4 - 11 iulie 2022 

128.  Grădinița Magic English Protocol de colaborare - vizită 22 iulie 2022 

129.  

Parohia Ortodoxă Traian 

Preot Trofor Gavril 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional ”Stația Spațială 

Internațională” - activități/prezentări 

multimedia - la parohie 

25 iulie 2022 

130.  Parohia Ortodoxă Gheorghe Doja, 

jud. Bacău 
Protocol de colaborare/vizite 

26 iulie 2022 

131.  Școala Generală Ștefan cel Mare 

Buhuși, Bacă 

Prof. Ana Maria Pușcalău 

Protocol de colaborare - 

Proiect Educaţional - Să învățăm Universul - 

vizite/activități 

An școlar 2021 - 2022 

august 

132.  
Asociația ”Dă mai departe 2010” 

Prof. Aura Maxim 

Protocol de colaborare - 

Proiect Educaţional - Să învățăm Universul - 

vizite/activități 

17 august 2022 
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133.  
Parohia ”Sf. Dumitru” Narcisa Bacău 

Asistent social Felicia Bârdan 

Protocol de colaborare - 

Proiect Educaţional - Să învățăm Universul - 

vizite/activități 

20 august 2022 

134.  Liceul Teoretic ”Ion Borcea” Buhuși, 

Bacău 

Prof. Țânculescu Elena-Camelia 

Protocol de colaborare - Proiect Educaţional 

- Școala de vară B.E.S.T.- Borcea este 

școala ta! 

22 - 26 august 2022 

135.  Asociația Ortodoxia Tinerilor 

Claudiu Bălan 
Protocol de colaborare - vizită 

27 august 2022 

136.  Școala Gimnazială Nr.1 Onești, 

Bacău 

Prof. înv. primar Bolocan Mihaela 

Protocol de colaborare - vizită 

06 septembrie 2022 

137.  Școala Gimnazială Nr.1 Onești, 

Bacău 

Prof. înv. primar Laura Cozma 

Protocol de colaborare - vizită 

06 septembrie 2022 

138.  Școala Gimnazială Nr.1 Onești, 

Bacău 

Prof. înv. primar Monica Rusu 

Protocol de colaborare - vizită 

06 septembrie 2022 

139.  
Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” 

Bacău 

Protocol de colaborare/ Proiect Cultural 

Educațional - Patrimoniul Muzeal - Sursă de 

Educație Non - Formală - vizite/activități 

9 septembrie 2022 

140.  

Asociația Sine Qua Non 

Acord de parteneriat - Proiect cultural: - 

Porți deschise către civilizații. Tomis - 

Constanța MMXXII. Centenarul Încoronării. 

22 - 25 septembrie 2022 

Constanța 

141.  Școala Gimnazială ”Alexandru Piru” 

Mărgineni, Bacău 

Proiect Educațional Local - Să protejăm 

animalele! 

04 octombrie 2022 

09 iunie 2023 

142.  Școala Gimnazială Nr.1 Onești, 

Bacău 

Prof. înv. primar Gologan Ramona 

Protocol de colaborare - vizită 

05 octombrie 2022 

143.  Școala Gimnazială Nr.1 Onești, 

Bacău 

Prof. înv. primar Schifirneț Loredana 

Protocol de colaborare - vizită 

05 octombrie 2022 

144.  Școala Gimnazială ”Sf. V. Ștefan cel 

Mare” Onești, Bacău 

Prof. înv. primar Stan Mirela 

Protocol de colaborare - vizită 

05 octombrie 2022 

145.  
Colegiul Național ”Gheorghe 

Vrânceanu” Bacău 

Prof. Apetroaiei Cristina 

Protocol de colaborare - Proiect Educațional 

- ”Planetele” 

prezentări multimedia 

itinerare expoziție - Noutăți în astronomie 

6 octombrie 2022 

146.  Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” 

Bacău - Grădinița cu PP ”Raza de 

Soare” 

Acord de parteneriat - Proiect Educaţional - 

”Roadele toamnei” 

octombrie 2022 

iunie 2023 

147.  Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 

Bacău 
Protocol de colaborare - vizite 

octombrie 2022 

iunie 2023 

148.  Școala Gimnazială Specială ”Maria 

Montessori” Bacău 

Prof. Vraciu Adriana Daniela 

Protocol de colaborare - vizite 

An şcolar 2022 - 2023 

149.  Școala Gimnazială ”Alexandru Piru” 

Mărgineni Bacău 
Protocol de colaborare - vizite 

An şcolar 2022 - 2023 

150.  
Școala Gimnazială ”Alexandru cel 

Bun” Bacău 

Prof, ignat Daniela Maria 

Protocol de colaborare - Proiect educațional 

- ”Sistemul Solar” 

activități la școală 

vizite la Observatorul Astronomic 

An școlar 2022 - 2023 

 

14 octombrie 2022 

31 martie 2023 

151.  Școala Gimnazială ”Domnița Maria” 

Bacău 

Prof. Juverdeanu Ana 

Protocol de colaborare - Proiect educațional 

- Statia Spațială Internațională - 

activități/prezentări multi-media 

20 octombrie 2022 
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152.  

Colegiul Național ”N. V. Karpen” 

Bacău 

Protocol de colaborare - Proiect Educaţional 

”Grădina senzorială - Călătorie în lumea 

simțurilor” 

octombrie - noiembrie 

2022 

02 noiembrie 2022 

153.  Școala Gimnazială ”Ion Strat ” 

Gioseni, Bacău 

Prof. înv. preș. Florea Bianca 

Protocol de colaborare - 

Proiect educațional - Sistemul Solar - 

activități la școală 

04 noiembrie 2022 

154.  
Colegiul Național ”Gheorghe 

Vrânceanu” Bacău 

Prof. Vancea Alisa Maria 

Protocol de Colaborare  Proiect Educațional 

-”Din tainele universului ” - prezentări 

multimedia - la liceu 

itinerare expoziție - ”Universul  invizibil ” 

noiembrie - decembrie 

2022 

155.  Școala Gimnazială ”Octavian Voicu 

” Bacău 

Prof. înv. preș. Diaconu Florina Gica 

Protocol de Colaborare - vizite/activități la 

școală 

Noiembrie 2022 

156.  Grădinița cu Program Normal 

Săucești, Bacău 

Prof. înv. Preș. Marian Ana-Maria 

Protocol de colaborare - 

Proiect Educaţional - Să învățăm Universul - 

prezentări multimedia la școală 

18 noiembrie 2022 

157.  Școala Gimnazială ”Octavian Voicu 

” Bacău 

Protocol de colaborare - Proiect cultural 

educațional - Fascinanta Lume a scoicilor 

Noiembrie 2022 

158.  Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă”, 

”Al. cel Bun ”, Colegiul Național 

”Vasile Alecsandri”- Bacău 

Prof. Boghiu Leontina; Leibu 

Angela;  Botezatu Ana Maria 

Protocol de colaborare Clubul de astronomie 

Matei Alexescu 

 

Noiembrie 2022 

159. â Inspectoratul Școlar Județean Bihor - 

Liceul de Arte Oradea 

Profesor Salomeea Velea 

Protocol de colaborare - Proiect Educaţional 

- Universul în nuanțe și culori 

Noiembrie 2022 

160.  Școala Gimnazială Nr.1 Bârsănești, 

structura Brătești , Bacău 

Prof. Oana-Elena Paraschiv 

Protocol de colaborare - vizite/activități 

Noiembrie - decembrie 

2022 

161.  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” 

Bacău 

Protocol de colaborare - Proiect cultural 

Educaţional - ”Pădurea, ecosistem complex” 

Noiembrie - decembrie 

2022 

162.  Școala Gimnazială ”Mihail 

Sadoveanu” Bacău , Grădinița cu PP 

”Crai Nou” 

Protocol de colaborare - vizite/activități în 

cadrul Proiectului - Dezvoltare prin 

colaborare 

An școlar 2022 - 2023 

163.  
Direcția de asistență socială a 

Municipiului Bacău; UNICEF 

ROMÂNIA 

Acord de colaborare - in cadrul proiectului 

”România pentru fiecare copil” vizită, 

activitate în jurul bradului ”În căutarea lui 

Moș Crăciun” 

09 decembrie 2022 

164.  Școala Gimnazială ”AL.I. Cuza” 

Bacău 

Acord de parteneriat - Proiect Educaţional - 

”Viitorul suntem noi” 

An şcolar 2022 - 2023 

Mai 2023 

165.  Școala Gimnazială ”Mihail 

Sadoveanu” Bacău , Grădinița cu PP 

”Crai Nou” 

Protocol de colaborare - activitate la 

grădiniță - Povestim despre natură 

19 - 20 decembrie 2022 
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3. Filarmonica ”Mihail Jora” 

 

Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău este o instituţie publică de spectacole şi concerte care îşi 

desfăşoară activitatea în judeţul Bacău, fiind la rândul său integrată în sistemul naţional al instituţiilor 

de concerte. Activitatea de bază a filarmonicii se desfăşoară în clădirea ”Ateneu”, sediul situat în 

Bacău, strada Războieni 22, clădire ce conţine sala de concerte, dar şi spaţii de studiu pentru 

instrumentişti şi birouri. De asemenea, faptul că Filarmonica din Bacău, înfiinţată în anul 1956, este 

a doua cea mai veche din Moldova (după cea din Iaşi, înfiinţată în 1942), oferă un argument în plus 

afirmaţiei potrivit căreia instituţia care poartă numele marelui Mihail Jora reprezintă unul dintre 

pilonii culturali ai zonei.  

Prima parte a anului 2022 s-a desfăşurat încă sub ameninţarea pandemiei de covid, având atât 

efecte directe (restricţii în privinţa numărului de spectatori, a programelor şi distribuirii 

instrumentiştilor), cât şi indirecte, legate de consecinţele asupra economiei globale. Filarmonica 

Bacău a reuşit o creştere constantă în ultimii ani, atât din punctul de vedere al imaginii cât şi al valorii 

şi diversităţii programelor prezentate publicului. 

 

Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleaşi 

comunităţi 

 

Colaborarea Filarmonicii ”Mihail Jora” cu alte entităţi, în anul 2022, a avut două direcţii 

principale: menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor şi proiectelor deja existente, respectiv 

identificarea unor noi direcţii în acest sens.  

Cele două festivaluri definitorii ale filarmonicii (”Zilele muzicii contemporane” şi ”Enescu, 

Orfeul moldav”) desfăşurate în lunile octombrie şi septembrie, au reprezentat punctul de plecare a 

acestor colaborări, datorită valorii şi tradiţiei îndelungate. Au fost reluate parteneriatele cu Conacul 

Buzdugan din localitatea Gheorghe Doja sau cu clubul Rotary din Oneşti. De asemenea, orchestra 

filarmonicii a revenit în Piaţa Tricolorului pentru trei seri de concerte, cu invitaţi speciali în luna 

august, în cadrul primei ediţii a Festivalului Serilor Băcăuane.  

Împreună cu Asociaţia ”Divas”, artiştii filarmonicii au adus în luna septembrie pentru prima 

dată în faţa publicului prezent, la Teatrul de vară ”Radu Beligan” opera ”Nabucco”, capodoperă a 

creaţiei lirice universale. Luna mai a consemnat o nouă ediţie a concertului dedicat celor mai 

promiţători elevi ai Colegiului Naţional de Arte ”George Apostu”, în care aceştia au avut posibilitatea 

de a se regăsi în rol solistic, acompaniaţi de orchestra noastră. Tot în luna mai, instrumentiştii 

Filarmonicii ”Mihail Jora” au participat la ediţia aniversară (cea cu numărul 30) a prestigiosului 

concurs pianistic ”Citta di Cantu”, desfăşurat în Italia.  

Conducerea filarmonicii s-a preocupat constant ca un număr cât mai mare de tineri să 

beneficieze de aceste programe, preocupare concretizată, începând din iunie 2022, în două proiecte 

desfăşurate în paralel: ”Filarmonica merge la şcoală” şi ”Muzica clasică pentru toţi”.”Filarmonica 

merge la şcoală” se desfăşoară în unităţile de învăţământ din municipiul Bacău, ”Muzica clasică 

pentru toţi” a dus instrumentiştii filarmonicii în alte localităţi din judeţ precum Ghimeş, Sărata sau 

Sănduleni, într-un parteneriat cu Asociaţia IDAS şi cu conducerile respectivelor unităţi de 

învăţământ. 

Tot la capitolul colaborări trebuie amintit parteneriatul cu Teatrul ”George Bacovia” prin care 

câţiva instrumentişti ai filarmonicii au participat la premiera piesei ”La Cenerentola” sau cel cu 

Catedrala Catolică ”Petru şi Pavel”, care a găzduit în luna septembrie concertul de deschidere a 

stagiunii 2022 - 2023. 
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Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi, ameninţări) 

 

Ca şi în perioadele anterioare, activitatea instituţiei a fost influenţată atât de elemente 

favorabile, cât şi de unele mai puţin pozitive. Stabilitatea financiară şi organizatorică oferite de către 

Consiliul Judeţean Bacău au creat un mediu de linişte, permiţând concentrarea pe proiectele artistice. 

De asemenea, sala proprie de concerte, construită special pentru specificul activităţii noastre 

reprezintă un mare plus, orchestra noastră beneficiind de una dintre cele mai bune acustici din ţară în 

sala ”Ateneu” (alte avantaje fiind prezenţa spaţiilor destinate studiului individual şi activităţilor 

administrative, sau locaţia centrală a sălii, uşor accesibilă pentru spectatori). Numărul mare de 

festivaluri (”Zilele muzicii contemporane”, ”Enescu, Orfeul moldav” ”Festivalul serilor băcăuane”) 

în care este prezentă orchestra filarmonicii, majoritatea cu mare tradiţie, contribuie la fixarea locului 

instituţiei noastre în elita artistică a ţării. O confirmare în plus în acest sens o reprezintă invitaţia 

primită de către Filarmonica ”Mihail Jora” în luna octombrie de a participa, pentru a patra ediţie 

consecutive, la unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din lume, Festivalul 

”George Enescu”, invitaţie care se va concretiza în două concerte cu invitaţi extraordinari, în data de 

21 septembrie 2022 în Bacău şi pe 24 septembrie 2022 la Bucureşti, în Sala Radiodifuziunii Române. 

 

Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

 

Afişajul tradiţional şi promovarea prin site-ul filarmonicii sau pagina de facebook a acesteia 

au reprezentat baza de la care s-a plecat la începutul anului 2022. În zona reţelelor sociale s-a încercat 

o mai bună vizibilitate, drept urmare a fost creată o pagină a filarmonicii si pe reţeaua instagram, 

pentru o expunere mai consistentă. În primele luni ale anului 2022, a fost încheiat un parteneriat cu 

platforma de vânzare online bilete.ro, prin care i s-a oferit publicului o modalitate confortabilă de a 

achiziţiona din timp bilete la concertele filarmonicii, beneficiind în acelaşi timp de vizibilitatea oferită 

de bilete.ro prin profilele sociale şi site-ul platformei. De asemenea, parteneriatele încheiate în aceeaşi 

perioadă cu Aeroportul Bacău şi radioul Jurnal.fm pentru promovare reciprocă, au dus la contactul 

sporit cu un alt gen de public, aspect care s-a reflectat în creşterea numărului de spectatori prezenţi la 

evenimentele instituției. 

Activitatea a beneficiat, în anul 2022, de o reflectare sporită şi în mass-media, dovadă în acest 

sens fiind articolele şi interviurile din ”Deşteptarea”. ”Adevărul”, Radio Cultural, Radio România 

Actualităţi etc. sau prezentarea evenimentelor găzduite de filarmonică în baza parteneriatului cu 

Jurnal.fm, amintit anterior. 

 

Grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei 

 

Grupurile ţintă ale activităţii filarmonicii sunt împărţite în mai multe categorii, în funcţie de 

gradul de interes manifestat faţă de evenimentele propuse. Publicul actual, ”fidel”, este reprezentat 

de către cei care vin în mod constant la aceste concerte, prezenţa lor fiind influenţată în mică măsură 

de programul sau invitaţii săptămânii respective. Publicul ocazional cuprinde spectatorii atraşi de 

evenimente extraordinare sau invitaţi speciali.  

 

Profilul beneficiarului actual 

 

Programele şi direcţiile alese de filarmonică susţin aceste idei prin direcţii bine definite: 

atenţie sporită acordată publicului tânăr şi integrarea unor repertorii şi spaţii neconvenţionale în 

stagiune. 

Prima direcţie vizează cele două programe descrise anterior (”Filarmonica merge la şcoală” 

şi ”Muzica clasică pentru toţi”). Desfăşurate sub forma unor concerte-lecţii cu o durată de aproximativ 

o oră şi susţinute de grupuri reduse numeric de muzicieni din cadrul Filarmonicii Bacău, aceste 
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întâlniri au avantajul că încurajează şi dialogul între spectatori şi instrumentişti, elevii putând astfel 

afla lucruri interesante sau inedite despre artă, despre cariera de muzician sau despre specificul 

fiecărui instrument în parte. Toate aceste întâlniri, atât cele din municipiul Bacău (Liceul Pedagogic, 

Liceul ”Dumitru Mangeron”), cât şi cele din alte localităţi din judeţ (Ghimeş, Sănduleni, Sărata etc), 

s-au încheiat prin promisiuni din partea ascultătorilor de a veni la Ateneul din Bacău pentru alte 

concerte. 

O a doua direcţie are în vedere locaţii şi repertorii mai puţin convenţionale care să completeze 

stagiunea clasică a instituţiei. Primul exemplu din anul 2022, în acest sens, este concertul desfăşurat 

în localitatea Gheorghe Doja (Conacul Buzdugan) în luna iunie, unde peste 800 de spectatori au 

asistat la concertul susţinut de orchestra filarmonicii, împreună cu Analia Selis. A urmat prima ediţie 

a Festivalului Serilor băcăuane (26,-,28 august), în cadrul căruia aproximativ 9000 de spectatori au 

urmărit muzicienii orchestrei noastre, în concertele care au avut loc în Piaţa Tricolorului (invitaţi fiind 

Ramiro Arista, Dixie Tram şi Ozana Barabancea). Şi deschiderea stagiunii muzicale 2022 - 2023, din 

luna septembrie, a avut loc într-un spaţiu mai puţin convenţional, gazda fiind în acest caz Catedrala 

Catolică ”Sfinţii Petru şi Paul”. 

Repertoriile au urmat aceeaşi tendinţă de diversificare, în special în prima parte a stagiunii 

2022-2023. Astfel, în afară de capodopere clasice aparţinând lui Ceaikovski, Beethoven, Elgar, Ravel, 

Strauss etc în programele Filarmonicii ”Mihail Jora”, şi-au făcut loc opera ”Bărbierul din Sevilla” în 

luna octombrie, o seară dedicată coloanelor sonore din filme celebre tot în octombrie, un concert în 

care orchestra şi alţi invitaţi au adus un omagiu formaţiei ABBA (noiembrie), concertul dedicat zilei 

de 1 decembrie cu lucrări folclorice românesti aranjate pentru orchestră simfonică sau concertul de 

Crăciun, având-o ca invitată pe Paula Seling. 

 

Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 

 

Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău şi-a continuat şi în anul 2022 parcursul ascendent din punct 

de vedere profesional, confirmarea cea mai concretă şi valoroasă, în acest sens, fiind invitaţia primită 

de la organizatorii festivalului ”George Enescu” de a participa la ediţia din 2023, prin două concerte 

susţinute în Bacău şi Bucureşti, alături de invitaţi de talie mondială. Este a patra ediţie consecutivă la 

care orchestra băcăuană participă, performanţă cu care doar câteva orchestre din ţară se mai pot 

mândri şi care pune Bacăul pe harta elitelor artistice ale lumii, alături de nume ca Royal 

Concertgebouw Orchestra, London Symphony Orchestra, Tonhalle Orchester Zurich, Cameristi della 

Scala etc. 

Un alt indicator al evoluţiei profesionale a orchestrei este reprezentat de invitaţii care doresc 

să colaboreze în calitate de dirijori sau solişti cu Filarmonica Bacău. De la începutul stagiunii 2022 - 

2023, sala Ateneu a găzduit în concerte sau recitaluri nume precum Theo Wolters, Sebastian 

Perlowski, Răzvan Stoica, Alexandru Tomescu, Sânziana Mircea sau Alain Paris, în timp ce partea a 

doua a stagiunii în curs va oferi posibilitatea publicului nostru să îi admire pe Alexandra Segal 

(câştigătoarea secţiunii pian a concursului ”George Enescu” în 2022), Joseph Suilen, Irmina Trynkos, 

Cristian Mandeal (primul concert dirijat în Bacău de marele maestru român), Walter Hilgers sau 

Maria Marica (caştigătoarea din 2022 a secţiunii de vioară a concursului „George Enescu”). 

Una dintre principalele direcţii urmărite este promovarea, prin evenimentele programate, a 

valorilor culturale locale, naţionale şi universale pe plan naţional şi internaţional. În această direcţie 

în 2022 se înscriu participarea orchestrei la prestigiosul concurs internaţional de pian ”Citta di Cantu”, 

concertul devenit tradiţie deja cu cei mai valoroşi elevi ai Colegiului Naţional de Arte ”George 

Apostu”, colaborarea cu Şcoala de pian ”Dragoş Lungu” pentru organizarea Concursului Chopin, 

atenţia acordată compozitorilor români, în cadrul repertoriului stagiunii, promovarea soliştilor şi 

dirijorilor de valoare români în diferite concerte şi recitaluri, continuarea festivalurilor de tradiţie 

organizate de instituţie, ”Enescu, Orfeul moldav” şi ”Zilele muzicii contemporane”. 
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Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare pentru mai buna funcţionare, după caz 

Organizarea angajaţilor Filarmonicii ”Mihail Jora” Bacău este realizată conform statului de 

funcţii aprobat de către Consiliul Judeţean Bacău. În anul 2022: 

- Conducere: 3 posturi: manager gr..II - 1 post, director adjunct gr.II - 1post, contabil șef 

gr.II - 1post; 

- Compartimentul artistic: 75 de posturi, după cum urmează: dirijor gr. -.IA 2 posturi, solist 

instrumentist gr.IA - 11 posturi, șef partidă gr.IA - 14 posturi, șef partidă gr.I - 3 posturi, 

șef partidă gr.II - 2 posturi, concert maestru gr.IA - 2 posturi, consultant artistic gr.IA - 1 

post, artist instrumentist gr.IA - 21 posturi, artist instrumentist gr.I - 9 posturi, artist 

instrumentist gr.II - 8 posturi, secretar PR gr.II - 2 posturi, șef orchestră gr.I - 1 post; 

- Compartiment deservire orchestră:muncitor calificat tr.I - 1 post, muncitor din activitatea 

specifică instituţiilor de spectacole sau concerte tr.I - 1 post; 

- Compartiment financiar contabil: referent de specialitate gr.IA - 2 posturi; 

- Compartiment popularizare spectacole: impresar artistic gr.IA - 1 post, muncitor din 

activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte tr.I - 1 post; 

- Compartiment secretariat-administrativ: inspector de specialitate gr.IA - 1post, referent de 

specialitate gr.I - 1 post, administrator tr.I - 1 post; 

- Compartiment întreţinere: portar - 1 post, îngrijitor - 1 post, muncitor din activitatea 

specifică instituţiilor de spectacole şi concerte tr.I - 1 post, muncitor calificat (fochist) ½ 

normă tr.I - 0,5 posturi. 

 

Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

 

Evaluarea instrumentiştilor şi a personalului administrativ se realizează anual în conformitate 

cu prevederile în vigoare, fiind analizate atât elementele profesionale, cât şi cele care ţin de integrarea 

în colectiv sau de relaţiile între colegi. De asemenea, prestaţia artistică a instrumentiştilor este 

analizată permanent de către responsabilii fiecărui compartiment sau partidă în parte, concluziile şi 

propunerile de îmbunătăţire fiind prezentate periodic managerului. Promovările sunt realizate 

conform legii, în funcţie de vechimea în muncă, de evaluările anuale ale activităţii şi de 

disponibilitatea statului de funcţii. 

Pe parcursul anului 2022 nu au existat momente care să impună sancţionarea membrilor 

colectivului filarmonicii, toate situaţiile în care au existat păreri în contradictoriu fiind rezolvate prin 

dialog. 

 

Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor 

 

În cursul anului 2022 s-a reuşit, cu sprijinul Consiliului Judeţean Bacău, înlocuirea conductei 

principale de apă din clădirea filarmonicii, o lucrare extrem de necesară în contextul în care conducta 

respectivă avea o vechime de peste 40 de ani şi prezenta numeroase urme de uzură şi reparaţii parţiale. 

Exista riscul concret al unei avarii care să producă daune majore clădirii şi instrumentelor şi totodată 

să afecteze grav desfăşurarea normală a activităţii noastre. Înlocuirea conductei amintite a permis şi 

renovarea parţială a sălii în care sunt păstrate partiturile instituţiei, care fusese la rândul ei afectată de 

numeroasele probleme ale ţevii de apă. 

 

Măsuri luate în urma controalelor, verificărilor din partea autorităţii sau altor 

organisme de control în perioada raportată 
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Anul 2022 a adus un singur control din partea Consiliului Judeţean Bacău, în care s-au 

clarificat anumite aspecte legate de procedura în care a fost conducta principală de apă a fost înlocuită. 

Conducerea şi toţi angajaţii Filarmonicii Bacău au avut în vedere respectarea prevederilor legale în 

vigoare, atât în compartimentul artistic, cât şi în cel administrativ. 

 

Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei 

 

Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al 

perioadei raportate 

                                                                                                                          - *mii lei- 
Nr.crt. Categoria Plan 2022 Realizat 2022 

 Total venituri, din care: 13.949 9870 

1. Venituri proprii 204 261 

2. Subvenţii/alocaţii 13745 9609 

 Total cheltuieli: 13.949 9870 

3. Cheltuieli de întreţinere din care: 

-cheltuieli de capital 

3503 

366 

1122 

366 

4. Cheltuieli de personal din care: 

-cheltuieli cu colaboratorii 

9487 

312 

8720 

305 

5. Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 

85 76 

6. Plăţi efectuate/concedii medicale recuperate 0 -48 

7. Cheltuieli cu beneficiarii din care: 

-din subvenţie 

-din venituri proprii 

570 646 

 

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 
Nr.crt. Criterii de performanţă Date privind evoluţia 

criteriilor  

   

1. Număr de premiere 30 

2. Număr de reluări 118 

3. Număr real de spectacole, din care: 

-la sediu 

-în alte locaţii 

71 

55 

16 

4. Număr de spectatori, din care: 

-la sediu 

-în alte locaţii 

14.862 

5392 

9470 

5. Număr de participări la festivaluri, gale, concursuri 10 

6. Număr de proiecte promovate, ca iniţiator sau partener 8 

7. Număr de apariţii în presă 112 

8. Realizare studii vizând cunoaşterea categoriilor de public 1 

 

Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin proiectul de management 

  

Se realizează prin raportare la Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management. 

Strategia culturală este reprezentată de suma acţiunilor instituţiei, având ca scop realizarea 

obiectivelor culturale pe termen mediu şi lung. Strategia propusă de Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău 

se sprijină pe câţiva piloni, precum colaborarea cu alte instituţii (ordonatorul de credit, alte organizaţii 

culturale, Inspectoratul Şcolar, Colegiul Naţional de Arte ”George Apostu”, organizatorii de 

festivaluri, agenţi economici din judeţul Bacău etc.), comuniunea în interiorul colectivului, 

comunicarea cu publicul şi cu partenerii sau creşterea semnificatică a rolului comunitar, prin 
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evenimente dedicate unui public cât mai divers, concerte educative, participarea la momentele 

importante ale judeţului sau sprijinirea tinerilor din zone defavorizate în privinţa interacţiunii cu arta. 

 

Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

 

Baza programelor propuse pentru perioada de management este reprezentată de stagiunea 

simfonică şi de cea camerală. În cadrul stagiunii simfonice s-a urmărit menţinerea numărului de 

evenimente din stagiunile precedente şi creşterea numărului de spectatori, a nivelului artistic şi a 

diversităţii programelor, în conformitate cu angajamentele asumate la începutul perioadei de 

management, iar răspunsul publicului, prin reacţie şi prezenţă, a confirmat corectitudinea acestor 

eforturi. Evenimentele camerale au păstrat aceeaşi direcţie, concretizată în menţinerea unui număr 

constant de concerte şi programarea unor invitaţi cât mai atractivi pentru segmentul de public 

respectiv. 

Stagiunii simfonice i se vor adăuga în continuare concerte eveniment, cu invitaţi extraordinari. 

Exemple în acest sens, pentru anul 2023, sunt concertele din 21 aprilie (în care maestrul Cristian 

Mandeal va dirija pentru prima dată orchestra Filarmonicii ”Mihail Jora”), concertul de închidere a 

stagiunii actuale în data de 29 iunie (invitaţi fiind dirijorul Theo Wolters şi violonista Maria Marica, 

câştigătoarea din 2022 a concursului ”George Enescu”, secţiunea vioară) sau programul din 21 

septembrie, în care orchestra noastră va fi dirijată de maestrul Alan Buribayev, concert care va fi 

prezentat în data de 24 septembrie la Bucureşti, în cadrul Festivalului Internaţional ”George Enescu”. 

Festivalurile organizate de către Filarmonica Bacău vor fi prezente în continuare în viaţa 

culturală a oraşului, tradiţia unor nume precum ”Zilele muzicii contemporane” sau ”Enescu, Orfeul 

moldav” împletindu-se armonios cu seria de concerte în aer liber din ”Festivalul serilor băcăuane”. 

 

Proiecte din cadrul programelor 

 

Una dintre preocupările esenţiale ale instituţiei este apropierea de publicul tânăr şi găsirea de 

soluţii pentru a îl aduce în mijlocul programelor noastre. De mare importanţă, în acest sens, este 

continuarea colaborării cu Colegiul Naţional de Arte ”George Apostu”, în vederea organizării anuale 

a unui concert în care elevii cei mai valoroşi sa aibă posibilitatea să cânte ca solişti, acompaniaţi de 

orchestra filarmonicii. În aceeaşi categorie se înscriu cele două proiecte descrise anterior 

(”Filarmonica merge la şcoală” şi ”Muzica clasică pentru toţi”), adresate copiilor şi tinerilor din medii 

în care contactul cu arta este mai dificil de realizat. 

Trebuie amintit şi parteneriatul cu Asociaţia de concerte ”Syrinx” (”Serile Syrinx”), care 

vizează sprijinirea stagiunii camerale a instituţiei şi prin care sunt prezentaţi publicului din sala 

Ateneu artişti de o valoare incontestabilă, în diferite recitaluri de muzică de cameră. 

 

Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management 

 

Principalele evenimente încadrate în această categorie au la bază colaborări ale instituţiei cu 

alte entităţi. Parteneri în această direcţie vor fi în continuare instituţiile de învăţământ (concursuri 

naţionale, olimpiade), asociaţii culturale (concursul Chopin, desfăşurat în luna mai şi organizat 

împreuna cu Şcoala de pian Dragoş Lungu), organizaţii religioase, alţi parteneri din judeţ (un exemplu 

în acest sens fiind Conacul Buzdugan din localitatea Gheorghe Doja), artişti plastici (prin expoziţiile 

găzduite de holul clădirii Ateneu), alte instituţii culturale din judeţul Bacău (ansamblul folcloric 

„Busuiocul”) etc.  

 

Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi 

atrase din alte surse 
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În realizarea estimării bugetului de venituri şi cheltuieli a instituţiei în perioada următoare 

trebuie să ţinem cont de tendinţele din anii anteriori, dar şi de alte elemente. Creşterile de cheltuieli 

ale filarmonicii pot fi influenţate de modificările salariale decise de guvernare (un exemplu în acest 

sens fiind reprezentat de mărire acordată bugetarilor începând cu luna ianuarie 2023), de decizii ale 

instanţei privind diferenţe salariale restante, sau de promovări în grad. Din punctul de vedere al 

cheltuielilor dedicate realizării de producţii artistice, nivelul artistic al invitaţilor este influenţat, fără 

doar şi poate, de bugetul avut la dispoziţie, sumele mai mari consumate în acest sens reflectându-se 

în interesul crescut al spectatorilor, în nivelul mai ridicat al concertelor şi, în final, în sumele încasate 

din vânzarea de bilete. 

Un element important de care trebuie să se ţină cont în evaluarea rezultatelor financiare ale 

filarmonicii, în anul 2023 (şi probabil şi în 2024), este posibila renovare a sălii Ateneu. Dacă aceste 

lucrări (extrem de necesare şi binevenite) vor presupune mutarea temporară (parţială sau totală) a 

activităţilor găzduite de Filarmonica Bacău într-o altă locaţie, cu siguranţă că va exista un impact 

asupra veniturilor realizate din activităţi proprii. Încasările provenite din vânzarea biletelor la concerte 

şi din închirierea sălii pentru alte activităţi (principalele surse de venituri proprii) vor scădea, fiind 

greu de estimat impactul financiar în acest moment. 

Alte cheltuieli care pot creşte în perioada următoare sunt cele legate de întreţinerea clădirii şi 

utilităţi, evoluţia acestora fiind influenţată de factori externi (politici, militari, climatici), aşadar greu 

de anticipat. Investiţiile care vor avea loc în cadrul procesului de renovare şi care vizează 

eficientizarea termică şi energetică a clădirii vor diminua impactul acestor factori asupra cheltuielilor 

instituţiei, ducând la o scădere a acestora. 

 

Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

                                                                                                            - mii lei- 
Nr.crt. Categoria Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 

     

1. Venituri proprii 204 214 224 

2. Subvenţii/alocaţii 11228 12138 12684 

3. Cheltuieli de întreţinere, din 

care: 

-cheltuieli de capital 

1161 

 

445 

1532 

 

465 

1581 

 

480 

4. Cheltuieli de personal ,din 

care: 

-cheltuieli cu colaboratorii 

10181 

 

310 

10731 

 

380 

11235 

 

400 

5. Cheltuieli cu beneficiarii, din 

care: 

-din subvenţie 

-din venituri proprii 

762,13 

 

748,53 

13,6 

812,63 

 

798,55 

14,08 

838,19 

 

823,64 

14,55 

 

Numărul de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de raportare 

 
Nr.crt. Denumire Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 

     

1. Beneficiari 15.000 15.200 15.400 

 

 

 

 

Analiza programului minimal realizat 

 
Perioada Număr de spectacole 

  

Anul 2022 71 
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4. Biblioteca Judeţeană ”Costache Sturdza” 

 

Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău este instituție aflată în subordinea Consiliului 

Județean Bacău, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Management organizational 

 

În spiritul valorilor naționale și europene, Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău 

este o instituție de cultură care își propune să conserve și să valorifice patrimoniul cultural, în vederea 

păstrării identității locale ca element definitoriu al spiritualității românești. În conformitate cu 

recomandările Uniunii Europene, care pun accent pe cunoașterea și promovarea specificului 

local/regional ca parte integrantă a patrimoniului spiritual național și european, biblioteca este menită 

să asigure accesul nediscriminatoriu la cunoaștere, promovând principii democratice, precum: 

egalitatea de șanse, dreptul la informare, incluziunea socială, libera circulație, schimbul de idei etc. 

 

Obiective (generale și specifice) 

 

În conformitate cu viziunea și cu misiunea pe care și le asumă, Biblioteca Județeană „Costache 

Sturdza” Bacău a urmărit realizarea unor obiective adaptate societății contemporane pentru a face 

astfel față provocărilor lumii în care trăim. Dintre acestea, cele mai importante sunt: 

- valorificarea patrimoniului cultural; 

- perfecționarea resursei umane; 

- educarea publicului în spiritul valorilor culturale; 

- asigurarea accesului la informație. 

La rândul lor, aceste obiective generale presupun o serie de obiective specifice, biblioteca 

propunându-și: 

- să-și adapteze serviciile pentru derularea în bune condiții a activității în contextul 

postpandemic; 

- să-și adapteze serviciile la nevoile utilizatorilor; 

- să îmbogățească patrimoniul existent, prin achiziție de documente; 

- să faciliteze accesul la acest patrimoniu; 

- să stimuleze libera circulație a informației; 

- să digitalizeze o parte a patrimoniului existent; 

- să realizeze parteneriate cu instituții similar; 

- să asigure participarea angajaților la cursuri/programe de specialitate; 

- să încurajeze colaborarea cu omologi din țară și din străinătate; 

- să-i motiveze angajați pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin; 

- să dezvolte noi programe pentru comunitate; 

- să organizeze activități/manifestări cultural-educative; 

- să colaboreze cu instituții de învățământ; 

- să creeze premisele care să ofere adulților posibilitatea învățării pe tot parcursul vieții; 

- să încerce să atragă noi utilizatori prin calitatea serviciilor oferite; 

- să actualizeze permanent pagina web pentru comunicarea permanentă cu utilizatorii. 

 

Strategia culturală. Anul 2022 a debutat în context pandemic, activitatea bibliotecii 

desfășurându-se cu restricții, în primul trimestru.  Ulterior, activitatea s-a reluat în condiții normale. 
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Aplicarea funcțiilor managementului organizațional au plecat de la Analiza SWOT, 

astfel: 

Puncte tari:  

- Susținea activității de către Consiliul Județean Bacău; 

- Colecții enciclopedice ample, valoroase, prelucrate și organizate științific; 

- Echipamente tehnologice performante, acces gratuit la internet;  

- 3 Filiale amplasate în zone diferite ale orașului; 

- Procese de împrumut automatizate, sistem integrat de bibliotecă performant (TinRead); 

- Informare de la distanță prin consultarea OPAC, pe pagina web a instituției, pe pagina de 

facebook 

- Asistență permanentă de specialitate; 

- Experiență în organizarea activităților de animație culturală pentru toate categoriile de 

public; 

- Personal de specialitate, cu competențe diverse; 

- Existența unui public fidel;  

- Adaptabilitatea personalului la diverse situații. 

 

Puncte slabe:  

- Lipsa unui sediu propriu;  

- Acces dificil la sediul central, amplasare periferică, lipsă mijloace de transport în comun; 

- Personal insuficient; 

- Cheltuieli mari de întreținere; 

- Insuficiența spațiilor de depozitare; 

- Lipsa luminii naturale în sălile de lectură și birouri; 

- Creșterea prețurilor la carte și alte documente de bibliotecă. 

 

Oportunități:  

- Disponibilitatea autorității finanțatoare pentru investiții în programe și proiecte culturale; 

- Dezvoltarea relațiilor profesionale în cadrul rețelei de biblioteci publice la nivel național, 

cu posibilitatea de schimb de experiențe și parteneriate în proiecte commune. 

 

Amenințări:  

- Concurența puternică cu alte medii de informare (Internet și televiziune); 

- Creșterea costurilor per utilizator;  

- Dezvoltarea accelerată a pieței concurențiale și sporirea vulnerabilității bibliotecii pe piața 

operatorilor de informații; 

- Creșterea numărului persoanelor fără nevoi culturale; creșterea analfabetismului 

funcțional; 

- Reducerea semnificativă a bugetului, care să nu permită alocarea de resurse pentru 

acoperirea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării în bune condiții a activității. 

 

Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 

- Actualizarea permanentă a site-ului, astfel încât utilizatorii să fie informați permanent 

asupra activităților bibliotecii, asupra programului de lucru, asupra noutăților editoriale 

etc.; 

- Au fost depuse eforturi considerabile pentru soluționarea amiabilă a litigiilor de muncă 

- Adaptarea serviciilor la nevoile utilizatorilor; 

- Actualizarea permanentă a paginii de facebook pentru promovarea 

evenimentelor/aexpozițiilor de carte/profilelor culturale etc.; 

- Creare cont Instagram în vederea promovării evenimentelor bibliotecii; 

- Promovarea personalităților locale prin rubrica special dedicată pe site ”Genius Loci”; 
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- Reluarea parteneriatelor existente și semnarea unora noi; 

- Reluarea activităților culturale în format fizic. 

 

Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 

 

Dat fiind faptul că și în anul 2022 comunicarea colecțiilor a fost puternic influențată de 

efectele pandemiei, salariații bibliotecii au depus eforturi pentru a menține o relație activă cu 

utilizatorii. 

Pregătirea profesională a bibliotecarilor, cunoașterea colecțiilor, abilitățile de utilizare a 

tehnologiei i-au ajutat pe salariați să răspundă solicitărilor venite din partea utilizatorilor care au 

solicitat documente utilizate pentru informare, documentare, cercetare, lecturare.  

Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău asigură pentru toți utilizatorii, în mod 

constant, accesul la informații și la documente necesare informării, educației permanente, petrecerii 

timpului liber și dezvoltării personalității fără deosebire de statutul social sau economic, vârstă, sex, 

apartenență religioasă, politică sau etnică.  

De asemenea, pe baza dialogului permanent bibliotecar-cititor, activitatea bibliotecii, politica 

de achiziții s-a bazat pe nevoile de lectură ale utilizatorilor și s-a adaptat, în continuare, politica de 

dezvoltare a fondului de publicații. 

 

Grupurile-țintă ale activităților instituției 

 

Atragerea, formarea și menținerea publicului, ca partener al bibliotecii, a reprezentat și va 

reprezenta o preocupare permanentă a conducerii instituției.  

Pentru a aduce cartea mai aproape de utilizatori și a veni în sprijinul acestora, Biblioteca 

Județeană dispune de 3 filiale, organizate conform accesului liber la raft, respectând cerințele de 

lectură și studiu ale populației deservite. Asigurarea accesului neîngrădit la informație, ca 

responsabilitate fundamentală a bibliotecii, racordarea orarului de funcționare la necesitățile 

utilizatorilor, constituirea, organizarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de documente prin 

mijloace tehnice de accesare a informației au reprezentat preocupări permanente pe parcursul anului 

2022. 

Catalogul on-line reprezintă o sursă de informare și documentare esențială. Prin intermediul 

acestuia, utilizatorii au acces la bazele de date ale bibliotecii, utilizatorii fiind încurajați să-l acceseze 

și să ceară consultanță de specialitate de Ia distanță, folosind emailul.  Pe tot parcursul anului, pe 

adresa de poștă electronică a instituției s-au primit solicitări de sprijin în ceea ce privește informarea 

și documentarea în spațiul virtual, solicitări la care s-a răspuns cu celeritate, dezvoltarea serviciile de 

bibliotecă oferite de la distanță dovedindu-se a fi o soluție fiabilă în această perioadă. 

 

Profilul beneficiarului actual și numărul total beneficiary 

 

Pentru anul 2022, conform statisticii încheiate la nivel de instituție, din numărul total al 

utilizatorilor (20.467), utilizatori activi au fost de 2.235 persoane, din care 1.866 nou înscriși, în 

creștere față de anul 2021 când numărul utilizatorilor nou înscriși a fost de 1.455 persoane. Totalul 

vizitelor la bibliotecă: 86.714, din care 47.674 vizite directe și 39.040 vizite la distanță (vizite prin 

servicii telefonice, fax, poștă - 16.765; vizite virtuale - 22.127). 

De asemenea, în anul 2022 au avut loc un număr de 5.467 sesiuni de instruire IT la locul de 

utilizare, au fost oferite un număr de 44.704 informații către utilizatori, s-au furnizat un număr de 

17.413 referințe și bibliografii și au fost organizate un număr de 437 expoziții. 

 

Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la 

strategia culturală a autorității 
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Majoritatea acțiunilor desfășurate în cadrul instituției se înscriu în obiectivele prioritare care 

vizează promovarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Județene ”C. 

Sturdza” Bacău. 

După ridicarea restricțiilor generate de pandemie, în anul 2022 au fost organizate următoarele 

activități, în cadrul proiectelor derulate de bibliotecă: 

 

I. În cadrul proiectului ”Biblioteca și școala”, în anul 2022 au avut loc următoarele activități: 

- 28.01.2022 - Atelier on-line de scriere creativă, cu participarea cadrelor didactice de la 

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Bacău; 

- 02.02.2022 - Z.I.C.I. ”,Ziua Internațională a Cititului Împreună”, cu participarea elevilor 

de la Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Bacău, Centrul de Resurse pentru Adolescenți 

Bacău, Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Bacău; 

- 15.02.2022 - ”Ziua națională a lecturii” - organizată în colaborare cu Școala Gimnazială 

”Mihail Sadoveanu” Bacău, Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Bacău, Centrul de 

Resurse pentru Adolescenți Bacău; 

- 23.02.2022 - ”Atelier de primăvară”, organizat în parteneriat cu Școala Gimnazială 

”Nicolae Iorga” Bacău; 

- 08.03.2022 - Proiect educațional ”Pe aripi de primăvară”, în cadrul căruia a fost organizat 

un atelier de creație  ”Pentru tine, mamă!", cu participarea elevilor de la Școala Gimnazială 

”Alexandru Piru” Mărgineni; 

- 21.03.2022 - ”Călătorie prin poezie” - activități organizate cu prilejul zilei internaționale 

a poeziei, în colaborare cu Colegiul National ”Mihai Eminescu” Bacău, Centrul de 

Resurse pentru Adolescenți, FSC - Centrul de zi MOZAIC; 

- 12.05.2022 - În cadrul proiectului ”Prietenie pe...o...sfoară” elevii Școlii Gimnaziale ”Ion 

Creangă” au colorat personajele preferate din ”Micul prinț”, tema ediției din anul 2022 a 

proiectului; 

- 13.05.2022 - Elevii de la Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Bacău au fost inițiați în tainele 

biblioteconomiei; 

- 16.05.2022 - O nouă activitate derulată în cadrul proiectului ”Prietenie pe...o...sfoară” cu 

participarea talentaților copii de la Grădinița cu P.P. Nr.23 - Școala Miron Costin Bacău; 

- 20.05.2022 - Vizită la bibliotecă a elevilor de la Școala ”Mihai Drăgan”; 

- 27.05.2022 - Vizită la bibliotecă a elevilor de la Școala ”Alexandru cel Bun”; 

- 31.05.2022 - S-a derulat proiectul educațional ”Cu prietenii în lumea cărților” în 

colaborare cu elevi și profesori de la Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare" 

Bacău, Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Bacău; 

- 10.06.2022 - Vizită la bibliotecă a elevilor de la Școala Gimnazială Chetriș; 

- 23.06.2022 - ”Puișori la bibliotecă”, proiect derulat cu participarea copiilor de la Grădinița 

Agricola, grupa ”Puișorul moțat”; 

- 23.06.2022 - ”Povestea iei” – eroii poveștii fiind adolescenți de la Centru de Resurse 

pentru Adolescenți Bacău - Direcția de Asistență Socială Bacău; 

- 27.06.2022 - Biblioteca la ceas aniversar. 129 de ani de la înființarea Bibliotecii ”C. 

Sturdza” Bacău. Despre istoria bibliotecii au aflat elevii de la Școala Gimnazială nr.10 

Bacău; 

- 29.06.2022 - Vizită la bibliotecă - Școala de vară, Școala Gimnazială nr. 10; 

- 30.06.2022 - Vizită la bibliotecă -Școala de vară, Școala Gimnazială nr. 10; 

- 06.07.2022 - Proiect tematic: ”Călătorie în lumea basmelor și poveștilor", tema zilei: 

”Cartea, prietena mea” Grădinița Oblio; 

- 27.07.2022 - ”Cartea, prietena mea” - cu participarea copiilor și cadrelor didactice de la 

Grădinița Agricola; 

- 01-30.08.2022 - Biblioteca de vacanță, program în cadrul căruia s-au derulat atelierele: 

”Cărți, culoare, imaginație”, ”Clubul curioșilor”, ”Cinema la bibliotecă”, ”Ora de 
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povești”, ”Călătorie în lumea cărților”; 

- 05.10.2022 - Caravana scriitorilor, proiect derulat cu ocazia Zilei internaționale a 

Educației, prilej cu care în fața elevilor băcăuani s-au prezentat scriitorii: Alec Blenche, 

Viorica Furcoiu, Mădălina Rotaru și jurnalistul Viorel Ilișoi; 

- 10.10.2022 - ”Zilele Școlii Nr. 10” Bacău - elevii școlii au devenit bibliotecari pentru o 

zi, s-au familiarizat cu tainele biblioteconomiei și au devenit utilizatorii bibliotecii; 

- 19.10.2022 - ”Colecțiile speciale de carte de patrimoniu” - tema întâlnirii cu studenții  

Universității ”Vasile Alecsandri” Bacău; 

- 04.11.2022 - ”Tradiții și obiceiuri populare românești” proiect derulat în parteneriat cu 

Grădinița ”Crai Nou”; 

- 06.12.2022 - Șezătoare ”Tradiții, obiceiuri, credințe și superstiții de iarnă” activitate 

organizată în colaborare cu Direcția de Asistență Socială Bacău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club de lectură - organizat 

de bibliotecă 

- 26.08.2022 - 

”Aristotel și Dante descoperă secretele universului”, organizat în cadrul Școlii de vară din 

Piatra Neamț; 

- ”Nosce te ipsum”:”Bradul - Povesti cu aromă de Crăciun”, organizat în parteneriat cu 

elevii și cadrele didactice de la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Bacău. 

 

Club de lectură – găzduit de bibliotecă conform parteneriatului cu Simbio Bacău 

- 24.06.2022 - ”Roșu, alb & sânge albastru", Casey McQuiston; 

- ”Prințesa de hârtie”, Erin Watt; 

- 23.09.2022 - ”Surorile Hollow”, Krystal Sutherland. 

 

II. Festivalul Național ”George Bacovia” - BACFEST  

15 septembrie 2022 
- Manuscrise și ex libris Bacovia;  

- Vernisajul expoziției Bacovia - Dionis Pușcuță; 

- Colocviile revistei ”Ateneu”: Romanul în epoca post-umană; 

- Premiile revistei ”Ateneu”;  

- Spectacolul Bac-Fest: Fată de măritat (adaptare după Dumitru Solomon) - Trupa ACT . 
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16 septembrie 2022 

- Cărțile Bac-Fest: Dan Perșa - ”Călătorie în iad și în rai și-n oraș” (Polirom, 2022); 

- Conferințele Bac-Fest: Vasile Ernu - ”Bacovia și generația perestroika din Basarabia”; 

- Gala Premiilor Festivalului Național ”George Bacovia”;  

- Muzica Bac-Fest: Concert extraordinar ”3 Parale”. 

 

17 septembrie 2022 

- Caricaturi Bacovia - VEM;  

- Galeria cu poeți: Mariana Codruț, 

Radu Vancu, Diana Iepure, Gabriela 

Vieru, Valentin Tălpălaru, Ovidiu 

Genaru, Violeta Savu, Mir Bălan, 

Tincuța Bernevic, Val Mănescu, Ion 

Tudor Iovian și Dan Petrușcă;  

- Dialogurile Bac-Fest: Nichita. Poetul 

ca și soldatul. Bogdan Crețu în dialog 

cu Andreea Goldiș; 

- Recital Bac-Fest: Eliza Noemi-Judeu - 

Tăcerile lui Nichita. 

 

18 septembrie 2022 

- Cărțile Bac-Fest: Constantin Călin - 

Iarăși Bacovia!... (Babel, 2022); 

- Cărțile Bac-Fest: Adrian Jicu - Iorgu (Humanitas, 2022); 

- Expoziție foto: ”I-auzi corbii...” - Ovidiu Ungureanu;  

- Artiști muzicali: Analia Selis (tango), Gabriela Iștoc (operă) și Cristina Dăscălescu (fado). 

 

III. Vernisaje 

- 24.11.2022 - ”Structuri...grafice” - Nicu Cociorvă; 

- 08.12.2022 - ”Citadela nebunilor”- Maria Vintilă, Laurențiu Răzvan Lăcătuș.  

 

IV. Lansări de carte organizate/găzduite de bibliotecă 

- 07.04.2022 - ”Ești ceea ce iubești”, Lenuța Neacșu; 

- 16.11.2022 - ”Nu sunt eu”, „Eu sunt Maia”, Maia Morgenstern; 

- 24.11.2022 - ”Literatura română de azi Poezia. Proza”, Ioan Holban; 

- 15.12.2022 - ”Spicul din cunună”, Liliana Răcătău; 

- 16.12.2022 - ”Pacientul zero”, Marieta Rădoi. 

 

V. Alte activități derulate în parteneriat 

 

- 23.06.2022 - ”Eu și copilul meu” - Atelierul ”Părinții învață”, activitate organizată în 

parteneriat cu Agenția Antidrog Bacău, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă 

Educaţională Bacău, Centrul ”Părinții spun prezent”; 

- 08.08.2022 - ”Biblioteca vie”, activitate desfășurată la inițiativa Penitenciarului Bacău; 

- 30.08.2022 - ”ReFUGIat în Bacău”, eveniment organizat în parteneriat cu Fundaţia 

Comunitară Bacău; 

- 25.10.2022 - ”Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în 

cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, activitate derulată în colaborare cu 

UNICEF și Direcția de Asistență Socială Bacău. 

 

VI. Genius Loci 
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De asemenea, pentru promovarea personalităților culturale ale județului, în cadrul 

programului Genius Loci au fost actualizate și postate pe site/pagina de facebook profilurile acestora, 

întocmite de către Compartimentul Bibliografic, astfel: 

1. Alexandru Ungureanu (1957 - 2004), prozator; 

2. Bernard v. Vermont (1849 - 1907), astronom, traducător; 

3. Daniela Caurea (1951 - 1977), poetă; 

4. Dumitru Fecioru (1905 - 1988), teolog, traducător; 

5. Eugen Verman (1937 - 2021), ziarist, prozator; 

6. Florin Blănărescu (1921 - 2014), actor; 

7. Grigore H. Grandea (1843 - 1897), scriitor, jurnalist; 

8. Ioan Mitrea (1937 - 2017), istoric; 

9. Ion L. Catina (1870 - 1940), scriitor, explorator; 

10. Marcel Raymond Chirnoagă (1930 - 2008), artist plastic; 

11. Maria Ploae, actriță; 

12. Nicolae Ionescu (1820 - 1905), academician, politician. 

 

Achizițiile/donațiile de carte, în anul 2022, au fost următoarele*: 

 
Nr. crt. Compartiment Intrări Achiziție Donație Depozit 

Legal 

Schim 

interbiblio

tecar 

1.  Compartiment Artă 43 0 43 0 0 

2.  Compartiment Copii 975 658 317 0 0 

3.  Filiala Bicaz 200 170 30 0 0 

4.  Filiala Miorița 40 358 42 0 0 

5.  Filiala Ștefan cel Mare 396 342 54 0 0 

6.  Sală Lectură Carte 727 319 406 0 2 

7.  Împrumut la domiciliu 1.772 1.216 556 0 0 

8.  Sală lectură Periodice 256 153 102 0 1 

9.  Fond Documentar 0 0 0 0 0 

10.  Depozit Legal 380 0 0 380 0 

Total 5.149 3.216 1.550 380 0 

*datele sunt cele de la data întocmirii raportului, urmând a fi completate cu unitățile de 

bibliotecă intrate în bibliotecă la finalului anului 2022 și aflate în prelucrare 

 

Orientarea activității profesionale către beneficiari 

 

În cifre, anul 2022 are următoarea configurație statistică: 

- Total împrumuturi 108.310 unități de bibliotecă, repartiția documentelor împrumutate este 

următoarea: 

 După categoria de documente: cărți 91.826; seriale 13.172; documente de muzică 

tipărită 693, documente audio 1.056, documente grafice 860  

 Titluri solicitate de bibliotecă altor biblioteci 25 

 Titluri solicitate de alte biblioteci 18 

 Titluri primite de la alte biblioteci 21 

 Titluri primite de alte biblioteci 18 

 

Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 

 

În continuarea direcțiilor de acțiune întreprinse de la începutul pandemiei și în anul 2022, 

accentul a fost pus pe asigurarea continuității activității, în condiții de siguranță medicală. 

De asemenea, au fost continuate acțiunile de încurajare/îndrumare utilizatorii, în vederea 

solicitării serviciilor on-line oferind informații sau documente, cu respectarea legislației în vigoare în 
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ceea ce privește drepturile de autor. În ceea ce privește împrumutul de carte, au existat preocupări în 

ceea ce privește încurajarea și sprijinirea utilizatorilor spre consultarea catalogului on-line, rezervarea 

unităților de bibliotecă prin telefon sau prin e-mail, în vederea reducerii timpului de așteptare la 

ghișeu. 

  

Măsuri de organizare internă 

 

- Continuarea procesului de întocmirea de procedurilor operaționale pentru dezvoltarea 

Sistemului de Control Intern Managerial; 

- Actualizarea permanentă a informațiilor din baza de date; 

- Preocupare permanentă în ceea ce privește achiziționarea de carte, în conformitate de 

normele biblioteconomice, adaptate la cererile utilizatorilor. 

 

Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, 

îmbunătățiri/refuncţionalizări ale spațiilor 

 

Spațiul de lucru, în care își desfășoară activitatea biblioteca, se află în incinta Complexului 

”Ion Borcea” Bacău (sediul central), în incinta Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău 

(Compartiment Copii și Compartiment Artă) și în cadrul celor 3 filiale. În momentul de față, spațiile 

în care își desfășoară activitatea personalul din cadrul bibliotecii sunt subdimensionate.  

 

Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a altor 

organisme de control în perioada raportată 

 

La începutul anului 2022, activitatea bibliotecii a fost supusă controlului din partea Serviciului 

de Corp Control, Managementul Calității, în urma căruia au fost emise recomandări, în baza cărora a 

fost întocmit un plan de ducere la îndeplinire a propunerilor rezultate. 

În luna martie 2022, biblioteca a fost supusă unui control tematic din partea Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Bacău, verificarea vizând aplicarea și respectarea prevederilor din Codul Muncii, 

control în urma căruia nu a fost identificate încălcări ale prevederilor legale, astfel încât nu a rezultat 

nicio recomandare. 

În luna iulie a anului 2022, biblioteca a fost supusă unui audit de ”Evaluare a gestionării 

fondurilor publice și administrarea patrimoniului”, pe baza recomandărilor făcute fiind întocmit un 

plan de ducere la îndeplinire a acestora. 

 

Management financiar. Date financiare 

 

Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău este o instituţie publică de cultură, cu 

personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al judeţului Bacău. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare privind 

Finanțele publice locale, veniturile Bibliotecii Județene ”C. Sturdza” Bacău se formează din: 

1) finanțare de la Consiliul Județean Bacău; 

2) venituri proprii formate din tarife pentru servicii speciale oferite utilizatorilor; 

3) donații. 

Tarifele, ca surse de venit ale bugetului bibliotecii, sunt reglementate de Legea bibliotecilor 

nr.334 din 2002, republicată în februarie 2005, cu completările și modificările ulterioare, cap. 8, 

art.70, alin. (4), (5) și (6), privind susținerea financiară și logistică a bibliotecii care se poate realiza 

și din alte venituri provenite de la utilizatori, din tarife pentru servicii speciale.  

Taxele pentru serviciile prestate de Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău, în anul 2022, 

sunt aprobate de către Consiliul Județean Bacău prin Anexa nr.4 la Hotărârea nr. 3/31.01.2022. 
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Deoarece veniturile proprii sunt relativ mici, sumele încasate ca urmare a serviciilor prestate 

către utilizatorii bibliotecii sunt depuse zilnic la Trezoreria Municipiului Bacău, în contul Consiliului 

Județean Bacău, de aceea ele nu constituie sursă de finanțare. 

 

În perioada 01.01. - 31.12.2022, au fost prevăzuți și realizați indicatorii economici: 

 
 

Nr. crt. 

 

Categorii 

2022 

Prevăzut 

( mii lei) 

Realizat 

( mii lei) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Venituri proprii ( totalitatea surselor atrase) - 1,39 

2 Alocații bugetare,total, din care: 3.534,00 3.328,62 

2.1 Cheltuieli de personal : 3.069,00 2.927,73 

2.1.1 - Salarii de bază 2.499,00 2.407,61 

2.1.2 -Spor pentru condiții de muncă 280,00 252,35 

2.1.3 -Alocații de delegare 2,00 0,27 

2.1.4 -Indemnizație de hrană 158,00 147,22 

2.1.5 -Tichete de vacanță 64,00 59,45 

2.1.6 -Contribuția asiguratorie pentru muncă 66,00 60,83 

3 Cheltuieli cu bunuri și servicii: 465,00 400,89 

3.1 Furnituri de birou 6,00 5,93 

3.2 Materiale pentru curățenie 6,00 5,92 

3.3 Încălzit, iluminat și forță motrică 55,00 49,60 

3.4 Apă, canal, salubritate 8,00 7,19 

3.5 Carburanți și lubrifianți 0,00 0,00 

3.6 Piese de schimb 1,00 0,98 

3.7 Poștă,telecomunicații, radio, TV , internet 8,00 7,75 

3.8 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ( 

proiecte culturale) 

120,00 87,65 

3.9 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 48,00 40,23 

3.10 Obiecte de inventar 13,00 12,96 

3.11 Deplasări interne, detașări 1,00 0,28 

3.12 Materiale de laborator(pentru legatorie) 3,00 3,00 

3.13 Cărți, publicații și materiale documentare 110,00 109,17 

3.14 Pregătire profesională 7,00 6,00 

3.15 Protecția muncii 17,00 9,15 

3.16 Prime de asigurare non-viață 3,00 1,82 

3.17 Chirii 59,00 53,26 

4 Cheltuieli de capital : 0,00 0,00 

 

 

În anul 2022, s-au obţinut venituri operaționale din donaţii de carte (contul 779), în sumă de 

28,16 mii lei. 

La nivelul anului 2022, ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor este de 87,96 

%, iar a cheltuielilor cu bunurile și serviciile de 12,04 %. 

Ponderea cheltuielilor cu achiziția de cărți, publicații periodice și materiale documentare, în 

totalul cheltuielilor cu bunurile și serviciile efectuate în anul 2022, este de 27,33%. 

Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimarea resurselor financiare 

ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse. 

Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare: 

Pentru anul 2023, Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău a propus pentru 

aprobare Consilului Județean Bacău următorul buget de venituri și cheltuieli:  
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Nr. crt. 

 

Denumirea indicatorilor 

Propuneri anul 

2023 

(mii lei) 

(1) (2) (3) 

1 Venituri proprii ( totalitatea surselor atrase) - 

2 Alocații bugetare,total, din care: 4.076,00 

2.1 Cheltuieli de personal : 3.515,00 

2.1.1 - Salarii de bază 2.790,00 

2.1.2 - Sporuri pentru condiții de muncă 394,00 

2.1.3 - Alocații de delegare 6,00 

2.1.4 - Indemnizație de hrană 184,00 

2.1.5 - Tichete de vacanță 66,00 

2.1.6 - Contribuții - contribuția asiguratorie pentru muncă 75,00 

3.1 Cheltuieli cu bunuri și servicii: 561,00 

3.1.1 Furnituri de birou 10,00 

3.1.2 Materiale pentru curățenie 10,00 

3.1.3 Încălzit, iluminat și forță motrică 53,00 

3.1.4 Apă, canal, salubritate 9,00 

3.1.5 Carburanți și lubrifianți 4,00 

3.1.6 Piese de schimb 2,00 

3.1.7 Poștă, telecomunicații, radio, TV , internet 9,00 

3.1.8 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ( proiecte 

culturale) * 

160,00 * 

3.1.9 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 53,00 

3.1.10 Obiecte de inventar 14,00 

3.1.11 Deplasări interne, detașări 2,00 

3.1.12 Materiale de laborator(pentru legatorie) 3,00 

3.1.13 Cărți, publicații și materiale documentare 150,00 

3.1.14 Pregătire profesională 12,00 

3.1.15 Protecția muncii 11,00 

3.1.16 Prime de asigurare non-viață 3,00 

3.1.17 Chirii 56,00 

4 Cheltuieli de capital : 0,00 

 

*) Reprezintă suma prognozată pentru programe și proiecte culturale pentru anul 2023, din 

care menționăm: 

 
Bacfest - Festivalul Național ”George Bacovia” prevăzut în proiectul de management eveniment 

cultural-artistic: cheltuieli cu materiale de promovare; drepturi de autor; cheltuieli artistice; cheltuieli cu 

onorarii și premii , cheltuieli cazare, transport și masă pentru invitați septembrie 2023 

100,00 

Zilele  Bibliotecii - prevăzute în proiectul de management: drepturi de autor; cheltuieli artistice; 

cheltuieli cu onorarii și premii , cheltuieli editare de carte, expoziții, cheltuieli cazare, transport și masă 

pentru invitați . 

20,00 

Conferințele Bibliotecii -  prevăzute în proiectul de management: promovare autori din diverse domenii, 

conferențiari de prestigiu, evenimente cultural-artistice, drepturi pentru proprietate intelectuală; cheltuieli 

artistice; cheltuieli cu onorarii și premii, cheltuieli cazare, transport, masă pentru invitați 

5,00 

Genius loci - drepturi de autor/drepturi pentru proprietatea intelectuală 2,00 

Cercetarea și valorificarea moștenirii spirituale - cheltuieli specifice evenimentelor; cheltuieli de 

promovare 

5,00 

Inter-disciplinaria - lansări de carte, expoziții, concerte: cheltuieli artistice, pentru drepturi de autor; 

cheltuieli pentru drepturi de proprietate intelectuală, cheltuieli editare de carte, expoziții, 

6,00 

Editura bibliotecii: editarea - reeditarea unor autori băcăuani reprezentativi; cheltuieli de editare, 

cheltuieli pentru materiale de promovare, cheltuieli specifice 

8,00 

”Biblioteca și școala”- parteneriate cu mediul universitar și preuniversitar; colaborări , formare public, 

găzduire activități cu elevii, stimularea interesului pentru lectură, educație alternativă: cheltuieli pentru 

drepturi de autor; cheltuieli pentru drepturi de proprietate intelectuală, alte cheltuieli specifice 

5,00 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea a II-a. Instituții publice de cultură   

201 

Evenimente cultural artistice - Serviciul Comunicarea colecțiilor: ”Clubul de lectură”- materiale 

specifice - 350 lei; ”Atelier de primăvară”-materiale specifice - 200 lei;  ”Târg de Crăciun” - materiale 

specifice - 350 lei 

0,90 

Biroul ”Filiale, copii și artă”:  ”Prietenie pe o sfoară” - materiale specifice - 1200 lei; ”Biblioteca de 

vacanță” - găzduire activități cu elevii pe perioada vacanțelor, stimularea interesului pentru lectură, 

educație alternativă cheltuieli specifice , jocuri, puzzle, filme , materiale pentru colorat- pictură-desen - 

3.500 lei 

4,70 

Biroul ”Relații cu publicul”- compartiment ”Proiecte”: Aniversări culturale -materiale specifice - 

realizare panouri promovare 600 lei; ”Ziua Mamei”- zi dedicată poeziei, confecționare felicitări, semne 

de carte materiale specifice - 400 lei; ”Atelier de Paște”- încondeiem ouă la bibliotecă - materiale 

specifice - 400 lei 

1,40 

Biroul  ”Relații cu publicul”- compartiment ”Periodice”: Aniversări culturale: Ziua internațională a 

romilor-materiale specifice - 500 lei-; Ziua europeană de comemorare a holocaustului împotriva romilor  

materiale specifice -1000 lei;” Ziua internațională a copilului - la bibliotecă- materiale specifice - 500 lei 

2,00 

 

Managementul resurselor umane.  Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției 

(fluctuație, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancționare) 

 

Din cei 42 de salariați existenți pe statul de plată la finalul anului, 25 se încadrează în grupa 

personalului de specialitate, 13 administrativ și 4 întreținere. Dintre aceștia, 36 sunt femei și 6 bărbați; 

32 dintre ei au studii superioare, 10 studii medii. 

Pe parcursul anului 2022, Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău a organizat o serie de 

acțiuni de formare și dezvoltare a personalului propriu, conform Planului de pregătire profesională 

2022 alcătuit pe baza nevoilornormative impuse de legislație, de standardul profesional și de evoluția 

domeniului de activitate la nivel național și mondial.Astfel, în anul 2022, s-a desfășurat, on-line, 

cursul: „Descriere bibliografică - părți componente - articole”, la care au participat 15 salariați, 

bibliotecari. 

 

Proiecte în elaborare 

 

Vor fi monitorizate, permanent, liniile de finanțare deschise de autoritățile de la nivel central, 

local, național, în vederea accesării acestora și derulării de proiecte culturale pentru comunitatea 

băcăuană. 

   

Comunicare instituțională 

 

În anul 2022, au fost semnate parteneriate de colaborare astfel: 

- Direcția de Asistență Socială Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Contract 

parteneriat; 

- Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - 

Protocol colaborare; 

- Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - 

Proiect de parteneriat educațional ”Biblioteca - Atelier de creație”; 

- Școala Gimnazială ”Alexandru Piru” Bacău, Primăria Mărgineni, Biserica Ortodoxă 

Luncani și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Proiect de parteneriat educațional 

local ”Pe aripi de primăvară”; 

- Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. 

Sturdza” Bacău - Protocol colaborare + Proiect Educațional”Cu prietenii în lumea 

cărților”; 

- Ministerul Afacerilor Interne Agenția Națională Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare 

și Consiliere Antidrog Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Plan de acțiune 

pentru implementarea activităților propuse de comun acord în vederea prevenirii 

consumului de alcool, tutun și droguri în comunitate; 
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- Grupul RO KU și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Acord de parteneriat, donație 

materiale culturale cu tematică HAIKU (au fost donate 45 de cărți cu tematică HAIKU); 

- Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” 

Bacău - Acord de parteneriat privind găzduirea expoziției de pictură și grafică; 

- Fundația Inter-etnică pentru Cultură și Artă ”Ion Ghelu Destelnica” Bacău și Biblioteca 

Județeană ”C. Sturdza” Bacău -  Convenție colaborare privind organizarea și desfășurarea 

evenimentului de lansare de carte ”Opere complete - vol I”, Ion Ghelu Destelnica; 

- Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit ”Benthal” Bacău și Biblioteca 

Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Protocol de colaborare; 

- Simbio Bacău și  Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Protocol găzduire Club 

lectură; 

- Școala Gimnazială nr.10 Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Acord 

parteneriat pentru Proiectul Educațional Inovator de Dezvoltare Personală ”Vara de 10”; 

- Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - 

Protocol de colaborare; 

- Colegiul Național ”Gh. Vrănceanu” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - 

Protocol de colaborare; 

- Revolut Art SRL Piatra Neamț - Jurnal FM și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - 

Parteneriat media; 

- Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” Onești și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău 

– Protocol de colaborare; 

- Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Bacău  și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău 

– Protocol de colaborare; 

- Colegiul ”Mihai Eminescu” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Acord 

parteneriat Cerc de lectură ”Cafeneaua Literară”; 

- Colegiul ”N.V. Karpen” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Protocol de 

colaborare; 

- Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău  și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - 

Protocol de colaborare; 

- Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - 

Protocol de colaborare; 

- Biblioteca Județeană ”Al. I .Cuza” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - 

Parteneriat educațional proiect Provocarte; 

- Școala Gimnazială ”Alecu Russo” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău 

Proiect educație cultural-artistică ”Cuvinte și culori”; 

- Școala Populară de Arte și Meserii Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - 

Protocol de colaborare; 

- Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Bacău, Grădinița cu Program Prelungit ”Crai 

Nou” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Proiect cultural ”Tradiții și 

obiceiuri populare românești”; 

- Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - 

Protocol de colaborare; 

- Școala Gimnazială nr.10 Bacău, Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău - Casa 

Memorială ”George Bacovia” Bacău, Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău, Biblioteca 

Județeană ”C. Sturdza” Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Parohia Sf. Gheorghe 

Bacău, Academia de dans Adamas Bacău, Asociația ”Sfânta Față a Domnului Nostru Iisus 

Hristos - Centrul de Îngrijire și Asistență Socială a persoanelor vârstnice” Bacău, Sara 

Good Art - Proiect educațional Zilele Școlii Gimnaziale nr.10 Bacău ”10 LECȚII DE 10”; 

- Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - 

Acord parteneriat proiect scriere creativă ”Fantezii literare” ediția a III –a; 
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- Editura Docucenter Bacău, Școala Gimnazială Cleja Bacău, Școala Gimnazială ”Miron 

Costin” Bacău, Școala Gimnazială nr.1 Sarata, Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău 

- Proiect educațional județean ”De la CARTE...la FAPTE” ediția I; 

- Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău 

– Protocol de colaborare; 

- Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău și Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” 

Bacău - Proiect educativ ”Tradiții, obiceiuri, credințe și superstiții de iarnă”; 

- Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Bacău, Școala Populară de Artă și Meserii Bacău, 

PFA Pleșca Vasile Cristinel, Asociația Grădinița ”Crai Nou” Bacău, Teatrul Trupa 

”Licurici” Bacău, Asociația Sportivă Club Karate Sfinx Bacău, Complexul Muzeal de 

Științe ale Naturii ”Ion Borcea” Bacău, Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Proiect 

educațional ”Dezvoltare prin colaborare”; 

- Școala Gimnazială ”Alexandru Piru” Mărgineni, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” 

Bacău, Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău - Proiect de parteneriat educațional local 

”Magia cărților”; 

- Școala Gimnazială ”Miron Costin”Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

”Mr.Constantin Ene” Bacău, Complexul Muzeal de Științe ”Ion Borcea” Bacău, 

Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, 

Baza 95 Aeriană ”Cpt. Aviator Alexandru Șerbănescu” Bacău, Biblioteca Județeană 

”C.Sturdza” Bacău - Proiect cultural ”Cooperare și încurajare prin actul educațional”. 

 

Pe tot parcursul anului 2022, au existat preocupări pentru promovarea lunară pe site/pagina 

de facebook a calendarului cultural și promovarea săptămânală pe site-ul instituției și pe pagina de 

facebook a noutăților editorial. 

Menționăm faptul că, în anul 2022, Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău a semnat două 

contracte de sponsorizare, astfel: 

- Fundația ”Îmi pasă” București a sponsorizat cu un număr de 356 cărți, în valoare de 901 

lei; 

- Editura Polirom Iași a sponsorizat cu un număr de 284 cărți, în valoare de 7.320 lei. 

De asemenea, la finalul anului 2022, în baza bunei colaborări cu Ministerul Culturii, au fost 

donate bibliotecii un număr semnificativ de unități de bibliotecă de către editurile din România, cărți 

aflate în proces de prelucrare, astfel: 

 
Editura Nr. volume Valoare 

Editura Corint Logistic SRL 72 volume 2.189,54 lei 

Editura Humanitas 97 volume 4.243 lei 

Editura Princeps 2 volume 352 lei 

Editura Doxologia 1 volum 35 lei 

Editura Cartex 2000 212 volume  

Editura Cartex Serv 14 volume  

Editura Cartex 14 volume  

Editura Liviu Rebreanu 91 volume  

Editura Roxel 14 volume  

Editura Cetatea de Scaun 3 volume 
141,9 lei 

 

Editura Trei 40 volume 2.219,04 lei 

Editura Litera 319 volume 6.827,44 lei 

Editura V & i Herald Grup 4 volume 114,67 lei 

Editura Oscar Print 1 volum 42,88 lei 

 

Pentru informarea utilizatorilor, pe pagina de facebook, pe site și pe contrul de Instagram, au 

fost postate un număr de 263 articole și un număr de 215 evenimente. 
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Pentru marcarea unor evenimente sau a unor autori și punerea în valoare a fondului de carte 

al Bibliotecii Județene ”C. Sturdza” Bacău, au fost organizate expoziții de carte curentă și colecții 

speciale, conform calendarului cultural întocmit de compartimentul bibliografic, astfel: 

 

1. Compartiment împrumut la domiciliu 

- 05.01.2022 - Ziua Culturii Naţionale;  

- 03.02.2022 - Dinu C. Giurescu (1927 - 2018), istoric, academician; 

- 01.03.2022 - Ion Creangă (1837 - 1889), scriitor; 

- 01.04.2022 - Fănuș Neagu (1932 - 2011), scriitor, academician; 

- 04.05.2022 - Vladimir Streinu(1902 - 1970) scriitor, academician; 

- 07.06.2022 - Orhan Pamuk, scriitor turc, laureat Nobel; 

- 01.07.2022 - Ziua Șahului  - Vitrină tematică; 

- 02.08.2022 - Ziua Limbii Române; 

- 01.09.2022 - William Faulkner (1897 - 1962), scriitor american, laureat al Premiului 

Nobel; 

- 01.10.2022 - ”Culorile Toamnei” ; 

- 01.11.2022 - Kurt Vonnegut (1922 - 2007),  romancier American; 

- 02.12.2022 - ”Sărbătorile La Români”. 

 

2. Compartiment Copii 

- 06.01.2022 - Ionel Teodoreanu(1897 - 1954), prozator ; 

- Ziua Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii; 

- 14.01.2022 - Mihai Eminescu (1850 - 1889), scriitor, jurnalist; 

- 21.01.2022 - Ziua Unirii Principatelor Române; 

- 07.02.2022 - Mihail Drumeș (1901 - 1982), scriitor; 

- 01.03.2022 - Ion Creangă (1837 - 1889), scriitor; 

- 08.03.2022 - Ziua Femeii; 

- 09.03.2022 - Mircea Eliade (1907 - 1986) filosof, scriitor, academician; 

- 22.03.2022 - Ziua Mondială a Poeziei;  

- 25.03.2022 - Ana Blandiana, scriitoare;  

- 28.03.2022 - Ziua mondială a teatrului; 

- 01.04.2022 - Ziua internațională a cărții pentru copii; 

- 01.04.2022 - Hans Christian Andersen (1805 - 1875), scriitor danez; 

- 05.04.2022 - Fănuş Neagu (1932 - 2011), scriitor, academician;  

- 21.04.2022 - Ziua Planetei Pământ;  

- 21.04.2022 - Sărbătorile Pascale; 

- 06.05.2022 - George Topârceanu (1886 - 1937), scriitor, academician; 

- 22.05.2022 - George Bacovia (1881-1957), poet, academician; 65 ani de la moarte;  

- 24.05.2022 - ”Cărțile Copilăriei” & Salonul cărții pentru copii; 

- 25.05.2022 - ”Cărțile anului”; 

- 08.06.2022 - Otilia Cazimir (1894 - 1967), poetă; 

- 99.06.2022 - Ion Luca Caragiale (1852 - 1912), scriitor, ziarist, academician; 

- 15.06.2022 - Mihai Eminescu (1850 - 1889), scriitor, jurnalist; 

- 27.06.2022 - Biblioteca Judeţeană ”C. Sturdza” Bacău - 129 de ani de la inaugurarea 

bibliotecii publice din Bacău - Bibliotecari băcăuani; 

- 14.07.2022 - Tudor Arghezi (1880 - 1967), scriitor, academician; 

- 20.07.2022 - Ziua șahului; 

- 05.08.2022 - Marin Preda, (1922 - 1980), prozator, academician;  

- 20.08.2022 - Dimitrie Bolintineanu (1825 - 1872), scriitor, om politic;  

- 25.08.2022 - Bogdan Petriceicu Hașdeu (1838 - 1907), scriitor, filolog, istoric,  

- 02.09.2022 - Rodica Ojog-Braşoveanu (1939 - 2002), scriitoare;  
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- 12.09.2022 - Ion Agârbiceanu (1882 - 1963), scriitor, ziarist, academician; 

- 17.09.2022 - George Bacovia (1881 - 1957), poet; 

- 19.09.2022 - Cella Serghi (1907 - 1992), scriitoare; 

- 05.10.2022 - Ziua mondială a profesorului; 

- 05.10.2022 - Zaharia Stancu (1902 - 1974), scriitor, academician; 

- 18.11.2022 - Radu Tudoran (1910 - 1992), prozator; 

- 27.11.2022 - Victor Eftimiu (1889 - 1972), scriitor, academician; 

- 27.11.2022 - Petre Ispirescu (1830 - 1887), prozator, follorist; 

- 01.12.2022 - Cezar Petrescu (1892 - 1961), prozator, academician; 

- 02.12.2022 - Sărbătoarea pomului de Crăciun. 

- 16.12.2022 - Alphonse Daudet (1840 - 1897), scriitor francez. 

 

3. Sala de lectură carte 

- 06.01.2022 - Ion Heliade-Rădulescu, scriitor, filosof; 

- 21.01.2022 - Petru Creția, scriitor, eseist; 

- 27.02.2022 - John Ernst Steinbeck, scriitor; 

- 09.03.2022 - Mircea Eliade, filosof, scriitor; 

- 31.03.2022 - Cristina Ștefan, scriitoare; 

- 11.04.2022 - Simion Florea Marian, poet; 

- 26.04.2022 - Ștefan Augustin Doinaș, poet; 

- 14.05.2022 - Camil Petrescu, scriitor; 

- 23.05.2022 - Gabriel Liiceanu, filosof, scriitor; 

- 07.06.2022 - Orhan Pamuk, scriitor; 

- 24.06.2022 - Dinu Flămând, scriitor; 

- 02.07.2022 - Hermann Hesse, scriitor; 

- 23.07.2022 - Moses Rosen, scriitor; 

- 05.08.2022 - Marin Preda, prozator; 

- 20.08.2022 - Horia Lovinescu, dramaturg; 

- 03.09.2022 - Mihai Cimpoi, scriitor; 

- 25.09.2022 - William Falkner, scriitor; 

- 05.10.2022 - Zaharia Stancu, scriitor; 

- 25.10.2022 - Leonida Neamțu, scriitor; 

- 08.11.2022 - Mihail Diaconescu, scriitor; 

- 29.11.2022 - Nicolae Bălcescu, istoric, scriitor; 

- 02.12.2022 - Gheorghe Chivu, poet; 

- 13.12.2022 - Henrich Heine, scriitor. 

 

4. Fond Documentar și de Patrimoniu 

- 01 - 31.01.2022 - Ziua Culturii Naționale Mihai Eminescu; 

- 01 - 28.02.2022 - Ziua Internațională a Limbii Materne; 

- 01 - 12.03.2022 - Ion Creangă (1837 - 1889); 

- 15 - 31.03.2022 - Revista Convorbiri Literare; 

- 01 - 16.04.2022 - Gheorghe Adamescu (1869 - 1942); 

- 19 - 30.04.2022 - Ziua Bibliotecarului din România; 

- 02 - 14.05.2022 - In memoriam George Bacovia (1881 - 1957); 

- 16 - 31.05.2022 - Camil Petrescu (1894 - 1957); 

- 01 - 30.06.2022 - Ion Luca Caragiale (1852 - 1912); 

- 01 - 31.07.2022 - Incursiuni în literatura franceză; 

- 01 - 15.08.2022 - Vasile Alecsandri (1821 - 1890); 

- 16 - 31.08.2022 - Ziua Limbii Române; 

- 01 - 17.09.2022 - Eudoxiu Hurmuzaki (1812 - 1874); 
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- 19 - 30.09.2022 - Ziua Europeană a Patrimoniului; 

- 01 - 31.10.2022 - Incursiune în Literatura Germană; 

- 01 - 30.11.2022 - Nicolae Bălcescu (1819 - 1852); 

- 01 - 31.12.2022 - Cezar Petrescu (1892 - 1961). 

 

5. Sala de Lectură Periodice – Mapă aniversară 

- 02.01 - 20.02.2022 - Petre Cimpoeșu;  

- 21.02 - 21.03.2022 - Ilie Boca;  

- 25.03 - 22.04.2022 - Ana Blandiana;  

- 23.04 - 20.05.2022 - Sfintele Sărbători de Paște reflectate în presă; 

- 21.05 - 21.06.2022 - Ileana Vulpescu;  

- 21.06 - 28.07.2022 - Anul 1972 în presă; 

- 29.07 - 30.08.2022 - Nicolae Steinhardt  

- 31.08 - 11.09.2022 - Ziua limbii române în presă; 

- 12.09 - 06.10.2022 - Ion Agârbiceanu;  

- 07.10 - 25.11.2022 - Viorel Căpitanu;  

- 26.11 - 12.12.2022 - Măndica Mardare; 

- 13.12 - 31.12.2022 - Eugen Verman. 

 

6. Compartiment artă 

- 31.01.2022 - Franz Schubert, (1797 - 1828), compozitor austriac;  

- 11.01.2022 - Ziua artei fotografice în România;  

- 04.02.2022 - Octav Băncilă, (1872 - 1944), pictor; 

- 19.02.2022 - Ziua Brâncuşi;  

- 21.02.2022 - Ilie Boca, Pictor; 

- 16.03.2022 - Constantin Brâncuşi, (1876-1957), sculptor, academician; 

- 26.03.2022 - Ludwig Van Beethoven, (1770 - 1827), compozitor, pianist german; 

- 03.04.2022 - Johannes Brahms, (1833 - 1897), compozitor german; 

- 19.05.2022 - Ziua Națională a pictorului Nicolae Grigorescu; 

- 19.05.2022 - Ion Jalea, (1887 - 1983), sculptor, academician; 

- 29.05.2022 - Nicu Enea, (1897 - 1960), pictor; 

- 21.06.2022 - Ziua Muzicii Europene;  

- 20.07.2022 - Ziua Şahului;  

- 22.10.2022 - Ioan Andreescu, (1850 - 1882), pictor, academician; 

- 01.10.2022 - Ziua internaţională a muzicii;  

- 15.10.2022 - Ziua internaţională a nevăzătorilor;  

- 29.11.2022 - Gaetano Donizetti, (1797 - 1848), compozitor italian; 

- 27.12.2022 - Corneliu Baba, (1906 - 1997), pictor, academician;  

- 06 - 31.12.2022 - Zilele Colindului din România. 

 
7. Filiala Bicaz 

- 15.01.2022 - Mihai Eminescu, (1850 - 1889), scriitor, jurnalist; 172 ani de la naştere;  

- 14.02.2022  - Grigore Vieru, (1935 - 2009), poet basarabean, academician; 

- 21.02.2022 - Ziua internaţională a limbii materne;  

- 01.03.2022 - Ion Creangă, (1837 - 1889), scriitor;  

- 08.03.2022 - Ziua Femeii;  

- 09.03.2022 - Mircea Eliade , (1907 - 1986), filosof, scriitor, academician;  

- 24.03.2022 - Jules Verne, (1828 - 1905), scriitor francez; 

- 02.04.2022 - Ziua internaţională a cărţii pentru copii;  

- 05.04.2022 - Fănuș Neagu, (1932 - 2011), scriitor,academician; 

- 02,05.2022 - Sfintele Paşti;  
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- 16.05.2022 - Marin Preda, (1922 - 1980), prozator, academician;  

- 21.05.2022 - Tudor Arghezi, (1880 - 1967), scriitor, traducător, academician;  

- 27.05.2022 - ”Cărțile Copilăriei” - Cărțile anului 2022 - Salonul cărții pentru copii; 

- 09.06.2022 - Charles Dickens, (1812 - 1870), scriitor;  

- 26.06.2022 - Ziua Drapelului Naţional Român; 

- 02.07.2022 - Sfântul Voievod Ştefan Cel Mare (1434 - 1504), Domn al Moldovei;  

- 21.07.2022 - Vasile Alecsandri, (1821 - 1890), scriitor, om politic, academician; 

- 01.08.2022 - Gellu Naum, (1915 - 2001), scriitor; 

- 28.08.2022 - Michael Ende, (1929 - 1995), scriitor german; 

- 17.09.2022 - George Bacovia, (1881 - 1957), poet; 

- 26.09.2022 - Ziua europeană a limbilo;r  

- 13.10.2022 - Ion Creangă, 147ani de la debut în ”Convorbiri literare”; 

- 29.10.2022 - Maria, Regină a României (1875 - 1938); 

- 05.11.2022 - Mihail Sadoveanu, (1880 - 1961), scriitor, academician; 

- 25.11.2022 - Grigore Alexandrescu, (1814 - 1885) scriitor, fabulist, traducător; 

- 10.12.2022 - Ziua internațională a drepturilor omului; 

- 02.12.2022 - Sărbătoarea Pomului de Crăciun. 

 

8. Filiala Miorița 

- 06.01.2022 - Ionel Teodoreanu, scriitor; 

- 14.01.2022 - ”Poetul nepereche”- Mihai Eminescu, Ziua Culturii Naţionale; 

- 21.01.2022 - ”Mica Unire” (Unirea Principatelor Române - 24 ianuarie 1859); 

- 07.02.2022 - Mihail Drumeş, scriitor; 

- 21.02.2022 - Ziua Internaţională a Limbii Materne; 

- 01.03.2022 - Ion Creangă, scriitor; 

- 08.03.2022 - ”Gânduri pentru mama”; 

- 09.03.2022 - Mircea Eliade, scriitor; 

- 21.03.2022 - Ziua mondială a poeziei; 

- 01.04.2022 - Cărţile copilăriei; 

- 07.04.2022 - Ziua Sănătății; 

- 22.04.2022 - Planeta Noastră; 

- 06.05.2022 - George Topârceanu, poet; 

- 13.05.2022 - Camil Petrescu, romancier, dramaturg; 

- 20.05.2022 - George Bacovia, scriitor; 

- 03.06.2022 - Salvează mediul!; 

- 09.06.2022 - Ion Luca Caragiale, dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor; 

- 15.06.2022 - Mihai Eminescu, poet; 

- 14.07.2022 - Tudor Arghezi, poet; 

- 05.08.2022 - Marin Preda, scriitor; 

- 12.08.2022 - Ziua Internaţională a Tinerilor; 

- 31.08.2022 - Ziua Limbii Române; 

- 05.09.2022 - ”Sună clopoţelul”...; 

- 12.09.2022 - Ion Agârbiceanu; 

- 22.09.2022 - ”S-a ivit pe culme toamna...”; 

- 05.10.2022 - Ziua Mondială a Profesorului; 

- 11.11.2022 - Constantin C. Giurescu, istoric roman; 

- 25.11.2022 - Petre Ispirescu, editor, folclorist, povestitor, scriitor și tipograf român; 

- 29.11.2022 - ”Unire -n suflet şi-n simţire” - Marea Unire  de la 1918; 

- 06.12.2022 - ”Sărbătorile de iarnă”; 

- 27.12.2022 - Tudor Vianu, estetician, critic și istoric literar, poet, eseist, filosof. 
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9. Filiala Ștefan cel Mare 

- 14.01.2022 - ”Eminescu bibliotecar și poet nemuritor”; 

- 24.01.2022 - ”Hai să dăm mână cu mână”; 

- 01.03.2022 - ”Creangă și mitul copilăriei”;   

- 04.04.2022 - ”Cărții….cu drag”;  

- 05.05.2022 - ”Cetățean român - Cetățean european”; 

- 28.05.2022 - ”Cărțile copilăriei”; 

- 16.06.2022 - ”Dor de Eminescu”; 

- 10.07.2022 - ”Cântare omului”; 

- 04.09.2022 - ”Dimensiunea virtuală și onirică a Bacăului”; 

- 05.11.2022 - ”Culorile Dumbrăvii” ; 

- 01.12.2022 - Ziua Națională a României; 

- 20.12.2022 - ”În jurul bradului”. 
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5. Centrul Judeţean pentru Conservarea 

şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău iniţiază şi 

desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, 

cercetează stadiul actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etno-folclorice 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 activităţii aşezămintelor 

culturale şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial al judeţului Bacău. În anul 2022, 

activităţile C.J.C.P.C.T. Bacău s-au desfăşurat pe două mari capitole: 

I. Manifestări cultural-artistice tradiţionale: Festivalul Judeţean de Folclor, ediţia a 

XXVIII-a; Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale, ediţia a XIV-a; Salonul 

Naţional al Artei Naive, ediţia a XXVIII-a, Conexiuni culturale - ”Nedeia de la 

Pădurăreni” (Solonţ), ”Nedeea de la Arini” (Găiceana); 

II. Ziua Internațională a Iei, activităţi desfășurate conform scopului şi obiectului de 

activitate.  

 

Management organizaţional 

 

În anul 2022, funcţionarea instituţiei a fost asigurată printr-un număr de 13 ½ posturi, dintre 

care: 

- funcţii de conducere: 1 (manager); 

- funcţii de execuţie: 12 ½ posturi, dintre care: 

- 8 posturi la Biroul conservare şi promovare a culturii tradiţionale; 

- 4 ½  posturi la Compartimentul contabilitate şi deservire generală. 

Principalele măsuri de reglementare internă au fost: 

- actualizarea fişelor postului pentru personalul care a cunoscut schimbări şi completări de 

atribuţii; 

- completarea fişelor de SSM şi PSI conform tematicii periodice de instruire; 

- verificarea cunoştinţelor din cadrul instruirii periodice; 

- urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a 

planului de evacuare; 

- emiterea de dispoziţii interne privind continuarea implementării sistemului intern de 

control managerial, conform legislaţiei în vigoare. 

 

Managementul  financiar 

 

Situaţia economico-financiară a instituţiei în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 

 
Indicatori Planificat în perioada 

01.01.2022 –31.12.2022 

Realizat în perioada 

01.01.2022 – 31.12.2022 

I. Numărul de personal contractual conform statului 

de funcţii aprobat, din care: 

 

13 ½ 

 

13 ½ 

Personal de conducere 2 2 

Personal de specialitate 9 ½ 9 ½ 

Personal tehnic 2 2 

II. Cheltuieli totale, din care: 809.000 795.087.44 

cheltuieli de personal 723.000 710.601 

cheltuieli de întreţinere 86.000 84.486.44 

cheltuieli programe culturale - - 

cheltuieli pentru reparaţii capitale - - 
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cheltuieli de capital - - 

III. Venituri totale, din care:   

subvenţii 809.000 795.087.44 

 

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 
Nr. 

crt. 

Indicatori de performanţă Perioada evaluată 

01.01.2022-31.12.2022 

(0) (1) (2) 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie+venituri-cheltuieli de capital)/nr. 

de beneficiari 

99.39 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - 

3. Număr de activitaţi educaţionale - 

4. Număr de apariţii media (fără communicate de presă) - 

5. Număr de beneficiari neplătitori 8000 

6. Număr de beneficiari plătitori - 

7. Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/Frecvenţă medie zilnică - 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale - 

9. Venituri proprii din activitatea de bază - 

10. Venituri proprii din alte activităţi - 

 

Proiect de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare: 

 
Nr.  Denumire indicator Cod Plan 2023 

crt.      

0 1 2 3 

I. TOTAL CHELTUIELI SF+SD  873.00 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

 

  

1 TOTAL CHELTUIELI-SF 

(10+20+30+50+51+55+57+59+81+85) 

1 873.00 

1.1 Cheltuieli de personal 10 787.00 

1.1.1 Cheltuieli salariale în bani 10.01 752,00 

1.1.1.1 Salarii de bază 01.01 697.00 

1.1.1.2 Sporuri pentru condiţii de muncă 01.05 0.00 

1.1.1.3 Alte sporuri 01.06 0.00 

1.1.1.4 Fond pt. posturi ocupate prin cumul 01.10 0.00 

1.1.1.5 Fond aferent plăţii cu ora 01.11 0.00 

1.1.1.6 Indem. plătite pers. din afara unităţii 01.12 1.00 

1.1.1.7 Indemnizaţii de delegare 01.13 0.00 

1.1.1.8 Aloc. pt. transp. la/de la locul de muncă 01.15 0.00 

1.1.1.9 Indemnizaţie de hrană 01.17 54.00 

1.1.1.10 Alte drepturi salariale în bani 01.30 0.00 

1.1.2 Cheltuieli salariale în natură 10.02 18.00 

1.1.2.1 Transportul la şi de la locul de muncă 02.05 0.00 

1.1.2.2 Tichete de masă 02.01 0.00 

1.1.2.3 Vouchere de vacanţă 02.06 18.00 

1.1.3 Contribuţii 10.03 17.00 
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1.1.3.1 Contribuţii de asigurări sociale de stat 03.01 0.00 

1.1.3.2 Contribuţii de asigurări de şomaj 03.02 0.00 

1.1.3.3 Contribuţii de asig. soc. de sănătate 03.03 0.00 

1.1.3.4 Contribuţii de asig. pt. accid. muncă şi boli profes. 03.04 0.00 

1.1.3.5 Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru 

angajaţi 

03.05 0.00 

1.1.3.6 Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii 03.06 0.00 

1.1.3.7 Contribuţii asiguratorii de muncă 03.07 17.00 

1.2 Bunuri şi servicii 20 86.00 

1.2.1 Bunuri şi servicii 20.01 71.40 

1.2.1.1 Furnituri de birou 01.01 2.00 

1.2.1.2 Materiale pentru curăţenie 01.02 1.00 

1.2.1.3 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 01.03 2.00 

1.2.1.4 Apă, canal şi salubritate 01.04 1.00 

1.2.1.5 Carburanţi şi lubrifianţi 01.05 7.00 

1.2.1.6 Piese de schimb 01.06 3.00 

1.2.1.7 Transport 01.07 0.00 

1.2.1.8 Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet 01.08 6.00 

1.2.1.9 Materiale şi prest. serv. cu caract. funcţ. 01.09 26.00 

1.2.1.10 Alte bunuri şi servicii pt. întreţ. şi funcţ. 01.30 23.40 

1.2.2 Reparaţii curente 20.02 0.00 

1.2.3 Hrană 20.03 0.00 

1.2.3.1 Hrană pentru oameni 03.01 0.00 

1.2.4 Medicamente şi mat. sanitare 20.04 0.00 

1.2.4.1 Medicamente 04.01 0.00 

1.2.4.2 Materiale sanitare 04.02 0.00 

1.2.5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 2.10 

1.2.5.1 Uniforme şi echipamente 05.01 0.00 

1.2.5.2 Lenjerie şi accesorii de pat 05.03 0.00 

1.2.5.3 Alte obiecte de inventar 05.30 2.10 

1.2.6 Deplasări, detaşări, transferări 20.06 3.00 

1.2.6.1 Deplasări interne, detaşări, transferări 06.01 3.00 

1.2.6.2 Deplasări în străinătate 06.02 0.00 

1.2.7 Materiale de laborator 20.09 0.00 

1.2.8 Cercetare-dezvoltare 20.10 0.00 

1.2.9 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 0.00 

1.2.10 Consultanţă şi expertiză 20.12 0.00 

1.2.11 Pregătire profesională 20.13 1.50 

1.2.12 Protecţia muncii 20.14 1.00 

1.2.13 Contrib. ale adm. p.l. la realiz. lucr. - contr. asoc. 20.19 0.00 

1.2.14 Comis. şi alte costuri afer. împrumuturilor 20.24 0.00 

1.2.14.1 Comis. şi alte costuri aferente împr. interne 24.02 0.00 

1.2.15 Chelt. judiciare şi extrajud. 20.25 0.00 

1.2.16 Alte cheltuieli 20.30 10.00 

1.2.16.1 Protocol şi reprezentare 30.02 0.00 
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1.2.16.2 Prime de asigurare non-viaţă 30.03 0.00 

1.2.16.3 Chirii 30.04 0.00 

1.2.16.4 Executarea silită a creanţelor bugetare 30.09 0.00 

1.2.16.5 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 30.30 10.00 

1.3 Dobânzi 30 0.00 

1.3.1 Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01 0.00 

1.3.1.1 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 01.01 0.00 

1.4 Fond de rezervă 50 0.00 

1.4.1 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor 

locale 

50.04 0.00 

1.5 Transferuri între unit. ale adm. publice SF 51 0.00 

1.5.1 Transferuri curente 51.01 0.00 

1.5.1.1 Transferuri către instituţii publice 01.01 0.00 

1.5.1.2 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene 

pentru acordarea unor ajutoare către unităţile ad-tiv 

teritoriale în situaţii de extremă dificultate 

01.24 0.00 

1.5.1.3 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 

cheltuielilor curente în domeniul sănătăţii 

01.46 0.00 

1.5.1.4 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 

camerelor agricole 

01.49 0.00 

1.6 Asistenţă socială 57 0.00 

1.6.1 Ajutoare sociale 57.02 0.00 

1.6.1.1 Ajutoare sociale în natură 02.02 0.00 

1.7. Alte cheltuieli 59 0.00 

1.7.1. Asociaţii şi fundaţii 59.11 0.00 

1.7.2. Susţinerea cultelor 59.12 0.00 

1.8. Rambursări de credite 81 0.00 

1.8.1. Rambursări de credite interne 81.02 0.00 

1.8.1.1. Rambursări de credite aferente datoriei publice interne 

locale 

02.05 0.00 

1.9. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent SF 

85 0.00 

1.9.1. Plăţi efectuate în anii pr. şi recup. în anul curent 85.01 0.00 

1.9.1.1. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent (SF) 

01.01 0.00 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE   

2 TOTAL CHELTUIELI-SD (51+56+70+81+85)  0.00 

2.1 Transferuri între unit. ale adm. publice SD 51 0.00 

2.1.1 Transferuri de capital 51.02 0.00 

2.1.1.1 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 02.12 0.00 

2.1.1.2 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice 02.29 0.00 

2.2 Alte transferuri SD 55 0.00 

2.2.1 Transferuri interne 55.01 0.00 

2.2.1.1. Programe de dezvoltare 01.13 0.00 

2.3. Alte transferuri de capital pentru instituţii publice 56 0.00 
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2.3.1 Programe din FEDR 56.01 0.00 

2.3.1.1 Finanţare naţională 01.01 0.00 

2.3.1.2 Finanţarea externă nerambursabilă 01.02 0.00 

2.3.1.3 Cheltuieli neeligibile 01.03 0.00 

2.3.2 Programe FSE 56.02 0.00 

2.3.2.1 Finanţare naţională 02.01 0.00 

2.3.2.2 Finanţarea externă nerambursabilă 02.02 0.00 

2.3.2.3 Cheltuieli neeligibile 02.03 0.00 

2.4. Cheltuieli de capital (71+72)  0.00 

2.4.1. Active nefinanciare(71.01+71.02+71.03)  0.00 

2.4.1.1 Active fixe  0.00 

2.4.1.1.1 Construcţii 01.01 0.00 

2.4.1.1.2 Maşini, echipamente şi mijl. transport 01.02 0.00 

2.4.1.1.3 Mobilier, ap. birotică şi alte active corp. 01.03 0.00 

2.4.1.1.4 Alte active fixe 01.30 0.00 

2.4.2 Stocuri 71.02 0.00 

2.4.3 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 0.00 

2.4.2. Active financiare 72 0.00 

2.4.2.1 Active financiare 72.01 0.00 

2.4.2.1.1 Participare la capitalul social al societăţilor com. 01.01 0.00 

2.5. Rambursari de credite 81 0.00 

2.5.1 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru 

finanţarea proiectelor cu finanţare UE 

81.04 0.00 

 

Managementul resurselor umane 

În ceea ce privește gestionarea curentă a funcțiilor contractuale din instituție, în cursul anului 

2022, au fost puse în aplicare următoarele acte normative: 

- Legea nr. 153/2017, legea-cadru pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ;  

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii; 

- Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice; 

- Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău şi din 

instituţiile şi serviciile publice aflate în subordinea acestuia; 

- O.U.G. nr. 115/2022 pentru completarea art.1 din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative; 

- O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 
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- Hotărârea de Guvern nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază brut pe țară 

garantat. 

Au avut loc următoarele activități: 

- evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților pentru activitatea 

desfășurată în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022; 

- programarea concediului de odihnă pentru anul 2022 și monitorizarea efectuării acestuia 

de către toți salariații; 

- pregătirea și întocmirea graficului de formare profesională pentru anul 2022; 

- elaborarea unor proceduri operaționale și proceduri de sistem. 

  Au fost întocmite 54 de decizii având ca obiect: 

- promovarea în grad profesional; 

- numirea unor persoane pentru a îndeplini diferite atribuții în gestionarea procedurii 

operaționale privind continuarea implementării sistemului intern de control managerial; 

- stabilirea unor noi salarii ca urmare a aplicării unor acte normative; 

- înființare de popriri; 

- trecerea la gradații superioare; 

- numirea în diferite comisii privind elaborarea de proceduri operaționale privind  

pantouflage, control financiar preventiv, gestionarea documentelor, delegarea, recrutarea 

și angajarea personalului contractual, semnalarea neregulilor sau fraudelor. 

 

Proiecte finalizate în 2022 

 

1. Festivalul judeţean de folclor 

 

Acest festival urmăreşte păstrarea specificului costumelor populare, autenticitatea textelor 

poetico-muzicale, ineditul unor dansuri populare, stiluri interpretative de excepţie. Manifestarea are 

loc, în fiecare an, la Slănic-Moldova în preajma sărbătorii Sfântului Ilie (parteneri fiind Primăria şi 

Consiliul Local), participând aproximativ 600 de artişti amatory, din 18 localităţi ale judeţului.  

În anul 2022, ca urmare a reglementărilor impuse de autorități, determinate de pandemia de 

SARS-COV2, a trebuit să alegem alternative on-line pentru promovarea creațiilor participanților la 

festival. În acest sens, s-a realizat un film care a adus în fața spectatorilor artiști, formații coregrafice 

și grupuri vocal-instrumentale de amatori, înregistrate în timpul repetițiilor generale sau din 

spectacolele existente în arhiva instituției. Astfel, soliștii vocali, soliștii instrumentiști, grupurile 

folclorice și formațiile de dansuri din satele/comunele/municipiile Berești-Tazlău, Asău, Moinești, 

Sărata, Sascut-Sat, Solonț, Brusturoasa, Poduri, Sănduleni și altele i-au făcut pe cei ce au accesat 

filmul să retrăiască cele mai îndrăgite momente din spectacolele acestor formații de amatori. 

Rezultatele aşteptate ale acestui proiect au fost: menţinerea în activitate a unui număr de 

aproximativ 600 de artişti amatory, care să contribuie la păstrarea folclorului băcăuan autentic, 

selectarea din rândul acestora a celor mai reprezentativi artişti pentru faza finală a Festivalului, 

promovarea imaginii zonelor etno-folclorice ale judeţului Bacău. 

Manifestarea s-a desfășurat în zilele de 16 - 17 iulie 2022. 

 

2. Târgul meşteşugurilor artistice tradiţionale 

 

Scopul acestei manifestări îl constituie promovarea meşteşugurilor tradiţionale practicate în 

judeţul Bacău. Totodată, prin organizarea acestei manifestări artistice, se dorește 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 2022, 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 
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mai bună popularizare a meşteşugurilor respective, atragerea de noi actanţi, precum şi promovarea 

imaginii judeţului Bacău şi a meşteşugurilor specifice zonei. 

Manifestarea s-a desfăşurat în zilele de 17 - 18 iulie 2022. Evenimentul este parte componentă 

a Festivalului Judeţean de Folclor.  

 

3. Salonul Național al Artei Naive 

 

Aflat la cea de-a XXVIII-a ediţie, Salonul Naţional al Artei Naive s-a bucurat, şi în anul 2022, 

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, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Bacău îşi propune să atragă un număr cât mai mare de pictori naivi, îndeosebi tineri care 

să continue tradiţia şcolii de artă naivă din Bacău, avându-i drept exponenţi principali pe Ioan Măric, 

Catinca Popescu, Alexandrina Voicu, Virginia Bîrsan, Maria Margoş. 

Salonul s-a desfăşurat în perioada martie - aprilie 2022, la Muzeul de Artă Contemporană al 

Centrului de Cultură ”George Apostu”, partener al C.J.C.P.C.T. Bacău. 

 

4. Conexiuni culturale 
 

Programul intitulat generic ”Conexiuni culturale” şi-a propus, şi în anul 2022, reabilitarea 

vieţii cultural-artistice din comunele şi satele băcăuane. În acest scop, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, în parteneriat cu primăriile, consiliile locale, şcolile 

şi parohiile din zonă, a organizat o serie de colocvii, seminare, spectacole artistice şi 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, 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău sprijină şi 

coordonează afirmarea creatorilor, interpreţilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, contribuie la 

pregătirea formaţiilor artistice de amatory, prin atragerea tinerilor în vederea participării acestora la 

manifestările culturale locale şi naţionale, la revitalizarea şi promovarea unor domenii populare 

tradiţionale. 

Programul ”Conexiuni culturale” este iniţiat de managerul instituţiei, în afara proiectelor şi 

programelor culturale minimale, şi se desfăşoară în parteneriat cu primăriile, consiliile locale, şcolile, 

parohiile din judeţul Bacău. 

Proiectele din acest Program desfăşurate în anul 2022: 

 

Ianuarie: 

- 15 ianuarie: Ziua Culturii Naționale - ”Eminescu, mit al literaturii române” 

 Spectacol de muzică şi poezie la împlinirea a 172 de ani de la naşterea poetului Mihai 

Eminescu  (U.A.T. Moinești și Clubul Elevilor Moinești); 

 Etapa I (ianuarie - aprilie) a Festivalului judeţean de folclor (transmiterea 

Regulamentului de concurs către aşezămintele culturale, alcătuirea unui calendar de 

repetiţii pe centre şi zone folclorice, îndrumarea metodologică a conducătorilor 

formaţiilor artistice). 
 

Februarie: 

- 23 februarie ”Conexiuni culturale”; 

- ”Dragobetele sărută fetele” (”Ziua  îndrăgostiţilor, la români”); 

- Şezătoare cultural-artistică în parteneriat cu U.A.T. Filipești și Grupul Folcloric ”Roua 

Precistei”. 
 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea a II-a. Instituții publice de cultură   

216 

Martie: 

- Salonul de primăvară al artei naive - manifestare culturală naţională ce a avut inaugurarea 

în data de 26 martie (decalat, din cauza interdicţiei determinate de pandemia SARS-

COV2); Manifestarea a avut loc la Muzeul de Artă Contemporană al Centrului de Cultură 

”George Apostu”, partener al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Bacău pentru această manifestare; 

- Lansare de carte: ”Arta naivă în județul Bacău”; autori: Feodosia Rotaru şi Olguța Pâțu. 
 

Aprilie: 

- ”Conexiuni culturale”; 

- Şezătoare cultural-artistică în comuna Sărata; 

- Medalion: ”Veronica Micle şi Mihai Eminescu”; 

- Prezentare şi donare de carte ”Arta naivă în județul Bacău”; autori: Feodosia Rotaru și 

Olguța Pâțu. 
 

Mai: 

- 21 mai: ”Nedeia de la Pădurăreni” - Serbare câmpenească cultural-artistică şi religioasă 

cu ocazia hramului Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena (în parteneriat cu Primăria, 

Consiliul Local, şcoala şi parohia din Cucuieţi, com. Solonţ); 

- Etapa a II-a a Festivalului judeţean de folclor (selectarea în perioada mai - iunie a celor 

mai reprezentativi artişti amatori din totalul centrelor de concurs, pregătirea celor selectaţi, 

în vederea prezentării în etapa finală, ce va avea loc în staţiunea Slănic-Moldova). 
 

Iunie: 

- ”Conexiuni culturale”, în parteneriat cu Primăria orașului Buhuși: 1 Iunie - ”Copilăria 

mea” - spectacol dedicat Zilei Copilului; 

- Prezentare și donare de carte: ”Arta naivă în județul Bacău”; autori: Feodosia Rotaru și 

Olguța Pâțu; 

- 24 Iunie - Ziua Internaţională a Iei (în parteneriat cu Școala Populară de Arte și Meserii 

Bacău). 
 

Iulie: 

- Festivalul judeţean de folclor - repetiţii generale, în vederea organizării spectacolelor de 

gală de la Slănic-Moldova; 

- Târgul meşteşugurilor artistice tradiţionale, ediţia a XIV-a, Slănic-Moldova; 

- Spectacolele de gală  au avut loc în perioada 16 - 18 iulie 2022. 
 

August: 

- 13 - 14 august - Zilele comunei Cașin;  

- Acordarea diplomei de ”Tezaur uman viu” domnului Neculai Comăneciu, meşter popular. 
 

Septembrie: 

- 8 septembrie - ”Conexiuni culturale”, serbare câmpenească cultural-artistică şi religioasă 

cu ocazia hramului ”Sfânta Maria Mică”, în satul Arini, comuna Găiceana; 

- 9 septembrie - Festivalul Naţional de Folclor ”Moineşteanca”, în municipiul Moineşti; 

- 10 septembrie - Ziua Europeană a Patrimoniului, în parteneriat cu primăriile Solonț și 

Brusturoasa; prezentare de filme documentar-artistice din ciclul ”Tezaure umane”, 

realizate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Bacău. 
 

Octombrie: 

- 1 octombrie  - ”Conexiuni culturale”, șezătoare literar-artistică în comuna  Brusturoasa; 

- Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice; 

- ”Tezaure umane” (film documentar ”Gheorghe Roșu”). 
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Noiembrie: 

- 5 noiembrie - ”Conexiuni culturale”, șezătoare literar-artistică, în parteneriat cu U.A.T. 

Mănăstirea-Cașin; 

- ”Tezaure umane” (film documentar ”Ioan Măric”); 

- ”Sadoveniana” (omagierea scriitorului Mihail Sadoveanu); 

- Prezentare și donare de carte: ”Arta naivă în județul Bacău”; autori: Feodosia Rotaru și 

Olguța Pâțu. 
  

Decembrie: 

- ”Alaiul datinilor şi obiceiurilor de iarnă” - coorganizator (organizator principal: 

Ansamblul Folcloric ”Busuiocul”). 

 

Cercetare-conservare: ”Patrimoniul cultural imaterial al judeţului Bacău. Compendiu”, 

volumul I. 
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6. Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” 

Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Ion Ghelu 

Destelnica nr. 6 A, judeţul Bacău, instituţie care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Bacău, este instituţie de spectacole de repertoriu, cu personalitate juridică de drept public, care 

realizează şi prezintă producţii artistice folclorice. 

Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” a fost înfiinţat în anul 1973 ca entitate fără personalitate 

juridică, dobândind ulterior personalitate juridică, începând cu data de 01.05.2004, iniţial ca 

aşezământ cultural, în baza H.C.J. nr. 41/30.04.2004, prin reorganizarea Centrului Judeţean de 

Cultură Bacău, ulterior fiind schimbată încadrarea din aşezământ cultural în instituţie de spectacole, 

prin H.C.J. nr. 33/26.02.2009. 

Ca instituţie de spectacole, Ansamblul “Busuiocul” funcţionează potrivit prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 

precum şi desfăşurarea activitaţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobată prin Legea nr.353/2007, modificată și completată ulterior, în baza acestor prevederi legale 

fiind înscrisă şi în Registrul Artelor Spectacolului la numărul de ordine 95 la Secțiunea ”Instituţii de 

spectacole sau concerte”. 

 Misiunea Ansamblului este aceea de a îndeplini rolul de promovare şi valorificare a 

culturii tradiţionale şi a creaţiei populare contemporane, printr-o riguroasă activitate artistică, 

realizată prin spectacole, pe an calendaristic, ce au în vedere spectacole atractive şi, în acelaşi timp, 

educaţionale iar direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea acestei misiuni pot varia în funcţie de 

evenimentele socioculturale. 

Prin prisma misiunii instituţiei, Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” oferă produse şi servicii 

culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de 

acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală iar prin activităţile desfăşurate se adresează 

tuturor colectivităţilor socio-profesionale cu scop de serviciu cultural şi educaţional permanent. 

Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei 

permanente, culturii tradiţionale şi creaţiei populare contemporane, urmărind: 

- elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă; 

- conservarea şi promovarea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale 

judeţeane, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal; 

- păstrarea şi cultivarea specificului spaţiului cultural în care îşi desfăşoară activitatea; 

- stimularea creativităţii şi talentului; 

- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative 

profesioniste (muzică, coregrafie); 

- desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor, de petrecere a timpului 

liber al populaţiei, valorificând şi obiceiurile tradiţionale; 

- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional; 

- promovarea activităţilor lucrative în domeniul artizanatului şi altor domenii specifice 

tradiţiei şi creaţiei populare. 

Ansamblul susţine, dezvoltă şi promovează folclorul românesc în ţară şi peste hotare, având 

deplină autonomie în realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale şi artistice proprii sau 

în colaborare, în consens cu politicile culturale ale autoritaţilor centrale sau locale, concepute pentru 

a răspunde nevoilor comunităţii, conform proiectului de management aprobat. 

 

Management organizațional 

 

Ansamblul Folcloric ”Busuiocul”, în interpretarea dată prin prisma legislaţiei specifice 

privind încadrarea instituţiilor publice de spectacole şi concerte, este o instituţie de repertoriu,  ţinând 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea a II-a. Instituții publice de cultură   

219 

cont de criteriile următoare: are un colectiv artistic permanent, îşi desfăşoară activitatea pe stagiuni, 

dispune de un portofoliu de spectacole la care se adaugă, în fiecare stagiune, cel puţin două spectacole 

noi etc. 

La sediul Ansamblului, se desfăşoară cea mai mare parte din activitate, se pregătesc 

spectacolele, sub toate aspectele: repetiții, pregătire scenarii, coregrafie, pregătire costume pentru 

prezentarea la spectacole etc. 

 

Proiecte finalizate în 2022 sau aflate în etapa de finalizare 

 

Prezentarea, pe scurt, a modului de realizare a principalele obiective ale instituției propuse 

pentru anul 2022:  

1. Realizarea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi recitaluri, cu noi repertorii, 

asumate pe criterii de autenticitate şi valoare. 

 Pe parcursul anului 2022, Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” a susţinut o suită de spectacole, 

concerte şi festivaluri, realizate la un înalt nivel artistic, prin care a promovat 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. 

În parteneriat cu Primaria Municipiului Bacău, Consiliul Local şi Filarmonica ”Mihai Jora“, 

colectivul nostru a organizat câteva manifestări cultural-artistice extreme de reușite, între care 

amintim: ”Unirea, națiunea a făcut-o”, spectacol extraordinar dedicat împlinirii a 163 de ani de la 

Unirea Principatelor Române, ”Sub cer cu cântece și flori”, ce a celebrat Ziua Internațională a Femeii, 

”Zile de Sânziene”, ce a celebrat Sânzâienele și Ziua Universală a Iei, ”Rapsodii de toamnă”, ce a 

marcat cei 614 ani de la atestarea documentară a Bacăului, spectacolele dedicate Zilei Naționale a 

României (”Ziua Sfântă a Unirii”) și sărbătorilor de Paști (”Veniți de vă veseliţi!”) și Crăciun (”Iată, 

vin colindători!”), spectacolele dedicate cuplurilor de căsătoriți ajunse la semicentenar, desfășurate 

în colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială Bacău. 

O seamă de reprezentaţii au avut loc cu prilejul unor manifestări desfăşurate sub generice, 

precum: ”Zilele comunei”, ”Ziua recoltei”, ”Hramul Satului”, ”Hramul Bisericii”, ”Datini şi obiceiuri 

de iarnă”, în diverse localităţi din judeţ. 

 

2. Organizarea şi susţinerea proiectelor culturale: Festivalul Naţional de Folclor ”Ion 

Drăgoi” şi ”Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”, manifestări care au adus o mare 

bucurie publicului larg, obiceiurile şi tradiţiile specifice sărbătorilor de iarnă revenind 

după 2 ani de întrerupere. 

Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”. În perioada 26 - 29 iunie 2022, la Bacău, s-a 

desfăşurat cea de a XXVIII-a ediţie a Festivalului Naţional de Folclor ”Ion Drăgoi”, în organizarea 

căruia, și de această dată, Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” a avut ca partener Societatea Română de 

Televiziune Bucureşti. Ca şi la ediţiile anterioare, băcăuanii au putut să se bucure de prezenţa unor 

renumite formaţii muzicale, a unor solişti vocali şi instrumentişti de notorietate din principalele zone 

etnofolclorice ale României şi ale Republicii Moldova. Înregistrările spectacolelor din festival au fost 

difuzate apoi în trei emisiuni TV ”Tezaur Folcloric”. 

Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă. Ajunsă la cea de-a 56-a ediţie, manifestarea 

”Alaiul Datinilor şi obiceiurilor de iarnă” s-a derulat în inima municipiului Bacău, în ziua de marţi, 

27 decembrie 2022. La actuala ediţie au participat formaţii de jocuri cu măşti din localităţi băcăuane, 

dar și din țară, numărul spectatorilor fiind foarte mare, aceasta demonstrând încă o dată faptul că 

evenimentul este așteptat de foarte mulți dintre spectatorii din municipiu și nu numai, ,ai ales după ce 

a avut loc o întrerupere de doi ani cauzată de pandemie. 

Ca un preambul al acestei manifestări şi în întâmpinarea Sfintelor Sărbători de Crăciun, 

Ansamblul Folcloric ”Busuiocul”, a organizat, duminică, 18 decembrie 2022, în Sala Teatrului de 

Vară ”Radu Beligan” din Bacău, spectacolul de colinde ”Iată, vin colindători!”, care a cuprins 
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colinde religioase, vestitoare ale Naşterii Domnului, precum şi colinde laice, în conţinutul cărora 

putem încă descoperi teme şi simboluri de mitologie românească. 

Dintre spectacolele foarte bine primite de publicul băcăuan, în cursul anului 2022, mai 

amintim cele derulate sub genericele ”Unirea, națiunea a făcut-o!” (23 ianuarie), ”Sub cer, cu cântece 

și flori” (6 martie), ”Veniți de luați lumină” (26 aprilie), ”Rapsodii de toamnă” (18 octombrie), ”Ziua 

Sfântă a Marii Uniri” (27 noiembrie) ș.a. 

 

3. Participarea la importante manifestări de amploare interjudeţeană, naţională şi 

internaţională.  

În anul 2022, Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” s-a pregătit intens pentru a participa la 

Festivalul de Folclor ”Trandafir de la Moldova” - Iaşi, însă, din motive temeinice, nu a putut participa.  

 

4. Dezvoltarea activităţilor lucrative în domeniul artizanatului, în mod deosebit, a 

confecţionării de costume populare.  
În secţia de creaţie a institutiei, au fost realizate costume necesare personalului nostru artistic, 

dar şi pentru alte formaţii din judeţ şi din ţară. Acest demers asumat de conducerea ”Busuiocului” 

este, deopotrivă, o modalitate oportună de a promova un meşteşug tradiţional, precum şi o modalitate 

de a adăuga bugetului propriu o sursă de venituri.  

 

5. Sprijinirea aşezămintelor de cultură, a ONG-urilor cu profil cultural din oraşele şi 

satele băcăuane pentru relansarea vieţii cultural-artistice locale. 

În anul 2022, au fost încheiate contracte de parteneriat cu primării/școli din oraş şi din satele 

învecinate, în baza cărora au fost susţinute activităţi specifice domeniului de activitate al instituţiei, 

dar şi de iniţiere, sustinere, îndrumare şi evaluare în cadrul activităţilor pe care le-au desfăşurat. 

 

Management financiar 

 

Ca surse de venit pentru anul 2022, Ansamblul Folcloric ”Busuiocul” s-a bazat, în principal, 

pe subvenţiile aprobate prin buget (96,96% din total venituri încasate), completând cu venituri proprii 

realizate (3,04% din total venituri încasate), din spectacole prezentate, altele decât cele cu tematică 

organizate pe plan local, precum şi din vânzarea de costume populare.  

Astfel, în anul 2022, planul total de venituri a fost de 3.082 mii lei, din care: 3.000 lei din 

subvenţii şi 82 mii lei din venituri proprii, fiind realizat în proporţie de 98,38% faţă de suma 

planificată. Subvenţiile încasate pentru acoperirea cheltuielilor au fost de 2.940 mii lei, adică în 

proporţie de 98% faţă de plan. Planul iniţial de venituri proprii a fost de 50 mii lei, ulterior fiind 

majorat până la 82 mii lei şi s-a realizat în proporție de 112,26 % faţă de plan, respectiv 92 mii lei. 

În ceea ce priveşte planul de cheltuieli prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 

2022, acesta a fost de 3.082 mii lei, cheltuielile efective realizate la finele anului fiind de 3.031,98 

mii lei - 98,38% raportat la plan. De menţionat, în acest context, este faptul că în execuţia de cheltuieli 

pe anul 2022, o influenţă pozitivă a avut suma de 25,3 mii lei utilizată pentru bunuri şi servicii, 

provenită din recuperarea de la casa de sănătate a sumelor plătite în anul precedent ca indemnizaţii 

pentru  incapacitate temporară de muncă. 

Cu privire la spaţiul de lucru în care îşi desfăsoară activitatea ansamblul, aşa cum s-a precizat 

mai sus, acesta se află în Strada Ion Ghelu Destelnica  nr.6A Bacău (fostă Trotuş) şi este compus din: 

sediul administrativ cu o suprafaţă de 392 mp, unde îşi desfăşoară activitatea compartimentele de 

conducere, secretariat, contabilitate, precum şi personalul din cadrul secţiilor de solişti vocali, 

instrumentişti şi dansatori; atelierul de creaţie cu o suprafaţă de 157 mp, unde se realizează 

confecţionarea costumelor populare; atelierul de tamplărie în suprafaţă de 92 mp.  

În momentul de faţă, spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul din cadrul 

ansamblului sunt oarecum corespunzatoare din punct de vedere al condiţiilor care se impun pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, cu menţiunea că există intenţii cu privire la găsirea de soluţii 
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privind asigurarea unor posibilităţi suplimentare privind pregătirea artiştilor, în special a soliştilor 

vocali, momentan fiind lipsiţi de posibilitatea de a se desfăşura în vederea pregătirii individuale. 
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7. Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

 

Strategia managerială a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău s-a structurat, în anul şcolar 

2021 - 2022, pe derularea programelor de învăţământ în domeniul educaţiei permanente.  

Pentru a permite unui număr cât mai mare de cursanţi să frecventeze Școala Populare de Arte 

şi Meserii Bacău, sub genericele ”O şcoală pentru timpul dumneavoastră liber”şi ”Arta ca terapie”, 

am decis să organizăm cursuri pe toată durata săptămânii. Astfel, am reuşit să păstrăm o cifră de 

şcolarizare onorabilă (aprox. 200 de elevi).Disciplinele artistice existente în anul 2022 sunt în funcţie 

de numărul de elevişi de cererea publicului: canto muzică uşoară, canto muzică populară, pian, orgă, 

chitară, instrumente de suflat, instrumente populare, dans popular, actorie, pictură, pictură spontană, 

grafică, iconografie, ceramică, sculptură, cusut-ţesut, teorie muzicală şi design vestimentar. 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău funcţionează cu un număr de 8 profesori, cu 1 normă 

şi 11 profesori cu ½ normă. 

 În luna ianuarie 2022, s-au organizat întruniri atât în şcoli, cât şi în instituţii, pentru a dialoga 

despre beneficiile artei în scop terapeutic şi a găsi noi talente din rândul elevilor, cât şi în rândul 

oamenilor maturi. Unităţile de învăţământ vizate sunt din municipiul Bacău (Şcoala Gimnazială 

”Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, Colegiul Naţional ”Vasile 

Alecsandri”, Colegiul Naţional de Artă ”George Apostu”, Grădiniţa ”Crai Nou”, Grădiniţa Nr. 29, 

Colegiul ”Nicolae Vasilescu-Karpen”, Şcoala Gimnazială ”Mihai Drăgan”, Şcoala Gimnazială 

”Constantin Platon”, Colegiul Economic ”Ion Ghica”) şi din judeţ (Şcoala Gimnazială ”Alexandru 

Piru” Mărgineni, Şcoala Gimnazială Letea Veche). 

În anul 2022, cursurile la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău s-au desfășurat în 

siguranță, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-

COV2. 

 

Management organizational 

 

În anul 2022, funcţionarea instituţiei a fost asigurată printr-un număr de 19 posturi, dintre 

care: 

- funcţii de conducere: 1 (manager); 

- funcţii de execuţie: 18 posturi, dintre care: 

- 14 ½ posturi la Compartimentul didactic; 

- 3 ½ posturi la Compartimentul contabilitate şi deservire generală. 

Principalele măsuri de reglementare internă au fost: 

- actualizarea fişelor postului pentru personalul care a cunoscut schimbări şi completări de 

atribuţii; 

- completarea fişelor de SSM şi PSI conform tematicii periodice de instruire; 

- verificarea cunoştinţelor din cadrul instruirii periodice; 

- urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a 

planului de evacuare; 

- s-au emis dispoziţii interne privind continuarea implementării sistemului intern de control 

managerial, conform legislaţiei în vigoare. 

 

Managementul financiar 

 

Situaţia economico-financiară a instituţiei în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022: 
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Indicatori Planificat în perioada 

01.01.2022-31.12.2022 

Realizat în perioada 

01.01.2022-31.12.2022 

I. Numărul de personal contractual, 

conform statului de funcţii aprobat, din care: 

 

19 

 

 

19 

 

- Personal de conducere 1 1 

- Personal de specialitate 18 

 

18 

 

- Personal tehnic - - 

II. Cheltuieli totale, din care: 1.398.000 1.396.000 

- cheltuieli de personal 1.303.000 1.301.000 

- cheltuieli de întreţinere 95.000 95.000 

- cheltuieli programe culturale - - 

- cheltuieli pentru reparaţii capitale - - 

- cheltuieli de capital - - 

III. Venituri totale, din care: 1.398.000 1.398.000 

- subvenţii 1.365.000 1.365.000 

- venituri proprii 33.000 33.000 

 

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor 

de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 
Nr. 

crt. 

 

Indicatori de performanţă 

Perioada evaluată 

01.01.2022-31.12.2022 

(0) (1) (2) 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie+venituri-cheltuieli de 

capital)/nr. de beneficiari 

6.990 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - 

3. Număr de activităţi educaţionale 13 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 5 

5. Număr de beneficiari neplătitori 96 

6. Număr de beneficiari plătitori 104 

7. Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/Frecvenţa medie 

zilnică 

13 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 5 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 33.000 

10. Venituri proprii din alte activităţi - 

 

Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor 

financiare care ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei care pot 

fi atrase din alte surse: 

 
Nr. Denumire indicator Cod Plan 

crt.   2023 

0 1 2 3 

I. TOTAL CHELTUIELI SF+SD  1.431,00 

 

                         SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

 

  

1             TOTAL CHELTUIELI-SF           

(10+20+30+50+51+55+57+59+81+85) 

1 1.431,00 

1.1 Cheltuieli de personal 10 1.336,00 

1.1.1 Cheltuieli salariale în bani 10.01 1.278,00 
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1.1.1.1 Salarii de bază 01.01 1.204,00 

1.1.1.2 Sporuri pentru condiţii de muncă 01.05 0.00 

1.1.1.3 Alte sporuri 01.06 0.00 

1.1.1.4 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 01.10 0.00 

1.1.1.5 Fond aferent plăţii cu ora 01.11 0.00 

1.1.1.6 Indemnizaţii plătite pers. din afara unităţii 01.12 0.00 

1.1.1.7 Indemnizaţii de delegare 01.13 0.00 

1.1.1.8 Indemnizaţie de hrană 01.17 74.00 

1.1.1.9 Alte drepturi salariale în bani 01.30 0.00 

1.1.2 Cheltuieli salariale în natură 10.02 0.00 

1.1.2.1 Tichete de masă 02.01 0.00 

1.1.2.2 Vouchere de vacanţă 02.06 31.00 

1.1.3 Contribuţii 10.03 27.00 

1.1.3.1 Contribuţii de asigurări sociale de stat 03.01 0.00 

1.1.3.2 Contribuţii de asigurări de şomaj 03.02 0.00 

1.1.3.3 Contribuţii de asig. soc. de sănătate 03.03 0.00 

1.1.3.4 Contribuţii de asig. pt. accid. muncă şi boli profes. 03.04 0.00 

1.1.3.5 Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru 

angajaţi 

03.05 0.00 

1.1.3.6 Contribuţie asiguratorie pt. muncă 03.07 27.00 

1.2 Bunuri şi servicii 20 95.00 

1.2.1 Bunuri şi servicii 20.01 70.00 

1.2.1.1 Furnituri de birou 01.01 2.00 

1.2.1.2 Materiale pentru curăţenie 01.02 2.00 

1.2.1.3 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 01.03 26.00 

1.2.1.4 Apă, canal şi salubritate 01.04 2.00 

1.2.1.5 Carburanţi şi lubrifianţi 01.05 0.00 

1.2.1.6 Piese de schimb 01.06 0.00 

1.2.1.7 Transport 01.07 0.00 

1.2.1.8 Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet 01.08 12.00 

1.2.1.9 Materiale şi prest. serv. cu caract. funcţ. 01.09 0.00 

1.2.1.10 Alte bunuri şi servicii pt. întreţ. şi funcţ. 01.30 26.00 

1.2.2 Reparaţii curente 20.02 0.00 

1.2.3 Hrană 20.03 0.00 

1.2.3.1 Hrană pentru oameni 03.01 0.00 

1.2.4 Medicamente şi mat. sanitare 20.04 0.00 

1.2.4.1 Medicamente 04.01 0.00 

1.2.4.2 Materiale sanitare 04.02 0.00 

1.2.5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0.00 

1.2.5.1 Uniforme şi echipamente 05.01 0.00 

1.2.5.2 Lenjerie şi accesorii de pat 05.03 0.00 

1.2.5.3 Alte obiecte de inventar 05.30 0.00 

1.2.6 Deplasări, detaşări, transferări 20.06 4.00 

1.2.6.1 Deplasări interne, detaşări, transferări 06.01 4.00 

1.2.6.2 Deplasări în străinătate 06.02 0.00 

1.2.7 Materiale de laborator 20.09 0.00 
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1.2.8 Cercetare-dezvoltare 20.10 0.00 

1.2.9 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 0.00 

1.2.10 Consultanţă şi expertiză 20.12 0.00 

1.2.11 Pregătire profesională 20.13 6.00 

1.2.12 Protecţia muncii 20.14 0.00 

1.2.13 Contrib. ale adm. p.l. la realiz. lucr.-contr. asoc. 20.19 0.00 

1.2.14 Comis. şi alte costuri aferente împrumuturilor 20.24 0.00 

1.2.14.1 Comis. şi alte costuri aferente împr. interne 24.02 0.00 

1.2.15 Chelt. judiciare şi extrajud. 20.25 0.00 

1.2.16 Alte cheltuieli 20.30 15.00 

1.2.16.1 Protocol şi reprezentare 30.02 0.00 

1.2.16.2 Prime de asigurare non-viaţă 30.03 0.00 

1.2.16.3 Chirii 30.04 0.00 

1.2.16.4 Executarea silită a creanţelor bugetare 30.09 0.00 

1.2.16.5 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 30.30 15.00 

1.3 Dobânzi 30 0.00 

1.3.1 Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01 0.00 

1.3.1.1 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 01.01 0.00 

1.4 Fond de rezervă 50 0.00 

1.4.1 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor 

locale 

50.04 0.00 

1.5 Transferuri între unit. ale adm. publice SF 51 0.00 

1.5.1 Transferuri curente 51.01 0.00 

1.5.1.1 Transferuri către instituţii publice 01.01 0.00 

1.5.1.2 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene 

pentru acordarea unor ajutoare către unităţile ad-tiv - 

teritoriale în situaţii de extremă dificultate 

01.24 0.00 

1.5.1.3 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 

cheltuielilor curente în domeniul sănătăţii 

01.46 0.00 

1.5.1.4 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 

camerelor agricole 

01.49 0.00 

1.6 Asistenţă socială 57 0.00 

1.6.1 Ajutoare sociale 57.02 0.00 

1.6.1.1 Ajutoare sociale în natură 02.02 0.00 

1.7. Alte cheltuieli 59 0.00 

1.7.1. Asociaţii şi fundaţii 59.11 0.00 

1.7.2. Susţinerea cultelor 59.12 0.00 

1.8. Rambursări de credite 81 0.00 

1.8.1. Rambursări de credite interne 81.02 0.00 

1.8.1.1. Rambursări de credite aferente datoriei publice interne 

locale 

02.05 0.00 

1.9. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent SF 

85 0.00 

1.9.1. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

85.01 0.00 
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1.9.1.1. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent (SF) 

01.01 0.00 

 

                               SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

  

2 TOTAL CHELTUIELI-SD 

(51+56+70+81+85) 

 0.00 

2.1 Transferuri între unit. ale adm. publice SD 51 0.00 

2.1.1 Transferuri de capital 51.02 0.00 

2.1.1.1 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 02.12 0.00 

2.1.1.2 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice 02.29 0.00 

2.2 Alte transferuri SD 55 0.00 

2.2.1 Transferuri interne 55.01 0.00 

2.2.1.1. Programe de dezvoltare 01.13 0.00 

2.3. Alte transferuri de capital pentru instituţii 

publice 

56 0.00 

2.3.1 Programe din FEDR 56.01 0.00 

2.3.1.1 Finanţare naţională 01.01 0.00 

2.3.1.2 Finanţare externă nerambursabilă 01.02 0.00 

2.3.1.3 Cheltuieli neeligibile 01.03 0.00 

2.3.2 Programe FSE 56.02 0.00 

2.3.2.1 Finanţare naţională 02.01 0.00 

2.3.2.2 Finanţare externă nerambursabilă 02.02 0.00 

2.3.2.3 Cheltuieli neeligibile 02.03 0.00 

2.4. Cheltuieli de capital (71+72)   

2.4.1. Active nefinanciare(71.01+71.02+71.03)  0.00 

2.4.1.1 Active fixe  0.00 

2.4.1.1.1 Construcţii 01.01 0.00 

2.4.1.1.2 Maşini, echipamente şi mijl. transport 01.02 0.00 

2.4.1.1.3 Mobilier, ap. birotică şi alte active corp. 01.03 0.00 

2.4.1.1.4 Alte active fixe 01.30 0.00 

2.4.2 Stocuri 71.02 0.00 

2.4.3 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 0.00 

2.4.2. Active financiare 72 0.00 

2.4.2.1 Active financiare 72.01 0.00 

2.4.2.1.1 Participare la capitalul social al societăţilor com. 01.01 0.00 

2.5. Rambursări de credite 81 0.00 

2.5.1 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru 

finanţarea proiectelor cu finanţare UE 

81.04 0.00 

 

Managementul resurselor umane 

 

În ceea ce privește gestionarea curentă a funcțiilor contractuale din instituție,în cursul anului 

2022 au fost puse în aplicare următoarele acte normative: 

- Legea nr. 153/2017, legea-cadru pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ; 

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii; 
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- Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice; 

- Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău şi din instituţiile şi serviciile 

publice aflate în subordinea acestuia; 

- O.U.G. nr. 115/2022 pentru completarea art.1 din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

- O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Au avut loc următoarele activități: 

- evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților, pentru activitatea 

desfășurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021; 

- programarea concediului de odihnă pentru anul 2022 și monitorizarea efectuării acestuia 

de către toți salariații; 

- pregătirea și întocmirea graficului de formare profesională pentru anul 2022. 

Au fost întocmite decizii având ca obiect: 

- numirea unor persoane de a îndeplini diferite atribuții în gestionarea procedurii 

operaționale privind continuarea implementării sistemului intern de control managerial; 

- stabilirea unor noi salarii, ca urmare a aplicării unor acte normative; 

- trecerea la gradații superioare; 

- numirea în diferite comisii pentru elaborarea de proceduri operaționale privind 

pantouflage, control financiar preventiv, gestionarea documentelor, delegarea, recrutarea 

și angajarea personalului contractual, semnalarea neregulilor sau fraudelor; 

- elaborarea de proceduri operaționale privind pantouflage, control financiar preventiv, 

gestionarea documentelor, delegarea, recrutarea și angajarea personalului contractual, 

semnalarea neregulilor/abaterilor sau fraudelor. 

 

Proiecte finalizate în 2022 sau aflate în etapa de implementare 

- Martie: - Festivalul ”Armonii în timp”/”Vine, vine primăvara!”, ediţia a V-a, spectacol 

dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, care a avut loc la Casa de Cultură ”Elisabeta Bostan” 

din Buhuşi, în colaborare cu şcolile şi liceele din Bacău și Buhuşi. 

- Iunie: - Festivalul ”Armonii în timp”/”De ziua ta, copile drag!”, dedicat Zilei 

Internaţionale a Copilului, ediţia a V-a, care s-a desfășurat la Casa de Cultură ”Elisabeta 

Bostan” din Buhuşi, în colaborare cu şcolile şi liceele din Bacău și Buhuşi. 

- Iulie: - Şcoala de vară, ediţia a V-a; cursuri pentru elevi, la toate secţiunile;  

 Școala de vară și tabăra de creație organizate de Școala Populară de Arte și Meserii 

Bacău la Centrul Misionar ”Sfântul Ștefan cel Mare” Bacău. 

 Școala de vară și tabăra de creație”Iisus în sufletul copiilor”, desfășurată la Parohia 

Ortodoxă Luncani, comuna Mărgineni, jud. Bacău. 

- Octombrie: - Festivalul Național ”Armonii în timp”, ediția a VI-a, care s-a desfăşurat la 

Sala ”Ateneu”, Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău. S-au oferit premii în bani, trofee, 

diplome şi medalii. 

- Decembrie: - Festivalul Artelor ”Armonii în timp” - Concurs judeţean de pictură, grafică, 

design vestimentar, cusut-țesut şi sculptură, ediţia a VIII-a; s-au oferit premii în bani, 

trofee, diplome şi medalii şi un concert de colinde, desfășurat la Școala Populară de Arte 
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și Meserii Bacău, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și combaterea infectării cu 

virusul SARS-COV2. 

 

Proiecte în elaborare 

 

- Festivalul Judeţean (naţional/internaţional) ”Armonii în timp” - Concurs de 

interpretare vocală (muzică populară şi muzică uşoară); expoziţie de pictură, sculptură, 

iconografie, ceramică, design vestimentar şi cusut-ţesut; 

- Studiu de fezabilitate pentru extinderea spaţiului de activitate din cadrul Şcolii 

Populare de Arte şi Meserii Bacău; 

- Revista Şcolii.  

 

Comunicare instituţională, evenimente, relaţii cu presa 

- 15 ianuarie: Ziua Culturii Naţionale; expoziție de pictură dedicată zilei de naștere a 

marelui poet Mihai Eminescu, care a avut loc la sediul Școlii Populare de Arte și 

Meserii Bacău; 

- 24 ianuarie: Expoziție de pictură ”Unirea Principatelor Române”, care a avut loc la 

Școala Populară de Arte și Meserii Bacău; 

- 29 ianuarie - 19 martie: Expoziție de pictură ”Maeștri și discipoli”, care a avut loc la 

Iulius Mall din Iași. Vernisajul a avut loc pe data de 29 ianuarie 2022. Au expus elevi 

și profesori ai Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău; 

- 1 martie: Cercul de artă plastică Terapie prin artă ”Nu e-n lumea asta zâmbet ca al 

mamei”, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, care a avut loc la Școala Populară de 

Arte și Meserii Bacău.; 

- 4 martie: Activitate de Ziua mărțișorului la Magic Garden, în colaborare cu 

C.J.C.P.C.T. Bacău și Primăria comunei Filipeni; 

- 12 martie: Festivalul ”Armonii în timp”/”Vine, vine primăvara!”, ediţia a V-a; 

spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, care a avut loc la Casa de Cultură 

”Elisabeta Bostan” din Buhuşi, în colaborare cu şcolile şi liceele din Bacău și Buhuşi; 

- 24 februarie - 31 martie: Expoziție de artă vizuală ”Dragobete Art. Ro”, ediția a X-

a, desfășurată online.Au expus elevi și profesori ai Școlii Populare de Arte și Meserii 

Bacău; 

- 27 martie - 30 martie: Încondeierea ouălor de către elevii de la clasa externă 

Dărmănești (profesor, Viorica Florian); 

- aprilie: Încondeierea ouălor, la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău; 

- 11 aprilie: Încondeierea ouălor de către elevii de la clasa externă Luncani (profesor, 

Nicuşor Văcaru); 

- 20 aprilie: Expoziție-concurs ”Sărbători pascale”. Au participat elevi și profesori ai 

Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, în colaborare cu Școala Gimnazială ”Mihail 

Sadoveanu” Bacău și Grădinița ”Crai nou” Bacău.Expoziția a avut loc la Școala 

Populară de Arte și Meserii Bacău; 

- 21 aprilie: Expoziție de pictură ”Drumul Crucii. Popasuri în grădina Maicii 

Domnului”. Au expus elevi ai Școlii Populare de Arte și Meserii și elevi de la Școala 

Gimnazială Luncani, Bacău, sub îndrumarea prof. Ioan Măric; 

- 15 mai: Expoziție de Ziua Internațională a Familiei, care s-a desfășurat la Insula de 

Agrement. 

- 1 iunie: Festivalul ”Armonii în timp”/”De ziua ta, copile drag”, ediţia a V-a, spectacol 

dedicat Zilei Internaţionale a Copilului, care a avut loc la Casa de Cultură ”Elisabeta 

Bostan” din Buhuşi, în colaborare cu şcoli şi licee din Bacău şi Buhuşi; 

- 24 iunie: Expoziție dedicată Zilei Internaționale a Iei, care a avut loc la Școala 

Populară de Arte și Meserii Bacău; 
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- 4 iulie 2022 - 29 iulie: Şcoala de vară, ediţia a VI-a - cursuri pentru elevi şi invitaţi, la 

toate secţiunile; 

- 4 iulie 2022 - 8 iulie: Școala de vară și tabăra de creație, organizate la Centrul Misionar 

”Sfântul Ștefan cel Mare” Bacău; 

- 11 iulie - 15 iulie: Școala de vară și tabăra de creație ”Iisus în sufletul copiilor”, 

desfășurată la Parohia Ortodoxă Luncani, comuna Mărgineni, jud. Bacău, unde au 

participat elevi și profesori ai Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău (profesori, Ioan 

Măric, Nicuşor Văcaru și Mihai Popa); 

- 18 iulie - 29 iulie: Școala de vară, organizată de Școala Populară de Arte și Meserii 

Bacău, la Club 60+; 

- 16 iulie - 17 iulie: Festivalul Județean de Foclor și Târgul Meșterilor Populari, Slănic-

Moldova, ediția a XXX-a. Au participat elevi și profesori ai Școlii Populare de Arte și 

Meserii Bacău; 

- 21 iulie: Tabăra de pictură în memoria profesoarei Dorina Blănaru; ediția I, 

Dărmănești; 

- 14 octombrie: Expoziție de artă plastică contemporană ”Generații, generații”, 

prezentată de prof. univ. dr. Constantin Tofan, artist plastic, care s-a desfășurat la 

Școala Populară de Arte și Meserii Bacău.Au expus elevi și profesori ai Școlii 

Populare de Arte și Meserii Bacău; 

- 14 septembrie: Expoziție de pictură, grafică, sculptură și design vestimentar 

”Generații, generații”, ediția I, care s-a desfășurat la Galeria Alfa Bacău; 

- 22 octombrie - 23 octombrie: Festivalul Național ”Armonii în timp”, concurs de 

interpretare vocală, ediția a V-a, care s-a desfăşurat la Sala Ateneu, Filarmonica 

„Mihail Jora” Bacău. S-au oferit premii în bani, diplome, trofee şi medalii; 

- 1 decembrie: Spectacol organizat de Ziua Națională a României; prof. Maria Șalaru a 

participat la evenimentul ce a avut loc la Palatul Municipal din municipiul Bălți. Au 

participat elevi ai Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău; 

- Expoziție de pictură dedicată Zilei Naționale a României, organizată la Școala 

Populară de Arte și Meserii Bacău; 

- 3 decembrie: Salina Tg. Ocna, jud. Bacău - Expoziţie de Artă Naivă ”Lumea satului 

românesc”, ediţia a V-a; au expus elevi şi profesori ai Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii Bacău: Ioan Măric, Olguţa Pâţu (manager); 

- decembrie: Expoziția profesorului Ioan Măric ”Citadela naivilor”, care a avut loc la 

Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău; 

- 18 decembrie 2022 - 31 ianuarie 2023: Expoziția ”Zis și făcut”, ediția a II-a, 

eveniment organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Iași. 

Evenimentul a fost organizat online. Au participat elevi și profesori ai Școlii Populare 

de Arte și Meserii Bacău; 

- 19 decembrie: Festivalul Artelor ”Armonii în timp” - Concurs judeţean de pictură, 

grafică, iconografie, ceramică, cusut-țesut, design vestimentar şi sculptură ”Maeștri și 

discipoli”, ediţia a VIII-a, şi un concert de colinde, eveniment care s-a desfășurat la 

sediul Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău.S-au oferit premii în bani, diplome, 

trofee şi medalii; 

- 20 decembrie: Concert de Crăciun, care s-a desfășurat la Oratoriul ”Don Bosco” din 

Bacău; recital susținut de elevi ai clasei de canto muzică ușoară ai Școlii Populare de 

Arte și Meserii Bacău, coordonați de profesoara Ana-Maria Băcioană-Mac. În cadrul 

acestui eveniment a avut loc și o expoziție de costume populare, organizată de 

profesoara de cusut-țesut Felicitas Farcaș-Lohan; 

- 22 decembrie: Recital de iarnă susținut de elevii clasei de canto muzică ușoară ai 

Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, coordonați de profesoara Andra Gavrilă. 

Evenimentul a avut loc la ”Teatru Fain” din Bacău. 
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8.Revista de cultură ”Ateneu” 

Revista de Cultură ”Ateneu” promovează valorile românești, susține și încurajează creația, 

stimulând, totodată, circulația ideilor și schimbul de idei, cât și dialogul între creatori de toate 

genurile, între artiști și publicul cititor.  

În 2022, Revista ”Ateneu” a câștigat Premiul Național ”Iacob Negruzzi” pentru cea mai bună 

revistă, conferit în cadrul Zilelor Revistei ”Convorbiri literare”, Iași, 12 - 14 mai 2022, acordat de cea 

mai titrată revistă literară din țară, înființată în 1867 de Societatea Junimea. 

”Ateneu” este o publicație deschisă spre lume, având o largă adresabilitate: în paginile ei se 

cultivă respectul pentru adevăr, pentru valorile culturale şi civice, atenţia şi înţelegerea pentru opinia 

celuilalt, toleranța, alteritatea, cordialitatea. Revista își respectă politica editorială, îndeplinindu-și 

principala menire, aceea de a furniza informație culturală, corectă, bogată și diversă, publicului cititor, 

respectând principiul valoric și punând în acțiune spiritul critic.  

Prin toată activitatea sa, Revista ”Ateneu” are o contribuţie importantă în valorificarea 

potenţialului creator al spaţiului băcăuan şi nu numai. Având un conţinut divers, cu deschidere spre 

mai multe categorii de public cititor, revista lasă o mărturie în timp valabilă pentru generaţiile de 

acum şi pentru cele care vor urma. Peste doi ani, revista va împlini șase decenii de apariție 

neîntreruptă, în timpul scurs până acum făcându-se cunoscută și apreciată la nivel național și local.  

În anul 2022, revista a apărut, cu toate cele 12 numere (cu două ediţii duble, 7/8 şi 11/12, 

numerele de vară şi de sfârşit de an) în mod regulat, respectându-şi periodicitatea. Lună de lună, 

cititorii revistei, acum mult mai numeroşi, de când materialele sunt postate şi pe site-ul publicaţiei, 

au găsit în ”Ateneu” un generos spaţiu al dialogului de idei, comentarii şi dezbateri vizând probleme 

şi evenimente importante din domeniul cultural. 

Revista şi-a propus să ofere o imagine cuprinzătoare a fenomenului cultural la zi, publicând 

analize, cronici, opinii, puncte de vedere aparţinând unor specialişti, unor voci autorizate din 

domeniul culturii.  

Revista a continuat, de asemenea, să reevalueze tradiţia prin articole şi materiale de substanţă, 

revista fiind un loc de întâlnire a contemporaneităţii cu trecutul, a tradiției cu modernitatea. Astfel, la 

rubrica permanentă, cu genericul ”Personalităţi băcăuane”, au apărut, în anul 2022, mai multe 

profiluri de creatori, de specialiști importanți din varii domenii: Idy Ilian (centenar), C.D. Zeletin, 

G.T.Kirileanu, Alexandru Sever, Tatiana Scorțanu, Herman Aroneanu, Elena Solomon, Vasile 

Pruteanu, Corneliu Buzinschi, Victor Nadolschi și alții. Și la rubrica de interviuri au fost invitate 

personalităţi marcante ale spaţiului cultural autohton: Suzana Fântânariu, Constantin Ciosu, 

Constantin Călin, Victor Eugen Mihai, Marius Crăiță-Mândră, Vasile Ghica. Cum o revistă de cultură 

este implicit şi un laborator de creaţie, la rubricile de poezie şi proză am publicat nume consacrate, 

alături de tineri aflaţi în curs de afirmare: Nora Iuga, Constantin Severin Nichita Danilov, Mihaela 

Grădinariu, Aurel Pantea, Daniela Șontică, Victoria Milescu, Simona Grazia Dima, Nicolae Mihail, 

Marcel Mureșeanu, Cassian Maria Spiridon,Oana Savin, Leo Butnaru, Victor Mitocaru, Valentin 

Talpalaru, Nicoleta Blanariu, Val Mănescu etc. Bogate și diverse în nume de scriitori sunt şi paginile 

de ”Autori şi cărţi”, care semnalează cititorului apariţiile editoriale de dată recentă. 

Număr de număr, ”Ateneu”a reflectat cele mai semnificative evenimente, manifestări 

culturale din zona Bacăului, în chip preponderent, dar şi din ţară. ”Saloanele Moldovei”, ”Zilele 

Culturii Călinesciene”, Festivalul ”Enescu-Orfeul Moldav”, ”Zilele muzicii contemporane”, 

Festivalul Naţional de Folclor ”Ion Drăgoi”, ”Bacău Fest-Monodrame”, ”Primăvara poeţilor la 

Oneşti”,”Alecsandriada”, Zilele Centrului de Cultură ”George Apostu”, ”Simpozionul Național de 

Estetică”, ”Salonul de primăvară al Artei Naive”sunt numai câteva dintre manifestările de tradiţie 

care au fost reflectate pe larg în revistă, la care se adaugă cele de la Biblioteca Judeţeană ”C. Sturdza” 

Bacău (lansări de carte, colocvii), de la Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”, Filarmonica ”Mihail 
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Jora”, Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Ansamblul Folcloric 

”Busuiocul”, Școala Populară de Arte și Meserii. De altfel, în mod permanent, redactorii participă la 

simpozioane, conferinţe, lansări de carte, vernisaje, premiere teatrale şi muzicale, în scopul reflectării 

acestora în materiale de presă. 

”Ateneu”este deschis dialogului şi ideii fertile de parteneriat, fiind, în acest sens, într-o relaţie 

de colaborare cu Filiala Bacău a U.S.R., Filiala Bacău a U.A.P., Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Centrul de Cultură ”George Apostu”, Universitatea 

”George Bacovia”, Centrul Europe Direct, Filiala Bacău-Neamț a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 

România, cu UNITER și alte asociații. Suntem parteneri de presă pentru multe manifestări culturale, 

de diferite genuri, şi ne implicăm în desfăşurarea mai multor festivaluri de creaţie literară din ţară, 

oferind premii care constau în publicarea în paginile revistei a câştigătorilor concursurilor. 

Atenţia îndreaptă, în special, asupra noilor voci auctoriale. Fiind o parte a Europei şi a lumii, 

revista are privirea aţintită şi spre alte meridiane, pentru a cunoaşte literatura, civilizaţia, mentalitatea 

altor popoare, oferind cititorului, în chip consecvent, traduceri şi jurnale de călătorie. În 2022, în 

pagina de Meridiane au fost publicate traduceri, jurnale de călătorie, semnate de Angela Scarlat, 

Mihaela Pasat, Ioan Burlacu, Mariana Zavati Gardner, Maya Angelou (SUA), Zherzod Artikov 

(Uzbekistan), Sei Shonagon, Konstantinos Kavakis, Pasqual Mas (Spania).  

Dintre rubricile care se bucură de interes din partea cititorilor, menționăm ”Cartea străină” 

(rubrică deținută de Ionel Savitescu), ”Pentru limba noastră”, a lingvistului Ioan Dănilă, cât și 

interesantele tablete, foarte personale și pe teme de actualitate, ale Elenei Ciobanu (”Lumi anglo-

saxone”). Menționăm și rubrica lui Ștefan Radu (”Conexiuni”), însemnările Violetei Savu, care, mai 

nou, face și cronică de film, ale lui Marius Manta de la ”Cronofiabile”, cronicile dramatice ale lui 

Carmen Mihalache, cele muzicale semnate de Ozana Kalmuski. La fel de bine primite, aducând mereu 

elemente de noutate în interpretare, în comentarii avizate, sunt rubricile colaboratorilor noștri 

permanenți: Constantin Călin, Liviu Franga, Vasile Spiridon, Adrian Jicu, Gheorghe Iorga, Maria 

Grigoriu, Ion Fercu, Ozana Kalmuski, Nicoleta Popa-Blanariu, Dan Petrușcă, Gabriela Gîrmacea, 

Cornel Galben, Daniel-Ștefan Pocovnicu, Theodor George Calcan, Constantin Gherasim, Marian 

Sorin Rădulescu, Ana Paraschivescu, Constantin Ținteanu etc.  

 Menționăm aici și numărul special din februarie, un Dosar Ateneu cu tema ”În oaza 

insolitului - mașinăria science-fiction” care a avut colaboratori de primă mărime, cunoscuți în 

domeniu: Vladimir Colin, Dan Doboș, C.D. Pavel, Bogdan Mihăilescu, Ovidiu Petca.  

 

Managementul organizational 

  

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Revistei de Cultură ”Ateneu”, 

structura organizatorică, numărul de personal şi statul de funcţii se fundamentează de către 

conducătorul unităţii, în funcţie de obiectul de activitate, realizarea programelor, proiectelor, volumul 

subvenţiei bugetare şi se aprobă de către Consiliul Judeţean Bacău.  

Redactorii revistei au nivel superior de pregătire intelectuală şi profesională, fiind deţinători 

de titluri ştiinţifice obţinute în urma examenelor de masterat şi doctorat. Sunt autori de cărţi şi lucrări 

ştiinţifice, fiind, prin specificul profesiei, preocupaţi în permanenţă de perfecţionarea pregătirii lor 

profesionale, pentru a fi competitivi şi la înălţimea cerinţelor actuale. Fac parte din organizații 

profesionale, ca Uniunea Scriitorilor, Uniunea Națională a Oamenilor de Teatru, Uniunea Ziariștilor 

Profesioniști din România. 

Revista îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu O.U.G. 189/2008 privind managementul 

instituţiei publice de cultură, a H.C.J. Bacău nr. 116/2019 şi a Regulamentului de organizare și 

funcționare. 

Nu s-au impus schimbări privind aceste reglementări în perioada supusă analizei.  

Organizarea, gestionarea și conducerea activității revistei ”Ateneu”este asigurată de 

managerul instituției, potrivit contractului de management încheiat cu Consiliul Județean Bacău. 
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Management financiar 

 

Situaţia economico-financiară a instituţiei în perioada 01.01.2022-31.12.2022 

 
Indicatori Planificat în perioada 

01.01.2022-31.12.2022 

Realizat în perioada 

01.01.2022- 31.12.2022 

I. Numărul de personal contractual 

conform statului de functii aprobat, din care: 

 

7 ½ 

 

7 ½ 

 

- Personal de conducere 1 1 

- Personal de specialitate 6 6 

- Personal tehnic ½ ½ 

II. Cheltuieli totale, din care: 524.000 519.250 

- cheltuieli de personal 455.000 454.250 

- cheltuieli de întreținere 69.000 65.000 

- cheltuieli programe culturale - - 

- cheltuieli pentru reparații capitale - - 

- cheltuieli de capital - - 

III. Venituri totale, din care: 524.000 520.476 

- subvenții 519.000 519.000 

- venituri proprii 5.000 1.476 

 

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor 

de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:  

 
Nr. 

crt. 

 

Indicatori de performanţă 

Perioada evaluată 

01.01.2022-31.12.2022 

(0) (1) (2) 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri-cheltuieli de 

capital)/nr. de beneficiari 

433,73 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - 

3. Număr de activități educaționale 10 

4. 
Număr de apariții media(fără comunicate de presă) 

10 Ediții Ateneu și 10 Recenzii 

despre Ateneu 

5. Număr de beneficiari neplătitori 1.000 

6. Număr de beneficiari plătitori 200 

7. Număr de expoziții/Număr de reprezentații/Frecvența 

medie zilnică 

- 

8. Număr de proiecte/acțiuni culturale 1 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 1.476 

10. Venituri proprii din alte activități - 

 

Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din 

alte surse 

Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare: 

 
Nr. Denumire indicator Cod Plan 

crt.   2023 

0 1 2 3 

I. TOTAL CHELTUIELI SF+SD  550.00 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE   
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1 TOTAL CHELTUIELI-SF 

(10+20+30+50+51+55+57+59+81+85) 

1 550.00 

1.1 Cheltuieli de personal 10 485.00 

1.1.1 Cheltuieli salariale în bani 10.01 467.00 

1.1.1.1 Salarii de bază 01.01 424.00 

1.1.1.2 Sporuri pentru condiţii de muncă 01.05 0.00 

1.1.1.3 Alte sporuri 01.06 0.00 

1.1.1.4 Fond pt. posturi ocupate prin cumul 01.10 0.00 

1.1.1.5 Fond aferent plăţii cu ora 01.11 0.00 

1.1.1.6 Indem.platite pers. din afara unitaţii 01.12 0.00 

1.1.1.7 Indemnizaţii de delegare 01.13 0.00 

1.1.1.8 Indemnizație de hrană 01.17 18.00 

1.1.1.9 Alte drepturi salariale în bani 01.30 25.00 

1.1.2 Cheltuieli salariale în natură 10.02 8.00 

1.1.2.1 Tichete de masă 02.01 0.00 

1.1.2.2 Vouchere de vacanță 02.06 8.00 

1.1.3 Contribuţii 10.03 10.00 

1.1.3.1 Contribuţii de asigurări sociale de stat 03.01 0.00 

1.1.3.2 Contribuţii de asigurări de şomaj 03.02 0.00 

1.1.3.3 Contribuţii de asig. soc. de sănătate 03.03 0.00 

1.1.3.4 Contribuţii de asig. pt. accid. muncă şi boli profes. 03.04 0.00 

1.1.3.5 Prime de asigurare de viață plătite de angajator 

pentru angajați 

03.05 0.00 

1.1.3.6 Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii 03.06 0.00 

1.1.3.7 CAM 03.07 10.00 

1.2 Bunuri şi servicii 20 65.00 

1.2.1 Bunuri şi servicii 20.01 57.00 

1.2.1.1 Furnituri de birou 01.01 1.00 

1.2.1.2 Materiale pentru curăţenie 01.02 1.00 

1.2.1.3 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 01.03 0.00 

1.2.1.4 Apă, canal şi salubritate 01.04 0.00 

1.2.1.5 Carburanţi şi lubrifianţi 01.05 0.00 

1.2.1.6 Piese de schimb 01.06 0.00 

1.2.1.7 Transport 01.07 0.00 

1.2.1.8 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 01.08 10.00 

1.2.1.9 Materiale şi prest. serv. cu caract. funcţ. 01.09 22.00 

1.2.1.10 Alte bunuri şi servicii ptr. întreţ. şi funcţ. 01.30 23.00 

1.2.2 Reparaţii curente 20.02 0.00 

1.2.3 Hrană 20.03 0.00 

1.2.3.1 Hrană pentru oameni 03.01 0.00 

1.2.4 Medicamente şi mat. sanitare 20.04 0.00 

1.2.4.1 Medicamente 04.01 0.00 

1.2.4.2 Materiale sanitare 04.02 0.00 

1.2.5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0.00 

1.2.5.1 Uniforme şi echipamente 05.01 0.00 
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1.2.5.2 Lenjerie şi accesorii de pat 05.03 0.00 

1.2.5.3 Alte obiecte de inventar 05.30 0.00 

1.2.6 Deplasări, detaşări, transferări 20.06 3.00 

1.2.6.1 Deplasari interne, detașări, transferări 06.01 3.00 

1.2.6.2 Deplasări în străinatate 06.02 0.00 

1.2.7 Materiale de laborator 20.09 0.00 

1.2.8 Cercetare-dezvoltare 20.10 0.00 

1.2.9 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 2.00 

1.2.10 Consultanţă şi expertiză 20.12 0.00 

1.2.11 Pregatire profesională 20.13 3.00 

1.2.12 Protecţia muncii 20.14 0.00 

1.2.13 Contrib. ale adm.p.l.la realiz.lucr.-

contr.asoc. 

20.19 0.00 

1.2.14 Comis. şi alte costuri afer.împrumuturilor 20.24 0.00 

1.2.14.1 Comis.si alte costuri aferente impr.interne 24.02 0.00 

1.2.15 Chelt. judiciare şi extrajud. 20.25 0.00 

1.2.16 Alte cheltuieli 20.30 0.00 

1.2.16.1 Protocol şi reprezentare 30.02 0.00 

1.2.16.2 Prime de asigurare non-viață 30.03 0.00 

1.2.16.3 Chirii 30.04 0.00 

1.2.16.4 Executarea silită a creanțelor bugetare 30.09 0.00 

1.2.16.5 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 30.30 0.00 

1.3 Dobânzi 30 0.00 

1.3.1 Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01 0.00 

1.3.1.1 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 01.01 0.00 

1.4 Fond de rezervă 50 0.00 

1.4.1 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 

locale 

50.04 0.00 

1.5 Transferuri între unit.ale adm.publice SF 51 0.00 

1.5.1 Transferuri curente 51.01 0.00 

1.5.1.1 Transferuri către instituţii publice 01.01 0.00 

1.5.1.2 

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene 

pentru acordarea unor ajutoare către unitățile adm. 

teritoriale în situații de extremă dificultate 

01.24 0.00 

1.5.1.3 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor curente în domeniul sănătății 

01.46 0.00 

1.5.1.4 
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea 

camerelor agricole 
01.49 0.00 

1.6 Asistenţă socială 57 0.00 

1.6.1 Ajutoare sociale 57.02 0.00 

1.6.1.1 Ajutoare sociale în natură 02.02 0.00 

1.7. Alte cheltuieli 59 0.00 

1.7.1. Asociaţii şi fundaţii 59.11 0.00 

1.7.2. Susținerea cultelor 59.12 0.00 

1.8. Rambursări de credite 81 0.00 
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1.8.1. Rambursări de credite interne 81.02 0.00 

1.8.1.1. Rambursări de credite aferente datoriei publice 

interne locale 

02.05 0.00 

1.9. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate in anul 

curent SF 

85  

0.00 

1.9.1. Plăţi efectuate în anii pr.şi recup.în anul curent 85.01 0.00 

1.9.1.1. 
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent (SF) 
01.01 0.00 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE   

2 TOTAL CHELTUIELI-SD 

(51+56+70+81+85) 

 0.00 

2.1 Transferuri între unit.ale adm.publice SD 51 0.00 

2.1.1 Transferuri de capital 51.02 0.00 

2.1.1.1 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 02.12 0.00 

2.1.1.2 Alte transferuri de capital pentru instituții publice 02.29 0.00 

2.2 Alte transferuri SD 55 0.00 

2.2.1 Transferuri interne 55.01 0.00 

2.2.1.1. Programe de dezvoltare 01.13 0.00 

2.3. Alte transferuri de capital pentru instituții publice 56 
 

0.00 

2.3.1 Programe din FEDR 56.01 0.00 

2.3.1.1 Finanțare națională 01.01 0.00 

2.3.1.2 Finanțarea externă nerambursabilă 01.02 0.00 

2.3.1.3 Cheltuieli neeligibile 01.03 0.00 

2.3.2 Programe FSE 56.02 0.00 

2.3.2.1 Finanțare națională 02.01 0.00 

2.3.2.2 Finanțarea externă nerambursabilă 02.02 0.00 

2.3.2.3 Cheltuieli neeligibile 02.03 0.00 

2.4. Cheltuieli de capital (71+72)  0.00 

2.4.1. Active nefinanciare(71.01+71.02+71.03)  0.00 

2.4.1.1 Active fixe  0.00 

2.4.1.1.1 Construcţii 01.01 0.00 

2.4.1.1.2 Maşini, echipamente şi mijl. transport 01.02 0.00 

2.4.1.1.3 Mobilier, ap. birotică şi alte active corp. 01.03 0.00 

2.4.1.1.4 Alte active fixe 01.30 0.00 

2.4.2 Stocuri 71.02 0.00 

2.4.3 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 0.00 

2.4.2. Active financiare 72 0.00 

2.4.2.1 Active financiare 72.01 0.00 

2.4.2.1.1 Participare la capitalul social al societăților com. 01.01 0.00 

2.5. Rambursări de credite 81 
 

0.00 

2.5.1 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru 

finanțarea proiectelor cu finanțare UE 

81.04  

0.00 
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Managementul resurselor umane 

 

În ceea ce privește gestionarea curentă a funcțiilor contractuale din instituție, în cursul anului 

2022, au fost puse în aplicare, în special, următoarele acte normative: 

- Legea nr. 153/2017- legea cadru pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ; 

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice; 

- Hotărârea de Consiliu Județean Bacău nr. 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul din cadrul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului 

Județean Bacău. 

Au avut loc următoarele activități: 

- evaluarea performanțelor profesionale individuale a salariaților pentru activitatea 

desfășurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021; 

- programarea concediului de odihnă pentru anul 2022 și monitorizarea efectuării acestuia 

de către toți salariații; 

- pregătirea și întocmirea graficului de formare profesională pentru anul 2022. 

Au fost întocmite decizii având ca obiect: 

- promovarea în grad profesional; 

- numirea unor persoane de a îndeplini diferite atribuții în gestionarea procedurii 

operaționale privind continuarea implementării sistemului intern de control managerial; 

- stabilirea unor noi salarii ca urmare a aplicării unor acte normative; 

- trecerea la gradații superioare; 

- numirea în diferite comisii privind elaborarea de proceduri operaționale privind 

pantonflage, control financiar preventiv, gestionarea documentelor, delegarea, recrutarea 

și angajarea personalului contractual, semnalarea neregulilor sau fraudelor. 

 

Proiecte finalizate 

 

În anul 2022, revista a avut o apariție regulată. S-a continuat organizarea Colocviilor Ateneu 

și acordarea Premiilor anuale ale revistei, manifestarea desfășurându-se, în anul trecut, în luna 

septembrie, într-un spațiu nou din Bacău, neconvențional, și anume Teatrul ”Fain”, în data de 15, în 

cadrul amplu și generos al Bac- Fest-ului - Festivalului Național ”George Bacovia”. Tema aleasă 

pentru această ediție a fost ”Romanul în epoca post-umană”, avându-i ca moderator pe criticii Carmen 

Mihalache și Marius Manta. Evenimentul a fost reflectat în paginile revistei, unde sunt reproduse și 

alocuțiunile premianților. 

Premiile anuale ale revistei pentru 2022 au fost acordate de un juriu alcătuit din redactorii 

revistei, laureați fiind: Petru Cimpoeșu - Premiul de Excelență ”George Bacovia”, Cristian Fulaș - 

Premiul pentru Proză, Adrian Mureșan - Premiul pentru Critică și Istorie Literară, Diana Iepure - 

Premiul pentru Poezie și Mircea Platon - Premiul pentru Publicistică. 
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Partea a III-a. Servicii publice 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău realizează şi asigură la 

nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precumşi a 

oricăror alte persoane aflate la nevoie, prin utilizarea propriei expertize, a resurselor bugetare alocate 

și implementarea politicilor și legislației în domeniu. 

Activităţile derulate, în conformitate cu misiunea instituțională și aria de responsabilitate 

legală, sunt structurate astfel: 

- Activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

- Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităti; 

- Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice; 

- Activităţi de monitorizare, informare, colaborare, mediatizare; 

- Activităţi de ordin administrativ, financiar şi control. 

În anul 2022, activitatea D.G.A.S.P.C. Bacău s-a desfășurat cu scopul asigurării eficienței și 

calității serviciilor sociale specializate, cu respectarea standardelor minime de calitate și a 

prevederilor legale în vigoare. 

În anul 2022, conform Hotărârii Consiliul Judeţean Bacău nr. 189/19.09.2022 s-a aprobat 

reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău. 

Rezumată în cifre, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în 

anul 2022, înseamnă peste 25.940 beneficiari ai serviciilor sociale și activităților D.G.A.S.P.C. Bacău 

din care:  

- 289 copii/tineri beneficiari ai serviciilor rezidențiale;  

- 1408 copii/tineri beneficiari ai serviciilor sociale de tip familial;   

- 333 copii cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de D.G.A.S.P.C.;  

- 106 victime ale violenței domestice (femei) și copiii acestora (204 copii) au beneficiat de 

servicii de protecție, găzduire, informare, consiliere și suport specializat;  

- 29 mame și copii acestora (38 copii) au beneficiat de serviciile Modului Maternal;  

- 748 minori asistați în procesul de audiere;  

- 300 copii beneficiari de servicii de consiliere în cadrul Compartimentului de consiliere 

pentru părinți și copii; 

- 800 persoane adulte în dificutate, inclusiv persoane cu dizabilități și vârstnici, beneficiare 

de servicii rezidențiale; 

- 20.410 persoane cu handicap neinstituționalizate beneficiare de drepturi și facilități 

conform legii;  

- 366 copii cu dizabilități încadrați în grad de handicap - cazuri noi;  

- 45 cazuri/copii beneficiari de servicii în cadrul Compartimentului de informare și 

consiliere pentru copilul victimă a traficului de persoane și copilul neînsoțit pe teritoriul 

altor state, din care 21 copii victime ale traficului de persoane;  

- 82 copii care au comis fapte penale și nu răspund penal; 

- 1024 sesizări privind copii în situații de risc, 709 sesizări confirmate, din care 158 copii 

preluați în sistemul de protecție; 

- 46 familii de adopție atestate; 

- 177 deschideri procedură de adopție;  



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea a III-a. Servicii publice   

239 

- 60 adopții finalizate;  

- 66 încredințări în vederea adopției; 

- 60 copii dezinstituționalizați prin adopție;  

- 477 copii/tineri care au părăsit sistemul de protecție specială, din care: 81 copii din cadrul 

Modulului Maternal și din Modulul Artemis;  

- 20 persoane adulte cu dizabilități dezinstiționalizate și plasate în îngrijirea a 19 asistenți 

personali profesioniști; 

- 1 Rețea cu 20 asistenți personali profesioniști formată;  

- 17proiecte cu finanțare din fonduri structurale și programe de interes național aflate în 

implementare în anul 2021;  

- 2 proiecte cu finanțare prin Granturi SEE și Norvegiene în cadrul Programului 

”Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”; 

- 279 salariați ai D.G.A.S.P.C Bacău participanți la activități de formare profesională; 

- Autorizarea D.G.A.S.P.C. Bacău ca furnizor de formare profesională pentru ocupația de 

asistent personal profesionist;  

- 155.480 documente înregistrate în registrul electronic, soluționate la nivelul serviciilor de 

specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău. 
 
Evoluția indicatorilor referitori la serviciile pentru protecția copilului 
 

Protecția specializată a copilului separat temporar sau definitiv de părinți 

 

În anul 2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a asigurat 

protecție specializată prin serviciile sociale de îngrijire de tip rezidenția și serviciile sociale de tip 

familial1 unui număr de 1697 copii separați temporar sau definitiv de părinți.  

 

 
Grafic nr.1 Numărul copiilori beneficiari de măsură de protecție special în perioada 2020 - 2022 

 
Comparativ cu anii anteriori, se înregistrează o scădere a numărului total de copii care au 

beneficiat de servicii de protecție specială cu 186 cazuri față de anul 2021 și 242 cazuri, față de anul 

2020. Constatăm faptul că numărul copiilor plasați în servicii de îngrijire de tip rezdențial se află în 

scădere comparativ, atât cu anul 2020 cât și cu anul 2021. 

În cifre absolute, în anul 2022 pentru un număr de 348 copii în situație de risc s-a instituit o 

măsură de protecție specială, după cum urmează:  

- 112 măsuri de protecție specială instituite în servicii de îngrijire rezidențială, din care 109 

în Centrul de primiri în urgențe; 

                                                 
1Servicii de îngrijire de timp familial:asistență maternală și plasament familial la familii/rude/persoane 
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- 125 măsuri de protecție specială instituite în sistem familial (asistenți maternali 

profesioniști, plasament la familii/rude/persoane);  

- 111 copii împreună cu mama în cadrul serviciului social de sprijin destinat îngrijirii 

cuplului mama - copil aflat în dificultate și în cadrul serviciului social destinat victimelor 

violenței domestic (inclusiv grupuri mama-copil/copii). 

Totodată, pentru 477 copii din serviciile sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău a încetat 

măsura de protecție specială, astfel:  

- reintegrare în familie -158 copii, din care 81 de copii din cadrul Modulului Maternal și 

din Modulul Artemis (17% din numărul total de încetări măsură); 

- revocare prin efectul legii - 147 copii (31% din numărul total de încetări măsură); 

- încredințare/încuviințare în vederea adopției - 82 copii (17% din numărul total de încetări 

măsură); 

- instituire tutelă: 61 copii;  

- transfer în alte județe - 9 copii; 

- instituire măsură de protecție în serviciile furnizorilor privați - 13 copii;  

- alte situații: 7 copii. 

La data 31.12.2022, în serviciile sociale specializate din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Bacău erau instituționalizați 1.309 beneficiari, cu 154 de copii mai puțin 

decât la aceeași dată a anului 2021, astfel:  

- 164 beneficiari în servicii rezidențiale față de 189 beneficiari la 31.12.2021; 

- 1145 beneficiari în servicii sociale de tip familial față de 1274 beneficiari la 31.12.2021. 

 

Grafic nr.2 Evoluția comparativă a numărului de beneficiari 

 
Distribuția beneficiarilor pe grupe de vârstă își păstrează caracteristica din anii anteriori în 

ceea ce privește ponderea ridicată a beneficiarilor cu vârstă peste 10 ani, reprezentând aproximativ 

71% din totalul beneficiarilor. 
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Grafic nr.3 Distribuția comparativă pe grupe de vârstă a copiilor din sistemul de protecție specială 

 

În ceea ce privește numărul beneficiarilor încadrați în grad de handicap, acesta a scăzut cu 16 

cazuri față de anul 2021. Raportat la numărul total de beneficiari din sistemul de protecție specială, 

la data de 31.12.2022, beneficiarii încadrați într-un grad de handicap reprezintă un procent de 23%. 

 

 
Grafic nr.4, Copii cu măsură de protecție specială încadrați în grad de handicap 

 
Referitor la distribuția copiilor cu handicap pe categorie de servicii sociale, 29% dintre aceștia 

se află în servicii sociale de tip rezidențial și 71% în servicii sociale de tip familial.  

 
Activități desfășurate în cadrul serviciilor de îngrijire rezidențială pe termen mediu și 

lung din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău 
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Protecția de tip rezidențial în sistem privat a copilului/tânărului aflat în dificultate 

(centre de plasament, apartamente și case de tip familial) – furnizori privați de servicii sociale 

 

În anul 2022, în administrarea ONG-urilor de pe raza județului Bacău funcționau 20 servicii 

sociale de îngrijire rezidențială, asigurând protecție specială unui număr de 203 beneficiari. Pe 

parcursul anului 2022 au intrat în cadrul serviciilor menționte un număr de 9 copii/tineri și au încetat 

măsurile de protecție specială pentru un număr de 49 copii/tineri, astfel încât la data de 31.12.2022 

acestea asigurau servicii de protecție specială pentru un număr de 154 copii/tineri. 

 

Adopția 

 

În anul 2022, un număr de 31 copii din sistemul județean de protecție a copilului au primit 

șansa de a crește într-o familie. Acestora li se adaugă 65 copii cu măsură de protecție specială care au 

devenit liberi la adopție. Principalii indicatori ai activității Biroului adopții, în anul 2022, sunt 

prezentanți în tabelul următor: 
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Anul 2020 2021 2022 

PIP adopție 176 156 139 

Număr copii liberi la adopție la finalul 

anului 

124 din care 80 de 

cazuri sunt pe 

”Profilul copiilor 

greu adoptabili” 

244 din care 133 de 

cazuri sunt pe 

”Profilul PUBLIC” 

346 din care 310de 

cazuri sunt pe 

”Profilul PUBLIC” 

Deschidere procedură adopţie internă 

(copii liberi la adopţie) 

65 183 177 

Familii care au solicitat atestarea 41 45 43 

Familii atestate 42 51 46 

Familii pe lista de aşteptare 68 75 67 

Adopţii finalizate 39 49 60 

Încredinţări în vederea adopţiei 32 45 66 

Copii dezinstituţionalizaţi 39 53  

Revocare incredințare în vederea 

adopției 

3 0 0 

Adopţii monitorizate 93 din care, 38 

închise pe parcursul 

anului, 37 cazuri 

noi  și 85 active la 

31.12.2020 

85 din care, 

47 închise pe 

parcursul anului, 42 

cazuri noi  și 80 active 

la 31.12.2021 

80 din care, 55 

închise pe parcursul 

anului, 60 cazuri noi 

și 85 active la 

31.12.2022 

Tabel nr.1, Evoluția indicatorilor privind adopția 2020 - 2022 

 
La 31.12.2022, în sistemul de protecție sunt 337 copii care au prevăzut în P.I.P adopția, din 

care:  

- 177 cazuri - copii care au devenit adoptabili în perioada raportată; 

- 31 cazuri - dosar în pronunțare; 

- 76 cazuri - pe rolul Tribunalului Bacău cu propunerea de deschidere procedură adopție; 

- 1 caz - suspendări; 

- 10 cazuri - response. 

 

Prevenirea separării copilului de familie 

Modulul Maternal 

 

Pe parcursul anului 2022, prin intermediul Modulului Maternal, s-au furnizat servicii 

specializate de prevenire a separării nou-născutului, respectiv sugarului de mamă, unui număr de 29 

mame în dificultate cu 35 copii. 

Statistic situația se prezintă astfel: 

 
01.01.2022 - 31.12. 

2022 

Cazuri existente la 

începutul lunii ianuarie 

Intrări Ieşiri Cazuri 

existente la 

sfîrșitul lunii 

decembrie 

Total cazuri 

instrumentate în 

cursul anului 2022 

Cupluri 

asistate 

copii 5 33 30 5 35 

mame 5 24 24 5 29 

Tabel nr.2, Beneficiari Modulul Maternal în anul 2022 

  

Pe parcursul anului 2022, a încetat furnizarea de servicii în cadrul Modulului Maternal pentru  

număr de 24 mame și copiii acestora (30 copii), astfel: 

- 2 mame minore au foste reintegrate în familia părinților prin decizia instanței; 

- 1 mamă minoră a revenit în sistemul rezidențial/copilul beneficiază de plasament în regim 

de urgență la AMP; 

- 5 minore, alături de copii, au fost transferate în familii de asistenți maternali profesioniști; 
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- 1 mamă minoră a revenit în familia naturală/copilul beneficiază de plasament în regim de 

urgență la AMP; 

- 1 mamă minoră a revenit în familia naturală alături de copil; 

- 2 mame și 5 copii au fost transferați pe Proiectul Venus; 

- 3 mame s-au reintegrat în familia extinsă; 

- 1 mamă s-a reintegrat la adresa de domiciliu, din alt judet; 

- 1 mamă minoră s-a căsătorit cu încuviințarea Instanței; 

 

Prevenirea și protecția victimelor violenței în familie 

În anul 2022 s-au oferit servicii de găzduire, acompaniere, asistență de specialitate, consiliere 

psihologică, socială și juridică în cadrul Modulului Artemis, unui număr de 38 victime ale violenței 

domestice (femei) și copiilor acestora (89).  

 
01.01.2022 - 31.12.2022 Cazuri 

existente la 

începutul lunii 

ianuarie 

Intrări Ieşiri Cazuri existente 

la sfârșitul lunii 

decembrie 

Total cazuri 

instrumentate în 

cursul anului 

2022 

Cupluri 

asistate 

copii 11 78 84 5 89 

mame 3 35 35 3 38 

Tabel nr.3, Beneficiari Modulul Artemis în anul 2022 

 

Comparativ cu anii anterior, numărul cazurilor gestionate în anul 2022, în cadrul Modulului 

Artemis, înregistrează o ușoară scădere, după cum urmează:  

 

 
Grafic nr.5, Beneficiari în Modulul Artemis 2020 - 20202 

 

Pe parcursul anului 2022 a încetat furnizarea de servicii în cadrul Modulului Artemis pentru  

număr de 38 mame și copiii acestora (89 copii), astfel: 

- 6 victime au fost transferate în cadrul Proiectului Venus; 

- 6 victime au fost reintegrate cu ordin de protecție, dintre care 1 victimă cu evacuarea 

agresorului); 

- 16 victime au fost reintegrate în familie; 

- 3 cazuri sunt active la finalul anului 2022. 

Specialiștii din cadrul Compartimentului pentru prevenire și combatere a violenței domestice 

au gestionat, în anul 2022, un număr de 68 cazuri de violență în familie (victime femei). Beneficiari 

au fost și 109 copii, victime colaterale în situațiile de violență în familie. 
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Evaluarea și recuperarea copilului cu dizabilități 

 

La data de 31.12.2022, conform datelor din RENPH, în județul Bacău erau înregistrați 2.321 

copii încadrați într-un  grad de handicap (330 copii cu handicap în sistemul de protecție specială și 

1991 copii cu dizabilități  în familie - 85%), în creștere cu 133 de cazuri față de aceeași dată a anului 

2021. 

În perioada raportată, s-au emis certificate de încadrare în grad de handicap pentru un număr 

de 366 copii cazuri noi și au fost reevaluate 1256 cazuri. Se constată o creștere cu aprox. 39% a 

numărului de certificate de încadrare în grad de handicap, cazuri noi, de la 306 cazuri înregistrate în 

anul 2021, la 366 cazuri noi în anul 2022. 

 

Grafic nr.6, Copii încadrați într-un grad de handicap 2021-2022 

 
Conform datelor înregistrate în RENPH (Registrul Electronic Național al Persoanelor cu 

Handicap), la 31.12.2022, 73% dintre copiii cu dizabilități sunt încadrați în Gr. I de handicap, 18% 

în Gr.III , 9 % în Gr.IIși 1% în Gr.IV.  

 
Servicii de recuperare destinate copilului cu dizabilități și familiilo acestora 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a furnizat, pe parcursul 

anului 2022, servicii specializate (recuperare, terapie pentru copil și familie, grupuri de suport, etc), 

pentru 333 copii cu dizabilități (aproximativ 21% din numărul total de copii cu dizabilități).  

 
Grafic nr.7 Copii beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de D.G.A.S.P.C. Bacău 
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Activități desfășurate în cadrul serviciile de recuperare pentru copilul cu dizabilități 

 

 

 
 

Servicii non-rezidențiale asigurate copiilor în situații de risc 

 

Centrul pentru Intervenție în Regim de Urgență pentru copilul abuzat, neglijat, 

exploatat și părăsit în unitățile sanitare - Telefonul Copilului ”983” 

 

Pe parcursul anului 2022, pe această component, au fost instrumentate 1024 sesizări privind 

copii aflați în situații de risc, din care 706 confirmate, cu următoarea tipologie: 
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Tipologie Total cazuri Urban Rural 

Abuz fizic 131 54 77 

Abuz emoțional 64 20 44 

Abuz sexual 26 5 21 

Neglijare 480 139 341 

Exploatare prin muncă 8 1 7 

Total cazuri 709 219 490 

Tabel nr. 4 Tipologia sesizărilor în anul 2022 

 
Analizând tipologia cazurilor instrumentate, cele mai frecvente situații investigate/evaluate și 

care au necesitat intervenție au fost cele de neglijare a copilului, reprezentând 68% din totalul 

sesizărilor instrumentate. Referitor la mediul de proveniență, în ceea ce privește cazurile neglijare, 

datele indică un procent mai mare al cazurilor din mediul rural (69%).  

Echipa mobilă a Centrul pentru Intervenție în Regim de Urgență pentru copilul abuzat, 

neglijat, exploatat și părăsit în unitățile sanitare - Telefonul Copilului ”983” a intervenit pe teren ori 

de câte ori situația semnalată a impus acest lucru, realizând 281 deplasări în teren în comunitățile 

județului Bacău. 

De cele mai multe ori, această activitate se realizează ca urmare a identificării copilului în 

situaţie de risc/dificultate, precum şi a imposibilității oferirii unei alternative pe plan local. Astfel, din 

totalul de 1024 de cazuri instrumentate în anul 2022, reiese că 212 copii au fost preluați astfel: 

- 126 copii prin dispoziţia de plasament în regim de urgenţă dispusă de Directorul 

D.G.A.S.P.C.; 

- 2 copii admişi în cadrul Centrului de primire în regim de urgență; 

- 78 cupluri mamă-copil/copii admişi în Modulele Maternal şi Artemis; 

- 6 copii preluați prin ordonanță președințială. 

 
Compartimentul consiliere și sprijin pentru părinți și copii 

 

Compartimentul de consiliere și sprijin pentru părinți sprijină şi asistă părinţii/potenţialii 

părinţi pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru 

dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, şi sprijină 

copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. 

Beneficiarii acestor servicii sunt copii și adolescenți care prezintă probleme de ordin 

emoțional, de comunicare și de adaptare școlară și socială etc.; copii și adolescenți victime ale unui 

abuz fizic/emoțional/sexual; familii în care se impune o îmbunătățire a abilităților parentale; familii 

care se încadrează în categoriile cu risc ridicat de separare/instituționalizare a copiilor; familii în care 

unul sau ambii părinţi muncesc în străinătate; familii cu părinți aflați în divorţ; persoane adulte bărbaţi 

şi femei, care au săvârşit fapte penale și se află în atenția Serviciului de Probațiune. 

 
Tipologie Total cazuri Total copii Total adulți 

Abuz fizic 5 6 8 

Abuz emoțional 6 7 10 

Abuz sexual 4 4 7 

Neglijare 3 8 4 

Neînțelegeri între membri familiei 36 44 62 

Adolescenti cu tulburări de 

comportament 

24 25 37 

Alte situații (cazuri de competenta altui 

serviciu, etc) 

12 14 15 

Total cazuri 90 108 143 

Tabel nr.5 Tipologia cazurilor în anul 2022 
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Alternative non - rezidențiale destinate copilului victimă a traficului de persoane, copilul 

neînsoțit pe teritoriul altor state  

 

Prin intermediul Compartimentului de informare și consiliere pentru copilul victimă a 

traficului de persoane și copilul neînsoțit pe teritoriul altor state, în anul 2022, au fost gestionate 40 

cazuri evaluate pe problematica repatrierii asigurându-se accesul la servicii sociale și intervenții 

specializate după cum urmează:  

- evaluarea în teren a tuturor cazurilor sesizate 40 cazuri evaluate pe problematica repatrierii 

și 22 de cazuri-victime ale traficului de personae; 

- monitorizarea/ reevaluarea în teren: 12 cazuri de minori repatriați;  

- consiliere socială/psihologică /juridică - 31 cazuri;  

- 62 de deplasări în teren. 

 

Alternative non – rezidențiale destinate copilului care a săvârșit fapte penale și nu 

răspunde penal 

 

Specialiștii din cadrul Compartimentului de orientare, supraveghere și sprijin pentru 

reintegrarea socială a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal au instrumentat în 

perioada raportată, 106 de cazuri ce au avut ca și problematică minorii care au comis fapte penale, 

dar nu răspund penal, asigurând următoarele tipuri de intervenții:  

- evaluarea în teren a tuturor cazurilor sesizate ce au avut ca și problematică minorii care au 

comis fapte penale, dar nu răspund penal: 106 cazuri 

Totodată, echipa Compartimentului a asistat 748 minori în etapele de audiere a acestora de 

către reprezentanții poliției/procuratură/parchet. 

 

Servicii de asistență și sprijin pentru tineri în dificultate, inclusiv pentru tinerii cu 

dizabilități sau cerințe educative special 

 

Evoluția indicatorilor referitori la serviciile sociale din cadrul ASSCTD- Servicii 

pentru tineri 

 
Număr total tineri beneficiari ai ASSCTD - Servicii pentru tineri la 

01.01.2022 - 1.11.2022 

99 

Număr total tineri beneficiari de servicii găzduire la 1.11.2022 34 

Număr total tineri beneficiari servicii pe timpul zilei, fără găzduire, la 01.11.2022 35 

 

  

Intrări în centru 

 
Contracte noi de servicii sociale în perioada 01.01.2022 - 1.11.2022 34 

Cazuri noi evaluate pe Compartimentul resurse pentru tineri în dificultate  - DVI /SERA/ 

HHC 

35 

 

Ieșiri din centru 

 
Contracte reziliate de servicii sociale in perioda 01.01.2022 - 1.11.2022 46 

Cazuri finalizate si inchise pe Compartimentul resurse pentru tineri în dificultate  - 

DVI /SERA/ HHC 

0 

 
Începând cu data de 19.09.2022, conform Hotărârii nr. 189/19.09.2022, ASSCTD - Servicii 

pentru tineri s-a reorganizat și, astfel, Serviciile pentru tineri au fost reînființate în cadrul CSS Pro-

Familia, Compartimentul pentru tineri în dificultate, iar în clădirea situată în mun. Bacău, str. Henri 
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Coandă, nr. 4 s-a înființat Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

”Henri Coandă”. 

 
Activitatea în imagini a Ansamblului de servicii sociale pentru copii și tineri în 

dificultate fostul Centrul Multifuncțional pentru tineri în dificultate ”Henri  Coandă” 

 

 
 
Activitatea Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului 

 

În anul 2022, Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului a înregistrat următorii 

indicatori de rezultat:  

- 1528 cereri de evaluare în vederea încadrării în grad de handicap și programarea pentru 

evaluare și dosare pregătite pentru evaluare complexă; 

- 1256 dosare preluate de la SECCD, după evaluarea complexă, prelucrate înprogramul D-

smart, prezentate spre analiză CPC și introduse în CMTIS;  

- 1622 certificate şi hotărâri de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap 

înregistrate și transmise beneficiarilor;  

- a asigurat suportul logistic și administrativ pentru derularea în bune condiții a activităției 

Comisiei pentru Protecția Copilului.  

Comisia pentru Protecția Copilului Bacău a analizat un număr de 1622 dosare de încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap și a adoptat 465 hotărâri (9 hotărâri pentru cazurile noi care 

au necesitat instituirea unei măsuri de protecție, 47 hotărâri de înlocuire măsură de protecție, 96 

hotărâri de menținere a măsurii de plasament până la finalizarea studiilor sau până la integrarea socio-

profesională, 8 hotărâri de încetare a măsurii de protecție prin reintegrare în familie, 117 hotărâri de 

încetare a măsurii de plasament prin efectul legii, 5 hotărâri de încetare a măsurii de plasament prin 

instituirea tutelei 27 hotărâri de atestare AMP, 150 hotărâri de reatestare AMP, 2 hotărâri de 

modificare hotărâre atestare, 1 hotărâre privind suspendarea atestatului AMP, 6 hotărâri privind 

utilizarea de către reprezentantul legal al copiului a sumei cu titlu de alocație de stat capitalizată). 

 De asemenea, au fost discutate 4 dosare pentru care a fost nevoie să se solicite aviz favorabil 

pentru plasament în alte județe și eliberate 4 avize favorabile necesare instituirii măsurii de plasament 

în alte județe. 
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3. Evoluția indicatorilor referitori la serviciile pentru protecția persoanelor adulte în 

dificultate 

Protecția de tip rezidențial a persoanelor adulte (persoane cu dizabilități și persoane 

vârstnice) 

 

În anul 2022, D.G.A.S.P.C. Bacău avea în subordine 25 de servicii sociale, cu un serviciu mai 

mult față de anul 2021, deoarece conform Hot. nr. 189/19.09.2022 de aprobare a Organigramei și 

Statului de funcții ale D.G.A.S.P.C. Bacău, s-au adoptat reorganizări la și la nivelul centrelor pentru 

persoane adulte și totodată a fost înființat Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 

dizabilități ”Henri Coandă” Bacău. 

În cadrul centrelor pentru persoane adulte, s-au acordat servicii unui număr de 800 persoane 

în dificultate, mai puțin cu 34 cazuri față de aceeași perioadă a anului 2021.  

Pe parcursul anului 2022, au fost analizate 54 solicitări de instituționalizare (39 în așteptare 

din anul 2021 și 15 cereri primite în anul 2022).  

În anul 2022, au intrat în sistemul de protecție specială un număr de 4 persoane cu dizabilități 

din familie, cazuri noi încadrate în grad de handicap, 18 persoane din sistemul de protecție a copilului, 

o persoană a revenit din sistemul de protecție APP și 2 persoane au revenit din sistemul de protecție 

LMP. 

Referitor la dinamica sistemului de protecție specială a persoanelor adulte, în anul 2022 au 

încetat măsurile de protecție pentru un număr de 118 beneficiari, după cum urmează:  

- 2 persoane au ieșit din sistemul de protecție rezidențial și au intrat în sistem de protecție 

de tip familial APP; 

- 91 persoane au ieșit din sistemul de protecție rezidențial și au intrat în sistem de protecție 

de tip familial LMP; 

- 25 persoane au decedat, reprezentând 17% din totalul persoanelor care au ieșit din sistemul 

de protecție. 

 

 
Grafic nr.19 Dinamica numărului beneficiarilor sistemului de protecție specială 2022 

 
Prin urmare, la data de 31.12.2022, în sistemul de protecție de tip rezidențial a persoanelor 

adulte erau instituționalizate 682 persoane, în scădere 93 de cazuri comparativ cu aceeași perioadă a 

anului 2021 (775), așa cum reiese și din tabelul următor:  
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Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului Nr. beneficiari 

31.12.2020 

Nr. beneficiari 

31.12.2021 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 

1. CAbR Miorita Parincea 33 36 36 

2. C.R.R.P.H. Ungureni 62 62 60 

3. C.Ab.R. Răcăciuni 166 141 76 

4. C.R.R.N. Dărmănești 68 62 50 

5. C.I.A.P.V. Răchitoasa 72 64 27 

6. CIAPAD Răchitoasa 47 

7. C.I.A.P.D. Comănești 42 49 49 

8. C.Ab.R Comănești 97 83 49 

9. CSSPD Tg. Ocna LP Stefan cel Mare 13 8 6 

10. CSSPD Tg. Ocna LP Sorin 12 8 8 

11. CSSPD Tg. Ocna LP Maria 8 8 8 

12. CSSPD Tg. Ocna LP Corina 8 8 7 

13. C.I.A.P.D. C. Negri Tg. Ocna 51 50 50 

14. C.AbR Tg. Ocna 46 50 50 

15. C.I.A.P.A.D.Condorul Bacău 46 48 47 

16. LP Saturn Filipesti 6 6 6 

17. LP Luna Filipesti 6 6 6 

18. LP Neptun Filipesti 4 4 6 

19. LP Jupiter Filipesti 5 6 6 

20. CIAPD  Filipești 32 34 32 

21. CAbR Pietricica Comănești Casa 

Ghiocelul 

11 11 11 

22. CAbR Pietricica Comănești Casa 

Pietricica 

11 11 11 

23. CAbR Pietricica Comănești Casa 

Poduri 

11 11 11 

24. CAbR Pietricica Comănești Casa 

Bradul 

7 9 9 

25. CIAPAD Henri Coandă Bacău 0 0 14 

TOTAL 

 

817 775 682 

Tabel nr.6 Evoluția numărului de persoane adulte instituționalizate  în perioada 31.12.2020 - 31.12.2022 

 

Din totalul de 682 persoane instituționalizate, 655 sunt persoane adulte încadrate într-un grad 

de handicap, cele 27 de personae, care nu au certificat de persoană cu handicap, se află la CIAPV 

Răchitoasa. 

În ceea ce privește distribuția beneficiarilor după județul de proveniență, la 31.12.2022, din 

totalul de 655 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate, 553 persoane au domiciliul în județul 

Bacău și 102 beneficiari au domiciliul în alte județe.  

 
Grafic nr.8, Distribuția beneficiarilor după județul de proveniență la 31.12.2022 
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Dinamica adulți instituționalizați în funcție de județul de 

domiciliu
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Activități de socializare și terapie în centrele de protecție specială 

 

 
 

Promovarea imaginii persoanei cu dizabilități 

 

Evenimentele organizate de către D.G.A.S.P.C. Bacău au ca scop motivarea și stimularea 

persoanei cu dizabilități prin valorificarea produselor activităţii de terapie ocupaţională cât și pentru 

a atrage atenţia opiniei publice asupra problematicii persoanei cu dizabilități dar și implicarea 

comunității locale în diverse activități de voluntariat. 

În acest sens, a avut loc activitatea: “Târg hand-made de Paște”, eveniment organizat, în data 

de 20.04.2022, în Piațeta Tricolorului la care au participat persoane cu dizabilități din cadrul a 12 

centre rezidențiale pentru persoane adulte, 6 centre componenta copil și 7 ONG-uri și asociații de la 

nivel municipal și județean. 
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Asistența socială a persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate 

 

La nivelul județului Bacău, numărul persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate 

înregistrate în Registrul Electronic Național al Persoanelor cu Handicap indică o creștere cu 959 

cazuri în anul 2022, față de anul 2021, și cu 1105 cazuri față de anul 2020.  

 

 
Grafic nr.9, Numărul persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate în perioada 2020-2022 

 
Din totalul de 20.410 persoane cu dizabilități, neinstituționalizate, 18.089 sunt persoane adulte 

și 2.321 sunt copii. 

Conform datelor prezentate în graficul anterior, 33% dintre persoanele cu handicap 

neinstituționalizate prezintă handicap fizic, 17% handicap somatic, 14% handicap vizual, 15% 

handicap psihic, 14% handicap mental, 1% asociat, 2% HIV/SIDA, 0,11% boli rare și 0.01 % 

surdocecitate. 

 

Evaluare, eliberare certificate de handicap, acordare drepturi și beneficii de asistență 

socială conform Legii nr.448/2006 republicată 

 

Încadrarea în grad de handicap 

  

În anul 2022, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a eliberat un număr de 

5.191 certificate, mai puține cu 560 față de anul 2021. În perioada stării de alertă, a fost prelungită 

valabilitatea de încadrare în grad de handicap pentru 990 de persoane. 

Au fost primite 843 dosare pentru care s-a solicitat evaluarea la domiciliu (478 cazuri noi și 

365 reevaluări). 

 

Drepturi și facilități acordate persoanelor cu handicap 

 

La data de 31.12.2022, la nivelul județului Bacău, se înregistrează un număr de 20.410 

persoane cu dizabilități neinstituționalizate (2.321 copii și 18.089 adulți cu dizabilități).  

Pentru asigurarea gratuității transportului interurban, s-au verificat și urmărit valoric un număr 

de 11.380 biletele de călătorie auto, CFR și naval și s-au făcut plăți în valoare de 729.898 mii lei către 

operatorii de transport pentru 1.327 beneficiari.  

S-au primit cereri 2.991 de decontare a carburantului de la 1.538 persoane cu dizabilități, pe 

baza cărora s-au făcut plăți în valoare de 1.784.548 mii lei, pentru 24.872 călătorii.  

  
Managementul D.G.A.S.P.C. Bacău 

Management financiar 

an 2020 an 2021 an 2022

19305 19451

20410

Dinamica persoane cu dizabilitati neinstitutionalizate
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Analiza surselor de finanțare 

 

Finanţarea activităţii desfăşurată de D.G.A.S.P.C. Bacău, pe anul 2022, este în sumă totală de 

166.566,01 mii lei, din următoarele surse de finanțare: 

- sursa A respectiv buget local - 166.566,01 mii lei şi se compune din următoarele: 

 subvenţii, alocaţii (sume defalcate din TVA pentru asistență socială; 

 venituri încasate de la primării prin contracte de asociere, subvenţii, alocaţii 

de la Consiliul Judeţean Bacău): 166.566,01 mii lei din care: 3.664,44 mii lei încasați de la 

UAT-uri; 2.097,60 mii lei încasați de la beneficiari; 93.058,55 mii lei încasați de la bugetul de stat;  

2.873 mii lei încasați de la ANPDCA; 20.701,10 mii lei - fonduri externe nerambursabile;                  

44.171,32 mii lei - alocații de la Consiliul Județean Bacău. 

- Sursa D - fonduri externe nerambursabile (UNICEF) - 4.177,00 mii lei 

- sursa E  - venituri proprii din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, 

specializare și perfecționare - 80,00 mii lei 

Situaţia bugetelor aprobate şi a plăţilor efectuate la 31.12.2022, pe componente: 

mii lei 
 

Denumire indicator 

Total buget an 2022 Plăți la data 

31.12.2022 

Procent de 

realizare al 

plăților (%) 

Componenta ADULŢI 68,309.26 67,203.92 98.38% 

Componenta  COPIL 49,094.95 47,344.52 96.43% 

Aparat propriu 18,287.50 18,174.46 99.38% 

Cămin persoane vârstnice 1,763.90 1,749.60 99.19% 

Cofinanțare fundații și asociații 1,000.00 963,68 96.37% 

Proiecte cu finanțare externă 

nerambursabila 

24,952.90 7,913.83 31.72% 

Programe de Interes Național 1,726.00 200.41 11.61% 

Transferuri de la MMSS 2,873.00 2,573.97 89.59% 

Plăți effectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

-1,441.50 -1,454.08 100.87% 

TOTAL 166,566.01 146,124.38 87.73% 

 
Compartimentul financiar şi plăţi: 

 

Principala activitate a acestui compartiment, pe anul 2022, a constat în asigurarea plăților 

tuturor tuturor centrelor din structura D.G.A.S.P.C. Bacău, cu respectarea bugetului aprobat pe anul 

2022. 

Plățile efectuate la 31 decembrie 2022, detaliate pe tipuri de cheltuieli și componente se 

prezintă astfel: 

 
Plăți la 31.12.2022 

 

Denumire indicator 

Componenta 

Copil 

Componenta 

Adulți 

Aparat 

propriu 

Cămin 

persoane 

vârstnice 

Total plăți 

Cheltuieli personal 43,120.12 55,611.27 16,701.24 1,266.71 116,699.34 

Cheltuieli materiale 4,574.37 10,220.92 1,092.92 459.86 16,348.07 

Cheltuieli de capital 365.96 753.33 315.07 - 1,434.36 

Alte cheltuieli (4% -

neangajare persoane cu 

handicap) 

727.01 629.54 65.23 23.03 1,444.81 
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Plăți efectuate în anul 

precedent și recuperate în 

anul curent 

-1,442.94 -11.14 - - -1,454.08 

TOTAL –I 47,344.52 67,203.92 18,174.46 1,749.60 134,472.50 

Cofinanțare fundații și 

asociații 

963.67 - - - 963.67 

Proiecte cu finanțare externă 

nerambursabilă 

3,212.80 4,701.03 - - 7,913.83 

Programe de interes național - 200.41 - - 200.41 

Transferuri de la MMSS - - 2,573.97 - 2,573.97 

Total General 51,520.99 72,105.36 20,748.43 1,749.60 146,124.38 

 
Titlul 20 “Bunuri și servicii” 

 

Pentru anul 2022, s-a aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli suma de 17.412,00 mii lei 

din care, până la data de 31.12.2021, s-au efectuat plăți în sumă de 16.348,07 mii lei, conform 

deschiderilor de credite în sumă de 16.447,00 mii lei. 

La efectuarea cheltuielilor materiale s-a avut în vedere asigurarea funcţionalităţii centrelor de 

pe componenta copil şi adult din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău, precum şi respectarea legislaţiei în 

vigoare, achitându-se cu prioritate utilităţile care sunt în procent de 33,70 %, apoi urmând drepturile 

copiilor precum şi hrana tuturor asistaţilor, medicamentele şi celelalte bunuri şi servicii de strictă 

necesitate.  
 

 
Comparativ cu anul 2021, situaţia plăţilor pe anul 2022 se prezintă astfel: 

- din bugetul anului 2022 s-au cheltuit fonduri cu reparațiile în centrele din subordine, în 

valoare de 582,50 mii lei, comparativ cu anul 2021 în care s-au cheltuit fonduri în valoare 

de 333,57 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 43%; 

Denumire indicator Anul 2021 Anul 2022 Raport 

procentual al 

anului 2022 faţă 

de anul 2021 

Cheltuieli personal 115.003,30 116.699,34  

Cheltuieli materiale 12.498,00 16.348,07  

Cheltuieli de capital 548,28 1.434,36  

Cheltuieli 4% neangajare pers.cu 

handicap 

1.380,29 1.444,81  

Plăți efectuate în anul precedent și 

recuperate în anul curent 

0,00 -1.454,08  

TOTAL - I 129.429,87 134.472,50 +4% 

Cofinanțare fundații și asociații 812,00 963,67  

Transferuri de la MMFPSPV 1.170,00 2.573,97  

Proiecte cu fin. Fonduri  ext. 

nerambursabile postaderare 

14.073,06 7.913,83  

Programe de interes național 265,15 200,41  

TOTAL - II 16.320,21 11.651,88 -29% 

Total General 145.750,08 146.124,38 +0,1% 
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- s-au achiziționat obiecte de inventar constând în uniforme și echipamente, lenjerii și 

accesorii de pat, electrocasnice și echipamente IT pentru dotarea centrelor din structura 

D.G.A.S.P.C. Bacău în valoare totală de 548,38 mii lei, comparativ cu anul 2021 pentru 

care s-a cheltuit suma de 139,18 mii lei; 

- de asemenea, în anul 2022 s-au derulat fonduri prin contul 5006 în valoare de 28,82 mii 

lei reprezentand garanții de participare la licitații ale firmelor ofertante de produse sau 

servicii.  

La titlul 70 “Cheltuieli de capital” din programul de investiții aprobat pe anul 2022, în sumă 

de 3.482,00 mii lei, s-au efectuat plăți în valoare totală de 1.634,78 mii lei, după cum urmează: 

 
Denumire centru/investiție 

 

Buget aprobat 

2022 

Plăți la 31.12.2022 Procent realizare 

TOTAL investiții 3,482.00 1,634.78 47% 

Centre de copii și adulți + aparat 

propriu 

1,756.00 1,434.37 82% 

Total centre copii 379.80 365.96 96% 

Centrul de servicii sociale 

”Alexandra” Onești 

12.00 7.02 59% 

Lucrări de intervenție la gard de 

împrejmuire, documentație tehnico-

economică și cheltuieli conexe 

12.00 7.02  

Centrul de servicii sociale 

Ghiocelul Bacău 

55.80 48.20 86% 

Blender profesional 4.00 3.25  

Laptop 3.80 3.40  

Sistem integrat supraveghere video, 

CTF Dragoș Vodă 

14.00 8.71  

Mașini de spălat profesionale 23.00 22.91  

Uscătoare de rufe semiprofesionale 11.00 9.94  

Complexul pentru servicii de 

asistență socială și suport comunitar Bacău 

275.00 274.99 100% 

Autoutilitară 115.00 114.99  

Instalații frig auto 160.00 160.00  

Ansamblul de servicii pentru copii 

și tineri în dificultate ”Henri Coandă” 

8.00 7.69 96% 

Mașină de spălat vase profesională 8.00 7.69  

Centrul de servicii sociale ”Pro- 

Familia” 

29.00 28.07 97% 

Centrale murale în condensare 11.00 10.07  

Lucrări de intervenție la instalația 

electrică la apartamentele din Comănești, 

docum. teh.-ec și cheltuieli conexe 

18.00 18.00  

Total centre adulți 1,007.20 753.33 75% 

Centrul de abilitare și reabilitare 

pentru  persoane adulte cu dizabilități 

”Miorița” Parincea 

36.00 0.00 0% 

Lucrare puț forat de mare adâncime 

60 m 

36.00 0.00  
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Centrul de îngrijire și asistență 

pentru persoane vârstnice Răchitoasa 

30.60 22.50 74% 

Uscător electric industrial 16 kg 16.60 12.10  

Sistem de supraveghere video 14.00 10.40  

Centrul de îngrijire și asistență a 

persoanelor cu dizabilități Tg. Ocna 

145.00 142.52 98% 

Lucrări de intervenție la gard de 

împrejmuire, documentație tehnico-

economică și cheltuieli conexe 

145.00 142.52  

Centrul de recuperare și reabilitare 

a persoanelor cu dizabilități Tg. Ocna 

16.10 11.65 72% 

Proiectare și instalare detectoare de 

gaz metan și de fum 

16.10 11.65  

Centrul de îngrijire și asistență a 

persoanelor cu dizabilități ”Condorul” Bacău 

52.00 51.71 99% 

Înlocuire ascensor materiale 52.00 51.71  

Centrul de abilitare și reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

”Pietricica” Comănești 

35.00 29.35 84% 

Fosă septică ecologică (2 buc) 35.00 29.35  

Centrul de recuperare și reabilitare 

a persoanelor cu handicap Comănești 

265.00 84.30 32% 

Calandru 31.00 30.84  

Furnizarea și montarea unui grup 

de pompare și rezervoare tampon pentru 

instalația de apă menajeră în vederea 

autorizării PSI 

54.00 53.47  

Înlocuire două cazane și instalație 

camera centrale (proiectare, achiziție, montaj 

și punere în funcțiune) 

180.00 0.00  

Centrul de îngrijire și asistență a 

persoanelor adulte cu dizabilități Filipeşti 

3.50 3.50 100% 

Laptop - 2 buc 3.50 3.50  

Centrul de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică Răcăciuni 

424.00 407.81 96% 

Mașină de spălat 20 kg 40.00 36.30  

Documentație avize și acorduri, 

studiu de fezabilitate, studiu topografic, 

geotehnic și hidrotehnic, Pth, pentru stația 

de epurare ape 

30.00 29.39  

Implementarea lucrărilor cu rol de 

securitate la incendiu în vederea obținerii 

autorizației de securitate la incendiu - 

execuție lucrări și cheltuieli conexe 

354.00 342.13  

Aparat propriu 369.00 315.07 85% 

Instalație supraveghere video 

pentru clădirea din str. Ghioceilor nr.4 

88.00 72.20  

Scenariu de securitate la incendiu 

pentru clădirea din str. Ghioceilor nr.4 

47.00 46.65  
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Documentație tehnico-economică și 

execuție lucrări conexe la compartimentare 

și reabilitare clădire birouri, instalație 

electrică și amenajare parcare auto str. 

Ghioceilor nr.4 

234.00 196.23  

Proiecte PIN 1,726.00 200.41  

Construirea a 3 locuințe protejate 

pentru persoane cu dizabilități în comuna 

Sărata, județul Bacău 

1,589.00 153.23  

Reabilitare și modernizare clădire 

existentă pentru înființarea unui centru de zi 

pentru persoane cu dizabilități în comuna 

Sărata, județul Bacău 

53.00 47.17  

Construirea a 2 locuințe protejate 

pentru persoane cu dizabilități în comuna 

Plopana, județul Bacău 

84.00 0.00  

 
La titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”, din programul 

aprobat pe anul 2022, în sumă de 24.952,90 mii lei, s-au efectuat plăți în valoare totală de 7.913,83 

mii lei, după cum urmează: 

 
Nr. crt. Denumire centru Buget aprobat 

2022 

Plăți la 31.12.2022 

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020  din care: 

24.952,90 7.913,83 

1 Programe din FEDR 1.727,40 1.252,65 

2 Programe din FSE 23.225,50 6.661,18 

 
Sume alocate din venituri proprii (auto-finanțate): 

 Veniturile proprii încasate, până la 31 decembrie 2022, din activitatea de autofinanțare prin 

organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională (curs lucrător social) sunt de 31,80 mii 

lei. Pâna la 31 decembrie 2022, s-au efectuat plăți în valoare de 31,57 mii lei. Contul de execuție din 

activitatea de autofinanțare se prezintă astfel: 

 
Nr. crt. Denumire centru Venituri proprii 

încasate la 

31.12.2022 

Plăți efectuate 

la 31.12.2022 

Disponibil la 

31.12.2022 

1. Activitate proprie (cursuri) 31,80 31,58 0,22 

1.1. Cheltuieli de personal 27,88 27,88 0,00 

1.2. Cheltuieli cu bunuri și servicii 3,92 3,70 0,22 

 
Sponsorizări, contracte de donație 

 

În perioada 01.01 - 31.12.2022, D.G.A.S.P.C. Bacău a beneficiat de sponsorizări constând în 

produse în valoare totală de 301,68 mii lei, reprezentând în principal alimente, materiale de curățenie, 

îmbrăcăminte şi încălţăminte, materiale de igienă. 

  

Compartimentul salarizare 
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În cadrul acestui compartiment, s-a asigurat monitorizarea cheltuielilor de personal, raportarea 

lunară pentru întreaga activitate a instituției, s-au întocmit statele de plată pentru salariații 

D.G.A.S.P.C. Bacău, a colaboratorilor și indemnizațiile membrilor Comisiei pentru Protecția 

Copilului, Comisia de Evaluare a Persoalelor Adulte, Comisiei de Disciplină pe baza pontajelor 

lunare primate. 

Titlul 10 - “Cheltuieli de personal”, vizează drepturile salariale ale personalului angajat în 

cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău. 

Cheltuielile de personal s-au efectuat ținând seama de dimensionarea personalului de 

specialitate, administrativ și auxiliar, în concordanță cu programele și atribuțiile pe care le are de 

realizat fiecare compartiment funcțional prin aplicarea corespunzătoare a legislației în domeniul 

salarizării.  

Din totalul de 116.838,61 mii lei buget, aprobat la data de 31.12.2022, s-au făcut plăți în 

valoare de 116.699,34 mii lei, din care: 

- cheltuieli cu drepturile salariale acordate personalului : 111.902,52 mii lei ; 

- tichete de vacanță: 2.359,38 mii lei; 

- contribuțiile unității la CAM: 2.434,66 mii lei. 

Comparativ cu anul 2022, fondurile salariale au crescut cu un procent de 1%, datorită acordării 

voucher-elor de vacanță, comparativ cu anul 2021 în care nu au fost acordate aceste drepturi, 

reorganizării D.G.A.S.P.C. și aprobării noului stat de funcții prin Hotărârea Consiliului Județean. 

 

Biroul de prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap 

 

Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap neinstituţionalizate este asigurată 

din fonduri primite de la Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale, prin Agenţiile Judeţene pentru 

Plăți și Inspecție Socială. 

La nivelul judeţului Bacău, se înregistrează un număr de 19.193 persoane cu handicap, cărora 

li se acordă drepturi de prestații sociale în fiecare lună. 

La 31.12.2022, dintr-un buget aprobat în valoare de 2.873,00 mii lei, s-au făcut plăți în valoare 

totală de 2.553,14 mii lei, după cum urmează: 

  
 

Nr. crt. 

 

Denumire prestație socială 

Număr  

beneficiari la 

31.12.2021 

Total plăți  

la 

31.12.2021 

1. Indemnizație însoțitor pentru adultul nevăzător-grav 1051 * 

2. Indemnizație lunară pentru persoana cu handicap grav 6516 * 

3. Indemnizație lunară pentru persoana cu handicap 

accentuat 

8856 * 

4. BPC pt. persoana cu handicap grav 6516 * 

5. BPC pentru persoana cu handicap accentuat 8856 * 

6. BPC pt. persoana cu handicap mediu 1622 * 

7. Prestații sociale pt.copii cu handicap grav 1636 * 

8. Prestații sociale pt.copii cu handicap accentuat 174 * 

9. Prestații sociale pt.copii cu handicap mediu 383 * 

10. Dobândă * 38,69 

11. Transport interurban * 729,90 

12. Decontare carburant pentru transportul persoanelor cu 

dizabilități 

* 1.784,55 

13. Alocații lunare de hrană pt.copii cu HIV/SIDA 5 * 

 TOTAL * 1.170,00 
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D.G.A.S.P.C. Bacău, prin Compartimentul de prestații sociale pentru persoane cu hándicap, 

are atribuții privind acordarea/modificarea/încetarea drepturilor de prestații sociale, constituirea 

dosarelor administrative ale dosarelor personale a persoanelor cu handicap, precum și transmiterea 

informațiilor privind aceste drepturi către A.J.P.I.S. (în format letric și electronic), conform 

prevederilor legale. 

La data de 31.12.2022, în județul Bacău, se înregistrează un număr de 19.193 persoane cu 

dizabilități neinstituționalizate (17.000 adulți și 2.193 copii), care sunt în evidență pentru acordarea 

drepturilor de prestații sociale.  

Obiective specifice biroului: 

- luarea în evidență a persoanelor cu dizabilități și asigurarea continuității drepturilor de 

prestații sociale;  

- acordarea drepturilor și facilităților prevăzute de legislația în vigoare, care sunt gestionate 

în cadrul biroului; 

- asigurarea evidenței informatizate a persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate, a 

drepturilor acordate și a facilităților decontate; 

- îmbunătățirea relației de colaborare cu instituții, servicii publice, autorități, ONG-uri care 

activează în domeniul persoanelor cu dizabilități. 

În perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 s-au preluat, verificat și operat documente în programul 

informatics, în scopul stabilirii drepturilor și decontării facilităților solicitanților care dețin certificate 

de încadrare în grad și tip de handicap.  

Pe parcursul anului 2022, au intrat în evidențele D.G.A.S.P.C. Bacău un număr de 2.490 

persoane cu dizabilități, cazuri noi, dintre care 2.122 adulți și 368 copii. Pentru aceste persoane s-au 

oferit servicii de informare și consiliere pentru obținerea drepturilor de asistență. S-au instrumentat 

un număr de 85 de dosare administrative ale persoanelor cu dizabilități transferate de la alte județe 

din țară, în vederea acordării drepturilor prevăzute de lege.  

S-au scos din evidență 2.061 persoane cu dizabilități, pentru care s-au emis dispoziții de 

încetare/suspendare a drepturilor de prestații sociale: 

- 505 persoane pentru care s-a suspendat dreptul la prestații sociale, ca urmare a 

neprezentării la reevaluare (1 persoană), decesului reprezentantului legal (5 persoane), la 

cerere (6 persoane), internare în școli speciale (61 persoane), în urma reexaminării (6 

persoane), expirarea actului de identitate (392 persoane), internări în centre rezidențiale 

(34 persoane); 

- 1.506 persoane cu dizabilități decedate; 

- 50 de persoane cu dizabilități transferate către alte direcții generale din țară;  

- persoane cărora le-au expirat certificatele de încadrare în grad de handicap: 703. 

S-au operat în programul informatic conturi curente pentru beneficiarii care au optat pentru 

viramentul prestatiilor sociale în cont bancar (740 beneficiari au optat pentru primirea prestațiilor 

sociale în conturi bancare, din care 651 adulți și 89 copii). 

S-au emis 9954 de dispoziții privind dreptul la prestații sociale: 7074 dispoziții privind 

acordarea prestațiilor sociale (din care 2490 cazuri noi și 4584 prelungiri), 1556 dispoziții privind 

încetarea dreptului la prestații sociale, 819 dispoziții privind modificarea dreptului la prestații sociale 

și 505 dispoziții privind suspendarea dreptului la prestații sociale. 

S-au întocmit și transmis către A.J.P.I.S. Bacău situații centralizatoare și dispozițiile aferente 

privind acordarea, încetarea, modificarea și suspendarea dreptului sub formă de prestații sociale 

pentru persoanele cu dizabilități, precum și documentele aferente schimbării opțiunii de plată ale 

persoanelor cu dizabilități și documentele specifice în situația transferurilor de la/către alte direcții 

din țară. 

S-au verificat toate cazurile transmise de către unitățile de învățământ special pentru anul 

școlar 2021 - 2022. Pentru un număr de 61 preșcolari și elevi aflați în școli speciale cu internate, pe 
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perioada anului școlar, s-au suspendat prestațiile acordate, doar pentru perioada în care au fost îngrijiți 

în familie. 

În cursul anului 2022, pentru asigurarea gratuității transportului interurban, s-au verificat și 

urmărit valoric 11.380 biletele de călătorie auto, CFR și naval, în vederea decontării lor și s-au făcut 

plăți în valoare de 729,90 mii lei către operatorii de transport interurban. 

S-au primit 2.991 de cereri de decontare a carburantului de la 1.548 persoane cu dizabilități, 

pe baza cărora s-au făcut plăți în valoare de 1.784,55 mii lei pentru 24.872 călătorii. 

 
Decontare carburant 31-dec-22  Transport interurban 31-dec-22 

Total persoane 1.548  Total bilete 11.380 

- gr.1 994  - gr.1 6.294 

- gr.2 554  - gr.2 5.086 

Total calatorii 24.872  Nr. beneficiari 1.327 

- gr.1 19.068  - gr.1 422 

- gr.2 5.804  - gr.2 905 

Total valoare decontata 1.784,55 mii lei  Total valoare decontata 729,90 mii lei 

- gr.1 1.386,08 mii lei  - gr.1 412,28 mii lei 

- gr.2 398,47 mii lei  - gr.2 317,62 mii lei 

 
În ceea ce privește dobânda subvenționată, s-au întocmit necesarele de credite în vederea 

asigurării plății dobânzii la creditele contractate de către beneficiarii Legii 448/2006 și s-au efectuat 

plăți în valoare de 38,70 mii lei pentru subvenționarea dobânzii pentru un număr de 20 persoane. S-a 

întocmit ALOP-ul și s-a organizat evidența contabilă și execuția bugetară. 

Pentru întărirea mecanismelor de control în scopul evitării acordării unor drepturi necuvenite, 

sunt în derulare Protocoale și Convenții de colaborare cu diverse instituții care au atribuții în acest 

sens:  

- Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Populației Bacău;  

- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău; 

- Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. 

Conform Protocolului nr. 28403/07.05.2018, s-au întocmit și transmis lunar către Biroul 

Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Bacău fișiere cu 

beneficiarii de prestații sociale aflați în evidența D.G.A.S.P.C. Bacău. În urma prelucrării datelor, 

B.J.A.B.D.E.P. Bacău furnizează către D.G.A.S.P.C. Bacău informații cu privire domiciliul 

beneficiarilor, respectiv decesul acestora, dacă este cazul. Astfel, se reduce riscul de a acorda drepturi 

de prestații sociale necuvenite. 

În cursul anului 2022, s-au operat 1506 decese și s-au emis Dispoziții privind încetarea 

drepturilor. Acestea s-au comunicat către A.J.P.I.S. Bacău, conform prevederilor legale.   

Tot ca măsură pentru minimizarea riscului în acordarea drepturilor necuvenite, în cursul 

anului 2022 a fost suspendat, prin act administrativ, dreptul de asistență socială sub forma prestațiilor 

sociale pentru 505 persoane cu dizabilități. Dispozițiile privind suspendarea acestui drept s-au 

comunicat beneficiarilor și A.J.P.I.S. Bacău, în vederea suspendării plății prestațiilor sociale, conform 

HG 1019/2018.  

 S-au transmis către A.N.D.P.D.C.A., lunar, datele cu privire la persoanele cu handicap (copii 

și adulți) înregistrate în bazele de date ale D.G.A.S.P.C., conform machetei stabilite prin Convenția 

nr. 85950/264/04.09.2017 pentru realizarea și actualizarea Registrului Electronic Central pentru 

Persoanele cu Handicap (RENPH). 
 

Managementul achizițiilor publice 
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Pe parcursul anului 2022, în conformitate cu bugetul aprobat, Programul de investiții și 

Programul anual de achiziții publice cu scopul asigurării furnizării serviciilor sociale și îndeplinirii 

obiectivelor instituției,  s-au derulat  următoarele proceduri și cumpărări directe:  

 

Anunțuri de inițiere  

 
Nr. 

crt. 

Denumire procedură 

(inițiate/atribuite) 

Număr proceduri de achiziție publică Valoare estimată fără 

TVA Total Număr 

proceduri 

atribuite 

Număr 

proceduri 

anulate 

I Anunțuri de inițiere 66 61 6 29.781.341,12 

1. Procedură simplificată 10 6 4 1.624.314,43 

2. Licitație deschisă 4 3 1 17.887.065,44 

3. Licitație restrânsă 0 0 0 0,00 

4. Negociere fără publicare 20 20 0 8.602.698,25 

5. Procedura proprie * 33 32 1 1.667.263,00 

II Cumpărări directe derulate 1330 1285 45 5.264.284,51 

1. Cumpărări directe din catalogul 

electronic SICAP , din care: 

Anunțuri de publicitate 

1077 

 

83 

1032 

 

83 

45 

 

0 

4.556.038,92 

 

3.815.769,69 

2. Cumpărări directe offline, inclusiv 

acte adiționale 

253 253 0 708.245,59 

TOTAL GENERAL,  I + II, 

LEI fără TVA 

35.045.625,63 

 

 

Managementul resurselor umane 

Structura de personal și de servicii (stat de funcții și organigramă) 

 

La data de 01.01.2022, în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Bacău, erau aprobate un număr de 1.834,5 posturi.   

La data de 31.12.2022, ca urmare a dinamicii de personal înregistrată pe parcursul anului, în 

statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău situația se 

prezintă astfel:  

 
Nr.crt Componenta DGASPC Prevăzut la 

31.12.2021 

Ocupat la 31.12.2021 Vacant la 31.12.2021 

1. Aparat propriu 183 170,5 12,5 

2. Complexul pentru servicii 

de asistență socială și 

suport comunitar 

89 80 9 

3. Componenta copil, 

inclusiv AMP 

752,5 

(299,5+453 AMP) 

582,5 

(267,5 +315 AMP) 

170 

(32+138 AMP) 

4. 
Componenta adult 687,5 646 41,5 

5. 
Total 

1.712 

(1.259+453 AMP) 

1.479 

(1.164+315 AMP) 

233 

(95+138 AMP) 

 
Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, în anul 2022 se constată o scădere a numărului 

de posturi prevăzute cu 122,5 (aproximativ 13%) și a numărului de posturi ocupate cu 146,5 posturi 

(aproximativ 14%), astfel: 

- posturi prevăzute din care 845 pentru componenta adulți la 31.12.2021, față de 1.712 

posturi, din care 687.5 pentru componenta adulți la data de 31.12.2022; 

- 1.625.5 posturi ocupate din care 733.5 pentru componenta adulți la 31.12.2021, față de 

1.479 posturi, din care 646 pentru componenta adulți la data de 31.12.2022. 
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Formare continuă a personalului din sistemul de asistență social 

  

Pe parcursul anului 2022, un număr de 279 salariați au participat la 65 cursuri de formare 

profesională. De asemenea un număr de 14 salariați au fost formați în perioada de adaptare 

profesională, la debutul în profesie, la un nou loc de muncă sau funcție. 

Comparativ cu anul 2021 numărul salariaților D.G.A.S.P.C. care au participat la cursuri de 

formare profesională a înregistrat o creștere de peste 70%, numărul cursurilor de formare profesională 

derulate, înregistrând un trend pozitiv (47%).  

 

Managementul proiectelor 

Proiecte în implementare și monitorizare în anul 2022 

 

Pe parcursul anului 2022, s-au aflat în implementare 14 proiecte (4 derulate prin POR 2014 - 

2020, 4 prin POCU, 1 prin PIN, 2 prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021, 1 prin POIM, 1 cu 

finanțare UNICEF România, 1 proiect depus în vederea obținerii finanțării), din care: 8 proiecte în 

calitate de solicitant, 3 proiecte în calitate de partener. Dintre acestea, 2 proiecte s-au finalizat în 

cursul acestui an și 1 proiect a fost depus în vederea finanțării.  

 
Proiecte implementate în calitate de solicitant 

 

Proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020  

 

Proiect: ”Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități” ,COD SMIS 

2014+: 119327 

- Partener: UAT Orașul Tg. Ocna; 

- Buget total: 6.010.202,82 lei actualizat prin HCJ nr. 240/28.10.2019; 

- Contract de finanțare: nr. 2844/10.08.2018; 

Obiectiv general: crearea de noi servicii sociale comunitare pentru dezinstituționalizarea 

persoanelor cu dizabilități, din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu 

Handicap Comănești; 

Stadiul proiectului în perioada raportată/activități realizate în perioada raportată: la data 

raportării, lucrările de construire pentru obiectivele de investiție din cadrul proiectului ”Reablilitare 

și modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilități în orasul Târgu-Ocna, județul Bacău”, și ”Construirea a 4 locuințe protejate pentru 

persoane adulte cu dizabilități în orașul Targu-Ocna, județul Bacău” sunt realizate în procent de 

100%. 

- A fost realizată recepția la terminarea lucrărilor (PV de recepție 

nr.1257/85776/23.06.2022 pentru locuințe protejate și PV nr.1258/85776/23.06.2022 

pentru centrul de zi); 

- Au fost elaborate, transmise și avizate 3 rapoarte tehnice de progres - 2 rapoarte 

trimestriale și 1 raport final; 

- A fost depusă și autorizată cererea de rambursare nr. 8 aferentă cererii de prefinanțare nr. 

4; 

- A fost depusă cererea de rambursare finală aferentă prefinanțării nr. 5; 

- Au fost recepționate 2 raportul de audit - 1 raport intermediar și 1 raport final; 

- Au fost livrate și recepționate dotările pentru echiparea cu aparatură electronică, 

electrocasnică și mobilier pentru centrul de zi; 

- A fost publicat 1 comunicat de presă privind finalizarea proiectului publicat în presa 

locală. 

Proiectul s-a finalizat în data de 30.06.2022. 
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Proiect: ”Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

în comuna Tamași, județul Bacău”,COD SMIS 2014+: 119325 

- Partener: UAT Comuna Tamași; 

- Buget total: 5.434.329,90 lei (buget actualizat conform HCJ 142/28.06.2019); 

- Contract de finanțare: nr. 2928/21.08.2018; 

Obiectiv general - crearea de noi servicii sociale comunitare pentru dezinstituționalizarea 

persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul CRRN Răcăciuni.  

Stadiul proiectului în perioada raportată/activități realizate în perioada raportată: a fost 

prelungită durata de implementare a proiectului până la data de 31.12.2022. 

- S-au finalizat lucrările de construire pentru obiectivele de investiție ”Reabilitare, 

modernizare și extindere clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru 

persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași”, județul Bacău și ”Construirea a 4 

locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași”, județul 

Bacău; 

- A fost realizată recepția la terminarea lucrărilor (PV de recepție nr. 

1301/85755/29.07.2022 (locuințe protejate), PV de recepție nr. 1303/85755/29.07.2022 

(centru de zi); 

- Au fost depuse și aprobate 4 rapoarte tehnice de progres; 

- În perioada raportată, au fost depuse și încasate 2 cereri de pre-finanțare; 

- A fost depusă și autorizată cererea de rambursare nr.9; 

- S-a realizat recepția a 2 rapoarte de audit financiar; 

- S-au efectuat toate plățile aferente tuturor contractelor de furnizare și de servicii. 

- A fost publicat 1 comunicat de presă privind finalizarea proiectului publicat în presa 

locală. 

Proiectul s-a finalizat în data de 31.12.2022. 

 

Proiect: ”Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități” COD SMIS 

2014+: 119324 

- Partener: UAT Comuna Răcăciuni; 

- Buget total: 6.233.807,74 lei (buget actualizat conform HCJ nr. 140/28.06.2019); 

- Contract de finanțare: nr.2846/03.08.201; 

Obiectiv general: extinderea infrastructurii de servicii sociale comunitare prin 

dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități din cadrul CRRN Răcăciuni. 

Stadiul proiectului în perioada raportată/ activități realizate în perioada raportată: a fost 

prelungită durata de implementare a proiectului până la data de 30.11.2022, conform Notei de 

solicitare act additional, înregistrată la ADR Nord Est cu nr. 25729/OI/27.06.2022 și, ulterior, până 

la data de 20.02.2023, prin act adițional din data de 24.11.2022; 

Recepția la terminarea lucrărilor s-a finalizat la data de 31.05.2022, pentru obiectivul de 

investiție “Reabilitare, modernizare si extindere clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi 

pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Răcăciuni, județul Bacău”, conform procesului 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.851/85720/31.05.2022 și în data de 03.06.2022, pentru 

obiectivul de investiție “Construirea a 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în 

comuna Răcăciuni, județul Bacău” - PV de pecepție la terminarea lucrărilor 

nr.853/85720/03.06.2022. 

- În perioada raportată, s-a realizat livrarea și montarea mobilierului pentru ambele 

obiective de investiție; 

- Au fost recepționate electrocasnicele și echipamentele IT, conform procesului verbal de 

recepție nr.847/85720/30.05.2022; 

- Au fost transmise și avizate 4 rapoarte tehnice de progres; 

- Din economiile rezultate în cadrul proiectului s-au achiziționat, livrat și recepționat 

articole de bucătărie și echipament PSI pentru locuințele protejate și centrul de zi. 
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- S-au efectuat toate plățile aferente tuturor contractelor de furnizare și de servicii. 

 

Proiect: ”Infrastructură social comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”, COD 

SMIS 2014+: 119326 

- Partener: UAT Mun.Moinești 

- Buget proiect: 5.590.759, 96 lei (conform actualizării prin HCJ nr. 144/28.06.2019). 

Obiectiv general - susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din cadrul 

Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești, concomitent cu 

dezvoltarea măsurilor de prevenirea instituționalizării.  

Stadiul proiectului în perioada raportată/activități realizate în perioada raportată: s-au inițiat 

demersuri pentru prelungirea contractului de finanțare până la data de 30.11.2022, conform Notei de 

solicitare act adițional nr. 25457/OI/24.06.2022 și, apoi, până la data 28.02.2023 conform Notei de 

solicitare act aditional nr. 45524/OI/17.11.2022. 

- S-a inițiat modificarea contractului de finanțare prin Notificarea nr. 8 având ca obiect 

schimbarea sediului principal al DGASPC Bacău; 

- În perioada 16.05.2022 - 31.05.2022k, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru 

ambele obiective de investiție din cadrul proiectului conform proceselor verbale de 

recepție la terminarea lucrărilor nr. 955/85766/31.05.2022 și PV nr. 

954/95766/31.05.2022; 

- În perioada raportată, s-a realizat recepția finală pentru mobilier, electrocasnice și 

echipament IT; 

- A fost relansată achiziția pentru platforma pentru persoane cu dizabilități, anunțul fiind 

publicat în data de 02.08.2022. Achiziția s-a finalizat fiind încheiat contractul de achizitie 

publică nr. 1063/85766/08.09.2022 intre DGASPC Bacau și SC DIADRIVE SRL.  

- A fost recepționat echipamentul pentru kinetoterapie și camera senzorială (PV recepție nr. 

1099/85766/17.10.2022) 

- S-a realizat recepția finală pentru Lot 5 Dotări interioare - cazarmament pentru locuințe 

protejate (PV de recepție nr. 1068/85766/14.09.2022); 

- Au fost elaborate, transmise și avizate 4 rapoarte tehnice de progres; 

- Au fost transmise 2 cereri de rambursare; a fost depusă și încasată o cerere de pre-

finanțare. 

 

Proiecte cu finanțare prin Programul de Interes Național: ”Înfiinţarea de servicii sociale 

de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 

dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 

prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” 

 

În cadrul acestor Programe, DGASPC Bacău a semnat 5 convenții de finanțare cu Autoritatea 

Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Copii și Adopții. Pe parcursul anului 2021, ca urmarea a 

prelungirii duratei de implementare a Programului s-a procedat implicit la prelungirea duratei 

convențiilor de finanțare prin acte adiționale până la 31.11.2022.  

În perioada raportată, în conformitate cu dispozițiile O.G. nr.15/2021 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare, s-au încheiat acte adiționale la Contractele de proiectare și execuție 

lucrări pentru pentru 4 dintre cele 5 proiecte.  

De asemenea, progrese semnificative în implementare s-au înregistrat în cazul următoarele 

proiecte:  

  

Proiect: “O șansă pentru viața în comunitate” 

Obiectiv general: susținerea dezinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul 

CRRPH Ungureni și CRRN Dărmănești concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a 

instituționalizării; 
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- Partener: UAT Comuna Sărata; 

- Buget proiect: 2.001.000 lei; 

- Convenție de finanțare nr. 11.084/ANPD/22.11.2018; 

- Durata proiectului: 30.11.2021;  

- Durata de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 30.11.2022, prin 

Actul aditional nr. 2 la Convenția de finanțare nr. 11.084/ANPD/22.11.2018; 

Activități realizate în perioada raportată: 

- Lucrările la obiectivul de investiție “Construire a 3 Locuințe Protejate pentru persoane 

adulte cu dizabilități în comuna Sărata, județul Bacău” au fost realizate în procent de 50%; 

- Lucrările la obiectivul de investiție ”Reabilitare, modernizare și extindere clădire existentă 

pentru înființare centru de zi în comuna Sărata, județul Bacău” au fost realizate în procent 

de 90%. 

 

Proiect: “Alternative comunitare pentru persoane cu dizabilități”  

Obiectiv general: susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din cadrul 

Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Ungureni prin crearea a 2 locuințe 

protejate și a unui centru de zi; 

- Partener: UAT Comuna Plopana; 

- Buget proiect: 1.249.656,00 lei; 

- Convenție de finanțare nr. 11.085/ANPD/22.11.2018; 

- Durata proiectului: 30.11.2021  

- Durata de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 30.11.2022 prin 

Actul adițional nr. 2 la Convenția de finanțare 11.085/ANPD/22.11.2018. 

Activități realizate în perioada raportată: 

- S-a prelungit certificatul de urbanism nr. 3 din 13.06.2019 pe o perioadă de 1 an. De 

asemenea au fost prelungite și avizele solicitate prin Certificatul de urbanism; 

- S-a avizat documentația tehnico-economică de către Comitetul Tehnico-Economic din 

cadrul ANDPDCA (aviz favorabil nr. 20479/20.08.2021);  

- S-a pregătit documentația pentru avizarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre 

de Consiliu Județean; 

- S-a încheiat actul adițional nr.2 la Contractul de proiectare și execuție, prin care a fost 

ajustată valoarea contractului în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

- S-a încheiat actul adițional nr. 2 la Contractul de proiectare și execuție prin care a fost 

prelungită durata de execuție a lucrărilor până la data de 30.09.2022. 

 

Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 - Apel de 

proiecte POCU/462/4/15 

 

Proiect: ”Furnizare de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități”COD SMIS 

2014+:126479 

- Solicitant - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în 

parteneriat cu UAT Municipiul Moinești; 

- Contract de finanțare: nr. 3988/06.04.2020; 

- Durata estimată de implementare a proiectului este de 36 de luni; 

- Bugetul proiectului: 7,889,562.92 lei, din care 7,730,414.42 alocat D.G.A.S.P.C. Bacău. 

Obiectiv general: reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul 

instituționalizat, prin asigurarea serviciilor la nivelul comunității prin oferirea de servicii în cadrul 

locuințelor protejate și a centrului de zi înființate prin Proiectul ”Infrastructură social comunitară 

pentru persoane adulte cu dizabilități” finanțat prin POR 2014 - 2020. 

Activități realizate în perioada raportată: 
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- Activitatea 1 - Managementul general al proiectului: 

 S-au elaborat și transmis 4 rapoarte tehnice de progres; 

 Au fost transmise 3 notificări privind modificarea contractului de finanțare, vizând 

introducerea în echipa de implementare a proiectului a experților selectați în cadrul 

procedurilor de recrutare și selecție derulate pe parcursul anului 2022; 

 A fost revizuit Planul anual al achizițiilor publice; 

 Au fost încheiate 8 contracte de achiziție publică și 4 acte adiționale;  

 1 Notă de informare privind schimbarea adresei sediului beneficiarului transmisă; 

 Au fost depuse 3 cereri de rambursare - 2 cereri autorizate și 1 cerere aflată în 

verificare; 

 1 cerere de prefinanțare depusă și încasată; 

 Au fost transmise 12 Anexe 21 - informații privind activitățile derulate în cadrul 

proiectului. 

- Activitatea 2 - Pregătirea beneficiarilor pentru dezinstituționalizare: 

 S-au întocmit în medie 23 rapoarte de monitorizare ale beneficiarilor; 

 Au avut loc 12 difuzări ale spotului radio din cadrul campaniei de informare și 

conștientizare pe tema nediscriminării; 

 Au fost organizate 2 evenimente, în cadrul Campaniei de informare și conștientizare 

pe tema nediscriminării, respectiv: ”Integrarea persoanelor cu dizabilități în 

comunitate prin suportul echipei de implementare” , ”Locuințele maxim protejate - 

încă un pas spre integrare și viață independentă”. 

- Activitatea 3 - Furnizare de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la îngrijirea 

instituționalizată către servicii la nivelul comunității: 

 Începând cu data de 29.06.2023, în cadrul locuințelor protejate, se asigură servicii de 

găzduire în sistem protejat unui număr de 24 persoane cu dizabilități 

dezinstituționalizate din CRRPH Comănești, în baza contractelor de servicii încheiate; 

 1 manual de proceduri privind furnizarea de servicii de tip locuință protejată finalizat; 

 1 manual de proceduri privind furnizarea de servicii de tip centru de zi finalizat; 

 1 ghid al beneficiarului elaborate. 

- Activitatea 4 - Furnizarea de servicii sociale de tip asistent personal profesionist și 

serviciul de asistență și sprijin: 

 S-au organizat vizite de monitorizare la domiciliul asistentului personal profesionist 

și au fost întocmite, în medie 5 rapoarte de monitorizare/lună a activității asistentului 

personal profesionist; 

 1 manual de proceduri privind furnizarea de servicii de tip asistență și support, în 

cadrul proiectului elaborat; 

 5 fișe de monitorizare/lună elaborate de specialiștii din cadrul Serviciului de asistență 

și suport; 

 Au fost organizate 3 grupuri de suport pe teme ca: Îngrijirea persoanei cu handicap 

grav sau accentuat; Integrarea comunitară a persoanelor cu dizabilități; Tehnici de 

comunicare și susținere a persoanei cu dizabilități. 

 

Proiect: ”Șanse egale pentru viața în comunitate”,COD SMIS 2014+:130548 

- Solicitant - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în 

parteneriat cu UAT Comuna Tamași; 

- Contract de finanțare: nr.3985/06.04.2020; 

- Durata estimată de implementare a proiectului este de 36 de luni; 

- Bugetul proiectului: 7,894,215.53 lei. 

Obiectiv general: dezinstituționalizarea și prevenirea reinstituționalizării persoanelor adulte 

cu dizabilități, din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni, prin 

furnizarea de servicii la nivelul comunității. Proiectul este sinergic cu proiectul ”Investiții în servicii 
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sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, jedețul Bacău”, Cod 

SMIS 119325, finanțat prin POR 2014 – 2020, aflat în implementare în comuna Tamași. 

Activități realizate în perioada raportată: 

- Activitatea 1 - Managementul general al proiectului:  

 S-au elaborat și transmis 4 rapoarte tehnice de progres; 

 S-au realizat 8 modificări ale Contractului de finanțare prin 8 notificări; 

 S-au derulat 8 activități de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante, în 

cadrul proiectului, la finalul cărora au fost recrutați experții pentru Subactivitatea 3.1 

- Furnizare servicii sociale de tip locuință protejată și Sub-activitatea 3.2 - Furnizare 

servicii sociale de tip centru de zi; 

 S-au încheiat 25 contracte individuale de muncă pentru experții recrutați în cadrul 

proiectului (Subactivitatea 3.1 si Subactivitatea 3.2); 

 Au fost depuse și încasate 2 cereri de prefinanțare; 

 A fost depusă și autorizată 1 cerere de rambursare; 

 A fost revizuit Planul anual al achizitiilor publice al proiectului; 

 S-a elaborat și transmis lunar anexa 21 - Informații beneficiar activități luna următoare 

(12 anexe transmise); 

 S-au emis 12 dispoziții pentru decontarea ratei de leasing operațional din cadrul 

proiectului. 

- Activitatea 2 - Pregătirea beneficiarilor pentru dezinstituționalizare: 

 S-au întocmit, lunar, 29 fișe de monitorizare și 29 rapoarte de monitorizare ale 

beneficiarilor; 

 4 evenimente organizate în cadrul Campaniei de informare și conștientizare pe tema 

nediscriminării: ”Asistența persoanelor cu dizabilități”, ”Măsuri și principii incluzive 

pentru integrare”, ”Potențialul social și de adaptare al persoanelor cu dizabilități în 

procesul de integrare pe piața muncii”, ”Comunitatea: partener și suport în procesul 

de integrare a persoanelor cu dizabilități” 

 Au avut loc 30 difuzări ale spotului radio din cadrul campaniei de informare și 

conștientizare pe tema nediscriminării. 

- Activitatea 3 - Furnizare de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la îngrijirea 

instituționalizată către servicii la nivelul comunității: 

 24 persoane cu dizabilități dezinstituționalizate din CRRN Răcăciuni beneficiază de 

servicii de găzduire, în sistem protejat începând cu luna august 2022; 

 A fost întocmit 1 manual de proceduri pentru furnizarea de servicii, în cadrul 

locuințelor protejate finalizat; 

 Activitățile pentru cei 24 beneficiari din locuințele protejate sunt furnizate prin Centrul 

de zi și vizează: activități de informare si consiliere social, consiliere psihologică, 

activități de abilitare și reabilitare; deprinderi de viață independentă, kinetoterapie, etc. 

 A fost întocmit 1 manual de procedure privind furnizarea de servicii în cadrul centrului 

de zi. 

- Activitatea 4 - Furnizarea de servicii sociale de tip asistent personal profesionist și 

serviciul de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități: 

 1 rețea de 5 asistenți personali profesioniști funcțională; 

 S-au organizat vizite de monitorizare la domiciliul asistentului personal profesionist 

și au fost întocmite, în medie 5 rapoarte de monitorizare/lună a activității asistentului 

personal profesionist; 

 1 manual de proceduri privind furnizarea de servicii de tip asistență și suport în cadrul 

proiectului elaborat. 

 

Proiect: ”Incluziune socială prin servicii sociale în comunitate”,  

Cod MySMIS2014 :130549 
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- Solicitant: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;  

- Contract de finanțare: nr. 3986/06.04.2020; 

- Durata estimată pentru implementarea proiectului este 36 de luni; 

- Bugetul proiectului: 7,888,419.08 lei. 

Obiectiv general: susținerea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 

reinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare 

a Persoanelor cu Handicap Comănești, prin asigurarea serviciilor la nivelul comunității. Acest 

obiectiv va fi atins prin oferirea de servicii în cadrul locuințelor protejate și a centrului de zi înființate 

prin proiectul ”Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități, finanțat prin POR 2014 - 

2020 și prin serviciile sociale create ca urmare a înființării rețelei de asistenți maternali profesioniști 

și a Serviciului Asistență și Suport pentru persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din 

cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești”. 

Activități realizate în perioada raportată: 

- Activitatea 1 - Managementul general al proiectului 

 S-au elaborat și transmis 2 rapoarte tehnice de progres (RT nr. 8 aferent perioadei 

01.12.2021 - 28.02.2022), RT nr. 9 aferent perioadei 01.03 - 31.05.2022; 

 S-au derulat 4 activități de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante, în 

cadrul proiectului la finalul cărora au fost recrutați experții pentru derularea 

subactivităților;  

 S-au încheiat 37 contracte individuale de muncă pentru experții recrutați în cadrul 

proiectului; 

 S-a elaborat și transmis lunar anexa 21 - Informații beneficiar activități luna următoare 

(12 anexe transmise); 

 S-au realizat 8 modificari ale Contractului de finantare prin 8 Notificări. De asemenea, 

au fost transmise 2 Note de informare care au vizat schimbarea adresei sediului 

principal al DGASPC Bacau și modificarea Planului de achiziții al Proiectului. 

- Activitatea 2 -  Pregătirea beneficiarilor pentru dezinstituționalizare: 

 S-au întocmit lunar 29  rapoarte de monitorizare ale beneficiarilor; 

 S-au organizat 3 evenimente în cadrul Campaniei de informare și conștientizare pe 

tema nediscriminării; 

 Au avut loc 12 difuzări ale spotului radio din cadrul campaniei de informare și 

conștientizare pe tema nediscriminării. 

- Activitatea 3 - Furnizare de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la îngrijirea 

instituționalizată către servicii la nivelul comunității.  

 Începând cu data de 29.06.2022 locuințele protejate și centrul de zi și asigură servicii 

unui număr de 24 persoane cu dizabilități instituționalizate din CRRPH Comănești. 

- Activitatea 4 - Furnizarea de servicii sociale de tip asistent personal profesionist și 

serviciul de asistență și sprijin, Sub-activitatea Furnizare servicii sociale de tip asistent 

personal profesionist. 

 S-au organizat vizite de monitorizare la domiciliul asistentului personal profesionist 

și au fost întocmite, în medie, 5 rapoarte de monitorizare/lună a activității asistentului 

personal profesionist;  

 Au fost revizuite planurile individualizate de servicii (5 P.I.S.); 

 A fost finalizat manualul de proceduri privind serviciile de asistență și suport acordate 

beneficiarilor plasați la asistent personal profesionist. 

 

Proiect: ”Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități”, 

Cod MySMIS2014: 130550 

- Solicitant: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;  

- Contract de finanțare: nr. 3987/06.04.2020; 

- Durata estimată pentru implementarea proiectului este 36 de luni; 
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- Bugetul proiectului: 7,894,215.53 lei. 

Obiectiv general: facilitarea tranziției spre traiul independent și prevenirea reinstituționalizării 

persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Răcăciuni prin servicii asigurate în comunitate. 

Activități realizate în perioada raportată: 

- Activitatea 1 - Managementul general al proiectului:  

 S-au derulat 5 activități de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante, în 

cadrul proiectului la finalul cărora au fost selectați experții pentru Sub-activitatea 3.1, 

Sub-activitatea 3.2 si Sub-activitatea 2.3; 

 S-a realizat angajarea în cadrul proiectului a unui număr de 29 de experți; 

 S-au elaborat și transmis 2 rapoarte tehnice de progres;  

 A fost finalizată documentația pentru achiziția de funizare energie electrică și servicii 

de televiziune prin cablu; 

 Au fost încheiate 7 contracte de achiziție publică; 

 S-au realizat 5 modificări ale Contractului de finanțare prin 5 Notificări; de asemenea 

au fost transmise 2 Note de informare care au vizat schimbarea sediului principal al 

DGASPC Bacău și modificarea Planului de achiziții al proiectului. 

 S-au elaborat și încărcat lunar în Modulul Comunicare din Platforma MySMIS Anexa 

21 - Informații activități beneficiar luna următoare (12 anexe transmise); 

 Au fost depuse 2 cereri de rambursare: 1 cerera a fost autorizată și 1 cerere se află în 

verificare. 

- Activitatea 2 - Pregătirea beneficiarilor pentru dezinstituționalizare: 

 S-au întocmit ,lunar, 29 rapoarte de monitorizare ale beneficiarilor; 

 Au avut loc 12 difuzări ale spotului radio din cadrul campaniei de informare și 

conștientizare pe tema nediscriminării; 

 2 evenimente derulate în cadrul Campaniei de informare și conștientizare pe tema 

nediscriminării organizate. 

- Activitatea 3 - Furnizare de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la îngrijirea 

instituționalizată către servicii la nivelul comunității: 

 Începând cu data de 30.06.2022 ,locuințele protejate și centrul de zi și asigură servicii 

unui număr de 24 persoane cu dizabilități instituționalizate din CRRN Răcăciuni; 

 Activitățile pentru cei 24 beneficiari din locuințele protejate sunt furnizate prin Centrul 

de zi și vizează: activități de informare si consiliere social, consiliere psihologică, 

activități de abilitare și reabilitare; deprinderi de viață independentă, kinetoterapie, etc. 

- Activitatea 4 - Furnizarea de servicii sociale de tip asistent personal profesionist și 

serviciul de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități: 

 S-au organizat vizite de monitorizare la domiciliul asistentului personal profesionist 

și au fost întocmite, în medie, 5 rapoarte de monitorizare/lună a activității asistentului 

personal profesionist; 

 S-au furnizat servicii de asistență medicală și suport pentru un număr de 5 beneficiari 

plasați la asistent personal profesionist; 

 S-au întocmit 5 fișe lunare de monitorizare Serviciul de asistență și suport; 

 1 manual de proceduri privind activitatea serviciului de asistență și suport finalizat. 

 

Proiecte finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul 

Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor 

 

Proiect: ”ASIGUR Bacău și Vrancea” (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-

respect Bacău și Vrancea)  

Obiectivul proiectului vizează creșterea accesului grupurilor dezavantajate din 50 de localități 

din județele Bacău și Vrancea la servicii sociale, asigurându-se o uniformizare intra-județeană în ceea 
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ce privește dezvoltarea comunitară. Proiectul își propune să furnizeze servicii sociale integrate pentru 

1.250 de persoane din 50 de localități (49 din mediul rural și 1 din mediul urban), din județele Bacău 

și Vrancea, respectiv, reducerea decalajelor dintre comunitățile din cele două județe, în vederea 

asigurării coeziunii dezvoltării și optimizării serviciilor sociale răspunzând integrat la nevoile 

grupurilor vulnerabile identificate, incluzând acțiuni care vizează trei domenii de interes: asistență 

socială, educație și sănătate. 

- Solicitant: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în 

parteneriat cu DGASPC Vrancea și Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate 

București; 

- Contract de finanțare nr. 3/22.03.2021; 

- Durata estimată pentru implementarea proiectului este de 32 de luni, începând cu data de 

01.04.2021; 

- Valoare proiect: 11.692.470,65 lei. 

Activități realizate în perioada raportată: 

- Activitatea 1 - Managementul proiectului: 

 S-au derulat 3 sesiuni de recrutare personal (din sursă internă) pentru ocuparea 

posturilor vacante, în urma cărora 5 persoane au fost recrutate și angajate și un un 

umăr de 5 sesiuni de recrutare personal (din sursa externă), în urma cărora 36 persoane 

au fost recrutate și angajate; 

 Au fost întocmite, transmise și aprobate 2 raport de progres și 2 rapoarte intermediare; 

 În perioada raportată, au fost derulate 10 proceduri de achiziții și încheiate 10 contracte 

de achiziție publică; 

 S-au realizat 3 revizii ale Planului de achiziții al proiectului. 

- Activitatea 3 - Furnizarea de servicii de educație parentală pentru 200 de persoane din 

familii vulnerabile/familii care includ persoane vulnerabile: 

 În perioada analizată, s-au derulat 24 sesiuni de educație parentală în centrele 

comunitare: Mănăstirea Cașin, Ștefan cel Mare, Palanca, Filipeni, Berești Bistrița, 

Faraoani, Valea Seacă, Podu Turcului și Plopana; 

 304 beneficiari au beneficiat de servicii de educație parentală. 

- Activitatea 4 - Furnizarea de servicii de asistență socială pentru 1250 de persoane: 

 S-au derulat 142 activități de tip grup de suport la care au participat 1326 participanți; 

 S-au asigurat servicii de logopedie pentru 208 de beneficiari, servicii de kinetoterapie 

- 107 beneficiari, evaluare și consiliere psihologică pentru 362 de beneficiari; 

 S-au realizat activități de identificare a potențialilor beneficiari pentru serviciile de 

asistență fiind distribuite centrelor comunitare către 344 persoane după cum urmează: 

Mănăstirea Cașin  - 59 persoane, Palanca - 117 persoane, Podu Turcului - 67 persoane, 

Ștefan cel Mare - 101 persoane. 

- Activitatea 5 - Furnizarea de servicii medicale de bază mobile și de telemedicină pentru 

1250 de persoane: 

- S-au acordat 37 servicii medicale preventive unui număr de 337 beneficiari; 

- Activitatea 6 - Identificarea și prevenția răspândirii bolilor transmisibile sau cu incidență 

mare a mortalității în 50 de localități din județele Bacău și Vrancea. 

- S-au derulat 9 acțiuni de educație pentru sănătate, la care au participat 182 persoane; 

- Dezvoltarea a 11 centre comunitare în județele Bacău și Vrancea; 

- Sunt funcționale 9 centre comunitare în județul Bacău (Faraoani, Filipeni, Podu Turcului, 

Plopana, Ștefan cel Mare, Mănăstirea Cașin, Berești - Bistrița, Valea Seacă, Palanca). 

 

Proiecte în curs de implementare, în calitate de partener 
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Proiect: TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor derulat în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman, Apel noncompetitiv de proiecte ”Reducerea 

numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”. 

- Solicitant: Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție în parteneriat cu 47 

D.G.A.S.P.C.-uri, inclusiv D.G.A.S.P.C. Bacău.  

Obiectivul general: creșterea calității sistemului de asistență social și a numărului de asistenți 

maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea 

nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.  

- Valoare totală proiect: 2.657.162.612,32 lei. 

- Stadiul proiectului în perioada raportată: 

Activități realizate în perioada raportată: 

- Activitatea 2. Susținere program de formare profesională a asistenților maternali: 

 S-a întocmit un calendar privind programul de formare profesională destinat 

asistenților maternali profesioniști; 

 Un număr de 88 dosare ale asistenților maternali profesioniști au fost scanate pentru 

înscrierea la cursul de formare profesională; 

 32 persoane au absolvit cursul de asistent maternal profesionist. 

- Activitatea 3: Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali: 

 În perioada raportată un număr de 33 asistenți maternali profesioniști au fost angajați 

în cadrul proiectului; 

 S-a modificat numărul asistenților maternali profesioniști care vor beneficia de sprijin, 

în sensul creșterii cu 25 a numărului de asistenți maternali angajați în proiect. 

 Subactivitatea 3.3. Finantarea cheltuielilor salariale aferente remunerației AM 

existenți în sistem din 2014 și a celor nou-angajați începând cu 2019  

 S-au depus 6 cereri de rambursare cu o valoare de 4.566.158 lei; 

 2 cereri de prefinanțare depuse și încasate în perioada raportată. 

 

Proiect: ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” 

- Solicitant: Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în 

parteneriat cu 36 D.G.A.S.P.C.-uri, inclusiv D.G.A.S.P.C. Bacău, 4 APL-uri (Bistrița 

Năsăud, Craiova, Municipiul Rădăuți), și 3 Consilii Județene (Bihor, Gorj, Mehedinți). 

- Contract de finanțare nr. POCU/465/4/4/128038 

Obiectivul general: îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale, în scopul 

prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele 

naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională, în 

scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea 

unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței în familie. 

- Durata estimată pentru implementarea proiectului: 04.03.2018 - 04.03.2023; 

- Bugetul proiectului: 51.080.375,72 lei (inclusiv TVA).  

Activități realizate în perioada raportată: 

- Activitatea 2 - Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate, 

în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței 

domestic, care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață 

independentă.  

 În perioada raportată, au beneficiat de servicii în cadrul locuinței protejate un număr 

de 9 victime ale violenței domestice împreună cu 16 copii; 

 Un număr de 11 victime ale violenței în familie au beneficiat de servicii psihologice 

și de consiliere vocațională - fără găzduire; 

 Un număr de 14 victime ale violenței în familie au fost admise în cadrul grupurilor de 

suport. 
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- Activitatea 3 - Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 

victimele violenței domestice: 

 Un număr de 17 victime au participat la activitățile din cadrul grupurilor de suport; 

 S-a realizat un număr de 17 evaluăr psihologice inițiale; 

 S-au desfășurat 70 ședințe de consiliere psihologică individuală și 19 ședințe de 

consiliere psihologică de grup; 

 Au fost elaborate 17 programe personalizate de consiliere; 

 Au fost organizate 37 grupuri de suport. 

- Activitatea 4 - Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței 

domestic, prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională: 

 S-au furnizat servicii de consiliere vocațională individuală pentru 178 victime, pe 

parcursul ședințelor individuale de consiliere vocațională; 

 15 victime beneficiare de servicii de consiliere vocațională de grup. 

 

Proiect: “Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul 

celor mai vulnerabili din România” (RoFC), finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 

2014 - 2021 Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor 

- Solicitant: UNICEF România; 

- Parteneri: Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Primăria Moinești, Primăria 

Corbasca, Primăria Colonești, Primăria Bacău. 

Obiectiv general: incluziunea socială a tuturor copiilor şi adolescenţilor, în special a celor 

vulnerabili, prin servicii de sănătate, educaţie şi protecţie a copilului (servicii comunitare şi 

specializate integrate) de calitate, echitabile şi coordonate, precum şi prin norme sociale protective. 

- Durata proiectului: Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni; 

- Bugetul proiectului: Valoarea totală a proiectului este de 5.000.000 euro. 

Stadiul proiectului în perioada raportată/activități realizate în perioada de raportare:  

- 4 centre comunitare integrate funcționale (Colonești, Corbasca, Moinești, Bacău); 

- A fost completată echipa de specialiști din cadrul centrelor comunitare integrate, prin 

recrutarea și selecția resurselor umane ce furnizează servicii în cazul centrelor comunitare 

integrate; 

- S-au furnizat la nivelul județului Bacău servicii pentru un număr de 3363 beneficiari, 

dintre care 2323 copii și 1040 adulți; 

- În perioada raportată, s-a derulat 1 curs de inițiere în utilizarea platformei și instrumentului 

AURORA la care au participat 65 persoane (lucrători comunitari, specialiști și 

coordonatori județeni; 

- A fost organizat 1 curs pe tema dezvoltării capacității echipelor comunitare integrate 

privind combaterea discriminării copiilor romi, participanții fiind 65 de persoane 

(specialiști, lucrători comunitari și coordonatori județeni). 

- Echipa de implementare a DGASPC Bacău a participat la 2 sesiuni de formare 

profesională. 

 

Proiecte depuse în vederea obținerii de finanțare 

Proiect: ”Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane 

adulte cu dizabilități “Sfântul Pantelimon” 

Scopul proiectului: Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități, prevenirea 

instituționalizării/reinstituționalizării și susținerii integrării/reintegrării în comunitate a acestora, prin 

dezvoltarea de servicii de sprijin pentru viață independentă. 

- Durata proiectului: Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni din momentul 

semnării contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 31.12.2025;   

- Bugetul proiectului: Valoarea totală a proiectului este de: 5.154.801,14 lei (TVA inclus). 
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Activitățile proiectului:  

- Organizarea și funcționarea echipei de management; 

- Monitorizarea tehnică și financiară a implementarii proiectului; 

- Elaborarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și DTAC 

conform prevedereilor HG nr.907/2016 cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici; 

- Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; 

- Execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție; 

- Organizarea și funcționarea servicului social; 

- Mediatizarea proiectului. 

Rezultate așteptate: 

- 1 centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu 

dizabilități, cu o capacitate de minim 8 locuri/zi, construit, dotat și conectat la rețeaua de 

utilități pentru furnizarea de servicii; 

- 1 serviciu social de recuperare neuro-motorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte 

cu dizabilități funcțional în județul Bacău; 

- prevenirea instituționalizării/reinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, 

beneficiare ale serviciului social înființat; 

- minim 8 beneficiari/zi accesează serviciile de recuperare neuro-motorie în entitatea nou 

create; 

- minim 90 de persoane cu dizabilități accesează serviciile furnizate în cadrul centrului de 

recuperare neuromotorie până la finalizarea implementării proiectului. 

 

Compartiment Coordonare APL-uri și Relația cu ONG-urile 

Întâlniri de lucru cu profesioniștii din cadrul APL-urilor și ONG-urilor 

În perioada raportată, a fost elaborat Calendarul întâlnirilor de lucru cu profesioniștii din 

cadrul APL-urilor din județ. Astfel, în perioada ianuarie - decembrie 2022, D.G.A.S.P.C. Bacău a 

organizat un număr de 8 întâlniri de lucru cu UAT-urile din judeţ ca au avut ca scop facilitarea 

schimbului de experiență și bune practici în domeniul serviciilor sociale. În total, la aceste întâniri, 

au participat 68 profesioniști din cadrul UAT-urilor, alături de 28 specialiști din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Bacău. 

 

Managementul comunicării organizaționale 

În perioada ianuarie - decembrie 2022, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului a înregistrat un număr de aproximativ 17900 de solicitări telefonice cu privire la date de 

interes general, semnalări situaţii de risc atât pentru copii, cât şi pentru persoane adulte, informaţii 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ale asistenţilor maternali profesionişti, legi sau alte acte 

normative care reglementează unele aspecte de interes, atât pentru partea de protecţie a copilului, cât 

şi a persoanei adulte, informaţii legate de programul de lucru etc. Majoritatea acestora s-au soluţionat 

pe loc, răspunzând direct întrebărilor formulate, iar pentru solicitările cu un grad de complexitate 

ridicat, persoanele respective au fost îndrumate să se înscrie în audienţă la conducerea D.G.A.S.P.C.  

Totodată, pe parcursul anului 2022, au solicitat audienţe la conducerea D.G.A.S.P.C. 

aproximativ 1.946 de persoane (146 persoane programate/înregistrate în Registrul electronic de 

audiențe și 1.800 persoane care au intrat zilnic în audiență), atât din mediul rural cât, şi urban. 

În ceea ce privește utilizarea registraturii electronice în cadrul instituției, în perioada ianuarie 

- decembrie 2022, au fost inregistrate 163.244 documente, dintre acestea, 37.079 reprezentând 

documente de intrare în instituţie, înregistrate şi direcţionate în mod direct conducerii instituţiei 

pentru a primi rezoluţie de soluţionare şi, ulterior, repartizate structurilor competente.  

 

Activitatea juridică 
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Pe parcursul anului 2022, în cifre, activitatea juridică a DGASPC Bacău se prezintă astfel: 

acțiuni la instanțele civile, de contencios administrativ și fiscal și penale: 

- litigii privind anularea de acte administrative - 110 dosare; 

- cauze penale - 28 dosare; 

- litigii de muncă - 140 dosare (29 câștigate definitiv de recclamanți, 28 achitarea 

stimulentului de risc, 1 - contestarea deciziei de sancționare a Comisiei de cercetare 

disciplinară prealabilă); 

- dosare minori (plasament în regim de urgență, stabilire alternativă măsură, desemnare 

manager de caz, schimbare alternativă în baza sentinței civile, admitere CPRU, revocare 

dispoziție) - 546 dosare; 

- dispoziții diverse (constituirea de comisii pentru recepție lucrări, evaluarea ofertelor în 

vederea atribuirii contractelor de achiziție publică, deschiderea de conturi bancare minori, 

plată prestații restatnte, admitere în regim de urgență persoane adulte, comisii de 

inventariere, casare, predare-primiere, etc.) - 285 dosare; 

- încheiere contracte, convenții; 

- contracte, notificări - 44 documente; 

- contracte de sponsorizări și contracte de dar manual - 56 documente; 

- contracte de voluntariat - 16 documente; 

- contracte de practică - 11 documente; 

- protocoale și convenții - 46 documente; 

- contracte plată dobândă persoane cu handicap - 6 documente; 

- întocmire acte administrative, respectiv Dispoziții ale Directorului General - 831 

documente; 

- întocmire Hotărâri ale Colegiul Director, inclusiv verificarea documentelor justificative - 

9 documente; 

- gestionare corespondență și răspunsuri la petiții, adrese; 

- delegări, împuterniciri - 213 documente; 

- adrese propriri - 58 documente; 

- corespondență cu instituții și persoane fizice - 221 documente; 

- corespondență cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - 21 documente; 

- corespondența cu Consiliul Județean Bacău - 25 documente; 

- note interne, informări - 24 documente; 

- adeverințe plată dobândă persoane cu handicap - 41 documente; 

- note interne pentru prestarea muncii în folosul comunității de către persoanele condamnate 

(centre, servicii) - 39 documente. 

 

Evenimente și vizite de lucru 

 

- 9 februarie 2022 - participare la activitatea ”Voluntar pentru o zi”, din cadrul Campaniei 

de Sensibilizare și Conștientizare a Autismului, care ne-a oferit privilegiul de a petrece 

timp alături de copiii și terapeuții din cadrul Centrului Delfinul Betania, de a cunoaște 

specificul tulburării de spectru autist și, mai ales de a ne bucura, împreună, de frumusețea 

copilăriei; 

- 11 - 14 aprilie 2022 - participare la workshop-ul din cadrul proiectului ”România pentru 

fiecare copil”- asigurarea incluziunii sociale-ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul 

copiilor cei mai vulnerabili din România” unde, în baza parteneriatului cu Unicef, am 

clarificat rolurile și responsabilitățile echipelor locale pentru o mai bună interacțiune cu 

beneficiarii proiectului; 

- 19 mai 2022 - atelier de lucru privind diseminarea Raportului de diagnoză complexă a 

serviciilor pentru persoane adulte cu dizabilități de la nivelul comunității, în cadrul 
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proiectului ”Persoane cu dizabilități - tranziția de la servicii rezodențiale la servicii în 

comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014;  

- 26.05.2022 - participare la Conferința de promovare a proiectului ”Sistem național de 

Management privid Dizabilitatea (SNMD), în cadrul căreia a fost lansată platforma 

națională centralizată pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la 

cazurile persoanelor cu handicap; 

- 23 - 24 iunie -  participare la sesiune de training și setare strategie servicii sociale organizat 

de FSC Bacău, a cărei obiectiv a fost alinierea serviciilor Fundației de Sprijin Comunitar 

la strategiea județului Bacău; 

- 15 - 16 septembrie participare întâlnire de lucru MFTES-ANPDCA-DGASPC, în cadrul 

căreia au avut avea loc discuții cu privire la actualul sistem de protecție specială, unde s-

au clarificat viitoarele priorități; 

- 08 noiembrie 2022 - participare la masa rotundă ”Drogurile și Societatea” organizată de 

Agenția Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Bacău; 

- 10 - 11 noiembrie 2022  - participarea la Conferința națională ”Devianță și Criminalitate. 

Evoluție, Tendințe și Perspective- DECRET”  organizat cu scopul de a încuraja activitatea 

de cercetare și analiză, în vederea identificării celor mai performante modalități de 

prevenire și combatere a multiplelor forme de devianță și delicvență; 

- 17 noiembrie 2022 - întâlnire de lucru pe platforma ZOOM MEETING  cu privire la 

proiectul ”Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coodonată a 

îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu”; 

- 03 decembrie 2022 - participare la Gala de premiere organizată de Consiliul de 

Monitorizare, unde am primit diplomă de participare pentru numărul de cazuri de copii ce 

au fost dezinstituționalizați în perioada 2017 - 2021. 
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2. Serviciul Public de Protecţia Plantelor 

Serviciul Public de Protecţie a Plantelor Bacău s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Bacău nr.73/1999 și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 37/2006 privind 

reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fito-sanitară și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 134/2021. 

În anul 2010, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 108/2010, serviciul 

și-a lărgit aria de acțiune în domeniul dezinfecției, dezinsecției și deratizării în sensul că poate executa 

asemenea acțiuni în sedii administrative, locuințe, școli, internate, cantine, spații comerciale, garaje, 

subsoluri tehnice și amenajate precum și spațiile și zonele deschise aferente acestora în toate 

localitățile din județul Bacău. 

În anul 2018, Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău a fost desemnat de conducerea 

Consiliului Județean să gestioneze organizarea activităților de neutralizare a subproduselor de origine 

animală care nu sunt destinate consumului uman provenite din gospodăriile crescătorilor individuali 

de animale din județ. Drept urmare, s-a procedat la implementarea acestei solicitări, etapizat, atât în 

2018 cât, mai ales, în anii 2019, 2020, 2021 și 2022. 

În cursul anului 2022, prin HCJ nr. 134/2021, Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău, 

a început desfășurarea activităților prevazute în OG nr. 175/2020 pentru completarea unor acte 

normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, 

ce completează Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu completările 

ulterioare. 

Serviciul realizează activităţi publice de interes local, dintre care amintim:  

- 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; 

- combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile pentru deținătorii de teren și 

producătorii agricoli; 

- dezinfecţia, dezinsecţia și deratizarea depozitelor de cereale şi a altor spații și incinte; 

- aprovizionarea cu produse biocide și de uz fito-sanitar în vederea utilizării acestora la 

acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare precum și tratamente la pomii fructiferi; 

- neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 

provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza județului Bacău, potrivit 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de 

neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare; 

- servicii de adăpostire a animalelor care se afla in stare de pericol, ce fac obiectul ordinului 

de plasare în adăpost de pe raza județului Bacău conform prevederilor Legii 205/2004 privind 

protecția animalelor, republicată și modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 175/2020, pentru 

completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor 

măsuri  organizatorice. 

În cursul anului 2022, Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău și-a desfășurat 

activitatea pe mai multe planuri şi anume: 

- dezinfecția, dezinsecția și deratizarea unor spații de depozitare, a unor spații destinate 

desfășurării unor activități sociale și de birou precum și a spațiilor locuite; 

- aprovizionarea şi depozitarea produselor fitosanitare necesare executării lucrărilor de 

prestări servicii; 

- implementarea normelor OG nr. 24/2016 și a OUG nr. 175/2020. 

În anul 2022, prin bugetul de venituri și cheltuieli, instituția a avut de realizat venituri din 

prestări servicii în suma de 80000 lei, realizând suma de 87771 ei, 109 %. Veniturile proprii au fost 
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utilizate pentru plata cheltuielilor cu materiale și servicii. De asemenea, instituția a avut repartizate 

subvenții de la bugetul local în suma 805000 lei, utilizând 656678 lei, 81 %. Această diferență s-a 

creat datorită faptului că la procedura de achiziție a serviciilor de neutralizare a produselor de origine 

animală care nu sunt destínate consumului uman, realizată în baza O.G. nr.24/2016, nu s-au prezentat 

ofertanți. Procedura a fost reluată în luna iulie 2022, prin publicarea pe Platforma Electronica de 

Achizitii Publice, în data de 12.07.2022, după rectificarea bugetului.  

Bugetul a asigurat plata în întregime a drepturilor de personal și aprovizionarea cu materialele 

necesare desfășurării în condiții foarte bune a activității specifice. 

În anul 2022, nu s-au înregistrat pagube, plăți nelegale sau refuzuri de viză de control financiar 

preventiv. 

În ce privește activitatea Comisiei SCI/M, aceasta a emis adrese către toate compartimentele 

din cadrul Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău pentru identificarea tuturor activităților 

procedurabile la nivel de fiecare compartiment.  

Astfel, în decursul anului 2022, s-au elaborat, avizat și aprobat un număr de 10 proceduri 

operaționale și de sistem. Aceste proceduri se referă la activitățile desfășurate de către 

compartimenetele din cadrul serviciului: compartimentul Contabilitate-resurse umane, 

compartimentul de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, 

compartiment Tehnic-administrativ și, bineînțeles, compartiment Conducere. 

Comisia SCI/M își va continua activitatea de avizare a tuturor activităților procedurabile care 

vor apărea și pe parcursul anului 2023, asfel încât, aceste activități și rezultatele lor să poată fi 

urmărite, cuantifícate și evaluate corespunzător de către conducerea Serviciului Public de Protecție a 

Plantelor Bacău. 

 

Gestionarea subproduselor de origine animală 

Raport activitate implementare OG 24/2016 pe anul 2022 

 

- 25.01.2022: a fost înregistrată cu nr. 76, adresa nr. 332/21.01.2022, din partea UNCJR 

referitoare la consultarea asupra Hotărârii pentru completarea art.13 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor OG 24/2016 prin care se solicită propunerile/observațiile asupra acestui 

aspect; 

- 26.01.2022: a fost expediată adresa nr. 80 către UNCJR, ca răspuns la adresa nr. 

332/21.01.2022; 

- 09.03.2022: a fost înregistrată adresa nr. 2134/09.03.2022 din partea UAT Tamași cu privire 

la comunicarea contractelor deținute de CJ Bacău cu o unitate de ecarisare, conform OG 24/2016, 

urmare a identificării unui cadavru de animal, specia bovină pe raza administrativ-teritorială a 

comunei; 

- 11.04.2022: a fost înregistrată adresa nr. 8761/07.04.2022 din partea Serviciului 

Comunicare, informații și relații publice din cadrul CJ Bacau, referitoare la adresa din partea petentei 

Rusu Daniela în baza Legii 544/2001 cu solicitari de transmitere a copiei contractului de prestări 

servicii, în vederea realizării activității de colectare, transport și neutralizare a animalelor moarte pe 

anul 2021 și anul curent. Răspunsul formulat de SPPP Bacau a indicat faptul că s-a inițiat, în 2021, 

procedura de achiziție a acestor servicii, însă nu s-a prezentat niciun ofertant, iar pe anul curent se 

așteaptă confirmarea bugetului alocat; 

- 12.05.2022: a fost trimisă adresa nr.11785, întocmită de SPPP Bacau și expediată de Consilul 

Județean Bacău către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în care s-a revenit cu solicitare 

informații de la adresa expediată nr.855/21.10.2021, cu referire la bugetul asociat implementării OG 

24 la nivelul județului Bacău, precum și clarificări cu modificarea ajutorului de stat; 

- 24.05.2022: s-a luat legătura telefonic cu persoanele responsabile de implementarea OG 

24/2016 de la nivelul Consiliilor Județene din Suceava, Botoșani, Argeș, Iași, Cluj și Satu Mare. În 

urma discuțiilor, a reieșit că nimeni nu a primit confirmarea de buget alocat pentru anul 2022 și, în 

consecință, activitatea este blocată; 
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- 31.05.2022: a fost înregistrată adresa nr. 249273/31.05.2022 din partea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu nr. 13554/31.05.2022, la sediul CJ Bacău și cu nr. 

487/31.05.2022, la sediul SPPP; adresa nu confirmă bugetul alocat pentru aplicarea OG 24/2016 la 

nivelul județului Bacău pe anul 2022 și nu oferă alte clarificări la problematica semnalată, cu valoarea 

prea mică a ajutorului de stat, de 1500 lei/tonă de deșeuri, fapt ce face imposibilă contractarea unui 

operator economic autorizat în ecarisarea cadavrelor; 

- 09.06.2022: a fost expediată adresa cu nr.13936/06.06.2022 din partea CJ Bacău, adresă 

înregistrată și la SPPP Bacău cu nr. 532/09.06.2022, către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, solicitând din nou confirmarea bugetului pentru anul 2022, în vederea demarării proceselor 

de licitare a acestor servicii pe platforma SICAP; 

- 21.06.2022: a fost înregistrată adresa nr. 249329, la sediul CJ Bacău din partea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care ne informează că în perioada imediat următoare se vor primi 

bugetele alocate pentru implementarea OG 24/2016 la nivel de fiecare județ; 

- 30.06.2022: a fost înregistrată adresa nr. 15826/28.06.2022, la sediul CJ Bacău din partea 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care informează că s-a aprobat bugetul pentru 

realizarea activității OG 24/2016 pe județul Bacău, în suma de 28.841 lei; 

- 11.07.2022: a fost întocmit caietul de sarcini nr. 666/11.07.2022 pentru servicii de colectare, 

transport și neutralizare a animalelor moarte, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de 

animale, de pe raza județului Bacău, pentru a putea publica anunțul pentru cumpărarea acestor servicii 

pe platforma SICAP; 

- 12.07.2022, ora 13:08: a fost publicat anunțul nr. ADV1303467 pe platforma SICAP, pentru 

servicii de colectare, transport și neutralizare a animalelor moarte, provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale, de pe raza județului Bacău, anunțvalabil 30 de zile, cu valoarea 

estimată de 26.841,00 RON; 

- 14.07.2022: a fost expediată adresa nr. 688/14.07.2022 către Direcția Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor Bacău, cu referință - implementarea OG 24/2016 privind neutralizarea 

deșeurilor de proveniență animală, prin care s-a solicitat o listă cu operatorii economici autorizați în 

incinerarea deșeurilor de proveniență animală pe raza județului Bacău; 

- 20.07.2022: a fost înregistrată cu nr.711, adresa nr.10741/18.07.2022 din partea UAT 

Dofteana, cu privirea la solicitarea de ridicare a unui număr de 5 cadavre de ovine; 

- 20.07.2022: a fost expediată adresa nr. 712/20.07.2022 în format electronic către UAT 

Dofteana în care a fost precizat faptul că nu se poate efectua ridicare de cadavre din motivul că la acel 

moment nu se prezentase niciun ofertant la anunțul nr. ADV1303467 inițiat de SPPP Bacău pe 

platforma SICAP pentru servicii de ecarisaj; 

- 27.07.2022: a fost înregistrată adresa nr. 14887/27.07.2022 din partea Direcției Sanitare 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bacău, ca răspuns la adresa SPPP Bacău nr. 

688/14.07.2022, care conține lista unităților autorizate pentru incinerarea deșeurilor de provenință 

animală pe raza județului Bacău, după cum urmează: 

1.SC Roger SRL, Onești: incineratorul funcționează în regim propriu, nu efectuează colectare 

și transport deșeuri de la terți. 

2. SC NicBac Prod: a fost expediată o solicitare de colaborare în anul 2021, însă nu a fost 

primit răspuns. 

3. SC Agricola Int.: incineratorul funcționează în regim propriu. 

4. SC Ecovet Consult Srl, Răcăciuni: a fost trimisă solicitare de colaborare însă prețurile 

practicate depășesc condițiile financiare impuse de OG 24/2016. 

- 12.08.2022: a expirat perioada prevăzută în anuțul inițiat pe platforma SICAP nr. 

ADV1303467 pentru servicii de colectare, transport și neutralizare a animalelor moarte, provenite 

din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, de pe raza județului Bacău; nu s-a prezentat nici 

un ofertant. 

- 26.10.2022: a fost expediată adresa nr. 1114/26.10.2022 către Direcția Sanitară Veterinară 

și pentru Siguranța Alimentelor Bacău, solicitând lista cu speciile și numărul de animale deținute de 
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crescătorii individuali de animale din județul Bacău, în vederea stabilirii bugetului necesar 

implementării OG 24/2016 pe anul 2023. 

- 02.11.2022: a fost expediată adresa nr. 26971 din partea CJ Bacău către UNCJR referitoare 

la modificările legislative pentru OG 24/2016 propuse în adresa UNCJR nr. 3877/18.10.2021. 

- 14.11.2022: a fost înregistrată adresa DSVSA Bacău cu nr. 22077/11.11.2022, ce cuprinde 

tabelul cu numărul de animale pe specii în județul Bacău. 

- 15.11.2022: a fost expediată adresa CJ Bacău cu nr. 28172/15.11.2022 către MADR 

referitoare la bugetul necesar implementării OG 24/2016 pe anul 2023, calculul bugetar și mențiuni 

asupra problematicii întâmpinate în punerea în aplicare a ordonaței. 

 

Raport activitate implementare OUG 175/2020 pe anul 2022 

 

- 04.01.2022: a fost elaborat un referat pentru evidențierea cheltuielilor aferente serviciilor 

prevazute în contractul Nr. 807/08.10.2021, privind achiziționarea Serviciilor de adăpostire a 

animalelor de talie medie și mare ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe raza județului 

Bacău pe anul 2021; 

- 06.01.2022: a fost înregistrată cu nr. 15 la Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău 

adresa nr. 27521/27.12.2021, din partea Consiliului Județean Caraș-Severin, referitoare la aplicarea 

Ordonanței de Urgență nr.175/2020, prin care se solicită informații asupra adăposturilor cu care SPPP 

Bacău are încheiat contract și a tarifelor practicate de operatorii economici ce prestează servicii de 

adăpostire animale; 

- 10.01.2022: a fost înregistrată cu nr. 28, adresa nr. 05/06.01.2022, din partea ADIZM Bacău, 

referitoare la înființarea serviciului metropolitan pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în 

conformitate cu OUG 155/2001; 

- 20.01.2022: a fost expediată adresa cu nr.64, către Consiliului Județean Caraș-Severin, ca 

răspuns la adresa nr. 27521/27.12.2021, prin care au fost comunicate date despre situația contractelor 

deținute, conform OUG 175/2020 și a tarifelor pentru serviciile de adăpostire animale; 

- 01.02.2022: sesizare din partea Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău cu privire la o 

un apel la numărul de urgență 112, referitor la depistarea, pe o cale de circulație publică, în zona 

comunei Traian, a unui număr de 5 exemplare canine de vârsă de circa 1 lună, abandonate într-un sac, 

cu stare de sănătate precară, cîinii fiind expuși la temperaturi scăzute. Totodată, într-un sac alăturat a 

fost identificat un cadavru de câine. S-a luat legătura cu Asociația ”Lupii Tineri” din Buhuși, ce deține 

adăpost autorizat pentru câini și cu care au fost demarate procedurile de contractare servicii de 

adăpostire, conform OUG 175/2020, pentru a adăposti animalele și pentru a colecta cadavrul de câini, 

în vederea neutralizării; 

- 08.02.2022: a fost înregistrată cu nr. 115, adresa nr. 1326819/01.02.2022, din partea IPJ 

Bacău, Biroul pentru Protecția Animalelor, referitoarea la emiterea ordinului de plasare în adăpost, 

pentru un număr de 5 exemplare canine ce se aflau abandonate pe căile de circulație publică; 

- 09.02.2022: sesizare din partea Biroului pentru Protecția Animalelor cu privire la un apel la 

numărul de urgență 112. ce semnala un animal aflat într-o situație de pericol și anume un exemplar, 

specia cabalină, ce se afla abandonat pe un câmp în zona comunei Hemeiuși, aflat în poziție decubitală 

de 1-2 zile din cauza unei fracturi la membrul posterior stâng în zona copitei. A fost contactată 

Asociația Club Ecvestru Decebal pentru a proceda la ridicarea animalului și acordarea de asistență 

medicală veteriară; 

- 09.03.2022: a fost înregistrată cu nr.204, adresa cu nr. 1326950/02.03.2022 din partea 

Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău care conține ordinul de plasare în adăpost cu nr. 

1326922/09.02.2022 și raportul medical efectuat de către ofițerul specialist (medic veterinar), pentru 

un exemplar specia cabaline aflat în stare de pericol; 

- 09.03.2022: a fost înregistrată cu nr. 205, adresa cu nr. 1326955/02.03.2022, din partea 

Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău, ce conține raportul medical efectuat de către ofițerul 

specialist (medic veterinar) pentru un animal aflat în stare de pericol (lebădă de vară); 
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- 21.03.2022: a fost înregistrată cu nr. 226, adresa nr. 6596/21.03.2022, venită de la CJ Bacău, 

care conținea adresa nr. 1434/18.03.2022 din partea UNCJR, privind propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea OUG 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 

fără stăpân; 

- 30.03.2022: a fost înregistrată cu nr. 251, adresa cu nr. 132076/22.03.2022, din partea 

Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău, ce conține ordinul de plasare în adăpost cu nr. 

1327001/06.03.2022 și raportul medical efectuat de către ofițerul specialist (medic veterinar), pentru 

un exemplar specia cabaline aflat în stare de pericol; 

- 08.04.2022: a fost înregistrată cu nr. 290, adresa cu nr. 1327122/29.03.2022, din partea 

Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău, care conține ordinul de plasare în adăpost cu nr. 

1327031/29.03.2022 și raportul medical efectuat de către ofițerul specialist (medic veterinar), pentru 

un exemplar specia canină aflat în stare de pericol; 

- 13.04.2022: a fost înregistrată cu nr. 317, adresa cu nr. 1327182/06.04.2022, din partea 

Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău, care conține ordinul de plasare în adăpost cu nr. 

1327101/26.03.2022 și fișa de observație clinică nr. 1327179/ 06.04.2022, efectuată de către ofițerul 

specialist (medic veterinar) pentru un exemplar specia canină aflat în stare de pericol; 

- 13.04.2022: a fost expediată către Fundația ”Ia-ți acasă un prieten” o solicitare de ofertă de 

prețuri pentru prestări de servicii adăpostire animale cu nr.316/13.04.2022. 

- 28.04.2022: a fost înregistrată cu nr. 357, adresa cu nr. 1327298/21.04.2022 din partea 

Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău care conține ordinul de plasare în adăpost cu nr. 

1327260/15.04.2022 și raportul medical efectuat de către ofițerul specialist (medic veterinar), pentru 

un exemplar specia cabalină aflat fără supraveghere pe căile de circulație publică; 

- 29.04.2022: a fost înregistrat răspunsul la cererea de ofertă nr.316/13.04.2022 din partea 

Fundației ”Ia-ți acasă un prieten”, având ca anexă tabelul cu prețurile practicate pentru servicii 

adăpostire câini. 

- 02.05.2022:  a fost întocmit Caietul de sarcini privind achiziționarea Serviciilor de adăpostire 

a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost cu nr. 371/02.05.2022, care stabilește 

condițiile pentru semnarea contractului cu Fundația ”Ia-ți acasă un prieten”; 

- 12.05.2022: a fost întocmit Contractul de prestări servicii de adăpostire câini, cu nr. 

419/12.05.2022, cu Fundația ”Ia-ți acasă un prieten”, urmând a stabili o întâlnire cu membrii 

asociației în vederea semnării contractului; 

- 24.05.2022 a fost înregistrată cu nr. 467, adresa cu nr. 1327496/16.05.2022 din partea 

Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău care conține ordinul de plasare în adăpost cu nr. 

1327489/14.05.2022 și fișa de observație clinică nr. 1327493/ 16.05.2022, efectuată de către ofițerul 

specialist (medic veterinar), pentru un număr de 11 exemplare specia canină, expuse forțat la 

temperaturi foarte ridicate; 

- 28.04.2022: a fost înregistrată cu nr. 514, adresa cu nr. 1327645/30.05.2022, din partea 

Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău, care conține ordinul de plasare în adăpost cu nr. 

1327618/26.05.2022 și procesul verbal efectuat de către agentul de poliție, pentru un număr de 6 

exemplare specia canină, ce au fost rănite sau schingiuite; 

- 26.05.2022: a fost înregistrată cu nr. 477, adresa nr. 13165/26.05.2022 de la CJ Bacău, care 

conținea adresa nr. 1327395/10.05.2022 din partea Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, privind 

colaborarea dintre instituții în strategia de punere în aplicare a unor campanii de sterilizare a câinilor 

fără stăpân; 

- 16.06.2022: a fost întocmită adresa nr.562/16.06.2022 ce reprezintă o solicitare de 

colaborare și ofertă de prețuri pentru prestarea de servicii de adăpostire animale, conform prevederilor 

OG 175/2020. Această adresă a fost expediată în format electronic către: adăpostul de căini din 

Onești, Tg.Ocna, Moinești și Bacău; 

- 14.07.2022 a fost expediată adresa nr. 687/14.07.2022, către Direcția Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor Bacău, având ca referință implementarea OUG 175/2020 cu incidență 
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în protecția animelelor, prin care s-a solicitat o listă cu adăposturile pentru animale ce dețin autorizație 

sanitar-veterinară, pe raza județului Bacău; 

- 26.07.2022: a fost înregistrată cu nr. 738 adresa nr. 14886/22.07.2022, din partea Direcției 

Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bacău, ca răspuns la adresa nr. 687/14.07.2022, 

prin care s-a solicitat o listă cu adăposturile pentru animale ce dețin autorizație sanitară-veterinară. 

Toate unitățile listate au fost contactate de către Serviciul Public de Protecție a Plantelor, în vederea 

colabărării pentru serviciile de adăpostire a animalelor după cum urmează: 

1. Fundația ”Ia-ți acasă un prieten”: a fost semnat contract în anul 2021, însă au oprit 

colaborarea din motive de suspendarea activității adăpostului. În anul 2022, adăpostul și-a reluat 

activitatea sub o nouă conducere, au fost purtate discuții în vederea colaborării, s-a făcut o înțelegere 

verbală de comun acord pentru prestarea de servicii, s-a întocmit toată documentația necesară 

contractării de servicii de adăpostire inclusiv alocarea de buget, în cele din urmă cei de la fundație au 

refuzat semnarea contractului, motivând suspendarea adopțiilor de câini către Marea Britanie și, 

astfel, supraîncărcarea adăpostului fundației. 

2. Primăria Bacău: a fost trimisă o solicitare de ofertă de prețuri nr. 562/16.06.22 pentru 

prestarea de servicii de adăpostire și, în anul 2021, respectiv 2022, în data de 22.06, în format 

electronic, solicitare înregistrată cu nr. 152591/16.06.2022 la Primăria Bacău, însă nu a fost primit 

răspuns, s-au purtat și discuții telefonice cu administratorul adăpostului dl. Pancescu și ni s-a 

comunicat că nu sunt spații adiționale pentru adăpostirea câinilor. 

3. Adăpostul Municipal Onești: a fost trimisă o solicitare de ofertă de prețuri nr. 562/16.06.22 

pentru prestarea de servicii de adăpostire în anul 2022, data de 22.06, în format electronic, însă nu s-

a primit răspuns. 

4. Asociația „Sufletul Meu”, Comănești: a fost trimisă o solicitare de ofertă de prețuri nr. 

562/16.06.22 pentru prestarea de servicii de adăpostire în anul 2022, data de 22.06, în format 

electronic, însă nu s-a primit răspuns. 

5. UAT Moinești: a fost trimisă solicitare de ofertă de prețuri în anul 2021, data de 23.11 cu 

nr.970 și ni s-a răspuns că nu este posibilă colaborarea pentru serviciile de adăpostire câini, a fost 

trimisă o solicitare de ofertă de prețuri nr. 562/16.06.22, pentru prestarea de servicii de adăpostire în 

anul 2022, la data de 22.06, în format electronic, însă nu s-a primit răspuns. 

6. Asociația Lupii Tineri: există o colaborare pentru servicii de adăpostire câini în regim pro-

bono, s-au purtat discuții extinse pentru o colaborare, trebuie purtate discuții la nivel de conducere 

pentru condițiile impuse de proprietarul asociației pentru semnarea de contract. 

7. SC Util Conseca SRL, adăpost public Tg. Ocna, au fost purtate discuții în anul 2021 în 

vederea colaborării, proprietarul ne-a comunicat că este dispus să semnăm contract pentru adăpostire 

câini, însă nu poate ridica animale decât într-o rază de 60 km de la locația adăpostului, nu poate ridica 

animale în regim de urgență (trebuie anunțat cu 2 zile înainte) și nu poate oferi servicii medicale 

veterinare de urgență ( medicul veterinar vine o zi pe săptămână la adăpost), fapte care nu corespund 

condițiilor de calitate stipulate în caietul de sarcini. 

8. Asociația No limit pets, Tg.Ocna: desființat. 

9. PFA Otetea Mihai Dragos: pensiune canină. Desființat. 

 

- 09.11.2022: a fost înregistrată adresa nr. 5254/09.11.2022, din partea UNCJR, referitoare la 

propuneri asupra modificării OG nr.155/2001 privind gestionarea câinilor fără săpân, cadru legislativ 

care vizează consiliile locale și nu consiliile județene; 

- 17.11.2022: a fost expediată de la nivelul CJ Bacău adresa nr. 24583/17.11.2022, către 

ANSVSA și MAI, privind anumite nelămuriri cu punerea în aplicare a OUG 175/2020 și, în principal, 

cu aspectul privind situația animalelor după expirarea perioadei de adăpostire de 45 de zile; 

- 23.12.2022: a fost înregistrată adresa nr.26709/22.12.2022, din partea Ministerului 

Afacerilor Interne, la SPPP Bacău cu nr. 1305/23.12.2022, ca răspuns la adresa expediată prin CJ 

Bacău nr. 24583/17.11.2022, prin care solicitam clarificări asupra unor aspecte privind 

implementarea OUG 175/2020. 
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Raport Comisie Secetă Pedologică 30.07.2022/ 01.07.2022 

 

În urma adresei nr. 3170/29.06.2022, înregistrată la Serviciul Public de Protecție a Plantelor 

Bacău cu nr. 616/29.06.2022, din partea Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău, în care se 

convoacă o comisie pentru deplasarea în teren pentru constatarea situației de secetă pedologică, care 

a afectat mai multe suprafețe și culturi de pe teritoriul comunei Podu Turcului, în data de 30.06.2022, 

dl.Ivanciu Tudor a fost desemnat pentru a participa la deplasarea la Podu Turcului, împreună cu 

reprezentantul Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău, dl. ing. Popa Iulian și, din partea 

Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, dna. Amarghioalei Laura.  

La fața locului s-au inspectat mai multe culturi de grâu, porumb, orz, secară, rapiță și triticale 

pentru a aprecia gradul de afectare. Suprafețele de inspectat au fost în jur de 600 ha, s-au întocmit 13 

procese verbale pentru solicitanți, în care se precizează gradul de afectare care a fost 30-50%, iar 

aspectele culturilor au fost cu răsărire foarte slabă, număr redus de plante, spice nedezvoltate.  

În urma adresei nr. 3237/30.06.2022, înregistrată la Serviciul Public de Protecție a Plantelor 

Bacău cu nr. 624/30.06.2022, din partea Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău, în care se 

convoacă o comisie pentru deplasarea în teren pentru constatarea situației de secetă pedologică ce a 

afectat mai multe suprafețe și culturi de pe teritoriul comunei Oncești, în data de 01.07.2022 

dl.Ivanciu Tudor a fost desemnat pentru a participa la deplasarea la Oncești, împreună cu 

reprezentantul Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău, dl. Ing. Acatrinei Florin. 

Suprafețele inspectate au fost în jur de 100 ha, s-a întocmit 1 proces verbal pentru solicitant, 

în care se precizează gradul de afectare a culturii de grâu care a fost 50-70%, iar aspectele culturilor 

au fost cu plante slab dezvoltate, spic cu număr redus de boabe. 
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Raport acțiune de plantare pomi la DGASPC, locația Gâșteni, com. Răcăciuni 

 

În data de 17.11.2022, personal din cadrul SPPP Bacău s-a deplasat la DGASPC, locația 

Gâșteni, com. Răcăciuni, pentru a organiza acțiunea de plantare de pomi cu ocazia inaugurării 

locației.  

Toți copacii au fost plantați în decursul a două zile cu participarea membrilor SPPP Bacău și 

a personalului locației DGASPC. 

 
 

Alte activități 
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În cursul anului 2022, ca de altfel și în anii precedenți, SPPP Bacău a participat efectiv la 

executarea lucrărilor de tăiere de primăvară precum și pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în 

perioada de vegetație. 
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3. Serviciul Public Judeţean de Drumuri 

Activitatea S.P.J.D. se desfășoară în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a 

Serviciului Public Județean de Drumuri aprobat prin HCJ nr. 118 / 2020. 

Obiectul de activitate al S.P.J.D. este administrarea, întreținerea, modernizarea și reabilitarea 

drumurilor de interes județean, a podurilor și a podețelor, aflate în proprietatea județului Bacău, așa 

cum sunt definite prin art. 2, alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

În scopul realizării obiectului său de activitate, Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău 

organizează lucrările de administrare, dezvoltare, exploatare, reparare și întreținere a drumurilor 

județene, cu asigurarea stării de viabilitate și siguranța a circulației și elaborează studii şi programe 

pentru modernizarea drumurilor județene, a podurilor și a podețelor aflate în administrarea acestuia. 

Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău coordonează tehnic și metodologic toate lucrările 

care se execută pe drumurile județene şi podurile aferente, răspunde de urmărirea şi realizarea 

lucrărilor de modernizare şi construire a drumurilor şi podurilor de interes judeţean stabilite prin 

programele aprobate de către Consiliul Judeţean Bacău, cât şi de utilizarea în conformitate cu 

prevederile legale, a fondurilor alocate din bugetul Consiliului Judeţean Bacău, precum şi a fondurilor 

speciale, destinate acestor categorii de lucrări. 

În realizarea obiectului său de activitate, S.P.J.D. îndeplinește funcția de ordonator terțiar de 

credite. 

Activități desfășurate: 

- activităţi de verificare şi urmărire a executării în condiţii optime şi de calitate a lucrărilor, 

pe drumurile şi podurile judeţene; 

- organizează activitatea de administrare, dezvoltare, exploatare, reparare și întreținerea 

drumurilor şi podurilor judeţene, asigurând starea de viabilitate și siguranța circulației; 

- elaborează şi înaintează Consiliului Judeţean Bacău studii, prognoze şi programele anuale 

și de perspectivă privind dezvoltarea şi sistematizarea reţelei de drumuri judeţene și le 

propune spre aprobare autorităților competente; 

- controlează și aplică normele specifice activității privind siguranța pe drumurile județene, 

constatând contravenţiile şi aplicând sancţiunile contravenționale privind siguranța 

circulației pe drumurile județene, conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

coroborate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 36/1996, privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a 

drumurilor publice. Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind 

exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor judeţene se realizează prin inspectorii 

de specialitate ai Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, imputerniciți prin 

Hotărâre a Consiliului Județean Bacău; 

- verifică aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1373/2008 privind reglementarea 

furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile judeţene, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- face propuneri pentru clasarea și încadrarea drumurilor judeţene, conform Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- face propuneri pentru modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al judeţului Bacau ca urmare a efectuării cadastrului drumurilor; 

- avizează şi emite acorduri şi autorizaţii pentru instalaţiile, construcţiile şi lucrările de orice 

fel ce se execută în zona drumurilor judeţene sau în traversarea lor, aşa cum este definită 
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în Anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- emite autorizaţii speciale pentru transporturile pe drumurile judeţene care au greutăţi şi 

gabarite ce depăşesc prevederile legale şi urmăreşte respectarea prevederilor din aceste 

autorizaţii; 

- organizează şi execută recensământul circulaţiei pe drumurile judeţene, centralizează, 

prelucrează şi transmite datele respective; 

- controlează și aplică normele specifice activității privind siguranța circulației rutieră pe 

drumurile județene; 

- urmăreşte întreținerea, completarea şi realizarea mijloacelor de semnalizare verticală şi 

orizontală pe drumuri judeţene pentru siguranţa circulaţiei rutiere; 

- urmăreşte asigurarea esteticii rutiere a drumurilor judeţene, prin întreţinerea plantaţiilor, 

a accesoriilor şi toaletarea acostamentelor şi a zonei de siguranţă a drumurilor; 

- organizează activitatea pentru perioada de iarnă, întocmește și prezintă spre aprobare 

Consiliului Județean Bacău, planul operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, 

poleiului și a gheții pe drumurile județene, pentru perioada de iarnă; 

- organizează și coordonează la sediul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău 

comandamentul de deszăpezire; 

- asigură organizarea intervențiilor necesare pentru prevenirea și/sau eliminarea operativă a 

avariilor, restricțiilor sau a altor situații generate de calamități pe drumurile județene; 

- realizează informări privind starea drumurilor judeţene, în condiţii de circulaţie pe timp 

de iarnă şi în caz de calamităţi; 

- urmăreşte pregătirea drumurilor judeţene pentru sezonul de iarnă şi asigură menţinerea 

acestora în starea de viabilitate corespunzătoare și de siguranţă a circulaţiei; 

- verifică starea tehnică și asigură întreţinerea curentă a podurilor şi a podeţelor de pe 

drumurile judeţene, urmărind comportarea, în timp, a acestora față de acțiunea traficului 

și a agenților naturali și propunând măsuri pentru exploatarea optimă a rețelei de drumuri 

județene; 

- asigură aplicarea şi executarea, la timp, a tuturor sarcinilor ce decurg din legi, ordonanţe, 

hotărâri ale guvernului, ordine şi instrucţiuni ale organelor de stat în domeniul construcţiei 

de drumuri; 

- analizează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean modificarea structurii 

organizatorice a serviciului; 

- face propuneri Consiliului Judeţean pentru îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor 

judeţene, în scopul dezvoltării armonioase a reţelei teritoriale; 

- organizează proceduri de achiziții pentru elaborarea de studii, cercetări, documentaţii, 

expertize tehnice, proiecte tehnice şi execuţie de lucrări pentru dezvoltarea şi 

modernizarea drumurilor, de perfecţionare a proceselor tehnologice, introducerea de 

procedee şi metode noi, colaborând cu institutele de învăţământ superior şi institutele de 

cercetare pentru realizarea temelor de cercetare, precum și altor servicii necesare pentru 

desfășurarea activității; 

- elaborează propuneri privind programele anuale şi de perspectivă pentru realizarea 

lucrărilor de administrare, întreţinere, reparaţii, modernizări, investiţii şi de dezvoltare a 

reţelei rutiere; 

- organizează și răspunde de îndeplinirea programelor anuale aprobate de Consiliul 

Județean Bacău și de utilizarea rațională, în conformitate cu prevederile locale a fondurilor 

alocate de la bugetul local si de la fondurile speciale; 

- întocmeşte temele de proiectare pentru lucrările de modernizare şi reabilitare a drumurilor 

din administrarea sa; colaborează cu proiectantul până la terminarea lucrărilor; 

- asigură aplicarea normelor de protecţie a muncii şi igienei, în vederea prevenirii 

accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, a normelor de pază şi stingere a 
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incendiilor (PSI), precum şi măsurile suplimentare necesare în raport cu condiţiile 

specifice din unitate, inclusiv cele privitoare la protecţia mediului înconjurător; 

- informează periodic conducerea Consiliului Judeţean despre problemele specifice 

activităţii de drumuri; 

- încheie contracte cu terţii pentru realizarea lucrărilor de investitii, a lucrărilor de reparaţii 

şi întreţinerea drumurilor, pentru proiectare, expertize tehnice şi pentru orice alte servicii 

necesare desfășurării activității; 

- asigură efectuarea inventarierii generale, precum şi a patrimoniului pe care îl 

administrează; 

- organizează, îndrumă şi controlează aplicarea semnalizării rutiere în conformitate cu 

normele în vigoare şi convenţiile internaţionale. Înlocuirea indicatoarelor distruse sau 

sustrase se va face operativ, conform prevederilor contractelor încheiate cu societăţile 

comerciale care prestează acest tip de activitate; 

- operează şi ia măsuri, de comun accord, cu Serviciul Poliţiei Rutiere, pentru ridicarea 

gradului de siguranţă a circulaţiei pe drumurile judeţene; 

- gestionează fondurile speciale constituite conform legii, repartizate de către Consiliul 

Judeţean, pentru lucrările de drumuri şi poduri; 

- colaborează cu Consiliul Judeţean Bacău, cu instituţiile din subordinea Consiliului 

Judeţean Bacau şi unităţile administrative-teritoriale în realizarea obiectului de activitate; 

- urmărește, prin inspectorii săi de specialitate, modul de realizare a lucrărilor/servicii de 

întreţinere pe timp de vară şi iarnă; 

- stabilește necesarul de materiale de aprovizionat și a transporturilor pentru activitatea 

proprie, încheind contractele necesare, urmărind și răspunzând de realizarea acestora. 

În realizarea obiectului său de activitate, S.P.J.D. colaborează cu consiliile locale, direcțiile 

de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Județean și celelalte instituții publice județene. 

S.P.J.D. administrează, în numele Consiliului Județean Bacău, rețeaua de drumuri în lungime 

totală de 868km, cu lucrările de artă aferente. 

Finanțarea S.P.J.D. se asigură din subvenții de la bugetul propriu al Consiliului Județean.  

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.P.J.D. se fundamentează de către Director și Șef serviciu 

contabilitate și se aprobă de către Consiliul Județean. 

 
Management organizațional 

 
Atribuțiile compartimentelor funcționale prevăzute în organigrama SPJD se aprobă de către 

Directorul Serviciului Public Județean de Drumuri. 

Angajarea și salarizarea personalului sunt conform Legii 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare a dispozițiilor legale 

și metodologiilor aplicabile în sectorul bugetar și structurile administrației publice locale. 

SPJD este condus de către Director. Activitatea financiar contabilă este coordonată de către 

Șef serviciu contabilitate. 

Directorul este numit de către Consiliul Județean Bacău - ordonatorul principal de credite, 

prin concurs, conform procedurilor legale. 

În anul 2022, structura organizatorică a aparatului de specialitate a instituţiei SPJD a fost 

următoarea: 

I. Director 

Ii. Serviciu administrare drumuri, siguranța circulației, banca de date. Acest serviciu este 

condus de un șef de serviciu și are în componența sa 3 (trei) compartimente: 

1. Compartiment administrarea drumurilor; 

2. Compartiment acorduri, autorizări, banca de date; 

3. Compartiment analiză, urmărire și derulare contracte. 
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Iii. Serviciul contabilitate, implementare proiecte, administrativ.  Acest serviciu este condus de 

un șef de serviciu și are în componența sa 3(trei) compartimente: 

1. Compartiment contabilitate; 

2. Compartiment implementare proiecte; 

3. Compartiment administrativ. 

Iv.  Compartiment achiziții publice. 

I.v. Compartiment juridic. 

 Compartimentul achiziții publice desfăşoară activităţi privind procesul de achiziţii publice, 

proces ce reprezintă ansamblul activităţilor întreprinse pentru atribuirea, încheierea şi îndeplinirea 

unui contract de achiziţie publică prin care se dobândesc, definitiv sau temporar, lucrări, produse sau 

servicii. 

La baza desfăşurării acestor activităţi stau actele normative în vigoare, respectiv Legea nr. 

98/2016, din 19 mai 2016, privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare. 

În anul 2022, s-au centralizat referatele de necesitate ale serviciilor/birourilor/ 

compartimentelor din cadrul instituţiei, s-a executat prospecţia de piaţă referitoare la valorile estimate 

necesare alegerii procedurilor de achiziţie publică, inclusiv în sistemul electronic al achiziţiilor 

publice SEAP şi s-a întocmit Programul anual al achiziţiilor publice pe capitolul bunuri şi servicii, cu 

respectarea fondurilor aprobate. 

În baza Programului anual al achiziţiilor publice, persoanele desemnate cu sarcini în acest 

domeniu au realizat achiziții publice și au întocmit dosarele de achiziţie publică care constau în: 

-  referate de necesitate semnate de persoanele desemnate; 

-  oferte pe fiecare tip de achiziţie bunuri/servicii; 

- contracte de achiziţie publică acolo unde achiziţia se desfăşoară pe mai multe luni 

calendaristice; 

- documente constatatoare de îndeplinire a obligaţiilor contractuale după expirarea perioadelor 

contractuale; 

- raportarea anuală către ANAP a achiziţiilor efectuate în anul anterior. 

Aceste activităţi au fost derulate prin intermediul compartimentului din cadrul SPJD care, prin 

note de serviciu şi documentaţie anexă, au iniţiat procedurile de achiziţii publice. Întocmirea dosarelor 

privind achiziţiile publice, pornind de la Nota justificativă şi până la redactarea contractelor, se 

realizează în cadrul compartimentului.  

Astfel, în cursul anului 2022, în cadrul Compartimentului achiziții publice, s-au realizat 

procedurile legale în vederea atribuirii unui număr de 48 de contracte de achiziţii publice, după cum 

urmează: 
1. în funcție de tipul de atribuire: 

- în baza acordului cadru: 1 contract subsecvent cu valoare totală de 11.600.103,54 lei cu 

TVA; 

- prin încredințare directă: 43 de contracte cu o valoare totală de 3.120.426,53 lei cu TVA; 

- prin procedură simplificată: 4 contracte cu o valoare totală de 31.042.264,11 lei cu TVA. 

2. în funcție de tipul contractului: 

- lucrări: 7 contracte cu o valoare totală de 43.366.211,33 lei cu TVA; 

- furnizare autoturism: 1 contract cu valoarea de 112.042,69 lei cu TVA; 

- servicii: 40 contracte cu o valoare totală de 2.284.540,16 lei cu TVA. 

 
Managementul resurselor umane 

 
În decursul anului 2022, activitatea de resurse umane a urmărit să sprijine, continuu, salariaţii 

în vederea pregătirii profesionale, să dezvolte şi să menţină calitatea mediului de muncă, să comunice 

politicile de personal tuturor salariaţilor, precum şi să ajute conducerea instituţiei la menţinerea eticii 

profesionale. 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea a III-a. Servicii publice   

290 

Totodată, s-a urmărit asigurarea managementului organizatoric prin definirea posturilor, a 

organigramei, a responsabilităţilor, formarea echipelor sau a grupurilor de lucru în vederea atingerii 

obiectivelor instituţiei. 

Chiar şi în situaţia în care fluctuaţia de personal şi mai ales lipsa de personal şi-au pus 

amprenta asupra activităţilor cheie ale instituţiei, s-a avut în vedere asigurarea unui bun management 

al comunicării prin implicarea salariaţilor cu funcţii de conducere în activităţile decizionale, prin 

dezvoltarea comunicării ascendente și descendente, păstrarea eticii, profesionalismului şi a 

responsabilităţii la nivelul întregii instituţii. 

  
Managementul financiar 

 
În cadrul instituției, contabilitatea - ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, 

gestiunea și controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, asigură înregistrarea cronologică şi 

sistematică, prelucrarea informaţiilor cu caracter financiar, atât pentru cerinţele interne ale instituţiei, 

cât şi pentru instituţii externe: Consiliul Județean Bacău, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 

municipiului Bacău, trezorerie, furnizori, creditori, etc. 

Componenta contabilitate din cadrul activităţii financiar contabile, își exercită, prin 

responsabilii desemnaţi în acest sens, atribuţiile de contabilitate financiară în conformitate cu 

prevederile legale, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei 

şi al eficienţei cheltuielilor. Au fost respectate, totodată, următoarele principii ale contabilităţii: 

- înregistrarea în momentul creării, transformării sau dispariţiei unei valori economice, a 

unei creanţe sau obligaţii; 

- nici o cheltuială din fondurile publice nu a putut fi angajată, ordonanţată şi platită dacă nu 

a existat baza legală pentru respectiva cheltuială, toate documentele fiind supuse 

controlului financiar preventiv intern. Nu a existat refuz de viză privind C.F.P.P.; 

- s-au respectat prevederile legale privind procedurile de angajare, lichidare, ordonanțare și 

- plată a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, contabilizarea și raportarea lor. 

Activitatea financiar contabilă a vizat în mare, următoarele activităţi: 

- s-au întocmit lunar balanțele contabile și extracontabile, raportarea tuturor formularelor 

solicitate conform prevederilor legale în Forexebug; 

- s-a elaborat bugetul de venituri și cheltuieli, s-a întocmit planul de finanțare a investițiilor 

pe baza elementelor de fundamentare primite de la compartimentele de specialitate; 

- lunar, s-au solicitat deschideri de credite bugetare, în limita creditului bugetar anual - 

potrivit destinaţiilor aprobate pe capitole, sub-capitole, titluri de cheltuieli sau alte 

diviziuni ale clasificaţiei bugetare; 

- au fost întocmite şi transmise situaţiile trimestriale (bilanţul contabil, contul de rezultat 

patrimonial, fluxurile de trezorerie, detalierea cheltuielilor, situaţia activelor şi a datoriilor, 

situaţia plăţilor restante, a creanţelor, situaţia activelor corporale, situaţia stocurilor, notele 

explicative şi raportul explicativ). 

- lunar s-au monitorizat cheltuielile de personal, s-au întocmit statele de plată, pentru salarii, 

situaţii statistice, s-au depus declaraţiile conform normelor legale în vigoare; 

- toate operaţiunile economico-financiare au fost consemnate în momentul efectuării lor în 

documente justificative, în baza cărora s-au făcut înregistrări în jurnale, fişe și alte 

documente contabile, conturi sintetice și analitice; 

- s-a efectuat inventarierea patrimoniului instituţiei ce are ca scop stabilirea situaţiei reale a 

tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a bunurilor şi 

valorilor deţinute; 

- s-a asigurat aprovizionarea cu materiale administrative gospodărești și de întreținere;  

- s-a asigurat aplicarea reglementărilor legale în vigoare privind încadrarea, promovarea, 

salarizarea și încetarea activității personalului; 

- s-a întocmit arhiva contabilă. 
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Principalele date privind execuţia bugetului pe anul 2022, sunt următoarele: 

 
 Plan an 2022 Plăți efectuate % realizare 

Cheltuieli de personal 2.400.000 2.057.865 85,74% 

Bunuri și servicii-gestiune internă 439.062 290.768 66,22% 

Întreținere și reparații curente drumuri 21.721.000 21.252.879 97,84% 

Asocieri - SF 3.700.000 1.378.459 37,25% 

Asocieri - SD 6.520.000 887.508 13,61% 

Cheltuieli de capital 54.565.000 35.944.753 65,87% 

TOTAL 89.553.000 61.940.009 69,16% 

 

Proiecte finalizate în 2022 sau aflate în etapa de implementare 

 

Lucrări de întreținere și reparații curente drumuri județene: 

 
 Credite bugetare 

Aprobat 2022 (lei) 

Realizat an 2022 

(lei) 

% 

realizare 

Întreținere curentă pe timp de vară-iarnă 2021 - 2022 17.539.000 17.535.301 99,97% 

Cadastrul drumurilor județene - actualizare dpcumentație 

cadastrală pe DJ 241 

60.000 42.840 71,40% 

Banca de date rutiere tehnice - Integrarea bazei de date 

rutiere în aplicația de gestiune a bazei de date 

60.000 49.866 83,11% 

Gestiunea traficului rutier - recensământul circulației pe 

drumurile județene 

473.000 458.898 97,01% 

Investigații, expertizări, cercetări și alte lucrări de artă - 

Servicii pentru determinarea stării tehnice a podurilor 

161.000 148.750 92,39% 

Lucrări de întreținere pentru punerea în siguranță a 

drumului județean DJ 118 în zona podului de la km 

5+890 

100.000 0 0% 

Lucrări de întreținere pentru punerea în siguranță a 

drumului județean DJ 241 

260.000 100 0,01% 

Lucrări pentru aducerea la starea inițială a sectoarelor de 

drum afectate de calamitățile naturale din perioada 

18.06-05.07.2021 - HG 778/21.07.2021 

716.000 671.113 93,73% 

Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru 

lucrări de întreținere și reparații drumuri - pentru 

aducerea la starea inițială a sectoarelor de drum afectate 

de calamitățile naturale din perioada 18.06 - 05.07.2021 - 

HG 778/21.07.2021 

100.000 94.011 94,01% 

Lucrări pentru aducerea la starea inițială a sectoarelor de 

drum afectate de calamitățile naturale din perioada 18.06 

- 05.07.2021 - HG 778/21.07.2021 

2.252.000 2.252.000 100% 

TOTAL 21.721.000 21.252.879 97,84% 

 

În vederea realizării unor lucrări de reparații curente și implementării unor programe de  

dezvoltare, în cursul anului 2022, au fost demarate și finalizate o serie de proceduri de achiziție pentru 

execuția lucrărilor aferente contractelor de asociere: 

- cu orașul Tg. Ocna: Covor bituminos și execuție șanturi și acostamente pe DJ 116 de la 

km 16+046 la km 17+849. Contractul a fost finalizat și recepționat în data de 30.09.2022 

cu o valoare finală de 1.219.335,74 lei fără TVA; 

- cu municipiul Onești: Reabilitare Strada Industriilor, Municipiul Onești - s-a semnat 

contractul de proiectare și execuție în valoare de 18.683.317,29 lei fără TVA. Până la 

sfârșitul anului 2022, a fost finalizat proiectul tehnic și emisă Autorizația de construire. 

Durata de execuție a lucrărilor este de 8 luni de la emiterea ordinului de începere execuție 

lucrări; 
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- cu orașul Buhuși: Lucrări de întreținere periodică a dumului DJ 158 Buhuși - limita 

judetului Neamț - s-a semnat contractul de execuție lucrări în valoare de 3.270.931,22 lei 

fara TVA, având o durată de execuție de 6 luni, de la primirea ordinului de începere a 

lucrărilor; 

- cu orașul Tg. Ocna: Modernizarea străzilor Cărămidăriei, Viitorului și Cimitir din orașul 

Tg.Ocna, județ Bacău - este în derulare procedura de achiziție pentru execuție lucrări. 

- cu comuna Corbasca: Refacere zonă afectată de calamități, de la km 2+435 de pe drumul 

agricol Scărișoara-Rogoaza, comuna Corbasca, județul Bacău - este în derulare procedura 

de achiziție pentru execuție lucrări. 

 
Investiții pe drumurile județene finalizate și recepționate în 2022:  

 

- Modernizare DJ 118B, km 5+557 - 11+847, Strugari - Răchitiș, județul Bacău; 

- Construire pod pe DJ 243B la Medeleni, km 62+920; 

- Reabilitare și modernizare DJ 156B, Blăgești km 4+450 – 6+500 și Băsăști km 14+100 - 

17+025; 

- Refacere pod pe DJ 241A km 97+420 afectat de fenomenele hidrometeorologice din mai-

iunie 2019; 

- Consolidare DJ 241A cu ziduri de sprijin, km 64+662,5 - 64+717,5, km 64+697,5 - 

65+027,5, km 65+029,5 - 65+064,5, km 72+160,5 - 72+185,5, km 72+219 - 72+289, km 

72+222 - 72+277, km 74+578 - 74+663, km 75+206 - 75+321; 

- Reabilitare și modernizare DJ 114, km 0+000 ÷ 2+365, DN 11A - Viișoara, Etapa I, km 

0+210 - 2+365; 

- Lucrări de reparații pentru aducerea la starea inițială a sectoarelor de drum afectate de 

calamități naturale din perioada 18.06.2021 - 05.07.2021; 

- Înlocuire podeț pe DJ 119D, km 8+592, județul Bacău. 

 
Investiții pe drumurile județene finalizate și în curs de recepționare:  

 

- Modernizare DJ 117, km 14+950 - km 17+000, L = 2,05 km, județul Bacău. 

  

Lucrări de investiții aflate în derulare pe drumurile județene: 

 

- Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C Valea Mare - limită județ Neamț, km 

4+050-km 6+938 - limită județ Neamț - Lipova - limită județ Vaslui, km 9+450-km 

24+110, L=17,548 km (tronsoanele km 10+400-km 14+927 și km 17+830-km 20+730, 

L=7,427 km) – lucrările sunt executate în proporție de 76%; 

- Consolidare drum cu zid de sprijin pe DJ 252 Buhoci - Bibirești km 121+630 - lucrările 

sunt executate în proporție de 85%; 

- Modernizare DJ 206B Parava - Rădoaia, km 4+650 - 10+516, județul Bacău (Etapa II) - 

lucrările aferente Etapei I sunt finalizate și recepționate, iar pentru demararea Etapei a-II-

a este necesară finalizarea procedurilor de exproprieri și, implicit, obținere Autorizație de 

construire; 

- Recalibrare albie poduri și reabilitare poduri pe DJ 241 la km 30+115, 31+735, 39+075, 

39+620, 40+648, 44+065, 46+545, 54+840, 56+135, 71+880, 72+970, 76+875, jud. 

Bacău - lucrările sunt executate în proporție de 28%; 

- Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119 Bacău - Faraoani, km 1+680 - 12+300, 

județul Bacău (tronson Sarata - Bălcescu, km 4+400 - km 10+466) lucrările sunt executate 

în proporție de 39%. Contractul a fost cesionat Consiliului Județean Bacău, în vederea 

obținerii finanțării prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. 
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Lipsa unei rețele de autostrăzi în zona geografică a Moldovei ne-a determinat să ne 

concentrăm toate eforturile pentru ridicarea și menținerea stării de viabilitate a infrastructurii rutiere 

județene, pentru a se realiza, în primul rând, un transport în condiții de siguranță și confort sporite și 

pentru a spori atractivitatea Județului Bacău, prin punerea în valoare a unor oportunități investiționale 

oferite de poziția geografică, de oferta turistică și balneară, de potențialul material și uman de care 

județul dispune. 

Județul Bacău, prin Serviciul Public Județean de Drumuri, are în administrare o rețea de 

drumuri județene însumând 868 km; din această rețea 80% reprezintă drumurile modernizate 

(asfaltate), iar dintre acestea aproximativ jumătate prezentând o stare de viabilitate bună și foarte 

bună. 

În fiecare an, prin eforturi proprii, intervenim prin lucrări de întreținere curentă și periodică, 

prin reparații curente și capitale pentru a menține o stare de viabilitate corespunzătoare, întregii rețele 

de drumuri județene. 

Astfel, la sfârșitul lunii aprilie și în lunile mai-iulie am intervenit pentru a reface carosabilul 

în urma efectelor determinate atât de activitățile de deszăpezire, de topirea bruscă a zăpezilor, cât si 

de fenomenele hidrometeorologice care au afectat carosabilul drumurilor, iar în lunile septembrie - 

octombrie s-a intervenit pentru pregătirea drumurilor pentru perioada de iarnă.   

  

Principalele acțiuni au constat în:  

 

1. Reparații (plombări) îmbrăcăminți asfaltice pe următoarele drumuri județene: 

- DJ 118 Sănduleni (DN 11) - Prisaca - Enăchești - Boșoteni - Florești (DN 2G); 

- DJ 156G Lespezi -Buda -Blăgești; 

- DJ 241C Roșiori - Valea Mare. 

2. Covoare asfaltice (și acostamente): 

- DJ 118 Sănduleni (DN 11) - Prisaca - Enăchești - Boșoteni - Florești (DN 2G); 

- DJ 156G Lespezi -Buda - Blăgești. 

3. Lucrări de scarificare/reprofilare cu (sau fara) adaos de material pietros: 

- DJ 117B Helegiu; 

- DJ 156B Buhuși - Blăgești - Băsăști; 

- DJ 156H Buhuși - Runc; 

- DJ 241C Valea Mare - Misihănești (limită județ Neamț) și limită județ Neamț - Lipova; 

- DJ 243B Medeleni - Năstăseni - Poieni - Parincea. 

4. Lucrări de tratare burdușiri: 

- DJ 118 Sănduleni (DN 11) - Prisaca - Enăchești - Boșoteni - Florești (DN 2G); 

- DJ 118B Enăchești - Sănduleni; 

- DJ 241B Oncești - Pădureni și Godovana - Glodișoarele; 

- DJ 241C Roșiori - Valea Mare. 

5. Șanțuri și rigole: 

- DJ 116 Tg.Ocna - Oituz; 

- DJ 119A Urechești - Sascut; 

- DJ 243B Godineștii de Jos - Vultureni. 

6. Marcaje rutiere longitudinale și transversale: 

- DJ 115 Onești - Scutaru (com. Mănăstirea Cașin); 

- DJ 116 Bârsănești - Tg.Ocna - Oituz; 

- DJ 116D Dofteana - Haghiac; 

- DJ 117 Livezi - Poduri; 

- DJ 117A Leontinești - Solonț; 

- DJ 118 Sănduleni (DN 11) - Prisaca - Enăchești - Boșoteni - Florești (DN 2G); 

- DJ 118A Enăchești - Florești; 

- DJ 118B Enăchești - Sănduleni; 
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- DJ 119A Urechești - Sascut - Berești; 

- DJ 119B Măgura - Mărgineni - Fântânele (Hemeiuși); 

- DJ 119D Valea Seacă - Cucova - Orbeni - Drăgușani - Parava; 

- DJ 119E Ștefan cel Mare - Bogdana; 

- DJ 119F Căiuți - Pralea; 

- DJ 119G Bâlca - Coțofănești; 

- DJ 119H Faraoani; 

- DJ 156A Ardeoani - Balcani; 

- DJ 156B Buhuși - Blăgești; 

- DJ 156G Lespezi -Buda -Blăgești; 

- DJ 156H Buhuși - Runc; 

- DJ 159 Racova - Cârligi; 

- DJ 206A Podu Turcului - Dealu Morii - Găiceana; lim.jud.Vaslui - Vultureni; 

- DJ 206B Răcăciuni(DN 2) - Parava; 

- DJ 207F Săucești - Șerbești - Berești - Bistrița - Ilieși - Racova; 

- DJ 207G Bacău (DN2) - LeteaVeche - Bacău; 

- DJ 241A Zapodia - Roșiori; 

- DJ 241C Roșiori - Plopana - Valea Seacă; 

- DJ 252 Limită județ Vrancea - Buhoci; 

- DJ 252A Mileștii de Sus - Recea și Dieneț - intersecția cu Pâncești; 

- DJ 252D Nicolae Bălcescu (DN 2)- Galbeni-Chetriș (DJ 252B); 

- DJ 252E Răcăciuni- Dieneț. 

7. Indicatoare rutiere: 

- DJ 116D Dofteana - Haghiac; 

- DJ 118 Sănduleni (DN 11) - Prisaca - Enăchești - Boșoteni - Florești (DN 2G); 

- DJ 118B Răchitiș - Pădureni; 

- DJ 119 Valea Seacă-Gura Văii; 

- DJ 156B Blăgești - Băsăști; 

- DJ 156H Runc- limită județ Neamț; 

- DJ 159 Racova - Cârligi; 

- DJ 206B Dumbrava(DJ 119) și Parava; 

- DJ 207F Pădureni - Ilieși; 

- DJ 252 Bibirești - Horgești; 

- DJ 252B Dospinești, Bijghir, Buhoci, Buhocel, Coteni, Furnicari. 

8. Lucrări diverse: 

- reparații curente pe DJ 115 pentru podeț și corp drum la km 14+882; 

- protecție și aparări de maluri (gabioane) pe DJ 117 la Cernu; 

- zid de sprijin și reparații podețe tubulare pe DJ 119 la Gura Văii. 

 
În baza Dispoziției privind constituirea Echipei de management și delegarea 

competențelor de implementare a Proiectului ”,Regiunea Nord Est - Axa rutieră strategică 3: 

Neamț - Bacău, DJ 207 D (limită judet Neamț - Traian - DN2F, km 28+000-50+254), DJ 241 

(limită județ Vrancea - Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km 25+000-83+368) și DJ 241 A 

(Izvorul Berheciului - Secuieni, km 64+250-78+114)”, SMIS 112047, persoanele din cadrul SPJD 

desemnate ca membri în echipa de implementare, au desfășurat următoarele activități: 

- transmiterea documentelor solicitate de către finanțator și conformitatea cu prevederile 

legale în vigoare; 

- răspunderea în legatură cu legalitatea și corectitudinea tuturor informațiilor de natură 

tehnică, economică, financiară și administrative, conținute în documentele justificative 

aferente proiectului, asigurarea managementului tehnic, financiar, administrativ și 

monitorizarea proiectului; 
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- participarea la întocmirea și semnarea actele subsecvente acordurilor cadru; 

- întocmirea cererilor de rambursare/plată a sumelor cheltuite, pe baza graficului cererilor 

de rambursare/plată; 

- verificarea documentelor justificative care stau la baza plăților către furnizori, efectuarea 

tuturor operațiunilor bancare din conturile deschise la trezorerie aferente proiectului; 

- informarea ordonatorului principal de credite despre dificultățile apărute, care pot duce la 

abateri de la programul aprobat și propunerea de măsuri pentru soluționarea acestora; 

- asigurarea instituirii și menținerea unui sistem viabil de raportare tehnică și financiară 

privind realizarea proiectului, precum și transmiterea de raportări si/sau situații solicitate 

de finanțator; 

- verificarea stadiului lucrărilor; 

- îndeplinirea oricăror alte atribuții convenite cu finanțatorul care pot surveni din derularea, 

în bune condiții, a proiectului. 

Valoarea totală actuală a proiectului este de 205.810.404,50 lei, din care 173.327.563,00 lei 

cheltuieli eligibile și 32.482.841,50 lei cheltuieli neeligibile. Proiectul este estimat a se finaliza în 

decembrie 2023. Stadiul implementarii proiectului se prezintă astfel: 

 
Denumire contract Nr./data 

contract 

Valoare contract 

cu TVA 

Valoare realizată Grad de 

realizare 

Servicii de informare și publicitate 2470/6/06.02.2018 129.710,00 54.264,00 41,83% 

Lot 1 - DJ 207D Total, din care: 3106/42/19.02.2020 56.654.318,06 53.146.609,06 100% 

Proiectare  539.747,11 539.747,11 100% 

Execuție  56.056.960,67 52.549.251,67 100% 

Asistență tehnică  57.610,28 57.610,28 100% 

 

Lotul 1 - DJ 207D a fost finalizat și recepționat cu Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor în data de 06.09.2022.  

 
Denumire contract Nr./data 

contract 

Valoare 

contract cu 

TVA 

Valoare realizată Grad de 

realizare 

Lot 2 - DJ 241 - Total,  

din care 

17046/154/30.08.2019 111.094.757,72 61.698.136,76 55,54% 

Proiectare  1.021.501,95 1.021.501,95 100% 

Execuție  109.935.882,17 60.676.634,81 55,19% 

Asistență tehnică  137.373,60 0,00 
0% 

 

 
Denumire contract Nr./data 

contract 

Valoare 

contract cu 

TVA 

Valoare realizată Grad de 

realizare 

Lot 3 - DJ 241A - Total,  

din care 

15906/2447/12.08.2019 30.468.598,05 25.766.034,09 84,57% 

Proiectare  165.410,00 165.410,00     100% 

Execuție  30.267.488,05 25.600.624,09 84,58% 

Asistență tehnică  35.700,00 0,00 0% 

 
Denumire contract Nr./data 

contract 

Valoare 

contract cu 

TVA 

Valoare realizată Grad de 

realizare 

Verificare tehnică proiect - Lot 1 5802/31.03.2020 59.500,00 59.500,00 100% 

Verificare tehnică proiect - Lot 2 23052/22.11.2019 40.376,70 40.376,70 100% 

Verificare tehnică proiect - Lot 3 2986/18.02.2020     7.259,19     7.259,19 100% 

Supervizare-Diriginție de șantier 15309/31.07.2019 672.306,40 471.328,31 70% 

Servicii de audit financiar 9688/04.06.2018 44.213,26 33.158,16 75% 
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În baza Dispoziției privind constituirea Echipei de management și delegarea competențelor 

de derulare a obiectivelor de investiții aprobate la finanțare prin Programul național de dezvoltare 

locală (PNDL) etapa II, persoanele din cadrul SPJD desemnate ca membri în echipa de 

implementare au desfășurat următoarele activități: 

- transmiterea documentelor solicitate de către finanțator și conformitatea cu prevederile 

legale în vigoare; 

- răspunderea în legatură cu legalitatea și corectitudinea tuturor informațiilor de natură 

tehnică, economică, financiară și administrativă conținute în documentele justificative 

aferente proiectelor; 

- asigurarea managementului tehnic, financiar, administrativ și monitorizării proiectelor; 

- participarea la întocmirea și semnarea actele subsecvente contractelor; 

- solicitarea necesarului de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor și a altor 

cheltuieli; 

- verificarea documentelor justificative care stau la baza plăților către 

executanți/prestatori/furnizori; 

- efectuarea operațiunilor bancare din conturile deschise la trezorerie și/sau bancă aferente 

proiectelor; 

- urmărirea stadiului lucrărilor prin diriginții de șantier desemnați;  

- îndeplinirea oricăror atribuții convenite cu finanțatorul care pot surveni din derularea, în 

bune condiții, a proiectelor. 

 

 Stadiul obiectivelor cu finanțare prin PNDL este următorul: 

 
Denumire obiectiv Valoare contract Valoarea realizată Grad de realizare % 

Reabilitare și modernizare 

DJ 123, limită județ 

Harghita - Valea Uzului - 

Dărmănești - DN 12A km 

41+000-62+103, județul 

Bacău (sector de drum 

studiat de la km 44+800 la 

km 51+100 

pe o lungime de 6,3 km) - 

execuție 

17.468.828,71 15.121.398,93 100% - recepționat în 2022 

 

Reabilitare și modernizare 

DJ 117, Poduri, km 

17+000-21+180, L = 4,180 

km, județul Bacău - 

proiectare și execuție 

19.046.842,55 16.443.356,10 100% - recepționat în 2022 

 

Modernizare DJ 241 B, 

Pădureni - Godovana, km 

2+370 -17+800, județul 

Bacău - proiectare și 

execuție 

34.121.040,75 30.069.154,83 100% -recepționat în 2022 

 

Reabilitare și modernizare 

DJ 119, km 25+740 - 

27+993 la Ciucani, județul 

Bacău - proiectare și 

execuție 

5.820.459,72 5.284.795,35 100% - recepționat în 2022 

 

Reabilitare și modernizare 

DJ 252 C, Tătărăști -

Corbasca, km 8+022-

23+088, județul Bacău - 

proiectare și execuție 

60.149.395,30 39.101.624,57 65% 

 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea a III-a. Servicii publice   

297 

În baza Dispoziției privind constituirea Echipei de management și delegarea competențelor 

de derulare a obiectivelor de investiții aprobate la finanțare prin Programul național de investiții 

”Anghel Saligny”, persoanele din cadrul SPJD desemnate ca membri în echipa de implementare, au 

desfășurat următoarele activități: 

- au întocmit și transmis către Consiliul Județean Bacău documentele necesare pentru 

aprobarea cererilor de finanțare; 

- la obiectivele de investiții pentru care s-a obținut aprobarea cererilor de finanțare s-au 

întocmit documentațiile și s-au transmis către Consiliul Județean Bacău pentru a fi 

încărcate în platforma digitală, în vederea încheierii contractelor de finanțare cu MDLPA. 

Obiectivele de investiții aprobate pentru finanțare și pentru care urmează a fi semnate 

contractele de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” sunt următoarele:

 Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău - Faraoani, km 1+680 - km 12+300, 

județul Bacău (tronson Sărata - Nicolae Bălcescu, km 4+400 - km 10+466), județul Bacău; 

- Reabilitare și modernizare DJ 159, Dămienești - lim. Jud. Neamț, km 31+115 - km 

36+400, jud. Bacău; 

- Modernizare DJ 207F, DN 2F - Săucești, km 0+000 - km 3+254, jud. Bacău; 

- Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni 

(intersecție cu DJ 159), km 92+019 – km 97+424, jud. Bacău; 

- Modernizare DJ 252B, Gioseni - Pâncești, km 18+700 - km 30+100, județul Bacău. 
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4. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău îndrumă, coordonează şi controlează 

metodologic activitatea pentru 17 (șaptesprezece) Servicii Publice Comunitare Locale de Evidenţă a 

Persoanelor (SPCLEP) - pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă şi 93 (nouăzeci şi trei) de 

primării - numai pe linie de stare civilă. 

Activitățile Direcţiei au urmărit realizarea următoarelor obiective generale: 

- planificarea, organizarea și desfășurarea activităților specifice potrivit metodologiilor 

DEPABD; 

- asigurarea îndrumării, coordonării şi controlului metodologic al activităţii serviciilor 

publice comunitare locale de evidență a persoanelor/primăriilor din cadrul judeţului, atât 

pe linie de stare civilă, cât şi pe linie de evidenţa persoanelor; 

- realizarea activităților privind pregătirea continuă, de specialitate/domenii conexe, precum 

și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din subordine și coordonare; 

- respectarea principiului transparenţei, al aplicării unitare şi al autonomiei cu privire la 

liberul acces la informaţiile de interes public, cât și cu privire la petițiile cetățenilor; 

- gestionarea și utilizarea în condiții de legalitate, economicitate, eficiență și eficacitate a 

tuturor resurselor instituției; 

- dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial la nivelul instituției, care 

să asigure creșterea eficienței activităților desfășurate; 

- asigurarea sprijinului de specialitate U.A.T.-urilor de pe raza județului privind întocmirea 

documentației necesare înființării/funcționării de servicii publice comunitare locale de 

eviden ța a persoanelor; 

- implementarea Sistemului Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă 

(SIIEASC), având ca scop digitalizarea documentelor de stare civilă emise în ultimii 100 

ani, inclusiv stocarea electronică și gestiunea arhivistică a documentelor digitizate. 

Personalul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor îşi desfăşoară întreaga activitate, în 

baza planurilor de măsuri, acțiuni şi activităţi care au fost întocmite în raport cu volumul de muncă şi 

celelalte sarcini specifice, cu termene si responsabilităţi concrete conform Metodologiei DEPABD 

nr. 26/13.12.2018. S-au executat sarcini pe linia preluării în baza de date automată a tuturor 

modificărilor impuse de rezolvarea lucrărilor curente, verificarea de persoane la solicitarea 

instanţelor, parchetelor, lichidatorilor, activităţi de prevenire și popularizare a regimului de evidenţa 

populaţiei, verificări, avize conforme și aprobări în dosarele de stare civilă, activități specifice de 

informatică, de resurse umane şi juridice, de financiar-contabilitate şi aprovizionare tehnico-

materială. 

 

Managementul organizațional 

 

În considerarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, s-au desfășurat mai multe acivități pentru a sprijini funcționarea serviciilor 

de evidență a persoanelor din județ după cum urmează: 

UAT Filipești: 

- primăria Filipești prin adresa nr.1568/28.02.2022, a solicitat verificarea locației și a 

echipamentelor informatice necesare obținerii avizului de funcționare (în baza avizului de 

înființare al SPCLEP Filipești, emis de DEPABD București cu adresa 

nr.3468419/05.04.2021), iar instituția noastră prin adresa nr.1242/28.03.2022, a informat 

această primărie despre faptul că se va prezenta o comisie la sediul instituției. Astfel că, 

în data de 30.03.2022, la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale a comunei Filipești, 
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judeţul Bacău, s-a prezentat directorul executiv Nataşa-Gabriela Crîșmaru şi şeful de birou 

evidenţa persoanelor Cristina-Elena Galan din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor (DJEP) Bacău, precum şi comisar șef Ardei Gabriel, şeful Biroului Judeţean 

de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bacău, în vederea 

verificării locaţiei pentru obținerea avizului de funcționare al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Filipești, iar în acest sens s-a întocmit 

procesul-verbal de constatare nr.2615/30.03.2022, din care reiese faptul că se îndeplinesc 

condițiile de spațiu și echipamente informatice în vederea obținerii avizului de 

funcționare; 

- prin adresa nr.2650/01.04.2022, Primăria Filipești a înaintat documentația în vederea 

funcționării SPCLEP Filipești. În acest sens s-a întocmit Raportul DJEP BC nr. 

1942/4.04.2022, Proiectul de hotărâre al CJ Bacău privind modificarea arondării actuale 

a localităţilor judeţului Bacău la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a 

Persoanelor prin înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

al comunei Filipești, însoțit de Referatul de aprobare al președintelui CJ Bacău 

nr.9496/14.04.2022, și cu adresa nr.1909/19.04.2022 s-au înaintat la DEPABD București, 

în vederea obținerii avizului de fucționare al SPCLEP Filipești; 

- prin adresa nr.3492236/15.06.2022, DEPABD București a avizat funcționarea SPCLEP 

Filipești, iar în data de 16.06.2022, un delegat din partea DJEP Bacău a mers la DEPABD 

și a ridicat avizul de funcționare, cât și ștampila și ștanța timbru sec prevăzute de 

dispozițiile art.23 alin. (1) din OG nr.84/2001; 

- ulterior, cu adresa nr.3442/1/17.06.2022, s-a solicitat Consiliului Județean Bacău ca, pe 

ordinea de zi a ședinței ordinare convocată pentru luna iunie 2022, să fie înscris Proiectul 

de Hotărâre privind modificarea arondării actuale a localităților județului Bacău la 

Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor (SPCLEP), începând cu 

data de 01.07.2022, ca urmare a înființării și avizării funcționării SPCLEP Filipești 

(trecerea comunelor Berești-Bistrița, Itești și Filipești de la DPEP a mun. Bacău la 

SPCLEP Filipești), în conformitate cu prevederile art.196 alin.(1) lit. a), art.173 alin.(1) 

lit. d) și alin.(5) lit. k) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, art.25 alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.84/2001, precum și a 

AVIZULUI DEPABD București nr.3492236/15.06.2022, iar în sedința din iunie 2022 s-

a aprobat; 

- cu adresa nr.3442/20.06.2022 s-a solicitat DEPABD București funcționarea efectivă a 

SPCLEP Filipești începând cu data de 01.07.2022 și acordarea de parole pentru RNEP și 

SNIEP celor trei angajați ai SPCLEP Filipești, iar cu adresa nr.3442/2/17.06.2022 s-a 

solicitat DPEP Bacău desemnarea a doi lucrători, care să coordoneze activitatea SPCLEP 

Filipești pe o perioadă de minim 2 luni. La data de 1 iulie 2022, a început funcționarea 

SPCLEP Filipești, iar în luna decembrie s-a executat un control și la acest serviciu. 

UAT Corbasca: 

Urmarea adresei Instituției Prefectului Județului Bacău nr.18992/21.09.2022, prin care s-a 

informat instituția noastră despre faptul că se dorește trecerea comunei de la SPCLEP Sascut la 

SPCLEP Răcăciuni, DJEP a desfășurat următoarele activități: 

- prin adresa nr.5957/26.09.2022, s-a transmis Prefecturii Bacău faptul că instituția noastră 

consideră că este oportună solicitarea comunei Corbasca privind rearondarea acesteia de 

la SPCLEP Sascut la SPCLEP Răcăciuni, însă, în acest sens, este obligatoriu acordul în 

scris al Primăriei Răcăciuni; 

- Prin adresa nr.11869/14.11.2022, Primăria Răcăciuni a înaintat acordul și documentația 

în vederea arondării comunei Corbasca la SPCLEP Răcăciuni de la SPCLEP Sascut. În 

acest sens, s-a întocmit Raportul DJEP Bacău nr.7190/18.11.2022, Proiectul de hotărâre 

al CJ Bacău privind modificarea arondării actuale a localităţilor judeţului Bacău la 

Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP), prin trecerea 
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comunei Corbasca de la SPCLEP Sascut la SPCLEP Răcăciuni, însoțit de Referatul de 

aprobare al președintelui CJ Bacău nr.29274/23.11.2022, iar cu adresa nr.7108/28.11.2022 

s-au înaintat la DGEP (fostă DEPABD București), în vederea obținerii avizului privind 

modificarea arondării actuale a localităților județului Bacău la Serviciile Publice 

Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor, prin trecerea comunei Corbasca de la 

SPCLEP Sascut la S.P.C.L.E.P. Răcăciuni. 

UAT Poduri: 

- în data de 24.11.2022, conform Procesului-verbal de constatare nr.11084 din aceeași dată, 

încheiat la sediul Consiliului Local al com. Poduri, judeţul Bacău, comisia formată din 

şeful Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor 

Bacău, Ardei Gabriel, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Bacău, Nataşa-Gabriela CRÎŞMARU și şeful Biroului Evidenţa Persoanelor, Cristina-

Elena GALAN din cadrul aceleiași instituții, s-au reunit din nou în vederea verificării 

aspectelor recomandate în Procesul-verbal de constatare nr.10089/08.07.2020, privind 

amenajarea locaţiei şi achiziționarea logisticii, în vederea obţinerii avizului de funcţionare 

al SPCLEP Poduri și s-a constatat că există spațiu dotat cu mobilier, cât și cu echipamente 

informatice necesare funcționării serviciului, conform Ghidului privind 

amenajarea/dotarea minimală a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciile 

Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor;  

- totodată, conform Îndrumării DEPABD nr.18/12.11.2021, în data de 20.12.2022, la 

nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău a avut loc testarea 

cunoştinţelor teoretice, cât şi cele practice ale angajaților SPCLEP Poduri, întrucât aceștia 

au terminat perioada de instruire de 2 luni de la Moinești, cât și în vederea atribuirii 

contului de utilizator, parolei şi codului de operator pentru Portalul central şi pentru 

actualizarea datelor în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, prin aplicaţia SNIEP 

și au promovat, conform procesului verbal nr.7746/20.12.2022; 

- ulterior, prin adresa nr.11507/20.12.2022, Primăria Poduri a înaintat documentația în 

vederea funcționării SPCLEP Poduri. În acest sens, s-a întocmit Raportul DJEP Bacău 

nr.7808/20.12.2022, Proiectul de hotărâre al CJ Bacău privind modificarea arondării 

actuale a localităţilor judeţului Bacău la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă 

a Persoanelor, prin înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor al comunei Poduri, Referatul de aprobare al Președintelui CJ Bacău 

nr.32562/22.12.2022 și cu adresa nr.7806/28.12.2022, s-au înaintat la DGEP București, în 

vederea obținerii avizului de funcționare a SPCLEP Poduri. 

S-au efectuat 19 controale: 2 pe documente clasificate și 17 pe linie de management (stare 

civila și evidența persoanelor) la SPCLEP-urile din județ. 

În urma acestora s-augăsit deficiențe, printre care:  

- planurile de activități și analizele de evaluare ale activității sunt întocmite, însă nu sunt 

denumite în conformitate cu Metodologia DEPABD nr. 26/13.12.2018, nu sunt 

monitorizate (Răcăciuni, Onești, Slanic Moldova și Mărgineni), la nivelul SPCLEP Tg. 

Ocna nu sunt aprobate de coordonatorul activității din partea autorității publice locale, 

respectiv secretarul general al UAT; la nivelul SPCLEP Filipești nu s-a întocmit Planul de 

activităţi pentru trim. III, pentru trim. IV s-a întocmit la data de 05.12.2022 și nu la 

sfârșitul trim.III, adică la sfârșitul lunii septembrie, iar Analiza de evaluare a activităților 

pentru trim.III 2022, care trebuia întocmită în prima decadă a lunii octombrie nu s-a 

întocmit. 

- fișele de post ale lucrătorilor SPCLEP cuprind activități care nu se mai desfașoară conform 

legislației în vigoare, nu cuprind delegarea de atribuții și nici nu există o dispoziție cu 

privire la înlocuirea persoanelor respective pe perioada CO si CM (Podu Turcului, Sascut 

și Tamași); Fișele de post ale angajaților SPCLEP (Comănești și Palanca) nu conțin 
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atribuția de avizare a cererilor pentru acte de identitate și a mențiunilor de reședință sau 

sunt neactualizate după promovarea în grad a personalului (Comănești ), etc. ; 

- nu există nicio dispoziție privind responsabilul SPCLEP (Sascut); 

- nu există dispoziții emise de primarul în funcție în actualul mandat pentru a desemna 

persoanele care să constate și să aplice sancțiuni contravenționale pe linie de evidență a 

persoanelor, în conformitate cu OUG 97/2005  (Secuieni și Tamași); 

- după controlul de stare civilă efectuat de lucrătorii de stare civilă de la DJEP Bc., actele 

de stare civilă întocmite în registru nu erau semnate și parafate (Filipești); 

- registre de stare civilă ex. II finalizate complet și nepredat la DJEP Bacău, conform legii 

119/1996 republicată cu modificările și completările anterioare (Filipești). 

- urmare adresei nr. 23073/20.09.2022 a Serviciului de Corp Control, managementul 

calității din CJ Bacău la data de 28.09.2022, s-a desfășurat o acțiune de documentare 

conform Procedurii operaționale a CJ Bacău, privind activitatea de control PO-13-01, 

Ediția I, Rev.I. Ulterior, prin adresa nr. 24544/10.10.2022, înregistrată la noi cu nr. 

6385/12.10.2022, s-a transmis Nota de constatare nr. 24543/10.10.2022 și s-a solicitat 

punctul de vedere al DJEP Bacău privind aspectele constatate. Prin adresa nr. 

6385/17.10.2022 transmisă prin e-mail, DJEP Bacău. a comunicat punctele de vedere 

privind aspectele constatate de comisia desemnată să efectueze acțiunea de documentare. 

Apoi, Consiliul Județean Bacău a transmis Nota de informare nr. 26140/25.10.2022 

privind acțiunea de documentare efectuată la DJEP Bacău, care cuprindea 

propuneri/recomandări de îmbunătățire a activității, urmând ca acestea să fie formulate 

până la sfârșitul lunii ianuarie 2023; 

- s-au desfășurat 10 instruiri după cum urmează: 3 evidența persoanelor, 2 stare civilă, 2 

documente clasificate, 2 furnizări date conform RE 679 și 1 anticorupție, la data de 

22.07.2022 cu ocazia instruirii trim. III 2022, când DGAB Bacău a trimis  2 persoane, care 

au efectuat o instruire pe linia prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie.  

- au fost înregistrate 29 petiţii, toate fiind rezolvate în termen;  

- au fost înregistrate 16 cereri cu privire la datele de interes public (L 544/2001), fiind 

rezolvate în termen; 

În privinţa organizării şi desfăşurării activităţii de audienţă a cetăţenilor, în anul 2022, la 

nivelul DJEP Bacău, s-au desfăşurat 506 audienţe, şi putem spune că majoritatea cetăţenilor au 

solicitat: 

- consiliere cu privire la documentele de stare civilă întocmite în străinătate; 

- urgentarea transcrierii certificatelor de stare civilă; 

- consiliere schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare acte de stare civilă etc; 

În condica pentru sugestii şi reclamaţii, în anul 2022, nu au existat reclamaţii.  

S-a întocmit planul de măsuri şi acţiuni al DJEP Bacău pentru anul 2023, nr. 7985/29.12.2022, 

cât  şi Planul de activități pentru sem. I 2023, nr.7984/29.12.2022. Alte activități: 

- implementarea proiectului Sistemului Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare 

Civilă (SIIEASC), proiect pentru care s-a semnat contractul de finanţare la nivel DEPABD 

Bucureşti; 

- prima etapă realizată de DJEP Bacău. până la data de 1.04.2019, a fost o inventariere după 

un model standard a unui număr de 2.700.000.de acte de stare civilă, aferente unei 

perioade de 100 ani (1919 - 2018); 

- următoarea etapă a fost scanarea urmată de verificare și digitizare, etape coordonate de 

DEPABD și programate inițial pentru anul 2020, însă, din cauza pandemiei cu 

coronavirus, s-au realizat și finalizat la sfârșitul anului 2021; 

- în perioada 28.03.2022 - 01.04.2022, 3 lucrători din cadrul DJEP Bacău au participat la 

sesiunea de pregătire profesională privind modalitatea de utilizare și funcționare a 

sistemului SIIEASC, organizată în mun. București; 

- în luna mai 2022, au fost desemnate alte 6 persoane pentru accesarea SIIEASC; 
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- o parte din U.A.T.- urile județului au fost dotate cu stații de lucru (calculator, scanner și 

imprimantă), urmând ca starea civilă să funcționeze în sistem digitizat începând cu 1 

octombrie 2023; 

- în luna iunie a avut loc testarea SIIEASC la DJEP Bacău folosind o naștere fictivă; 

- SIIEASC - Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă este un 

proiect derulat de MAI, care presupune digitizarea actelor de stare civilă din ultimii 100 

de ani și asigurarea accesului facil al  cetățeanului la serviciile de stare civilă. 

 

Evidența Persoanelor 

  Pentru realizarea coordonării şi controlului metodologic al activităţii serviciilor publice 

comunitare locale de evidenţa persoanelor s-au avut în vedere următoarele: 

- transmiterea către SPCLEP a tuturor dispoziţiilor primite de la DGEP sau MAI, în vederea 

prelucrării şi aplicării prevederilor acestora; 

- îndrumarea şi coordonarea metodologică a activităţilor necesare ducerii 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; 

- punerea în legalitate a asistaţilor din unităţile de ocrotire şi protecţie socială; 

- reducerea expiraţilor; 

- întocmirea analizelor trimestriale referitoare la activitățile desfășurate pentru punerea în 

aplicare a Planului de măsuri DEPABD privind stabilirea domiciliului în România a 

cetăţenilor români, originari din Republica Moldova și Ucraina; 

- activităţi desfăşurate împreună cu conducerea DJEP şi BJABDEP Bacău, respectiv 

acordarea de sprijin Primăriilor Filipești și Poduri ( care au aviz de înființare a SPCLEP), 

precum și altor primării, în vederea înființării de servicii publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor.   

În acest sens, în anul 2022 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- în conformitate cu prevederile art.7 lit. b) din OUG nr.84/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare și a Procedurii de control PS-DGEP-SC-26 a DEPABD București, 

lucrătorii biroului au executat controale tematice pe linie de evidenţa persoanelor la 

S.P.C.L.E.P.-uri, iar constatările şi măsurile dispuse au fost aduse la cunoştinţă atât 

primarilor, cât şi secretarilor unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora 

funcţionează.  

Controalele pe linie de evidenţa persoanelor la SPCLEP - urile din judeţ, s-au executat în baza 

Graficului nr. 200/06.01.2022, privind planificarea anuală a controalelor metodologice pe linie de 

evidenţă a persoanelor în anul 2022, întocmit de conducerea Direcţiei, avizat de secretarul general al 

județului şi aprobat de președintele Consiliului Judeţean Bacău.  

Astfel că, în anul 2022 au fost planificate 16 controale conform graficului sus-menţionat și s-

au executat 17, la următoarele S.P.C.L.E.P.: Bacău, Buhuşi, Comănești, Dărmănești, Dofteana, 

Mărgineni, Moinești, Oneşti, Palanca, Podu Turcului, Răcăciuni, Sascut, Secuieni, Slănic Moldova, 

Tamași, Tg. Ocna și Filipești (care a început să funcționeze începând cu data de 01.07.2022). 

În toate situațiile, controlul s-a efectuat în baza unui Plan de control tematic metodologic, 

întocmit conform Procedurii de control PS-DGEP-SC-26, aprobat de conducerea D.J.E.P. Bacău şi 

transmis anterior controlului la S.P.C.L.E.P -ul respectiv şi unităţii administrativ teritoriale. 

La toate S.P.C.L.E.P.-urile controlate, s-a constatat că lucrătorii cunosc şi aplică corect 

legislaţia pe linie de evidenţa persoanelor şi dispoziţiile primite de la DGEP, însă au fost identificate 

câteva deficienţe/nereguli, din care unele s-au remediat pe timpul controlului, iar pentru celelalte s-

au dispus măsuri şi termene de remediere. 
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Astfel că, la finalul controalelor, membrii comisiei de control au întocmit note de constatare 

ce conţin detaliat deficienţele/neregulile identificate pentru fiecare obiectiv stabilit prin planurile de 

control aprobate, acestea fiind aduse la cunoştinţă şefului şi personalului controlat, pe bază de 

semnătură, iar un exemplar al acestora s-a înmânat şefului/responsabilului serviciului. 

Ulterior, în termen de 30 de zile, s-au întocmit rapoartele de control care cuprind principalele 

realizări ale structurii controlate, deficienţele şi neregulile constatate însoțit de Planul cu măsuri 

pentru remedierea deficiențelor şi îmbunătățirea activităților, care s-au înaintat aprobării conducerii 

şi au fost aduse la cunoştinţă atât autorităţilor locale în subordinea cărora funcţionează serviciul local 

supus controlului cât şi serviciului respectiv, pentru implementarea măsurilor dispuse, spre exemplu: 

- în unele cazuri, în Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru 

stabilirea reşedinţei, rubrica privind data eliberării actului de identitate din acest registru 

nu este completată, deşi actele de identitate în cauză au fost eliberate titularilor (Moinești); 

- la majoritatea serviciilor controlate s-au identificat acte de stare civilă (naşteri, căsătorii şi 

decese) care erau actualizate eronat în RNEP (fie numărul actului, data sau locul faptului 

juridic) sau nu erau actualizate; 

- nu s-au înaintat la DJEP 3 declarații cu privire la pierderea CI, în vederea introducerii în 

SINS (1 Răcăciuni, 1 Mărgineni și 1 Sascut); 

- la nivelul S.P.C.L.E.P. Filipești, D.P.C.L.E.P. Onești și S.P.C.L.E.P. Tamași au fost 

identificate câteva cereri pentru eliberarea actelor de identitate/stabilirea reședinței care 

nu au fost avizate de șeful serviciului; 

- la nivelul S.P.C.L.E.P. Dărmănești s-a identificat o cerere pentru eliberarea actului de 

identitate care era anulată, deoarece solicitanta nu îndeplinea condițiile legale, respectiv 

împlinirea vârstei de 14 ani conform art.51 din HG nr.295/2021, însă solicitanta nu a fost 

înștiințată în scris prin decizie de respingere a cererii, conform prevederilor art.85 alin.(2) 

din același act normativ; 

- au fost identificate câteva cereri care nu erau completate la rubrica ”Actualizat baza de 

date și procesat datele” (Palanca și Filipești); 

- în unele cazuri, pe cererile de eliberare a actelor de identitate ca urmare a schimbării 

domiciliului din străinătate în România nu au fost completate la rubrica ,,Alte mențiuni” 

datele rezultate din verificările efectuate în portalul Registrului Național de Evidență a 

Pașapoartelor Simple, astfel cum stabilesc prevederile art.4 8 alin. (1) lit.o din Anexa nr.1 

la H.G. nr.295/2021, precum și a celor transmise prin Îndrumarea DEPABD nr. 

23/26.11.2018 Cap V lit. a) și b) din Instrucțiunile comune DEPABD/DGP nr. 

3213468/281038î8/02.03.2020 (Buhuși, Onești, Secuieni și Slănic Moldova); 

- au fost identificate câteva cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind 

stabilirea reşedinţei, care nu au fost completate la rubrica ,”Alte mențiuni” cu informația 

privitoare la faptul că persoana locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care declară că 

are locuința secundară, astfel cum au fost transmise îndrumări de către DEPABD 

București prin Dispozițiile având numerele 3215171/31.08.2020, respectiv 

3215180/01.09.2020 (Dărmănești, Dofteana, Mărgineni, Secuieni și Slănic Moldova); 

- la completarea unor cărţi de identitate provizorii nu s-a respectat ”Procedura de sistem 

privind desfășurarea activităților pentru eliberarea cărţilor de identitate provizorii”, COD: 

PS-DEPABD–SCEP-101 (Comănești, Filipești, Mărgineni și Podu Turcului); 

- la nivelul SPCLEP Dofteana, s-a identificat o lucrare primită de la Cabinet de Avocat, 

prin care s-a solicitat domiciliul unei persoane, răspunsul s-a înaintat în mod eronat 

cabinetului; acesta trebuia înaintat instanţei de judecată, iar cabinetul înştiinţat cu privire 

la acest lucru; 

- distrugerea colturilor actelor de identitate s-a realizat lunar/trimestrial și nu semestrial, 

cum prevăd normele metodologice, respectiv art.81 alin.(5) din HG 295/2021 (Răcăciuni), 

sau nu s-a realizat deloc (Palanca); 
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- o colaborare foarte bună, permanentă şi eficientă s-a înregistrat între D.J.E.P. Bacău şi 

Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bacău, 

specialiştii acestui birou deplasându-se periodic la S.P.C.L.E.P., pentru a acorda sprijin de 

specialitate lucrătorilor desemnaţi să execute activităţile specifice pe linie de informatică, 

monitorizând permanent fluxul privind emiterea cărţilor de identitate, urmărind indicatorii 

de coerenţă a datelor, implementând măsuri de protecţie, securitate şi creştere a calităţii 

datelor la nivelul bazelor de date locale; 

- conform atribuţiilor ce le revin, lucrătorii biroului au efectuat, în perioada analizată, 8359 

verificări în Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor, respectându-se prevederile 

legale în vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date; 

- au fost verificate, în baza central, un număr de 2795 comunicări pentru obţinerea statutului 

de CRDS şi au fost înaintate la DEPABD 63 cereri pentru emiterea certificatelor de 

atestare a 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; 

- s-au desfăşurat activităţi pentru punerea în legalitate, cu acte de identitate, a persoanelor 

internate în unităţi de ocrotire şi de protecţie socială (40 controale executate, ocazie cu 

care au fost puse în legalitate 103 persoane); 

- pentru persoanele aflate în detenţie în Spitalul Penitenciar Târgu Ocna, s-au efectuat 5 

deplasări cu camera mobilă şi au fost puse în legalitate 13 persoane cu acte de identitate; 

- având în vedere faptul că activitatea principală a S.P.C.L.E.P. este punerea în legalitate cu 

acte de identitate a cetăţenilor din raza de competenţă, 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 S.P.C.L.E.P. pentru punerea în legalitate cu acte de identitate valabile; 

- pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de identitate valabile, s-au 

efectuat deplasări cu camera mobilă la domiciliul persoanelor bolnave, netransportabile, 

în comunele arondate şi, în special, la cele situate la distanţe mai mari faţă de sediul 

S.P.C.L.E.P. (397 deplasări cu camera mobilă de preluat imagini, ocazie cu care au fost 

puse în legalitate un număr de 1835 persoane); 

Conform Planului de măsuri D.J.E.P. (fostă D.E.P.A.B.D.) București nr. 3458824 din 

15.07.2022, BJABDEP Bacău a transmis listele nominale și invitațiile generate, privind persoanele 

care au domiciliul în România și dețin act de identitate cu termen de valabilitate expirat, precum și 

persoanele care nu au solicitat eliberarea primului act de identitate, până la data de 30.09.2022, și care 

nu au asociate în RNEP mențiuni din categoria ”restanțier”, în număr de 26038, iar instituția noastră 

a transmis fișierele de referință SPCLEP-urilor de pe raza județului, în vederea desfășurării 

activităților prevăzute în planul de măsuri, solicitând, totodată, raportare lunară în ceea ce privește 

activitățile desfășurate, rezultând următoarele: S.P.C.L.E.P.-urile au înaintat invitațiile cu sprijinul 

Autorităților Publice Locale/Poliția Locală/Poștă, iar în urma verificărilor în RNEP, la actele de stare 

civilă, baza de pașapoarte, în teren, etc., s-au efectuat 16764 de menţiuni în modulul ”Informaţii 

asociate persoanei” al aplicaţiei (4243 plecați în străinătate, 602 alte adrese, 30 posibil decedați, 112 

arestați, 912 necunoscuți la adresă, 8 adrese inexistente, 1 spital și 10856 invitați), iar pentru 9274 de 

persoane situaţia s-a clarificat, astfel încât a fost actualizat RNEP, cu următoarele date: 8872 s-au pus 

în legalitate cu un nou act de identitate, 42 decedate, 360 au dobândit statutul de CRDS. Au fost 

efectuate un număr de 30821 verificări, din care 26038 în R.N.E.P - fişe de evidenţă locală, 145 în 

registrele de stare civilă, 450 în evidenţele de paşapoarte, 108 la penitenciare. 

În perioada analizată, lucrătorii de evidență a persoanelor, potrivit prevederilor OUG nr. 

97/2005 republicată, au aplicat 8 amenzi în valoare de 372 lei. 
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În conformitate cu atribuţiile ce revin D.J.E.P., lucrătorii biroului au monitorizat 

activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurată de către cele 17 servicii locale, 

centralizând lunar şi înaintând la DGEP București, statistica activităţii de evidenţa persoanelor. 

Astfel, în anul 2022, au fost eliberate 82.032 de acte de identitate (cu 12.376 mai multe 

faţă de anul 2021), din care 80.456 ( + 12.798 faţă de 2021) C.I. şi 1.576 (422 faţă de 2021) C.I.P. 

 

C.I. - carte de identitate 

C.I.P. - carte de identitate provizorie 

 

Numărul de persoane restanţiere existent, la sfârşitul anului 2022, 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. 

Conform Planului de Măsuri nr.3447199 din 21.04.2021, pe linia stabilirii domiciliului în 

România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova și Ucraina, s-a întocmit și înaintat la 

DEPABD București analiza trimestrială referitoare la activitățile desfășurate la nivelul județului, 

privind cetăţenii români originari din Republica Moldova și Ucraina, care și-au stabilit domiciliul în 

județul Bacău. 

La nivelul biroului judeţean de evidenţa persoanelor, s-au înregistrat 12 petiţii în materie de 

evidența persoanelor şi 1 răspuns cu privire la liberul acces la informaţiile cu caracter public, conform 

Legii  nr. 544/2001, care au fost rezolvate în termenul legal. 

În anul 2022 nu au fost depistate acte de identitate emise cu substituire de persoană.  

Activitatea lucrătorilor de evidenţa persoanelor s-a desfăşurat într-un climat de muncă 

corespunzător, guvernat de norme care au asigurat respectarea şi aplicarea întocmai a prevederilor 

legale, a demnităţii umane, a responsabilităţii profesionale, a obiectivităţii, deschiderii şi 

disponibilităţii şi, nu în ultimul rând, al comunicării directe, eficiente între membrii colectivului. 

În perioada supusă evaluării, nu au fost înregistrate sesizări ale cetăţenilor cu privire la 

activitatea lucrătorilor biroului, aceştia nu au fost implicaţi în evenimente rutiere sau de alta natură, 

desfăşurându-si activitatea corespunzător atribuţiilor ce le revin din fişa postului. 

 

Starea civilă 

 

Serviciul stare civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău a 

desfăşurat, în anul 2022, activităţi de îndrumare şi control pe linie de stare civilă la serviciile publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi primăriile din judeţ.   

Controalele pe stare civilă s-au executat în baza graficului nr. 324 din 12.01.2022, întocmit 

de Directorul executiv al D.J.E.P. Bacău, avizat de Secretarul General al Judeţului şi aprobat de 

Preşedintele Consiliului Judeţean. 

S-au efectuat 93 controale la municipii, orașe si localități.  

Obiectivele urmărite au constat în: 

Anul Total acte de 

identitate 

C.I. C.I.P. 

2021 69.656 67.658 1.998 

2022 82.032 80.456 1.576 
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- modul în care ofiţerii de stare civilă îşi îndeplinesc atribuţiile în materie de stare civilă; 

- respectarea prevederilor legale privind înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă; 

- urmărirea modului de transmitere a comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni 

români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români;  

- urmărirea modului de transmitere a colțurilor actelor de identitate ale persoanelor 

decedate; 

- înregistrarea, operarea şi comunicarea menţiunilor; 

- urmărirea modului de evidenţiere şi de folosire a certificatelor de stare civilă; 

- asigurarea securităţii documentelor de stare civilă, etc. 

La nivelul județului Bacău s-au înregistrat 20818 acte de stare civilă, din care: 

- de naştere - 7423; 

- de căsătorie - 4519; 

- de decese - 8876. 

Înregistrarea actelor de stare civilă în 2022, comparativ cu 2021 se prezintă astfel: 

 

Acte de stare civilă 2021 2022 

De naştere 7832 7423 

De căsătorie 4327 4519 

De deces 10854 8876 

Total 23013 20818 

 

Constatările rezultate, în urma controalelor la SPCLEP-uri/primării şi măsurile stabilite pentru 

remedierea unor deficienţe, au fost consemnate în procesele-verbale, întocmite conform modelului 

prevăzut în Anexa nr. 8 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de 

stare civilă, aprobată prin H.G.nr.64/2011. 

Principalele nereguli şi deficienţe constatate la controale au fost următoarele: 

- necomunicarea, în termenul legal de 10 zile, a modificărilor intervenite în statutul civil, 

fie ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă, fie dispusă printr-o hotărâre 

judecătorească definitive, ori printr-un act administrativ al unei autorităţi publice, 

încălcându-se, astfel, prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, cu privire la 

actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 10, 

lit. e) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare 

civilă, aprobată prin H.G.nr.64/2011. Aceste nereguli s-au constatat la Primăriile: Negri, 

Huruiești, Livezi, Sănduleni, Filipești, Hemeiuș, Solonț, Scorțeni, Orbeni, Strugari, Itești, 

Corbasca, Agăș, Coțofănești, Pâncești, Ungureni, Ghimeș Făget și Urechești și s-au 

stabilit măsuri, astfel că, într-un termen cât mai scurt, modificările intervenite în statutul 

civil al persoanelor au fost comunicate către serviciile publice comunitare locale sau 

primării. Ofițerul de stare civilă din cadrul Primăriei comunei Itești a fost sancționat 

contravențional, potrivit art. 63 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 119/1996, cu amendă, întrucât 

în anul 2021, pentru aceeași abatere, a fost sancționat cu avertisment, iar ofițerul de stare 

civilă din cadrul Primăriei comunei Corbasca, pentru această abatere a fost sancționat cu 

avertisment, potrivit art. 7 din O.G. nr.2/2001;  

- acte de stare civilă (naştere, căsătorie şi deces) înregistrate cu erori materiale; pentru 

îndreptarea acestora au fost stabilite măsuri de rectificare a acestor acte de stare civilă 

(conform prevederilor art. 58 alin.(1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare); cele mai multe acte de stare 

civilă înregistrate cu erori materiale s-au găsit la Serviciul de stare civilă a Direcției 

Publice de Evidență a Persoanelor a municipiului Bacău, în număr de 54; 

- tot la nivelul Serviciului de stare civilă din cadrul Direcției Publice de Evidență a 

Persoanelor a municipiului Bacău, nu s-au întreprins demersuri pentru introducerea 
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Registrului Național de Evidență a Persoanelor, în vederea identificării și verificării 

persoanelor, cu ocazia înregistrării actelor și faptelor de stare civilă. Această constatare a 

fost evidențiată și în procesele verbale de control din anii anteriori, au fost dispuse măsuri 

în acest sens, măsuri care nu au fost îndeplinite. 

Concluziile desprinse din controalele efectuate arată că, majoritatea funcţionarilor publici 

delegaţi, ca ofiţeri de stare civilă, prin dispoziţiile primarilor, îşi îndeplinesc, în mod corect, 

atribuţiile (cu câteva excepţii prezentate anterior) şi că la majoritatea primăriilor sunt create condiţii 

corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii de stare civilă, de păstrare şi conservare în condiţii 

optime şi de securitate a documentelor de stare civilă. 

 

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 și a Legii nr. 105 din 20.04.2022 

 

În perioada 3 ianuarie - 31 decembrie 2022, au fost înregistrate 74 dosare prin care s-asolicitat 

schimbarea numelui şi/sau a prenumelui. Din acestea, 61 au fost aprobate de Preşedintele Consiliului 

judeţean Bacău, 3 dosare au fost restituite pentru completare sau pentru altă procedură de urmat, 1 

dosar respins, iar 9 dosare sunt în curs de rezolvare. 

 

Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile/conforme pentru transcrierea în 

actele de stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă/ extraselor multi-lingve 

de stare civilă ale cetăţenilor români, procurate din străinătate 

 

În cursul anului 2022,un număr de 3924 dosare au fost verificate de către personalul de stare 

civilă, din care 3588 au fost avizate prealabil/conform în vederea transcrierii, 52 au fost  restituite în 

vederea completării cu anumite documente, conform prevederilor legale în materie, iar 284 dosare 

sunt în curs de soluționare. În acest număr intră și dosarele de transcriere pentru care s-au aplicat 

dispozițiile Legii nr. 14 din 12.01.2018, privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2016 (cetățenii moldoveni 

care au dobândit cetățenia română și au domiciliul în străinătate). 

 

Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile/conforme pentru rectificarea 

actelor de stare civilă 

 

În anul 2022 au fost verificate 474dosare de rectificare, din care 445 au fost avizate 

prealabil/conform, în vederea rectificării prin dispoziţia primarului unităţii administrativ-

teritoriale,12 dosare au fost restituite pentru neîndeplinirea condiţiilor legale, iar 17 dosare sunt în 

curs de soluționare. 

 

Verificarea dosarelor şi aprobarea cererilor privind modificările intervenite în statutul 

civil sau cu privire la nume, produse în străinătate, atribuție nouă, conform art. 44 din Legea 

nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată prin Legea nr. 105 din 

20 aprilie 2022 

 

Au fost verificate 129 de dosare de înscriere a mențiunilor intervenite în străinătate din care 

116 au fost aprobate, 3 dosare au fost restituite iar 10 dosare sunt în lucru. 

  

Verificarea dosarelor şi emiterea avizului conform pentru înregistrarea tardivă a 

naşterii, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 33 din 28 iunie 2016 

 

Au fost verificate 70 de dosare, din care pentru 69 au fost emise avize conforme în vederea 

înregistrării tardive a naşterii, cu aprobarea primarului, iar unul este în curs de soluționare. 
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Completarea Formularului E 401 (partea B) - “Atestat privind componenţa familiei în 

vederea acordării prestaţiilor familiale” 

 

La solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Bacău - Compartiment Migrare 

Europeană, Serviciul Stare Civilă a completat acestei instituţii un număr de 51 Formulare E 401 

pentru lucrătorii cetăţeni români care au domiciliul în România şi care îşi desfăşoară activitatea în 

alte state membre ale Uniunii Europene.  

 

Dovezi privind înregistrarea actelor de stare civilă (anexa 9) și extrase multi-lingve de 

pe actele de stare civilă, solicitate de Ministerul Afacerilor Externe prin DGEP şi comunicate 

de primării prin Serviciul Stare Civilă al DJEP Bacău 

  

În anul 2022 au fost 28 de solicitări de dovezi privind înregistrarea actelor de stare civilă 

(anexa 9) și 16 extrase multilingve ale actelor de stare civilă, care au fost înaintate la DGEP și, apoi, 

prin MAE la cetațenii români din strainătate. 

 

Atribuirea CNP în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date biometrice 

incluse 

  

În baza Radiogramei DEPABD nr. 2034566 din 7 ianuarie 2010, au fost 5 solicitări de 

atribuire a CNP, în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date biometrice incluse. 

Au fost reatribuite 52 C.N.P. în locul celor acordate şi înscrise greşit în actele de stare civilă 

de către ofiţerul de stare civilă, cu avizul D.J.E.P., conform H.G. nr. 295 din 10.03.2021. 

 

Monitorizarea naşterilor din judeţul Bacău 

 

Activitatea de monitorizare a naşterilor din judeţ s-a desfăşurat lunar şi trimestrial, în sensul 

că s-a confruntat situaţia certificatelor medicale constatatoare ale născuţilor vii transmisă de Direcţia 

de Sănătate Publică Bacău cu situaţia actelor de naştere înregistrate la serviciile publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor/primării. S-au luat în calcul naşterile din maternităţile de stat, din 

clinicile private, precum şi cele de la cabinetele medicale individuale. 

Astfel, în cursul anului 2022, s-au născut 4804 copii şi au fost înregistraţi în registrele de stare 

civilă 5031 copii, întrucât în acest număr intră şi o parte din copiii născuţi în anul 2021.  

 

Eliberări extrase pentru uz oficial de pe actele de stare de stare civilă, ex. II 

 

La cererea autorităţilor administraţiei publice, au fost eliberate de 976 extrase pentru uz oficial 

de pe actele de stare civilă, ex. II.  

 

Operarea menţiunilor 

 

Din totalul de 29242 comunicări de menţiuni ( 3727 rămase din 2021 şi 25515 din 2022) 

înregistrate în registrul intrare-ieşire, au fost operate 24973 de menţiuni şi au rămas neoperate la 

sfârşitul anului 4269 menţiuni.  

În anul 2022 au fost operate 15 menţiuni de redobândire a cetăţeniei române și 15 menţiuni 

de renunţare la cetăţenia română. 

 

Soluţionarea petiţiilor 

 

În anul 2022 au fost înregistrate și soluționate un număr de 15 petiții în materie de stare civilă. 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

Partea a III-a. Servicii publice   

309 

 

Alocarea din Registrul Unic a numerelor certificatelor de divorţ 

 

În anul 2022 au fost alocate 57 de numere din Registrul Unic al certificatelor de divorţ de 

către DJEP Bacău pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţ. 

 

Au fost înregistrate la nivelul judeţului 57 căsătorii mixte 
 

Situaţia gestionării registrelor şi certificatelor de stare civilă, la nivelul DJEP Bacău se 

prezintă în felul următor: 

 

Gestiunea certificatelor de stare civilă: 

 

 Specificaţii Naştere Căsătorie Deces Total 

1. Stoc la data de 03.01.2022 55125 22650 50975 128750 

2. Nr. certificate ridicate de la 

DGEP de către DJEP în anul 

2022 

0 0 0 0 

3. Nr. certificate ridicate de la 

DJEP Bacău de către primării 

în anul 2022 

35675 9900 13400 58975 

4. Stoc certificate la data de 

31.12.2022 

19450 12750 37575 69775 

 

Gestiunea extraselor multilingve de stare civilă: 

 

 Specificaţii Naştere Căsătorie Deces Total 

1. Stoc la data de 03.01.2022 14115 6325 885 21325 

2. Nr. extrase multilingve 

ridicate de la DGEP de către 

DJEP în anul 2022 

- - - - 

3. Nr. extrase multilingve 

ridicate de la DJEP Bacău de 

către primării în anul 2022 

1590 230 10 1830 

4. Stoc extrase multilingve la 

data de 31.12.2022 

12525 6095 875 19495 

 

Gestiunea registrelor de stare civilă: 

 

  Specificaţii Naştere Căsătorie Deces Total 

  

1. Stoc la data de 03.01.2022 96 74 72 242 

2. Nr. registre ridicate/primite de 

la DGEP de către  DJEP 

Bacău în  anul 2022 

30 30 110 170 

3. Nr. registre ridicate de la 

DJEP Bacău de către primării 

în anul 2022 

52 42 98 192 
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4. Stoc registre la data de 

31.12.2022 

74 62 84 220 

 

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 

2022, următoarele activităţi cu caracter periodic: 

- organigrama şi statul de funcţii al instituţiei au fost aprobate prin H.C.J. Bacău 

nr.78/27.05.2021, conform Ordinului Prefectului județului Bacău nr.156/12.04.2021, cu 

un număr maxim de posturi de 49; în prezent numărul posturilor ocupate este de 34; 

- întocmirea referatelor care preced actele administrative cu caracter normativ emise de 

Directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 

- asigurarea completării la zi a registrului general de evidenţă a salariaţilor, pentru 

funcţionarii publici şi pentru personalul contractual; acesta se transmite, în format 

electronic, prin intermediul formularului L153, Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală şi Inspectoratului Teritorial de Muncă, conform prevederilor Ordinului 

M.M.F.P.S.P.V. nr. 2263/2016 şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.500/2011, 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2016; 

- actualizarea dosarelor profesionale ale salariaţilor (verificarea tranșelor de vechime); 

- întocmirea lunară a fişelor colective de prezenţă pentru salariaţi, în vederea acordării 

drepturilor băneşti; 

- primirea, înregistrarea şi transmiterea declaraţiilor de avere şi interese ale funcţionarilor 

publici; 

- organizarea si coordonarea activităţii de evaluare a personalului, pentru anul 2021 

(elaborarea documentelor necesare, instruirea personalului care participă la activitatea de 

evaluare a personalului, comunicarea criteriilor de performantă, difuzarea imprimatelor 

tipizate), analizarea modului de desfăşurare a acesteia si raportarea conducerii a 

rezultatelor evaluării activităţii profesionale; 

- completarea şi transmiterea la A.N.F.P. a formatului-standard privind modificările 

intervenite în situaţia funcţionarilor publici şi a formatului-standard al evidenţei funcţiilor 

publice şi funcţionarilor publici, potrivit normelor legale; 

- publicarea pe pagina de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, a 

situației privind salarizarea tuturor funcțiilor din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Bacău, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform 

Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- organizarea şi desfășurarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea a două funcţii 

publice vacante de consilier clasa I grad profesional asistent și consilier clasa I grad 

profesional debutant la Biroul de evidență a persoanelor-Compartiment regim evidență, în 

conformitate cu prevederile art.618 alin.(2) din Codul administrativ, adoptat prin 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare și cu 

prevederile art.21 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

- transmiterea, către S.P.C.L.E.P.- uri, a conţinutului radiogramelor pe linie de resurse 

umane, primite de la Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor (D.J.E.P.); 

- exercitarea atribuţiilor de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de 

conduită, conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- au fost înregistrate 9 solicitări, formulate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces 

la informațiile de interes public, fiind rezolvate în termen; 
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- în calitate de secretar al Comisiei de monitorizare S.C.I.M., a asigurat implementarea 

măsurilor cuprinse în Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial/2022 

și a participat la desfășurarea acțiunii de control, efectuată în data de 28.09.2022 de 

Serviciul corp control, managementul calității din cadrul C.J. Bacău, avănd ca obiectiv 

verificarea respectării prevederilor legale referitoare implemrentarea sistemului de control 

intern managerial; 

- asigurarea efectuării examenului medical anual pentru salariații instituției, conform 

prevederilor H.G. nr. 355/2007; 

- s-a întocmit planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici pentru anul 

2022, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. nr. 13601/2008, 

pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi 

informaţiilor privind planul anual de perfecţionare, înaintat prin adresa nr. 

1473/15.03.2022 la Consiliul Judeţean Bacău, în vederea centralizării datelor referitoare 

la formarea profesională a funcţionarilor publici; 

- conform planului anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici pentru anul 

2022, au fost  propuși, pentru participare la cursuri de perfecționare profesională (achiziții 

publice, domeniul stare civilă și evidența persoanei, sănătatea și securitatea muncii, 

stingerea incendiilor), 10 funcționari publici, dar au participat 7 funcționari publici, în 

limita sumei alocate în BVC/2022 și a tarifelor practicate în anul 2022. 

 

Juridic, contencios şi relaţii publice 

 

Compartimentul juridic a realizat în cursul anului 2022, următoarele activităţi: 

- întocmirea tuturor actelor procedurale pentru instanţele de judecată în cauzele în care 

D.J.E.P. Bacău este parte; 

- transmiterea la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a altor organe, relaţiile solicitate sau 

copii după acte; 

- asistenţă, consultanţă şi reprezentarea instituţiei publice, apărarea drepturilor şi intereselor 

legitime ale acesteia, în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură 

precum şi cu orice persoană juridică sau fizică; 

- avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condiţiile legii; 

- ţinerea evidenţei cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti: 

 Dosar nr.1142/199/2022, Judecătoria Buhuși-Secția civilă, având ca obiect ”acțiune în 

constatare” Spitalul ”Prof.dr.Eduard Apetrei” Buhuși; 

 Dosar nr.16723/180/2022, Judecătoria Bacău -Secția Civilă, Municipiul Bacău, având 

ca obiect ”acțiune în constatare inexistență obligație”.  

 Dosar nr.1672/110/2022, Tribunalul Bacău - Secția Contencios administrativ și fiscal, 

având ca obiect ”anulare act administrativ”. 

- acordarea de consultanţă juridică în redactarea unor acţiuni, întâmpinări, răspunsuri în 

instanţă, în domeniul stării civile, respectiv a evidenţei persoanelor, la solicitarea 

primăriilor şi S.P.C.L.E.P-urilor din judeţ; 

- avizarea pentru legalitate a unui număr de 33 dispoziţii emise de Directorul executiv al 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;  

- participarea la întocmirea contractelor în care instituţia este parte şi avizarea acestora din 

punct de vedere juridic; 

- transmiterea, către S.P.C.L.E.P.-uri, a radiogramelor pe linie juridică, primite de la 

Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor (D.J.E.P.); 

- consilierea și soluționarea petițiilor date spre competență compartimentului juridic, cât și 

pe Legea nr.544/2001-5;  

- aducerea la cunoştinţa celorlalte compartimente a actelor cu caracter normativ în vigoare.  
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Informatică 

 

Compartimentul informatizare a desfăşurat în anul 2022 următoarele activităţi: 

- verificarea modului de actualizare în SNIEP de către cele 17 S.P.C.L.E.P. - uri din judeţ ; 

- remedierea unor erori din S.N.I.E.P. (unde se poate); 

- preluarea erorilor din S.N.I.E.P.  de la S.P.C.L.E.P. - uri şi transmiterea către suportul 

S.N.I.E.P. al D.J.E.P.; 

- instruirea şi testarea operatorilor noi angajaţi de la S.P.C.L.E.P. - Filipești, Palanca și 

Poduri privind actualizarea aplicaţiei S.N.I.E.P., transfer fişiere F.T.P.; 

- asigurarea calităţii bazei de date (S.N.I.E.P.); 

- sprijinirea lucrătorilor de la S.P.C.L.E.P. - uri în scopul accesării portalului, server-ului de 

e-mail şi a server-ului F.T.P. al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor;  

- 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 Generală pentru 

Evidenţa Persoanelor (D.G.E.P.);  

- transmiterea indicatorilor de stare civilă la D.G.E.P. lunar; 

- asigurarea legăturii cu societăţile ce acordă service la reţea, rout-er, modem, precum şi 

alte echipamente, servicii sau programe informatice; 

- preluarea corespondenţei de pe serverul F.T.P. al D.G.E.P.; 

- transmiterea radiogramelor prin reţeaua V.P.N. către S.P.C.L.E.P. - urile din judeţ; 

- instalarea de sisteme de operare şi programe conform necesităţilor; 

- generarea listelor cu persoanele cărora le-a expirat termenul de valabilitate al cărţii de 

identitate; 

- preluarea centralizată zilnică a indicatorilor de evidenţa persoanelor de la cele 17 

S.P.C.L.E.P. - uri din judeţ. 

- actualizarea site-ului web al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 

- administrarea reţelei locale conectate la internet; 

- gestionarea căsuţei de e-mail a direcţiei; 

- gestionarea licenţelor soft-ware 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; 

- instalarea aplicatiei informatice pentru testarea Sistemului Informatic Integrat de Emitere 

a Actelor de Stare Civilă (SIIEASC). 

 

Administrativ şi asigurare tehnico-materială 

 

Pentru asigurarea logisticii necesare funcționării, în bune condiții, a direcției, s-a întocmit 

Programul anual al achizițiilor publice, în baza bugetului aprobat pentru anul 2022.  

În baza acestui program, s-a realizat asigurarea necesarului de furnituri de birou, materiale de 

curațenie, piese de schimb, diverse bunuri și materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe, în vederea 

desfășurării, în condiții optime, a activităților zilnice din cadrul compartimentelor instituției. 

De asemenea, s-a întocmit programul anual al achizițiilor pentru anul 2023 (propunere), 

precum și anexele pentru necesarul de rechizite, materiale de curățenie, piese de schimb, diverse 

bunuri și materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe. 

În conformitate cu legea achiziţiilor publice L98/2016, și art. 43 din HG 395/2016 privind 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 

publica/acordului cadru, D.J.E.P. Bacău a efectuat achiziţii directe de rechizite, materiale de 

curăţenie, servicii, obiecte de inventar si de investiţii, utilizând Sistemul Informatic Colaborativ de 

Achiziţii Publice (S.I.C.A.P.). 

La capitolul investiții, s-a achiziționat un copiator multi-funcțional A3 

(copiere/imprimare/scanare) profesional, de generație nouă care oferă o calitate bună a imaginii, o 
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viteză sporită de imprimare și un volum lunar mare de pagini imprimate cu două tăvi și stand, garanție 

24 luni, necesar multiplicării, cu operativitate, a documentelor și pentru a preîntampina posibilele 

întreruperi în desfăsurarea, în condiții normale, a activității, în caz de defectare a copiatorului existent. 

La capitolul reparații curente, s-a demarat procedura de efectuare a lucrării de reparație și 

igienizare a intrării laterale în instituție, a holului situat la etajul I, respectiv parter și casa scării. 

Menționăm că nu a fost efectuată nici o lucrare de igienizare si reparații, pe aceste spații, din anul 

2008. 

S-a asigurat recepția, evidența și distribuirea bunurilor și materialelor achiziționate. 

S-a asigurat depozitarea și păstrarea materialelor, bunurilor si imprimatelor, în condiții 

optime, pentru evitarea deteriorării, distrugerii sau a sustragerii acestora. 

S-a asigurat menținerea în stare de funcționare a autoturismelor din dotare, prin achiziția 

necesarului de bonuri valorice pentru carburanți, prin efectuarea reviziilor anuale, a ITP-ului si prin 

încheierea de polițe de asigurare RCA și CASCO. 

S-a asigurat necesarul de materiale de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie, deces, 

registre de stare civilă), precum si alte imprimate tipizate necesare desfășurării activității de evidență 

a persoanelor din județ, prin aprovizionare de la D.G.E.P. București. Aceste imprimate au fost 

distribuite la primăriile și serviciile de evidență locale de evidenta persoanelor din județ, în funcție de 

solicitări. 

Au fost contractate și servicii de dezinfecție și dezinsecție la sediul D.J.E.P. Bc. (1+1). 

Activitatea privind securitatea și sănătatea în muncă, precum şi P.S.I., s-au desfășurat conform 

prevederilor Legii nr.319/2006 şi Legii nr.307/2006, cu instruirile periodice aferente, cât și cu 

semnarea în fișele individuale de securitatea muncii și P.S.I. 

 

Financiar-contabilitate 

 

Un rol important al compartimentului financiar-contabil este de a asigura informaţii 

ordonatorului de credite, cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei 

bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor 

aprobate prin buget.  

Principalii indicatori urmăriţi au fost asigurarea integrităţii patrimoniale, organizarea 

evidenţei tehnico-operative a bunurilor aflate în patrimonial instituţiei şi utilizarea cu eficienţă a 

creditelor bugetare alocate prin buget, cu încadrarea în structura cheltuielilor prevăzute în bugetul 

aprobat. 

În anul 2022, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău a avut iniţial un buget de 

venituri şi cheltuieli în sumă de 3.638.500 lei, aprobat prin H.C.J. Bacău nr. 32 din 10.02.2022. 

În cursul anului 2022, s-a aprobat o modificare a bugetului Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Bacău, în luna noiembrie, prin virări de credite între alineatele aceluiași capitol bugetar 

și de la titlul 85 la capitolul Bunuri și servicii. În urma acestei modificări, la sfârşitul anului, structura 

bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi realizat se prezintă astfel: 

- lei - 

 

 Aprobat Realizat 

Venituri totale din care: 3.638.500,00 3.523.921,00 

Subvenţii (sec.funcționare) 3.622.000,00 3.508.456,95 

Subvenţii buget local (sec.dezvoltare) 16.500,00 15.464,05 

Cheltuieli totale din care: 3.638.500,00 3.523.921,00 

Cheltuieli de personal 3.413.000,00 3.314.074,00 

Bunuri şi servicii 222.400,00 209.000,00 

Plaţi efectuate în anii precedenţă şi recuperate în 

anul curent în secţiunea de funcţionare a 

bugetului local (titlul 85) 

13.400,00 14.617,05 

Cheltuieli de capital 6.500,00 15.464,05 
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La capitolul investiţii, în anul 2022, s-a aprobat în buget achiziţia unui copiator multi-

funcțional. Din totalul de 16.500,00 lei aprobat în buget, la capitolul investiții, s-a cheltuit pentru 

achiziția obiectivului de investiții mai sus menționat suma de 15.464,05 lei.  

În cursul anului, s-a asigurat organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile în 

conformitate cu dispoziţiile legale, urmărindu-se realizarea, în bune condiţii, a indicatorilor financiari 

aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi respectarea disciplinei bugetare şi a celei 

financiare.  

S-a realizat raportarea lunară şi trimestrială, către Direcția Economică și Managementul 

Calității din cadrul Consiliului Judeţean Bacău, a situaţiilor monitorizării cheltuielilor de personal pe 

elemente componente, a bilanţului lunar și a tuturor celorlalte raportări lunare și trimestriale, conform 

prevederilor legale. 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. 

D.J.E.P. Bacău este înregistrată pe platforma A.N.A.F.- Punct Unic de Acces şi a folosit toate 

funcţionalităţile acestei platforme, în vederea semnării şi transmiterii, în sistemul naţional de 

raportare - Forexebug prin intermediul „Punctului Unic de Acces”, a situaţiilor şi raportărilor cerute 

conform prevederilor legale. 

Totodată, s-a asigurat întocmirea documentelor de planificare financiară, calculul şi plata 

integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului, urmărirea vărsării, la termen şi în 

cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie obligaţii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat şi a fondurilor speciale, organizarea contabilităţii finanţate din mijloace bugetare, prin 

care se asigură evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei 

bugetare. Toate acestea au fost însoţite de documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor. Nici o cheltuială din fondurile publice nu a putut fi angajată, 

ordonanţată şi plătită dacă nu a existat baza legală pentru respectiva cheltuială, toate documentele 

fiind supuse controlului financiar preventiv intern. 

Au fost întocmite, în termen, declaraţia D112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor 

sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, situaţiile statistice 

solicitate de către Institutul Naţional de Statistică, precum şi situaţiile solicitate de către Trezoreria 

municipiului Bacău. 

S-a urmărit organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile, în conformitate cu 

dispoziţiile legale, înregistrarea în contabilitate a tuturor valorilor patrimoniale (active fixe şi 

circulante precum şi valori materiale si băneşti), precum şi păstrarea integrităţii patrimoniului şi 

recuperarea debitelor. 

S-a asigurat întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum 

şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special, în conformitate cu dispoziţiile 

legale. 

Pe parcursul anului 2022, s-a recuperat suma de 2.575 lei, reprezentând sold debite din 

diferențele de salarii aferente anului 2018, rămase de recuperate, la sfârșitul anului 2021, de la 

salariați, în baza dispozițiilor de recuperare emise și a angajamentelor de plată. Aceste debite 

reprezintă diferențe din salarii acordate, necuvenit, pentru perioada 01.08.2018 - 31.12.2018, ca 

urmare a constatărilor și recomandării R.1.9. din Raportul de audit public intern, emis de 

Compartimentul audit public intern, din cadrul Consiliului Județean Bacău, înregistrat la D.J.E.P. 

Bacău cu nr.1600/02.04.2021. Valoarea totală a debitului de recuperat de la salariați a fost de 75.712 

lei, din care, în cursul anului 2021, s-a recuperat suma de 73.137 lei, iar diferența de 2.575 lei s-a 

recuperat în cursul anului 2022. Sumele recuperate au fost restituite către Consiliul Județean Bacău.   

În luna noiembrie, s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului instituţiei, în 

conformitate cu dispoziţiile legale, concluziile şi rezultatele inventarierii fiind consemnate în procesul 

verbal întocmit de comisia de inventariere. De asemenea, au fost scoase din funcțiune/declasate și 

casate o serie de mijloace fixe și bunuri de natura obiectelor de inventor, aflate în patrimoniul 
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instituției, în baza Procesului verbal de casare nr. 6834 din data de 03.11.2022, aprobat de ordonatorul 

principal de credite.  

Lunar, s-au centralizat situaţiile privind veniturile realizate de personalul detaşat din cadrul 

M.A.I. la S.P.C.L.E.P.- urile din judeţ şi s-au transmis aceste situaţii către D.G.E.P. De asemenea, s-

a asigurat transmiterea, către SPCLEP-uri, a radiogramelor primite de la D.G.E.P. ce conţin 

reglementari de natură financiar-contabilă. 

 

Volumul de servicii furnizate, în anul 2022, de D.J.E.P. Bacău 

 

Nr. crt. Serviciu Nr.  

1.  Audienţe 506 

2.  Petiţii (starea civilă, evidenţa persoanelor, juridic, resurse umane) 29 

3.  Răspunsuri cu privire la liberul acces la informaţiile cu caracter public conform Legii 

544/2001 
16 

4.  Reclamaţii 0 

5.  Sprijin, îndrumare şi control la SPCLEP- uri, Primării și DJEP 112 

6.  Pregătirea continuă (instruirea internă + perfecționarea profesională) 17 

7.  Soluţionarea cererilor privind schimbarea de nume pe cale administrativă 74 

8.  Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile/conforme necesare transcrierii în actele 

de stare civilă române a certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor români, procurate din 

străinătate 

3924 

9.  Soluţionarea cererilor de eliberare extrase de stare civilă ex. II 976 

10.  Formular E401-Atestat privind comp. familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale 51 

11.  Total de menţiuni/din care neoperate la sfârșitul anului 2022 29242/4269 

12.  Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile/conforme pentru rectificarea actelor de 

stare civilă 
474 

13.  Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor conforme pentru înregistrarea tardivă a naşterii 

(conform O.U.G.nr. 33 din 28.06.2016) 
70 

14.  Aprobări pentru înscrierea mențiunilor cu privire la modificarea statutului civil sau al 

numelui produse în străinătate 
129 

15.  Solicitări pentru atribuirea de CNP în vederea eliberării pașaportului biometric 5 

16.  Verificarea şi centralizarea lunară/trimestrială/semestrială/anuală a indicatorilor specifici pe 

linie de stare civilă de la 93 primării din judeţ 
59 

17.  Dovezi de stare civilă, comunicate de primării către MAE prin DEPABD  şi prin Serviciul 

de stare civilă al DJEP Bacău, pentru cetăţenii români din străinătate (anexa 9) 
28 

18.  Alocarea din Registrul unic a numerelor certificatelor de divorţ 57 
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19.  Monitorizarea naşterilor din judeţ  (situaţia constatatoarelor de naştere eliberate şi a actelor 

de naştere înregistrate etc. (trimestrial) 
4 

20.  Furnizarea datelor din Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, la solicitarea 

persoanelor fizice/juridice 
8359 

21.  Comunicări CRDS 2795 

22.  Verificări cereri pentru atestarea de domiciliu 63 

23.  Transmiterea indicatorilor zilnici la DEPABD 251 

24.  Verificarea şi centralizarea lunară /trimestrială/semestrială/anuală a indicatorilor specifici 

pe linie de evidenţă a persoanelor de la 17 SPCLEP din judeţ 
279 

25.  Activităţi cu caracter permanent privind rezolvarea erorilor din BDC privind CNP-urile 

duble, decedaţi, etc. 
29 

 

Volumul de servicii furnizate în anul 2022 de SPCLEP/primăriile judeţului Bacău, 

îndrumate şi coordonate de D.J.E.P. Bacău pe linie de evidența persoanelor/stare civilă 

 

Nr. crt. Serviciu Nr. 

1.  Acte de identitate eliberate 82032 

2.  Cărţi de identitate 80456 

3.  Cărţi de identitate provizorii 1576 

4.  Sancţiuni contravenţionale aplicate 8 

5.  Valoarea amenzilor 372 lei 

6.  Deplasări cu camera mobilă la domiciliul persoanelor bolnave, netransportabile, în 

Comunele arondate şi în special la cele situate la distanţe mai mari faţă de sediul 

SPCLEP 

397 

7.  Persoane puse în legalitate 1835 

8.  Deplasări cu camera mobilă la penitenciar 5 

9.  Persoane puse în legalitate 13 

10.  Invitaţii înaintate persoanelor cărora le-au expirat actele de identitate sau nu aveau act 

de identitate, cu toate că au împlinit 14 ani şi nu s-au prezentat la evidenţa persoanelor 

în termenul prevăzut de lege 

26.038 

11.  Controale executate în unităţile de ocrotire şi de protecţie socială şi activităţi 

desfăşurate pentru punerea în legalitate 

40 

12.  Persoane puse în legalitate cu acte de identitate la aceste controale 103 

13.  Numărul persoanelor verificate în Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, la 

solicitareapersoanelor fizice/juridice 

32504 

14.  Activităţi de mediatizare a actelor normative care reglementează activitatea de punere 

în legalitate cu acte de identitate (radio, tv, presă scrisă) 

89 

15.  Substituiri de persoană 0 

16.  Total acte de stare civilă înregistrate 20818 

17.  Acte de naştere 7423 

18.  Acte de căsătorie 4519 

19.  Acte de deces 8876 

20.  Total certificate de stare civilă eliberate 54186 

21.  Certificate de naştere 32229 

22.  Certificate de căsătorie 9655 

23.  Certificate de deces 12302 
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24.  Comunicare de menţiuni de redobândire/acordare a cetăţeniei române 15/0 

25.  Comunicare de menţiuni de renunţare/pierdere cetăţenia română 15/0 

26.  Căsătorii mixte 57 

27.  Reatribuirea de CNP în locul celor acordate şi înscrise greşit în actele de stare civilă 52 
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5. Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea 

Activităţii de Salvamont 

 

Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de 

Salvamont Bacău (S.P.J.P.T.C.A.S.) funcţionează, în baza Hotărârii Consiliului Județean Bacău cu 

nr. 107 din 2013, cu modificările și completările ulterioare, ca instituţie publică de interes judeţean, 

cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Bacău (C.J.). 

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de 

Salvamont Bacău îndeplinește strategia stabilită prin normele legale și hotărârile Consiliului Județean 

Bacău, pentru realizarea activităților referitoare la: 

1. activitatea de popularizare, promovare şi dezvoltare a turismului durabil în judeţul Bacău; 

2. activitatea de salvamont; 

3. activitatea de administrare, gestionare, exploatare și întreținere a infrastructurii turistice 

de agrement - pârtie de schi în Slănic Moldova, precum și activități de agrement conexe. 

(până pe data de 01.04.2022). 

Atribuțiile SPJPTCAS Bacău au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 

175 din 2022. Printre atribuțiile serviciului se numără:  

- realizează operaţiunile de salvare în munţii de pe raza judeţului Bacău, constând în 

patrulare preventivă, asigurarea permanenței la punctele SALVAMONT, căutarea și 

recuperarea persoanelor dispărute sau a celor izolate, în urma calamităților naturale, 

intervenție cu unități canine specializate, acordarea primului ajutor și transportul acestora 

la prima unitate sanitară; 

- identifică traseele turistice montane şi, după caz, transmite UAT-urilor și Asociațiilor 

interesate datele traseelor identificate; 

- coordonează activitatea de salvare montană în judeţ, atât din punct de vedere 

administrativ, cât şi organizatoric; 

- propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee turistice montane pe raza judeţului; 

- supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane din 

judeţ; 

- asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi transmiterea 

acestora la şefii de formaţie salvamont sau la înlocuitorii acestora; 

- asigură permanenţa la punctele şi refugiile salvamont; 

- verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru persoanele fizice 

sau juridice care administrează cabane montane nominalizate prin hotărâre a Consiliului 

judeţean sau, după caz, a consiliilor locale care au organizate, servicii publice locale 

salvamont; 

- organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în judeţ, în 

condiţiile legii; 

- îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru serviciile publice locale 

salvamont, în situaţia în care nu s-au organizat astfel de servicii la nivelul localităţilor pe 

teritoriul cărora există trasee montane şi/sau pârtii de schi; 

- colaborează cu serviciile salvamont din judeţele limitrofe pentru realizarea operaţiunilor 

de salvare în munți şi/sau prevenire; 

- promovează activitățile de salvamont desfășurate în județul Bacău; 

- propune încheierea de acorduri de parteneriat și contracte de sponsorizare; 

- la solicitarea autorităților competente și, în limitele legilor și normativelor valabile, în 

situaţii speciale, ce implică salvări de persoane în zone cu acces dificil din afara arealului 

montan, asigură sprijin sub-unităților operative de intervenție ale Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă sau Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 
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- îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de 

legislaţia în vigoare sau stabilite prin decizie a directorului/ hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Bacău. 

În cadrul Biroului Coordonare Salvamont, formațiile de salvare montană au următoarele 

atribuții:  

- asigură patrularea preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate 

ridicat și în zonele de practicare intensivă a sporturilor de iarnă;  

- asigură deplasarea de urgență la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, 

acordarea primului ajutor medical și transportarea la locul stabilit, pentru a fi preluat de 

personalul medical de specialitate, sau la prima unitate sanitară; 

- duc la îndeplinire și alte sarcini repartizate de șeful de birou; 

- fiecare formație de salvare montană este condusă de un șef de formație ales de membrii 

acesteia. Șeful formației are sarcina de a organiza activitatea de patrulare, de a mobiliza 

formația pentru intervenție în timpul cel mai scurt, de a asigura coordonarea activității de 

intervenție și de a asigura instruirea permanentă a formației; 

- întocmeşte baza de date privind potenţialul turistic al judeţului, cu asigurarea informaţiilor 

către persoanele juridice sau fizice interesate; 

- identifică, fundamentează şi propune spre aprobare programul de dezvoltare a turismului 

durabil în judeţul Bacău, avându-se în vedere: turismul montan, ecoturism;turismul 

cultural, istoric; turismul rural, gastronomic;turismul ecumenic; turismul balnear, 

recreativ;turismul terapeutic;turismul sportiv, şcolar, universitar; 

- promovează, prin mijloace informative obiectivele turistice, toate formele de turism din 

județul Bacău; 

- monitorizează şi acordă consultanţă de specialitate autorităţilor locale și altor instituții din 

judeţ pentru dezvoltarea turismului durabil; 

- identifică oportunităţile de accesare a programelor/proiectelor cu finanţare externă sau 

internă a turismului durabil şi asigură diseminarea acestor informaţii către factorii 

interesați; 

- fundamentează și propune proiecte pentru accesarea surselor externe/interne de finanţare 

cu referire la turism; 

- propune încheierea de acorduri de parteneriat și contracte de sponsorizare; 

- fundamentează și organizează orice fel de evenimente și acțiuni (festivaluri, târguri, 

expoziții, concursuri etc.) în legătură cu obiectul de activitate și cu atribuțiile serviciului, 

cu aprobarea Consiliului Județean Bacău. 

 

Prezentarea activității curente 

Activitatea de promovare a turismului durabil în județul Bacău 

 

S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău a realizat promovarea potențialului turisitic din județul Bacău prin:  

a) participarea la Târgul de Turism al României, eveniment național de promovare turistică;  

b) intermediul paginilor de facebook ale serviciului;  

c) c)asigurarea funcționării, întreținerii și actualizării celor două website-uri ale serviciului, 

care pun la dispoziția turiștilor cele mai importante informații legate de turismul băcăuan;  

d) participarea la evenimentele turistice, care au fost promovate pe site-ul www.turism-bacau 

și pe paginile de facebook Turism Bacau și Visit Bacău;  

e) colaborări și parteneriate cu autorități și instituții publice pentru organizarea și derularea 

unor evenimente cultural-artistice și sportive menite să atragă un număr tot mai mare de 

turiști, să stimuleze interesul acestora pentru turismul băcăuan; 

f) dezvoltarea aplicației de promovare turistică, destinată pentru smartphone-uri, numită 

Visit Bacău. 

http://www.turism-bacau/
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În perioada sezonului de iarnă, între 27 ianuarie - 17 martie 2022, inclusiv în zilele de 

weekend, au fost întreprinse activități zilnice de promovare a pârtiei de schi ”Nemira” din stațiunea 

Slănic-Moldova (materiale scrise și foto-video realizate pe pârtie), care au fost postate pe site-ul 

pârtiei, pe pagina de Facebook a acesteia și transmise ulterior pentru presă. Acestea au fost trimise și 

publicate și în diverse publicații cu apariții online și tipărite, ca și pe alte site-uri online, respectiv 

”Deșteptarea”, ”Bacăul economic”, site-ul www.romaniaturistica.ro, revista ”Sportul Băcăuan”, 

revista ”Plumb”, site-ul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).  

În aceeași perioadă, s-au distribuit atât vizitatorilor pârtiei de schi ”Nemira”, cât și la unitățile 

hoteliere din zonă, diverse materiale de promovare: broșuri, pliante, fly-ere, semne de carte, toate 

acestea, cu informații despre pârtia de schi ”Nemira” și despre traseele montane din Munții ”Nemira”, 

cu sfaturi utile pentru turiști și schiori. 

Pe toată perioada anului 2022, au fost realizate materiale (însoțite și de foto) care au promovat 

o serie de obiective turistice și evenimente băcăuane la care am participat, postate mai apoi pe site-ul 

de turism și pe pagina de Facebook ale serviciului nostru, după care au fost trimise și apoi publicate 

în diverse publicații. 

Conform solicitărilor primite din partea S.P.J.P.T.C.A.S. și CJ Bacău, au fost întocmite 

diverse situații cu privire la domeniul turismului, respectiv calendarul evenimentelor, tabelul 

unităților hoteliere și de alimentație publică din județul Bacău, alte statistici. 

În urma colaborărilor cu diverse posturi de radio și televiziune pe tema promovării turistice a 

județului Bacău au fost realizate și în 2022, reportaje de prezentare și promovare a unor obiective 

turistice și a principalelor evenimente desfășurate (Radio România Internațional, Radio Iași etc). 

La inițiativa conducerii S.P.J.P.T.C.A.S Bacău, în perioada vară 

- toamnă 2022 au fost efectuate o serie de deplasări în localități de pe 

văile Trotușului, Tazlăului și Oituzului, pentru promovarea turistică a 

județului Bacău, prin aplicația ”Visit Bacău”, ca și prin proiectul 

”Comorile județului Bacău”, inițiat și derulat de către serviciul nostru. În 

acest sens, am oferit stickere autocolante unor instituții publice, hoteluri 

și pensiuni din localitățile: Ghimeș-Făget, Palanca, Moinești, Tescani, 

Comănești, Dărmănești, Oituz, Cașin, Mănăstirea Cașin, Onești, Ștefan 

cel Mare, Slănic-Moldova, urmând ca activitatea să continue și în anul 

viitor.  

Cu această ocazie, au fost realizate și o nouă serie de fotografii 

ale obiectivelor turistice din zonă, care au fost arhivate și prezentate prin 

intermediul mijloacelor noastre de comunicare.  

În urma protocolului semnat între S.P.J.P.T.C.A.S. Bacau și UAT 

Măgirești, a fost identificat, marcat și promovat un traseu montan ce 

urmează a fi omologat în zona comunei Măgirești. 

A fost sprijinit UAT Moinești în demersul de a identifica noi 

trasee montane în arealul muntos din jur și, astfel, au fost identificate, 

spre a fi marcate și omologate, trei trasee montane. 

Am venit în sprijinul UAT Poduri în demersurile pe care doresc să le facă pentru a deveni 

”stațiune de interes local ”, prin identificarea unor trasee turistice.  

Informațiile din aplicația Visit Bacău au fost permanent actualizate, au fost adăugate obiective 

turistice sau unități de cazare, precum și evenimente care se desfășoară în județul Bacău, cu scopul 

de a veni în sprijinul turiștilor care o accesează. Au fost contactate unitățile de cazare și alimentație 

publică promovate prin aplicație, pentru a le informa despre scopul aplicației și utilitatea aplicației, 

pe care să le-o prezinte turiștilor care îi vizitează. 

 

 

 

 

http://www.romaniaturistica.ro/
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Evenimente promovate 

 

În anul 2022, S.P.J.P.T.C.A.S a participat la o serie de evenimente cultural-artistice și 

sportive, care au fost promovate pe site-ul de turism, pe pagina de Facebook, pe aplicația ”Visit 

Bacău” și în presă, printre ele numărându-se următoarele (selectiv): 

- Festivalul de Datini și Obiceiuri de Anul Nou pe Stil Vechi, Slănic-Moldova, 9 ianuarie 

2022. Acest festival a fost dedicat și turiștilor din R. Moldova, care au sărbătorit în stațiune 

Crăciunul și Anul Nou pe rit vechi. Text, foto, postări, presă; 

- Concursul de alergare montană ”Legendele Nemirei”, Slănic-Moldova, 2 iulie 2022; 

- Festivalul Județean de Tradiții și Folclor, Slănic-Moldova, 16 - 17 iulie 2022; 

- Concursul de viteză în coastă Trofeul ”Valea Uzului-Dărmănești”, competiție 

automobilistică organizată în apropierea Lacului Poiana Uzului, în zilele de 23 - 24 iulie 

2022, de ACS Rally Spirit, în parteneriat cu Primăria Dărmănești, sub egida Federației 

Române de Automobilism Sportiv; 

- Festivalul Internațional de Blues ”Open Air Blues in the garden festival”, Dărmănești, 

ediția a III-a, 26 - 28 august 2022. Cu această ocazie, participanților le-au fost înmânate 

din partea instituției, mape cu materiale care promovează județul Bacău, inclusiv în limba 

engleză; 

- Comemorarea Eroilor de pe Dealul Cireșoaia, Slănic-Moldova, 15 septembrie 2022, la 105 

ani de la jertfa supremă în Războiul de Reîntregire;  

- Festivalul ”Răvășitul Oilor” de pe Muntele Bolovanu, Ferma ”Stâna Dacilor”, Slănic-

Moldova, 7 - 9 octombrie 2022, ediția a VII-a, cel mai important eveniment pastoral al 

toamnei băcăuane; 

- Târgul de Crăciun al Gospodăriilor de Produse Montane, comuna Ghimeș-Făget, ediția a 

V-a, 17 - 18 decembrie 2022;   

- Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă: Ghimeș-Făget, Palanca, Agăș, Asău, Comănești, 

Dofteana, Târgu-Ocna, Slănic-Moldova, 27, 30, 31 decembrie 2022.  

 

Intervenții ale echipei de salvatori montani în cadrul diferitelor accidente 

 

Pe parcursul anului 2022, echipele salvamont au fost solicitate la 66 intervenții, dintre care 21 

intervenții pe pârtia de schi și 45 intervenții în zona alpină. 

Primul ajutor s-a acordat de către salvatorii montani atestați (care au și pregătire de paramedic)  

respectând toate normele și procedurile în vigoare. Accidentații au fost transportați și preluați de către 

Serviciul de Ambulanță Județean sau SMURD. 

Menționăm că, în baza unui contract de colaborare dintre Serviciul nostru și Serviciul de 

Ambulanță Județean, la baza pârtiei a staționat pe perioada funcționării pârtiei o ambulanță cu echipaj 

medical specializat. Acest lucru a micșorat considerabil timpul de ajungere a accidentatului la 

Serviciul de Primiri Urgențe Onești.  

 

ActivitateaFormației Salvamont Bacău pe Pârtia de schi “Nemira” din Slănic Moldova 

în sezonul de schi 2021 - 2022 
Sezonul de schi 2021 - 2022 a început pe data de 28.01.2022, până pe data de 18.02.2022. Pârtia 

de schi a fost redeschisă pe data de 10.03.2022 și sezonul s-a încheiat pe data de 16.03.2022, perioadă 

scurtă de funcționare cauzată de temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor sub formă de zăpadă din 

acest sezon.  
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Serviciul de salvare montană pe pârtia de schi Nemira a 

fost asigurat de Formația Salvamont Slănic Moldova din cadrul 

Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și 

Coordonarea Activității de Salvamont Bacău. 

Un accent deosebit a fost pus pe prevenirea accidentelor. 

Salvatorii montani care au patrulat pe pârtie au informat schiorii 

cu privire la regulile de siguranță care trebuie respectate pe pârtia 

de schi. Am constatat cămulți schiori nu cunosc regulile de 

siguranță, dar și regulile la îmbarcare/debarcare de pe telescaun, 

nu cunosc echipamentul de schi etc. Schiorii care se deplasau cu 

viteze mari, mult peste nivelul lor de schi, punând astfel în pericol 

pe ceilalți schiori cât și sănătatea proprie, au fost opriți și 

atenționați să schieze responsabil. 

Au fost verificate, permanent, sistemele de siguranță 

(plasele de protecție, saltelele de protecție etc) și, unde s-au constatat deteriorări ale plaselor, s-a trecut 

imediat la remedierea acestora. Prima și ultima coborâre din fiecare zi a fost efectuată de salvatorii 

montani, s-a verificat starea pârtiei și a sistemelor de siguranța și s-a urmărit să nu rămână schiori pe 

pârtie. 

În acest sezon, pe pârtia de schi, au fost 21 intervenții ale salvatorilor montani, majoritatea cu 

traumatisme ale membrelor inferioare si superioare.  

 

Activități de căutare/salvare în zona alpină 

 

În cursul anului 2022, personalul serviciului a participat la 45 intervenții în zona alpină a 

județului Bacău. S-a acordat primul ajutor unui număr de 45 persoane si au fost căutate și găsite 10 

persoane rătăcite/dispărute în zona alpină și fără afecțiuni medicale. 

Numărul turiștilor care au străbătut traseele turistice montane din județul Bacău s-a menținut 

ridicat, dar și numărul accidentelor a crescut simțitor. S-a observat și o înmulțire a 

accidentelor/rătăcirilor persoanelor care efectuează diverse activități în zona montană: culegători de 

fructe de pădure, lucrători forestieri, ciobani etc. 

Conform procedurilor în vigoare, am fost solicitați de dispeceratul unic 112, ca forță de sprijin, 

la mai multe acțiuni de căutare de persoane dispărute în zone cu acces dificil din județul Bacău, dar 

si din județele învecinate. La aceste căutări, un aport important a avut-o Unitatea Canină Salvamont 

Bacău.  

Formațiile Salvamont sunt pregătite pentru orice tip de intervenție, atât ca dotare, cât și ca 

pregătire profesională a salvatorilor montani. 

 

Prevenție: permanență/patrulare 

 

Permanența s-a efectuat în zonele cu trafic ridicat de turiști, mai precis în zona stațiunii Slănic 

Moldova, dar și pe traseele din munții Ciucului și Tarcăului. Patrulările au avut o intensitate mai mare 

în perioada iulie - august și s-au efectuat cu precădere pe traseele din munții Nemira: 300 de scări, 

Vf. Șandru Mare, Vf. Nemira Mare, Valea Uzului, Cheile Dofteanei și pe traseele în curs de amenajare 

din munții Tarcăului și Ciucului. 

În timpul patrulărilor s-a verificat starea traseelor, au fost îndrumați turiștii întâlniți și, dacă a 

fost cazul, au fost însoțiți o parte din traseu. Turiștii au primit informații utile despre zonă, dar și 

sfaturi ce priveau siguranța lor (echipament, orientare, animale sălbatice etc.). 
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Asistență Salvamont la evenimente sportive 

 

În perioada 21 - 22 mai, salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont 

Bacău au asigurat asistență salvamont la concursul Hard Enduro - Comănești din cadrul Etapei 

naționale individuale. 

În data de 02.07.2022, a fost asigurată asistența Salvamont la a V-a ediție a maratonului 

montan Legendele Nemirei. În cele două probe: maraton 43 km și cros 14 km, concurenții au pătruns 

în inima munților Nemira, în locuri puțin umblate și pline de mister. 

Cele cinci puncte în care au acționat salvatorii montani, amplasate pe traseele de concurs, au 

oferit siguranță alergătorilor, iar 12 dintre ei au primit îngrijirea medicală corespunzătoare și au putut 

termina cursa cu bine. 

În data de 16.07.2022, a fost asigurată asistențasalvamont la concursul Off-road Gura Văii.  

În data de 16.07.2022, a fost asigurată asistențasalvamont la a IX-a ediție a competiției de 

Mountain Biking Moinești - Zemeș, județul Bacău, competiție care face parte din Campionatul 

Național de Cross Country Maraton (XCM). 

În data de 03.09.2022, a fost asigurată asistențasalvamont la concursul Via Bacovia Trail, 

concurs de alergare care promovează mișcarea în natură și frumoasele locuri din jurul orașului Bacău. 

 

Activități de educație montană 

 

În anul 2022, au fost continuate activitățile de educare a turiștilor cu privire la parcurgerea, în 

siguranță, a traseelor montane, păstrarea curățeniei pe trasee, protejarea faunei și a florei. S-au 

organizat mai multe acțiuni de străngere a gunoaielor aruncate de turiști, în special pe traseul “300 de 

Scări” dar și pe alte trasee din Nemira. 

În timpul patrulărilor pe traseele montane, personalul serviciului a însoțit grupuri de turiști 

care au fost îndrumați cu privire la regulile pe care trebuie sa le respecte pe munte, ce măsuri trebuie 

să ia în caz de pericol, metode de alarmare etc. 

Au fost desfășurate activități teoretice și practice cu copiii din localitățile Slănic Moldova, 

Târgu Ocna, Bacău, Agăș, Asău etc, activități care au cuprins: orientare în zona de munte, cunoașterea 

semnificației marcajelor turistice, metode de alarmare în caz de urgențe, prim ajutor, atribuțiile 

formațiilor Salvamont.  

În data de 27.07.2022, personal din cadrul serviciului a participat la Tabăra de pregătire a 

voluntarilor de la Crucea Roșie, tabără desfășurată în zona Galion-Comănești. 

 

Promovarea turismului montan și a pârtiei de schi din Slănic Moldova 

 

Pe tot parcursul anului 2022, echipa de salvatori montani din cadrul Serviciului Public 

Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de SALVAMONT Bacău a 

participat la acțiuni de promovare a turismului montan în județul Bacău și a pârtiei se schi Nemira, 

atât în acțiuni desfășurate pe traseele montane, cât și prin site-urile Serviciului și pagina de facebook. 

Au fost împărțite pliante și broșuri cu zona montană a județului și pârtia de schi turiștilor. 

 

Rezultate tehnice din exploatare Pârtiei de schi Nemira înregistrate în anul 2022 

 

În anul 2022, în proporție de 90%, Pârtia de schi Nemira, a fost acoperită cu zăpadă artificială 

produsă cu cele cinci tunuri, acționându-se pe timpul nopților, când temperaturile, chiar dacă nu s-au 

înscris în parametrii de lucru, totuși au permis folosirea utilajelor și constituirea unor depozite, care 

ulterior, după scurgerea excesului de apă din zăpadă, au fost nivelate pe toată suprafața schiabilă. 

Din analiza principalilor indicatori rezultați din exploatarea pârtiei de schi, rezultă 

următoarele: 

- impactul pârtiei de schi asupra activității turistice din stațiunea Slănic Moldova a fost unul 
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pozitiv, numărul schiorilor și vizitatorilor care s-au cazat în stațiune și au beneficiat de 

servicii în unitățile hoteliere și de alimentație publică. 

- instalația de transport pe cablu reprezintă un important punct de atracție în oferta turistică 

a stațiunii Slănic Moldova atât iarna cât și vara. 

 

Rezultatele din exploatarea partiei de schi ”Nemira” din Slănic Moldova 

 
 Anul 2022 

Numărul total al schiorilor și al turiștilor  veniți la pârtia de schi 7006 

Turiști 1654 

Schiori 5352 

Total zile exploatare 23 

Venituri din exploatare 379.311 

Lucrări de întreținere, revizii și reparații ale instalațiilor, mașinilor și utilajelor aflate 

în exploatare în anul 2022 

 

Activitatea echipei tehnice s-a desfășurat, în anul 2021, pe următoarele direcții: 

a) efectuarea reviziilor periodice în conformitate cu regulamentul de exploatare a instalațiilor 

de tele-scaun, ale prescripțiilor tehnice și ale reglementărilor CNCIR; 

b) efectuarea lucrărilor de revizie și reparație a instalațiilor, mașinilor și utilajelor 

independente care deservesc pârtia Nemira; 

c) realizarea unor lucrări de îmbunătățire a condițiilor de siguranță și confort pentru traficul 

pietonal al turiștilor. 

Lucrările obligatorii de revizie, așa cum sunt înscrise în prescripțiile tehnice obligatorii pentru 

cei care dețin, exploatează sau verifică instalații și aparate din domeniul de activitate al ISCIR din 

care face parte și instalația de tele-scaun Leitner CF4, s-au desfășurat conform graficului de revizie, 

aprobat de conducerea serviciului, după cum urmează: 

Reviziile lunare, săptămânale și zilnice au fost executate de personalul propriu sub îndrumarea 

șefului de instalație și cu verificarea și certificarea operatorului RSVTI. Acestea au constat în: 

- verificarea componentelor de comandă, securitate, a dispozitivelor de semnalizare și 

comunicare; 

- verificarea organelor de întindere a cablurilor și poziția cilindrilor de tensionare; 

- verificarea aparatajului și alimentarea cu energie electrică; 

- verificarea organelor de tracțiune și transmisiile între motor și roata de antrenare; 

- verificarea componentelor de securitate ce se regăsesc în stații, pe traseu, pe piloni, în 

panourile de forță, de comandă secundară de la stația de întoarcere, pupitru de comandă 

și monitorul de lângă pupitrele de comandă; 

- verificarea dispozitivelor de frânare a scaunelor; 

- revizia liniei la viteză de deplasare prevăzută în cartea telescaunului și regulamentul de 

exploatare; 

- verificarea detailată a vehiculelor și a suspensiilor, a îmbinării elementelor de rezistență, 

inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune și a eventualelor fisuri și verificarea 

echipamentului de salvare; 

- revizia cilindrilor de tensionare a cablului, a dispozitivelor de întoarcere și ancorare a 

cablurilor; 

- efectuarea manevrelor de oprire cu frâna de siguranță pe roata de antrenare; 

- efectuarea unei încercări în gol a motorului de rezervă si de salvare; 

- verificarea încărcării bateriilor de acumulatori; 
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- verificarea manșoanelor cablurilor și a ancorării lor, a stării tronsoanelor de cablu din 

vecinătatea saboților și a variației lungimii cablurilor; 

- verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii, cum sunt roțile, rolele, suporții rolelor, 

captușelile elastice, garniturile saboților de frână, etc. 

- antrenarea motorului de rezervă; 

- controlul stării vehiculelor; 

- verificarea vizuală a stării pilonilor și a fundațiilor. 

 

Managementul organizațional 

 

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de 

salvamont Bacău este organizat să realizeze activități pe trei domenii care se ocupă de:  

a) promovare turistică; 

b) administrarea pârtiei de schi Nemira; 

c) coordonarea activității de salvamont. 

a) Activitatea de promovare turistică presupune activități de realizare materiale de promovare, 

participare la evenimente și târguri de turism, promovare în mediul on-line, realizarea de baze de date 

cu potențialul turistic al județului Bacău, transmiterea de informații autorităţilor locale și centrelor 

naționale de informare și promovare turistică din judeţul Bacău, oferirea de informaţii turiştilor cu 

privire la potențialul turistic băcăuan și de participare și promovare a evenimentelor care se desfășoara 

în județ. 

b) Pârtia de schi Nemira este o investiție realizată cu fonduri europene, de Consiliul Județean 

Bacău și finalizată în anul 2014. Această infrastructură a intrat, după finalizare, în administrarea 

SPJPTCAS Bacău. Începând cu luna iulie 2019, s-a finalizat perioada de sustenabilitate și acest obiect 

de investiție nu se mai află sub supravegherea ADR Nord-Est. Administrarea pârtiei de schi Nemira 

a presupus realizarea de activități pentru funcționarea în bune condiții a instalațiilor pe perioada de 

iarnă și vară, pentru întreținere, revizie și reparații ale instalațiilor, mașinilor și utilajelor, precum și 

lucrări pentru asigurarea condițiilor de schi în siguranță și creșterea gradului de confort pentru schiori. 

Conform H.C.J. BACĂU nr. 261 din 22.12.2021, începând cu data de 01.04.2022, pârtia de 

schi a fost predată la U.A.T Slănic Moldova. 

c) Coordonarea activității de salvamont se desfășoară conform Hotărârii Guvernului 77/2003 

privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de 

salvare în munți. Activitatea de salvare în munţi, desfăşurată de salvatorii montani, cuprinde 

patrularea preventivă, asigurarea permanenţei la punctele şi refugiile salvamont, căutarea persoanelor 

dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea accidentatului sau 

a bolnavului la prima unitate sanitară. Această activitate este desfăşurată de salvatorii montani, care 

asigură și asistență salvamont pe Pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova.  

 

Managementul financiar 

Baza materială Salvamont 

 

În cursul anului 2022, dotarea Compartimentului Coordonare Salvamont, din cadrul 

Serviciului, a fost completată în urma eforturilor deosebite făcute de conducerea Serviciului și a 

Consiliului Județean Bacău. 

S-au achiziționat echipamente performante, omologate pentru salvări montane: 

- autoutilitară de intervenție 4x4 Toyota Hilux; 

- dronă profesională pentru căutarea persoanelor ratăcite/dispărute; 

- echipament individual pentru salvatorii montani (haine de munte, diverse echipamente de 

alpinism, etc); 

- echipament colectiv pentru intervenție, salvare și transport; 

- instrumentar medical și materiale sanitare. 
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Baza materială Pârtia de schi Nemira 

 

Pe parcursul anului 2022, au fost achiziționate materiale, scule și echipamente pentru 

desfășurarea în condiții optime a activității în cadrul compartimentelor care se ocupă de administrarea 

infrastructurii pârtiei de schi Nemira. 

 

Managementul resurselor umane 

Angajații și compartimentele din cadrul serviciului 

 

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de 

Salvamont, conform organigramei are un număr de 24 de posturi. În acest moment, sunt ocupate 21 

de posturi, din care 4 cu funcții de conducere și 17 de execuție. 

Serviciul a fost structurat, până pe 01.04.2022, pe 8 compartimente, având un număr de 36 de angajați. 

Compartimentele de la punctele 3, 5 si 6 au fost desființate prin H.C.J. 47 din 2022: 

1. Conducerea serviciului este realizată de un Director, un Director adjunct și un Contabil 

Șef, care au atribuții în coordonarea și aprobarea activităților, a documentelor și a 

cheltuielilor instituției; 

2. Compartimentul financiar-contabilitate a fost format dintr-un inspector de specialitate, 

care realizează activități ce privesc plățile și resursele umane; doi casieri de bileterie și 

unul pentru parcare (aceste trei posturi au fost desființate H.C.J. 47 din 2022), care și-au 

desfășurat activitatea la Pârtia de schi Nemira și au avut responsabilități în ceea ce privește 

vânzarea tichetelor pentru accesul cu instalația de telescaun pe pârtie și pentru parcare; 

3. Compartimentul juridic - achiziții publice a avut un consilier juridic, care a avut atribuții 

din ceea ce privește realizarea de achiziții publice și contracte pentru desfășurarea, în 

condiții legale, a activității serviciului; 

4. Compartimentul de informare si promovare turism durabil are patru inspectori de 

specialitate și un referent care desfășoară diverse activități pentru promovarea turistică a 

județului Bacău (participarea la evenimente, realizarea de materiale de promovare, 

promovare pe site-urile și paginile de facebook ale serviciului etc.); 

5. Compartimentul întreținere pârtie a avut cinci angajați: un electromecanic și un 

electrician, care s-au ocupat de buna funcționare a instalațiilor; doi șoferi ratrac, care au 

condus mașina de bătut zăpada și un îngrijitor, care a menținut curățenia în clădirea-anexă 

a pârtiei de schi; 

6. Compartimentul exploatare-mentenanță tele-scaun a avut 10 angajați, conform 

organigramei serviciului, care au avut atribuții ce au ținut de buna funcționare a instalației 

de telescaun, care deservește pârtia de schi, și anume mentenanță, intervenții în cazul 

apariției unor defecțiuni, exploatarea în condiții de siguranță a instalației: un șef instalație 

- a coordonat activitatea compartimentului; trei mecanici troliști, un lăcătuș revizie, un 

revizor de linie, patru agenți de peron - au supravegheat și ajutat schirorii să urce și să 

coboare din telescaun; 

7. Compartimentul administrativ a avut un administrator care a asigurat gestionarea, 

exploatarea și întreținerea infrastructurii turistice de agrement - Pârtia de schi Nemira. 

Componenta compartimentului a fost modificată, acum fiind patru angajati: un referent și 

trei muncitori calificați; 

8. Biroul de coordonare Salvamont funcționează cu opt salvatori montani angajați și nouă 

voluntari, coordonați de șeful de birou coordonare Salvamont, care este, de asemenea, 

salvator montan. 

Salvatorii montani sunt organizați în două formații:  

- Formația nr.1 Slănic Moldova, care are baza la Târgu Ocna și acționează în munții Nemira, 

Vrancei și Berzunți; 
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- Formația nr. 2 Agăș, care are baza la Agăș și acționează în munții Ciucului, Tarcăului și 

Goșmanului. 

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de 

Salvamont Bacău are o unitate canină de salvare brevetată în cadrul Stagiului Național de formare a 

unităților canine pentru intervenție în avalanșă. Câinele de salvare și-a dovedit deja utilitatea, prin 

participarea la patrulări, exerciții, dar și găsirea persoanelor dispărute în munți.  

În cursul anului 2022, s-au facut angajări pentru ocuparea posturilor de referent și muncitor 

calificat. În urma modificării organigramei și a statului de funcții, au fost disponibilizați 16 angajați. 

Față de anul 2021, în anul 2022, numărul angajaților, din cadrul serviciului, s-a redus de la un număr 

de 38 persoane, la 22 persoane angajate. 

 

Participarea la cursuri de pregătire profesională. 

Salvatori montani și voluntari 

 

Periodic, au fost organizate cursuri interne de pregătire, unde s-a pus accent pe 

tehnici/proceduri de salvare montană, salvarea de pe pârtiile de schi, exerciții de salvare de pe 

telescaun, acordarea primului ajutor, orientarea cu harta, busola, gps-ul, pregătirea fizică și, în mod 

deosebit, pe siguranța salvatorilor montani aflați în misiune. 

În perioada 04.03 - 13.03.2022, Unitatea canină Salvamont Bacău a participat, în munții 

Făgăraș, la Stagiul Național de formare și pregătire a unităților canine pentru salvare din avalanșe. La 

sfârșitul Stagiului, Unitatea Canină Salvamont Bacău a obținut rebrevetarea pentru intervenția în 

avalanșă, brevet care atestă pregătirea unității canine pentru intervenții Salvamont. La acest Stagiu a 

participat și câinele Haruki, care se pregătește pentru a fi brevetat în 2023. 

În perioada 14 - 17.03.2022, s-a desfășurat primul concurs profesional la care a participat 

Serviciul Salvamont al Consiliului Județean Bacău, concurs organizat de Salvamont România, în 

munții Parâng. 

Pentru prima dată în istoria Salvamont România, au fost folosite, într-un concurs professional, 

Unitățile canine de avalanșă. Acestea și-au dovedit eficiența găsind de 3-4 ori mai repede o victimă 

sub zăpadă, decât cu orice alt dispozitiv. Din echipa Salvamont Bacău au făcut parte 2 salvatorii 

montani și Unitatea canină. 

În perioadele 06 - 10.06.2023, respectiv 30.10 - 10.11.2022, s-au desfășurat în munții Făgăraș, 

stagii de pregătire pentru căutarea de suprafață, stagii organizate de Salvamont România și SPJ 

Salvamont Argeș. Au participat Unitățile canine din cadrul Serviciului. 

În perioada 3 - 18 septembrie, s-au desfășurat la Padina, munții Bucegi, etapele de evaluare, 

sesiunea de vară, din cadrul Școlii Naționale Salvamont. După doi ani de pregătire ca voluntar, 

colegul nostru a absolvit cu bine toate probele. 

În localitatea Păltiniș, jud. Sibiu, s-au desfășurat, în perioada 24 - 26.10.2022, lucrările 

Conferinței Naționale Salvamont 2022, întrunirea de lucru a reprezentanților structurilor Salvamont 

din România. 

 

Personalul serviciului care se ocupă de Pârtia de schi Nemira 

 

Instructajele personalului s-au desfășurat trimestrial iar tematica a vizat: 

- prescripțiile tehnice referitoare la instalațiile de transport pe cablu a persoanelor; 

- norme de exploatare și reglementări CNCIR; 

- documentațiile tehnice ale instalației de transport pe cablu tip Leitner CF4; 

- instalația de fabricare a zăpezii (stații de pompare, instalații de transport a apei sub 

presiune); 

- tunuri de zăpadă; 

- analiza diferitelor evenimente apărute în exploatare și stabilirea metodologiilor de 

intervenție pentru înlăturarea în timp scurt a acestora 
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- echipa tehnică a pârtiei de schi a efectuat reparații la instalația de transport și de fabricare 

a zăpezii constând în: 

- înlocuirea unor racorduri de înaltă presiune, care fac legătura între coloana principală de 

hidrant și panourile de conectare a tunurilor; 

- înlocuirea și mufarea cablurilor electrice și de date ale panourilor; 

- înlocuirea unor tronsoane de conductă ale rețelei principale de hidranți, ce au fost rupte de 

alunecările de teren, precum și mufarea acestora cu elemente de legătura specificate de 

constructor; 

- detectarea și înlocuirea de urgență a unor contactori și senzori defecți, la instalația de 

transport. 

În colaborare cu echipa Salvamont, s-a stabilit planul de intervenție și s-au desfășurat aplicații 

practice, pentru situațiile de urgență în care se impune evacuarea persoanelor transportate pe instalația 

de transport pe cablu. 

Lunar, sub îndrumarea inspectorului SSM, s-a efectuat instruirea privind securitatea și 

sănătatea în muncă a salariaților, precum și instructajul în domeniul situațiilor de urgență. Instruirile 

s-au desfășurat, în baza planurilor tematice, întocmite pentru fiecare loc de muncă în parte.  

În anul 2022, nu s-au înregistrat accidente de muncă și nici încălcări ale normelor de protecție 

și securitate a muncii și nici abateri disciplinare. 

Cu sprijinul compartimentului de informare și promovare turism durabil, s-au analizat 

reacțiile turiștilor pe rețelele de socializare și prin canalele media, intervenindu-se prompt pentru 

corectarea anumitor situații neplăcute ce s-ar fi putut transforma în reclamații. 

 

Proiecte finalizate în 2022 sau aflate în etapa de implementare 

Proiecte finalizate în 2022 

 

Participarea la Târgul de Turism al României, 10 - 13 noiembrie 2022 

 

La Târgul de Turism al României, Ediția de toamnă, București, 10 - 13 noiembrie 2022, 

serviciul a prezentat viabilitatea județului Bacău ca destinație turistică, punând în evidență atât 

elementele sale definitorii, cât și activitățile din sfera recreativă, curativă, cultural-istorică și 

spirituală. 

Având în vedere că județul Bacău deține un valoros și bogat potențial turistic, mai ales în zona 

sa montană, S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău a oferit vizitatorilor la standul său din Pavilionul B1, o 

multitudine de materiale de promovare, precum broșuri, pliante, hărți turistice, fly-ere, albume și 

gadget-uri, CD-uri și DVD-uri, prezentări audio-video, ca și ale aplicației digitale ”Visit Bacău”. 

Reprezentanții S.P.J.P.T.C.A.S. au primit aprecieri pentru conținutul și diversitatea 

materialelor puse la dispoziție, pentru explicațiile și lămuririle acordate, standul județului Bacău fiind 

considerat cel mai bine dotat din punct de vedere al materialelor expuse, foarte bine reprezentate din 

punct de vedere vizual și informativ.  

Cele mai distribuite au fost broșurile cu stațiunile băcăuane și cele cu destinațiile turistice din 

zona montană (atât în limba română cât și în limba engleză), ca și hărțile turistice, care din cauza 

stocului epuizat vor trebui reeditate (ocazie care va permite și actualizarea informațiilor cuprinse în 

acestea). 
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Participarea la Târgul de Turism al României 10 - 13 noiembrie 2022 

 

Printre doleanțele exprimate de vizitatorii standului, pe lângă harta turistică a județului, s-au 

mai numărat harta munților și harta traseelor cicloturistice din arealul județului Bacău.  

Interesul crescut pentru standul nostru a fost manifestat și de către o serie de tur-operatori și 

firme de consultanță și marketing în domeniul turismului, care în urma discuțiilor purtate cu delegația 

noastră, au propus colaborări concrete, menite să crească vizibilitatea ofertei turistice și să asigure o 

mai bună promovare și dezvoltare a unui turism durabil în județul Bacău. 

Pentru S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău, experiența de la Târgul de Turism al României - Ediția de 

toamnă 2022 a fost una fructuoasă, cu prezentări de materiale, audio-video și live oferite vizitatorilor, 

în toate cele patru zile de târg. A mai însemnat și identificarea de noi oportunități privind o mai bună 

informare și promovare turistică, ca și găsirea unor soluții împreună cu noi colaboratori, în vederea 

dezvoltării unui turism durabil și sustenabil la nivelul întregului județ. 

Propuneri: actualizarea și reeditarea unor materiale de informare și promovare turistică și 

editarea unora noi; digitalizarea comunicării în domeniul turismului și a unor servicii turistice; 

organizarea în primăvara anului viitor, a unor întâlniri între touroperatorii și firmele mai sus 

menționate, cu reprezentanții HoReCa din întreg județ, în vederea implementării proiectelor care au 

fost prezentate și discutate la târgul de turism.   

 

Promovarea aplicației Visit Bacău prin distribuirea de fly-ere și magneți 

 

Având în vedere tendința actuală de a avea toate informațiile într-un singur loc, atunci când 

turiștii vizitează un județ, începând cu anul 2020, județul Bacău este promovat prin intermediul unei 

aplicații pentru dispozitivele smartphone numită Visit Bacău. Aplicația a fost creată pentru a contribui 

la promovarea și dezvoltarea arealului turistic al județului Bacău.  

Această aplicație poate fi descărcată din Google Play și App Store. Prin intermediul acesteia, 

toți cei interesați pot identifica mult mai ușor atracțiile culturale și istorice ale județului, tradițiile și 

obiceiurile zonei, posibilitățile de cazare și de servire a mesei pe aria județului Bacău. 

Pentru o mai bună informare și promovare a aplicației, au fost realizate fly-ere, magneți și 

pixuri care conțin informații despre aplicație si invită turiștii să o utilizeze, pentru a vizita și a afla 

mai multe despre obiectivele turistice din județul Bacău. Acestea au fost distribuite vizitatorilor 

standului de la Târgul de Turism al României 
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Realizarea broșurii de promovare turistică ”Destinații turistice în zona montană a 

județului Bacău” în limba engleză 

 

Intitulată ”Destinații turistice în zona montană a județului Bacău”, broșura este un instrument 

util pentru o cunoaștere mai bună a zonelor cu potențial turistic din județul Bacău.  

Pentru a promova meleagurile băcăuane și turiștilor străini care doresc să viziteze județul 

Bacău, broșura a fost tradusă în limba engleză în anul 2022. 

Broșura cuprinde într-o formă cât mai concisă toate informațiile mai relevante, astfel încât să 

se constituie într-un ghid turistic util, dinamic și prietenos. A fost inserată informația istorică într-un 

text accesibil, care spune câte o poveste, valorificând legendele și oamenii locului, încărcătura 

culturală, dar și emoțională a fiecărei destinații prezentate. Asemeni obiectivelor din zona descrisă, 

broșura vorbește pe limba tuturor, indiferent de vârstă sau preocupări.  

Ca un instrument de orientare util, broșura conține o hartă a obiectivelor turistice, o hartă a 

traseelor montane din Munții Nemira (marcate și omologate), un tabel cu unitățile de cazare din zona 

montană, dar și o listă cu producătorii de produse tradiționale. 

 

Harta Munții Noștrii - Nemira 

 

În anul 2022, a fost editată Harta de drumeție - Nemira, ce cuprinde și descrierea celor 9 trasee 

turistice montane care străbat județul Bacău, aferente suprafeței Munților Nemira din județ. Împreună 

cu promovarea zonei montane băcăuane, prin intermediul hărții se promvează și aplicația digitală 

Visit Bacău. 

 

Încheierea și derularea unor parteneriate, pentru promovarea turistică a județului 

Bacău 

 

Și în anul 2022 s-a derulat un important eveniment, în parteneriat cu Asociația ”Sunetul 

Munților” din Dărmănești, respectiv Festivalul Internațional de Blues ”Open Air Blues in the garden 

festival”, proiect promovat și cu sprijinul nostru și inițiat de Marius Diaconescu, președintele 

asociației și managerul general al festivalului. 

Conform obiectivelor cuprinse în acest proiect, compartimentul nostru participă și 

promovează anual, prin toate mijloacele și căile de comunicare, unul dintre cele mai importante 

evenimente muzicale la nivel european.  

 

Inițierea și prezentarea în premieră a serialului online dedicat ziarului ”Curierul 

Slănicului Moldova”, primul din România care a oglindit viața unei stațiuni balneare; un model peste 

timp de promovare a turismului balnear al „Perlei Moldovei”, așa cum a fost denumită stațiunea 

pentru prima dată, chiar de către acest ziar. 

 

Amenajarea traseelor turistice montane 

 

În anul 2022, a fost continuată reamenajarea/întreținerea traseelor turistice din munții Nemira 

și a traseelor din munții Berzunți, Ciucului și Tarcăului. S-au încheiat contracte de colaborare cu mai 

multe U.A.T.-uri din zona de munte a județului Bacău unde, la propunerea lor, a fost acordat sprijin 

pentru amenajarea de trasee montane noi. 

Salvatorii montani au continuat realizarea de track-uri GPS prin parcurgerea traseelor și 

alegerea variantelor care prezintă siguranță pentru turiști și ating obiectivele importante de pe traseu.  

Pentru siguranța turiștilor, au fost reamenajate mai multe podețe și balustrade de pe traseele 

montane cele mai circulate din munții Nemira. 

 

Lucrările realizate pe Pârtia de schi Nemira 
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Lucrări de revizie și de reparație a instalațiilor, mașinilor și utilajelor independente care 

deservesc Pârtia de schi Nemira 

 

Aceste lucrări s-au desfășurat în baza instrucțiunilor de folosire, întocmite de fabricant pentru 

mașinile și utilajele menționate mai jos și se regăsesc în master-planul tehnic și în notele de lucrări: 

- mijloace de transport (ATV Arcticat si ATV Can Am) cu accesorii: șenile, plug de zăpadă, 

remorca. S-au efectuat lucrări de întreținere și reparații în afara reviziilor obligatorii 

stabilite de fabricant si executate de firma autorizată;  

- mașini și utilaje independente cu motoare termice: freza de zăpadă, moto-cositoare 

tractabilă, moto-săpătoare multi-funcțională, moto-cositori, moto-burghiu, generatoare de 

curent și generator sudură; 

- scule și dispozitive acționate mecanic sau electric: compresor, polizor de banc, mașina de 

găurit static, presa de schimbat manșoane la bateriile de role, robot pornire 12 - 24v; 

- lucrări de întreținere și reparații ale clădirilor, instalațiilor sanitare și electrice precum și 

lucrări de igienizare. 

 

Realizarea unor lucrări de îmbunătățire a condițiilor de siguranță și confort pentru 

traficul pietonal al turistilor 

 

Analizând nemulțumirile turiștilor, exprimate direct sau prin rețelele de socializare, legate de 

condițiile de schi oferite de Pârtia de schi ”Nemira”, în anul 2022, au fost realizate următoarele lucrări 

menite să îmbunătățească gradul de siguranță și confort al turiștilor și schiorilor: 

- s-a reparat mobilierul stradal și suporții de depozitare a materialului sportiv în zonele de 

odihnă și așteptare; 

- s-au efectuat lucrări de igienizare a grupurilor sanitare și s-a reparat instalația sanitară; 

- s-au reparat și vopsit balustradele și „mâna curentă”, pe toată lungimea scărilor, și s-au 

confecționat balustrade de protecție pentru schiori, pe părțile marginale ale pârtiei de schi; 

- s-au recondiționat panourile de informare turistică. 

Conform H.C.J. BACĂU nr. 261 din 22.12.2021, începând cu data de 01.04.2022, pârtia de 

schi a fost predată la U.A.T Slănic Moldova. 

 

Proiecte în elaborare 

 

Am continuat, în 2022, proiectul de realizare a unor broșuri de promovare turistică cu titlul 

”Comorile județului Bacău”, pe care l-am inițiat și, ulterior, prezentat autorităților locale cu potențial 

turistic ridicat din județul nostru care doresc să-și promoveze zona. Astfel, conform celor discutate, 

sunt și alte primării care optează pentru acest proiect, respectiv Ștefan cel Mare, Ghimeș-Făget, Asău, 

Dofteana, Slănic-Moldova, și Zemeș, inclusiv Mănăstirea Cașin. Localităților menționatele-au fost 

oferite toate lămuririle/datele tehnice necesare, după care ne vom prezenta la fața locului, pentru 

colectarea informațiilor pe care ni le vor pune la dispoziție, în vederea finalizării lucrărilor.  

De asemenea, după redactarea și editarea broșurilor de promovare dedicate localităților Valea 

Arinilor, Măgirești, Palanca și Poduri, în 2022, a mai fost realizată o broșură care promovează comuna 

Mănăstirea Cașin și unde se dorește realizarea ediției a doua a broșurii. Totodată, în virtutea bunei 

colaborări cu autoritățile locale din această comună, a fost conceput, realizat și trimis spre executare, 

un prim panou informativ și de promovare care va fi amplasat în centrul comunei. 

O problemă majoră a fost, și în anul 2022, lipsa unei Baze Salvamont în Slănic Moldova. În 

cursul acestui an, Consiliul Județean Bacău a contractat si a dat ordinul de începere a lucrărilor la 

Baza Salvamont din Slănic Moldova, care urmează să fie finalizată în anul 2023. Odată cu predarea 

Pârtiei de schi, și până la finalizarea Bazei Salvamont, salvatorii montani din formația Slănic Moldova 

au primit de la Primăria Târgu Ocna un spațiu provizoriu în Centrul de Informare Turistică din Parcul 

Măgura. 
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Numărul turiștilor care vizitează o stațiune/zonă montană depinde și de calitatea serviciilor 

salvamont din zonă, de gradul de amenajare a traseelor turistice montane. 

 

Comunicarea instituțională - evenimente, relații cu presa 

Activitatea de salvamont 

 

În anul 2022, au fost reînnoite contractele de colaborare cu Serviciul de ambulanță, 

Jandarmeria, ISU, Dispeceratul Național Salvamont. În urma elaborării normativelor de intervenție 

în zona montană de către Departamentul pentru Situații de Urgență, suntem incluși în sistemul de 

urgentă 112 și participăm/coordonăm intervențiile în zona montană și alte zone greu accesibile în care 

sunt suspiciuni că sunt persoane accidentate. 

Activitatea de salvare în zonele montane este complexă, salvatorii montani prestează o muncă 

dificilă, nu de puține ori periculoasă. Membrii formațiilor salvamont Bacău fac această muncă cu 

pasiune și profesionalism și se bazează, în continuare, pe sprijinul autorităților competente. 
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a. Alte entități. Unitate sanitară cu paturi - Spitalul Judeţean de Urgenţă 

 

Anul 2022 poate fi caracterizat drept primul an după pandemia generată de virusul respirator 

SARS-COV2, în care lumea medicală mondială și națională s-a confruntat cu provocarea regândirii 

sistemului, în așa fel încât să poată răspunde cât mai prompt unor evenimente majore. Deși nu se 

poate spune că pandemia a trecut, totuși efectele dramatice ei sunt considerabil mai diminuate, 

întrucât tulpinile care acționează sunt mai puțin agresive și, drept urmare, cazurile de decese sunt mai 

puține. 

Cu toate problemele majore întâmpinate de unitatea noastră ca urmare a pandemiei, anul 2022 

ne permite să consemnăm obiective importante, cum ar fi extinderea secției de Radioterapie, prin 

dotarea cu al doilea aparat Accelerator de Particule, achiziția a numeroase aparate de investigații 

medicale care au condus la modernizarea și extinderea gradului de adresabilitate a Ambulatoriului de 

Adulți. În paralel, s-au desfășurat în ritm susținut lucrări de reparații capitale după cum urmează: 

a) lucrări de reparații capitale la corpul de clădire în care funcționează secția Pediatrie cu 

toate specializările ei; 

b) lucrări de reparații, modernizare și dotare Bloc Operator (săli operații), construire scară 

exterioară și spații tehnice; 

c) lucrări de reparații capitale la centrala termică, înlocuire utilaje și rețele termice; 

d) lucrări de extindere și dotare la Serviciu de Anatomie Patologică. 

La toate aceste investiții, se adaugă și darea în folosință a unui heliport modern care permite 

unității noastre să primească și să trimită pacienții critici cu maximă celeritate. 

 

 
 

Investițiile atât material, cât și umane, și-au atins scopul și se regăsesc și în creșterea valorică 

însemnată a veniturilor de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, dar și în gradul de satisfacție 

al pacienților tratați la SJU Bacău. Ne propunem să fim la înălțimea dotărilor și investițiilor făcute în 

Spitalul Județean de Urgență Bacău prin îmbunătățirea calitativă a actului medical, în primul rând 

prin creșterea calității îngrijirilor pe care le acordăm pacienților care sunt tratați în unitatea noastră. 
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Activitatea medicală în anul 2022 

 

Spitalul Județean de Urgență Bacău este cea mai importantă unitate medicală din județ. 

În SJU Bacău există un număr de 28 secții și 10 compartimente, în care lucrează 249 medici, 

împreună cu 985 asistenți medicali și personal mediu sanitar. la care se adaugă 527 infirmieri și 

îngrijitori. 

Astfel, în SJU Bacău, se desfășoară activități medicale diversificate după cum urmează: 

- activitate medicală de urgență; 

- spitalizare continuă; 

- spitalizare de zi; 

- spitalizare medicală de lungă durată; 

- activitate medicală ambulatorie; 

- activitate medicină legală; 

- activitate anatomie patologică; 

- servicii medicale paliative; 

- analize de laborator, de radiologie și imagistică medicală; 

- programe naționale de sănătate; 

- radioterapie. 

Prin aceste servicii medicale, SJU Bacău răspunde tuturor nevoilor de sănătate ale cetățenilor 

băcăuani. 

În anul 2022, activitatea medicală a SJU Bacău s-a desfășurat în conformitate cu contractul 

de servicii medicale, asigurându-se o finanțare corespunzătoare. Există o continuă preocupare pentru 

creștere calității actului medical și pentru creșterea gradului de satisfacție al paciențior, iar în 2022, 

în contextual crizei sanitare mondiale, s-au făcut eforturi considerabile astfel încât să fie asigurată 

continuitatea tratamentelor pacienților, fără a se face rabat în ceea ce privește asigurarea 

echipamentelor de protecție necesare salariaților. 

Consiliile medicale au fost organizate, periodic dat fiind contextul pandemic, atât pentru 

armonizarea comunicării, cât și pentru remedierea eventualelor sincope care s-ar fi putut înregistra, 

în mod imprevizibil, în desfășurarea unei activități atât de laborioase. Trebuie remarcat faptul că, în 

timpul acestor întruniri, se discută atât probleme de ordin administrative, cât și probleme medicale 

sau indicatorii lunari obținuți de fiecare secție în parte. O atenție deosebită a fost acordată prevenției 
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infecțiilor nosocomiale, sector în colaboare cu Directorul de Îngrijiri și Compartimentul de Prevenire 

al Infecților Nosocomiale (CPCIN). În acest context, s-au depus eforturi considerabile pentru 

reducerea cazurilor de infecții intra-spitalicești, pentru achiziția de calitate a substanțelor și 

dispozitivelor dezinfectante folosite. 

 

1. Comisia de transplant 

În anul 2022, au fost monitorizați în cadrul Programul Național de Transplant, 21 de pacienți 

cu GSC<7 în vederea identificării de potențiali donatori aflați în moarte cerebrală. Monitorizarea s-a 

concretizat într-o acțiune de coordonare și două intervenții pentru prelevarea de organe și țesuturi. 

2. Comisia Medicamentului și Antibioticului 

Membrii comisiilor s-au întrunit periodic pentru a analiza consumul și necesarul de 

medicamente. Acesta a fost transmis către membrii Comisiei Medicamentului. Comisia antibioticului 

s-a întrunit periodic pentru a asigura norma de antibiotice pe baza protocoalelor medicale. 

 

Activitatea medicală  

 

Prezentarea indicatorilor statistici în contextul epidemiologic 

Numărul de cazuri externate-spitalizare continua 

 

- Anul 2022= 41.310 

- Distribuția pe secții este următoarea: 

- Secția Cardiologie - 1500 

- Secția Chirurgie generală - 3.251 

- Secția Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă - 1.234 

- Secția Dermatovenerologie - 680 

- Secția Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice - 610 

- Secția Endocrinologie - 533 

- Secția Gastroenterologie - 1.502 

- Secția Boli Infecțioase Adulți - 1.261 

- Secția Medicină Internă - 2.181 

- Compartiment Nefrologie - 717 

- Secția Neonatologie - 3.161 

- Compartiment Neurochirurgie - 846 

- Secția Neurologie - 1.813 

- Secția O.G. I - 2.840 

- Secția O.G. II - 3.612 

- Secția O.R.L - 894 

- Secția Oftalmologie - 1.083 

- Secția Oncologie medical - 1.211 

- Secția Ortopedie și traumatologie - 1.805 

- Secția Psihiatrie - 2.739 

- Compartiment Radioterapie - 0.00 

- Compartiment Recuperare, medicină și balneologie - 138 

- Secția Reumatologie - 744 

- Secția Urologie - 1.443 

- Comportiment Îngrijiri palliative - 331 

- Pediatrie - 2.216 

- Recuperare pediatrică - 1.825 

- Boli Infecțioase Copii - 1.006 

 

Numărul de cazuri rezolvate- Spitalizare de zi 
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În cursul anului 2022, s-au efectuat 11.441 de internări de zi. Cele mai multe astfel de servicii 

medicale au fost oferite de secțiile Gastroenterologie, de cele două secții ale Maternității, de secțiile 

Medicină Internă, Urologie și Neurologie. 

Număr de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de tip serviciu medical. 

Dintr-un total de 22.447 de servicii medicale, se evidențiază cele acordate în secțiile: 

Compartiment HIV/SIDA - 2.880, Secția Oncologie Medicală - 9.928, Compartimentul de 

Radioterapie - 747, Centrul de Hemodializă - 4.796, Psihiatrie - 1.010, Oftalmologie - 1.028 și 

Vccinare antirabic - 1.749. 

 

Numărul de consultații în ambulatoriul de specialitate 

 

- Numărul de consultații acordate în ambulatoriul de specialitate = 173.684 

- Numărul de consultații U.P.U = 73.096 

- Numărul de consultații postexternare acordate de medici din spital în ambulatoriul de  

- specialitate = 9.239 

 

Numărul analizelor medicale, radiologice și imagistică medical, laborator de analize 

medicale 

 

- Nr. total de analize de laborator = 1.995.917 din care: 

 17.754 pacienți au beneficiat în ambulatoriu de 131.401 analize. 

 41.310 pacienți au beneficiat în regim de spitalizare continua și de zi, de 1.864.516 

analize. 

- Laborator de radiologie și imagistică medicală 

- Numărul total de investigații radiologice = 49.972 din care: 

 9.069 în regim ambulatoriu; 

 40.903 în regim de spitalizare continuă și de zi. 

- Număr total de ecografii = 31.275 din care: 

 1.751 în regim ambulatoriu; 

 -29. 524 în regim spiatlizare continuă și de zi.  

- Număr total de mamografii = 337 din care: 

 330 în regim ambulatoriu; 

 7 în regim de spitalizare continuă și de zi. 

- Număr total de tomografii = 20.571 din care: 

 1.582 în ambulatoriu; 

 18.989 în regim spitalizare continuă și de zi. 

- Număr total de R.M.N-uri = 1.182 din care: 

 746 ambulatoriu; 

 436 spitalizare continuă și de zi. 

- Numărul total de explorări funcționale (E.K.G; E.E.G; aparat respirator, aparat cardio-

vascular) 52.616 din care: 

 1.484 în regim ambulatoriu; 

 41.132 în regim de spitalizare continuă și de zi. 

 

Durata medie de spitalizare, indicele de utilizare a paturilor  

 

În cursul anului 2022, DSM (Durata medie de spitalizare) a fost de 5,31 zile, iar indicele de 

utilizare al paturilor a fost de 201.89 de zile. 

- Indicele de case-mix 

- Secția/Compartimentul I.C.M 
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- TOTAL SPITAL = 1.6884. 

- Boli infecțioase adulți = 1.4485. 

- Cardiologie = 1.4485. 

- Chirurgie generală = 1.7005. 

- Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă = 1.3310. 

- Dermato-venerologie = 1.2126. 

- Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice = 1.3198. 

- Endocrinologie = 1.4129. 

- Gastroenterologie = 1.5369. 

- Medicină Internă = 1.7816. 

- Nefrologie = 1.6676. 

- Neonatologie = 0.8000. 

- Neurochirurgie = 2.4950. 

- Neurologie = 2.0158. 

- O.G I = 1.2180. 

- O.G II = 1.1445. 

- O.R.L = 1.4056. 

- Oftalmologie = 0.8345. 

- Oncologie = 1.2109. 

- Ortopedie = 1.6208. 

- Psihiatrie = 1.4348. 

- Radioterapie = 0.00 

- Reumatologie = 1. 3385. 

- Urologie = 1.1735. 

- Pediatrie = 0.9842. 

- Chirurgie și ortopedie pediatrică = 1.1962. 

- Boli Infecțioase Copii = 0.8510. 

 

Activitatea economică 

 

Spitalul Județean de Urgență Bacău este o unitate de interes public care și-a asigurat resursele 

financiare din serviciile medicale furnizate către populația județului Bacău și funcționează pe baza 

bugetului propriu de venituri și cheltuieli. 

Organizarea activității spitalului se face pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, pe total 

unitate, precum și pe fiecare secție sau compartiment, astfel încât cheltuielile necesare pentru 

realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile realizate.  

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2022, a fost realizat având în vedere organizarea și 

funcționarea unității sanitare cu paturi, conform prevederilor legale și cuprinde resursele financiare 

și cheltuielile necesare pentru furnizarea de servicii medicale în condiții optime. 

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a realizat pe baza propunerilor prezentate de 

către conducătorii secțiilor și compartimentelor din structura organizatorică a spitalului, în raport cu 

cu obiectivele programate, în condiții de echilibru financiar între venituri și cheltuieli, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Activitatea financiar contabilă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, se încadrează 

strict în prevederile și actele normative în vigoare, asigurându-se derularea activităților specifice, 

dintre care amintim: 

- întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli; 

- execuția bugetului de venituri și cheltuieli; 

- operațiuni de încasări și plăți efectuate prin casierie, trezorerie și alte instituții de credit; 

- exercitarea controlului financiar preventiv; 

- organizarea operațiunilor de inventariere a patrimoniului; 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

a) Alte entități. Unitate sanitară cu paturi   

338 

- activități specifice operațiunilor de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor; 

- contabilitate generală. 

 

Structura veniturilor 

 

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2022, a avut la bază un complex 

de analize și decizii prin care s-au evaluat nivelul resurselor de venit și perioada în care urmează să 

se încaseze. S-au dimensionat categoriile de cheltuieli necesare, s-au prioritizat și prevăzut în strânsă 

corelare cu perioada de încasare a veniturilor. 

Analiza situației economico-financiare a Spitalului Județean de Urgență Bacău efectuată 

pentru anul 2022, s-a realizat pe baza datelor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat și a 

contului de execuție la 31.12.2022. 

Construcția BCV a fost fundamentată în baza contractelor și actelor adiționale estimate a se 

încheia în anul 2022 pe fiecare sursă de venit. 

Veniturile, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli a spitalului, provin din următoarele 

surse: 

- venituri din contracte încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate (servicii medicale 

contractate și Programe Naționale de Sănătate, Subvenții primite de la FNUASS pentru 

acoperirea creșterilor salariale); 

- venituri din contracte încheiate cu Direcția de Sănătate Publică din sume de la bugetul de 

stat pentru prograrme naționale de sănătate și acțiuni de sănătate (medici rezidenți, 

UPU/SMURD, LSM adulți și copii, etc); 

- venituri proprii din diverse sume (servicii medicale efectuate le cerere, contracte de 

închiriere, venituri din valorificare, etc); 

- venituri din sponsorizări, venituri din donații, Subvenții de la Bugetul de Stat pentru 

Investiții; 

- subvenții de la Consiliul Județean Bacău pentru investiții și cheltuieli curente, venituri din 

fonduri UE. 

A) Veniturile pentru anul 2022, din contractul încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de 

Sănătate Bacău. 

În buget au fost preconizate venituri în valoare de 316.922 mii lei și reprezintă 75.10% din 

total venituri: 

- facturate - 300.720,49 mii lei, 

- încasate de spital - 300.112.09 mii lei, din care 6.736,45 mii lei pentru anul 2021, iar la 

data de 31.12.2022 mai aveam de încasat 7.344,84 mii lei. 

 

Structura veniturilor 

 

- Servicii medicale spitalicești facturate - 129.594, 68 mii lei, încasate - 130.711.35 mii lei, 

din care 1.116,67 mii lei pentru anul 2021. La 31.12.2022 soldul este zero. 

- Servicii medicale ambulatorii facturate - 10.217,23 mii lei, încasate 10.281,82 mii lei din 

care 89,17 mii lei pentru anul 2021. La 31.12.2022, suma de încasat era de 24.57 mii lei. 

- Servicii medicale paraclinice facurate - 1.939,84 mii lei, încasate 2.070,96 mii lei, din care 

89,17 mii lei pentru anul 2021. La 31.12.2022 suma de încasat era de 24.57 mii lei. 

- Servicii medicale paraclinice facturate - 1.939,84 mii, încasate 2.070,96 mii lei, din care 

139,53 mii lei pentru anul 2021. La 31.12.2022 suma de încasat era de 8,41 mii lei. 

- Contracte pentru finanțarea programelor de sănătate: facturate 31.941,63 mii lei, încasate 

27.422,36 mii lei din care 2.792,58 mii lei pentru anul 2021. La 31.12.2022 suma de 

încasat era de 7.311,85 mii lei. 
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- Contracte pentru acoperirea creșterilor salariale - valoare facturată 124.941,71 mii lei, 

încasate 127.540,20 mii lei din care 2.589,49 mii lei pentru anul 2021. La 31.12.2022 

soldul era zero. 

- În vederea decontării sumei corespunzătoare alocației de hrană valoarea facturată și 

încasată este de 2.085,41 mii lei. 

Veniturile din contractele încheiate cu CAS Bacău, au înregistrat o creștere de la un an la altul, 

în anul 2022, creșterea a fost de 2.81% coparativ cu anul 2021. 

B) Veniturile preconizate în bugetul anului 2022 din contracte încheiate cu Direcția de 

Sănătate Publică Bacău.  

Acestea sunt în valoare de 50.791 mii lei, valoarea contractelor și actelor adiționale este de 

49.437,77 mii lei, din care s-au facturat 48.717, 94 mii lei și s-au încasat 48.372, 01 mii lei. 

 

Veniturile se împart după cum urmează: 

- acțiuni de sănătate care asigură drepturile salariale ale persoanelor care își desfășoară 

activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în 

condițiile legii: UPU-SMURD, cabinete de LSM, Planning familial, Medicină Sportivă și 

a rezidenților pe toată perioada rezidențiatului, precum și o cotă parte din cheltuielile de 

natura bunurilor și serviciilor. Astfel, contractul încheiat pe anul 2022, este în valoare de 

35.814,27 mii lei. 

- contractul privind Programele Naționale de Sănătate, este de 13.625,50 mii lei, mai mare 

față de anul precedent cu 23.30%. 

C) Venituri din contractul cu IML Iași.  

Veniturile preconizate în bugetul anului 2022, din contractul încheiat cu Institutul de Medicină 

Legală Iași, este în valoare de 6.148 mii lei, sumă necesară pentru asigurarea la plată a cheltuielilor 

de personal. Valoarea contractelor și actelor adiționale este de 5.942 mii lei, din care s-a facturat și 

încasat 5,942 mii lei. Cheltuielile de personal pe anul 2022 au fost 6.443,85. Diferența dintre contract 

și plata drepturilor salariale a fost acoperită din veniturile proprii realizate de IML Bacău. 

D) Subvenții de la bugetul local-Consiliul Județean Bacău. 

În anul 2022, pentru secțiunea de funcționare au fost alocate credite bugetare de 3.119,62 mii 

lei, din care 496.42 mii lei stimulente financiare și 2.623.20 mii lei pentru decontarea drepturilor 

salariale câștigate în instanță, prin decizia nr. 1040/2017, hotărâre judecătorească care a devenit 

executorie în anul 2019, acestea plătindu-se în tranșe de 5%, 10%, 25% și 35% pe o perioadă de 5 

ani. 

La veniturile de la bugetul propriu al județelor pentru secțiunea de dezvoltare, s-au avut în 

vedere obiectivele de investiții aprobate de Consiliul Județean Bacău - reabilitare, reamenajare, 

construcții și pentru dotări independente astfel, în anul 2022, s-a primit o finanțare de 21.694,41 mii 

lei. 

Pentru reparații capitale finanțarea a fost de 20.412,62 mii lei. 

- 17.132,92 mii lei - ordonator principal de credite, respective Consiliul Județean Bacău; 

- 3.279,70 mii lei - bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății. 

Dotarea cu echipamente medicale - finanțarea a fost de 1.281,79 mii lei. 

- 1.216,89 mii lei - ordonator principal de credite, respectiv Consiliul Județean Bacău;  

- 64,93 mii lei - bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății. 

E) Venituri din donații și sponsorizări. 

Având în vedere situația epidemiologică din țara noastră, Comitetul Director, cât și medicii 

șefi de secție, au căutat să atragă cât mai mulți sponsori și/sau donator. Donațiile au fost în numerar 

(în contul de trezorerie), mijloace fixe, obiecte de inventar, medicamente, material sanitare, 

dezinfectanți, materiale laborator, reactivi, alimente, etc. 

În anul 2022, unitatea noastră a primit în contul de trezoririe donții și sponsorizări, suma de 

1.237 mii lei, din care de la Asociația Dedeman prin contractul de sponsorizare nr.260 din 18.05.2022 

s-a primit 1.236,08 mii lei pentru achiziția de aparatură medicală pe secția Neurochirurgie. 
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De asemenea, Spitalul Județean de Urgență Bacău a primit, din sponsorizări, mijloace fixe în 

valoare de 3.012.60 mii lei. Pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți 2.97.85 

mii lei, pentru obiecte de inventar 365.96 mii lei și alte materiale consumabile 104.85 mii lei. 

F) Venituri proprii suplimentare. 

Veniturile proprii sunt constituite din prestări servicii medicale către populație sau către alte 

instituții la cerere (consultații, proceduri medicale, investigații de laborator, spitalizări de zi, servicii 

de medicină legală), venituri din chiri sau venituri din valorificarea unor bunuri provenite din 

dezmembrarea obiectelor de inventar casate. 

Ponderea cea mai mare a veniturilor proprii o au serviciile medicale efectuate la cerere în 

ambulatoriul de specialitate. 

Astfel, în anul 2022, veniturile proprii ale spitalului au fost în valoare de 3.267,29 mii lei, 

înregistrând o creștere de 1.85% față de anul precedent. Acestea au fost utilizate integral pentru 

acordarea serviciilor medicale pacienților în siguranță și cu promtitudine. 

G) Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente 

cadrului financiar 2014 – 2020, pentru proiectul Consolidarea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19, prin dotarea cu materiale sanitare, echipamente și aparatură medicală a Spitalului 

Județean de Urgență Bacău, cod SMIS 138214. 

S-a primit o finanțare de 3.371,51 mii lei. 

Pentru anul 2022, s-au preconizat venituri în BVC de 422.000,22 mii lei iar execuția la 

31.12.2022 a fost de 386.933,31 mii lei. Astfel, execuția veniturilor față de bugetul aprobat este de 

91.69%. 

 

Prezentarea principalelor articole pe cheltuieli 

 

La fundamentarea cheltuielior s-au avut în vedere: indicatori fizici care apreciază efortul 

financiar (număr de salariați, număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de spitalizare, 

ș.a), nivelul cheltuielilor efective pentru fiecare secție, normele și reglementările privind efectuarea 

cheltuielor (alocații de hrană, utilități). 

Cheltuielile spitalului sunt înregistrate în contabilitatea instituției în funcție de sursele de 

venit. Ponderea cea mai mare o deține cheltuiala secțiilor care este înregistrată în aplicația buget și 

cuprinde atât veniturile, cât și cheltuielile fiecărei secții, conform contractului încheiat cu Casa de 

Asigurări de Sănătate. 

Cheltuielile Spitalului Județean de Urgență Bacău s-au evidențiat în machete de buget pe 

structura clasificației economice și funcționale pe total cheltuieli și separat, au o destinație precisă și 

limitată. 

Din totalul veniturilor realizate, în anul 2022, Spitaul Județean de Urgență Bacău a angajat 

plăți în valoare de 381.273.79 mii lei. 

 

1. Cheltuieli de personal 

 

Fundamentarea cheltuielior de personal s-a realizat pe baza statului de funcții aprobat de către 

ordonatorul principal de credite, respectiv Consiliul Județean Bacău, prin evaluarea drepturilor de 

personal, pe baza organigramei unității, pe fiecare secție și compartiment. 

Cheltuielile de personal sunt suportate din fondurile obținute din contractul cu CAS Bacău, 

din transferuri de la Bugetul de Stat și Accize, de la Institutul de Medicină Legală Iași și Subvenții 

din bugetul Fondului Național Unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor 

salariale. 

Totalul cheltuielilor efective înregistrate de Spitalul Județean de Urgență Bacău, în anul 2022, 

a fost în valoare de 245.555.85 mii lei. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor, 

indiferent de sursa de finanțare fiind de 65.91%. 
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SJU Bacău a respectat prevederile privind salarizarea angajaților, acordând toate drepturile 

salariale, cum ar fi: norma de hrană, sporurile pentru condiții de muncă, indemnizațiile de conducere, 

promovări în funcție, gradație și încadrarea de noi salariați. 

 

2. Cheltuieli cu medicamentele 

 

În unitatea noastră, consumul efectiv de medicamente în anul 2022 a fost de 49.345,82 mii 

lei, de unde rezultă un consum mediu lunar de 1.328,01 mii lei pentru medicamentele achiziționate 

din fondurile CAS Bacău pentru servicii de spitalizare continuă. Acest fapt a însemnat asigurarea 

tratamentului minim pentru pacienții internați în orice secție din spitalul nostru.  

La data de 31.12.2021, în cele trei farmacii cu circuit închis, spitalul nostru avea un stoc de 

medicamente de 8.642,89 mii lei. 

Pentru medicamentele finanțate de CAS Bacău și DSP Bacău, pentru programele naționale de 

sănătate și acțiuni de sănătate, cheltuielile au fost de 32.383,96 mii lei. 

 

3. Cheltuieli cu materialele sanitare 

 

În decursul anului 2022, creșterea cantităților, a calității și diversificarea materialelor 

achiziționate, au reprezentat unele obiective din prioritățile noastre. Alocările pentru această 

destinație au fost de 10.898.90 mii lei, ceea ce înseamnă un consum mediu lunar de 908.24 mii lei, 

mai mare comparativ cu anul 2021, cu un procent de 5.42%. 

 

4. Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanți 

 

S-a acordat o atenție deosebită pentru achiziționarea de materiale de dizinfecție performante, 

astfel încât infecțiile aferente actului medical să fie ținute sub control, procesul de curățenie în secții 

să se efectueze la cele mai ridicate standarde de calitate și siguranță, iar pericolul ca personalul să fie 

expus unor riscuri, să fie semnificativ diminuat, chiar eliminate. Cheltuielile cu dezinfectanții, în anul 

2022, au fost de 2.228.04 mii lei cu o medie lunară de 185.76 mii lei. 

Având în vedere că Laboratorul de Analize Medicale este dotat cu aparatură de ultimă 

generație și menținerea acreditării RENAR impune un consum minim de reactivi lunar, valoarea 

consumului în anul 2022 este de 12.544.51 mii lei, consumul mediu lunar fiind de 1.045.38 mii lei. 

Laboratorul de Analize Medicale s-a menținut la un nivel înalt de performanță, fiind cotat ca 

fiind unul dintre cele mai bune laboratoare din Bacău, prin efectuarea unei game complexe de analize, 

ceea ce a condus la încheierea unui contract viabil cu CAS Bacău. 

 

5. Cheltuieli cu hrana 

 

Comitetul Director a căutat să asigure un mediu diversificat și satisfăcător, din punct de vedere 

a caloriilor calculate pe pentru fiecare pacient, în funcție de indicațiile medicale specifice afecțiunilor 

directe sau asociate. Prin licitațiile organizate, s-au obținut prețuri competitive pentru asigurarea 

meniurilor corespunzătoare cu un raport calitativ superior din punct de vedere nutritiv. 

Suma cheltuită, efectiv, în anul 2022 pe această direcție, a fost de 2655.71 mii lei, iar 

consumul mediu lunar a fost de 221.31 mii lei. 

Din luna iunie 2022, suma corespunzătoare alocației de hrană se decontează de către casele 

de asigurări de sănătate și este aferentă cazurilor, respectiv zilelor de spitalizare în regim de spitalizare 

continuă acordate de unitățile sanitare publice și decontate de Fondul Național de Asigurări Sociale 

de Sănătate. 
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6. Cheltuieli de capital 

 

Propunerile din lista de investiții pentru anul 2022 s-au încadrat în politica de eficientizare a 

serviciilor mdicale oferite de către SJU Bacău. 

Cheltuielile de capital au fost finanțate în cursul anului 2022 din următoarele surse de venit, 

și au avut o valoare totală de 25.865.13 mii după cum urmează: 

a) Consiliul Județean Bacău - 18.350.00 mii lei. 

- reparații capitale - 16.763.77 mii lei; 

- dotare cu apratură medical - 1.209.65 mii lei; 

- cofinanțare 10% - 376.36 mii lei. 

b) Ministerul Sănătății - 3.344.64 mii lei. 

- reparații capitale -  3.279.71 mii lei;  

- dotare cu aparatură medicală - 64.93 mii lei. 

c) Venituri proprii ale spitalului - 4.171.71 mii lei. 

- reparații capitale - 3.61 mii lei; 

- dotare cu aparatură medicală -  4.158.10 mii lei. 

 

Principalele lucrări de reparații capitale care s-au derulat în anul 2022 sunt 

următoarele: 

- lucrări reparații capitale secția Pediatrie corp A și B; 

- lucrări reparații capitale - modernizare dotare Bloc Operator (săli operații), construire 

scară exterioară și spații, lucrări tehnice în cadrul SJU Bacău; 

- reparții capitale centrală termică, înlocuire utilaje și rețele termice; 

- lucrări de extindere și dotare Serviciul de Anatomie Patologică. 

Achizițiile de aparatură medicală s-au făcut pe baza propunerilor justificate, de către șefii de 

secții și compartimente, pe baza documentației tehnice în condițiile legii. Cheltuielile de capital s-au 

înscris în listele de investiții ce constituie anexa la BCV. 

În spitalul Județean de Urgență Bacău se derulează și un proiect cu fonduri europene, în 

valoare totală de 12.373.16 mii lei, respectiv ”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

Covid-19 prin dotarea cu materiale sanitare, echipamente și aparatură medicală a Spitalului Județean 

Bacău”, Cod SMIS 138214. 

Astfel, a fost semnat Contractul de Finațare nr. 1489/30.05.2022, perioada de implementare a 

proiectului este de 47 luni, respectiv în perioada 01.02.2020 - 31.12.2023. 

Obiectivul proiectului vizează creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în 

contextul epidemiologic. Pentru aceasta, SJU Bacău a avut în vedere realizarea unor investiții în 

echipamente medicale și de protecție, adecvate pentru îngrijirea și tratamentul cazurilor de infecție 

cu virusul Covid-19 și de gestionare a crizei sanitare. 

Finanțarea primită în anul 2022 a fost de 3.371.51 mii lei. 

Pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău calcularea realistă a costurilor la nivel de secție și 

pe pacient este deosebit de importantă în finanțarea bazată pe caz. Asocierea unui set minim de date 

de cost la nivel de pacient, conferă o imagine completă a activității spitalului în evaluarea propriei 

eficiențe. În plus, cunoașterea de către spital a raportului cost-venit pentru fiecare dintre cele mai 

frecvente tipuri de cazuri pe care le tratează, este importantă în managementul financiar propriu, în 

procesul intern de luare a deciziei și poate permite justificarea financiară a cazurilor excepționale, 

pentru care s-au consumat resurse semnificative. 

 

Costul mediu spitalizare de zi 

 

Cheltuieli totale efectiv realizate * 100/ nr.om zile spitalizare =1.318.90 lei/zi. 

Acest indicator a fost influențat major de situația epidemiologice și de modificările continue 

în structura spitalului, care a condus la scăderea numărului de pacienți. 
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Cheltuielile privind utilitățile, întreținerea și cheltuielile cu personalul au rămas constante 

anterior transformării ori au suferit majorări, în timp ce numărul zilelor de spitalizare au scăzut la 

219.449 zile față de anul 2019 când au fost de 335.712 zile. 

 

Indicatori economico-financiari 

 

- Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat 

- Cheltuieli bugetare aprobate/total buget cheltuieli aprobat *100=93.34% 

- Procentul venituri proprii din totalul veniturilor veniturilor spitalului (realizate) 

- Venituri proprii/total venituri spital *100=55.34% 

- Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 

- Cheltuieli de personal/ total cheltuieli spital *100=58.05% 

- Procentul cheltuielilor de medicamente din totalul cheltuielilor spitalului 

- Cheltuieli cu medicamentele/total cheltuieli spital *100=12.30% 

- Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului 

- Cheltuieli de capital/ total cheltuieli spital *100=10.66% 

 

Activitatea serviciului RUNOS 

Structura de personal 

 

La data de 31.01.2022, structura de personal al SJU Bacău arată astfel: 

Total personal 2046, din care: 

- medici 249; 

- alt personal sanitar cu studii superioare 72; 

- personal sanitar mediu 985; 

- personal sanitar auxiliar 527; 

- muncitori 133; 

-TESA 80. 

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, au benificiat de concedii fără plată un număr de 56 

salariați, din care: 

- medici 2; 

- personal sanitar mediu (asistenți medicali) 37; 

- personal sanitar auxiliar (infirmieri+îngrijitor+brancardieri) 10; 

- alt personal sanitar (kinetoterapeuți) 2; 

- alt personal sanitar mediu (statisticieni) 2; 

- personal de pază și deservire (paznic) 2; 

- TESA (inginer, economist, consilier juridic) 1; 

Au fost angajați un număr de 185 salariați din care: 

- 40 pe durată determinate, 

- 145 angajați pe durată nederminată. 

Pe categorii socio-profesionale, din totalul de 185 salariați s-au angajat: 

- 11 medici pe perioadă nederminată; 

- 2 medici pe perioadă determinată; 

- 65 asistenți medicali cu CIM pe perioadă nederminată; 

- 5 asistenți medicali cu CMI pe perioadă determinată; 

- 9 personal sanitar cu studii superioare (altul decât medici) - biochimist; 

- 11 personal administrativ și muncitori temporar; 

- 64 personal auxiliar sanitar, din care 57 definitivi și 7 temporari; 

- 7 statisticieni medicali; 

- 2 garderobier temporar; 

- 7 TESA definitive; 
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- 2 TESA temporar. 

Au încetat activitatea un număr de 82 salariați, din care: 

- 62 ca urmare ca urmare a pensionării (art. 56 c) - Codul Muncii; 

- 11 angajați încetare (art.55 b cu acordul părților) - Codul Muncii, din care 14 definitivi și 

6 temporari; 

- 2 angajați decedați (art. 56 a); 

- 1 angajat expirare CIM (pe durata determinată, art. 56 I) - Codul Muncii; 

- 1 angajat concediat - abateri disciplinare (art. 61 a) - Codul Muncii; 

- 2 angajați conform art. 81 (1) - Codul Muncii; 

- 2 angajați coform art. 55, lit (C) 83 (G), 84 (I) - Codul Muncii. 

La data de 31.12.2022, structura de personal al SJU Bacău arată astfel: 

Total personal 2133 din care: 

- medici 254 + 25 medici din afara unității cu CIM cu timp partial/gărzi; 

- alt personal sanitar superior 77; 

- personal sanitar mediu 1031; 

- personal sanitar auxiliar 560; 

- muncitori 119; 

- TESA 92. 

Începând cu luna ianuarie 2022, și până la finalul anului, au fost finalizate procedurile de 

evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților. Mai mult de 95% din personalul angajat a fost 

apreciat cu calificativul foarte bine, iar restul de 5 % fiind apreciat cu calificativul bine. 

S-a constituit Comisia de Etică și s-a implementat Codul de Etică. 

S-a elaborat regulamentul internen al spitalului și regulamentul de organizare și funcționare 

al acestora. S-a aprobat statul de funcții afernt anului 2022 (înființând Serviciul de Securitate și 

Sănătate în Muncă-SSM) și completarea schemei de personal cu 1 post de șef serviciu SSM, 2 

inspectori de specialitate și 2 tehnicieni.  

Începând cu data de 01.10.2022, preluând serviciul externalizat de spălătorie, s-a suplimentat 

statul de personal cu 34 de posturi astfel: 32 spălătorese, 1 tehnician și un mecanic auto în cadrul 

Serviciului Admnistrativ al spitalului, având în vedere urgența și necitatea acestei activități. 

S-au întocmit și reactualizat procedurile și protocoalele specifice serviciului RUNOS: 

angajare, desfacere contract individual de muncă, promovare, sancționare, evaluarea performanțelor 

profesionale, chestionare de satisfacție ale angajaților, salarizare, acordarea concediilor de odihnă, a 

concediilor de boală, a concediilor fără plată, reglementarea gărzilor la domiciliu, schimbarea 

gărzilor, schimbarea turelor, etc. 

Pe parcursul anului 2022, sporurile la salariile de bază acordate conform prevederilor legii nr. 

153/2017 și a H.G nr. 153/2018 pentru salariații care își desfășoară activitatea în condiții periculoase, 

condiții vătămătoare, condiții deosebit de periculoase sau a căror activitate se desfășoară în condiții 

deosebite (stres, risc), au fost calculate la valoarea maximă a procentului prevăzut de lege, sporurile 

și alte drepturi salariale specifice activității s-au calculat prin raportare la salariul de bază la nivelul 

ordonatorului principal de credite, la maxim din regulamentul de sporuri (H.G nr. 153/2018).  

Pe parcursul anului 2022, personalul angajat în secțiile destinate Covid-19 a beneficiat de spor 

de pandemie în procent de 85% acordat la salariul de bază (secțiile BIA, BIC, Hemodializă, Laborator 

radiologie și imagistică medicală, Laborator de analize medicale). S-au plătit sporuri pentru 

personalul medical care a tratat pacienți cu Covid-19 pe perioada pandemiei. 

Începând cu luna ianuarie 2022, s-au aplicat prevederile H.G nr. 2384/31.12.2021, cu privire 

la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 2550 lei. 

S-au calculat și plătit, în luna noiembrie 2022, trei tranșe reprezentând drepturi salariale 

câștigate în instanță prin hotărâri judecătorești rămase definitive pentru 280 de salariați din cadrul 

SJU Bacău. În urma trecerii la o treaptă superioară de vechime, au fost recalculate salariile de bază 

pentru un număr de 177 salariați, prin acordarea unui număr de clase de salarizare corespunzătoare 

noii gradații. 

În perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, au fost promovați 44 salariați, din care: 
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- medici - 7; 

- asistenți medicali - 34; 

-alt personal sanitar - 3. 

Pentru desfășurarea activității medicale în condițiile corespunzătoare, lunar, s-au organizat 

concursuri pentru ocuparea pe perioadă determinată (stare de urgență/alertă a posturilor vacante și 

temporar vacante), titularii având contract individual de muncă suspendat pentru concedii de creștere 

a copilului în vârstă de până la 1-2 ani sau pentru concedii fără plată. Există, astfel, o mare fluctuație 

în ceea ce privește personalul mediu sanitar și auxiliar sanitar, determinată de plecările în străinătate, 

în scopul obținerii de venituri salariale mai mari decât în țară. 

La începutul anului 2022, în vederea încheierii contractului de prestări servicii cu C.A.S.J 

Bacău pentru personalul sanitar cu studii superioare sau mediu sanitar, s-au actualizat datele privind 

polițele de asigurare malpraxis și certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România sau 

Ordinul Asistenților Medicali din Româmia, Colegiul Biologilor, Biochimiștilor, Chimiștilor și alte 

organizații profesionale, recunoscute de lege (psihologi, kinetoterapeuți). 

Pentru personalul cu funcții de conducere s-au actualizat declarațiile de avere și interese și s-

a procedat la postarea acestora pe site-ul spitalului. Declarațiile de avere și interese au fost înregistrate 

și centralizate, au fost verificate și transmise electronic la Agenția Națională de Integritate București, 

conform prevederilor Legii nr. 176/2010 dar și la adresa Consiliului Județean Bacău. 

Pentru asigurarea continuității actului medical și de îngrijire, în conformitate cu prevederile 

legii nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare, s-au angajat prin contractat individual de 

muncă cu timp partial pentru gărzi un număr de 25 medici din afară unității, iar contracte cu prestări 

servicii medicale s-au încheiat pentru un număr de 2 medici. 

Lunar, serviciul RUNOS calculează valoarea facturilor pentru prestatorii de servicii conform 

pontajelor. Ca o neîndeplinire, mentionăm faptul că sunt salariați care au concediu de odihnă restant, 

fapt semnalat de deficitul de personal și de flexibilitatea prevederilor Codului Muncii (legea nr. 

53/2003 actualizată). 

Lunar se întocmesc, la timp, dări de seamă statistice (DSP Bacău, CASJ Bacău și Direcția 

Județeană de Statististică), state de plată, situația indemnizației de hrană, borderouri către bănci cu 

resturile de plată și borderouri cu ordinele de plată referitoare la salarii și rețineri, se depune la ANAF 

declarația 112 cu veniturile realizate și declarația 100 privind contribuția pentru persoanele cu 

handicap neîncadrate, declarația anuală 153 către ANAF. 

În ultima perioadă, la solicitarea CASJ Bacău și DSPJ Bacău, transmitem lunar copii după 

pontajele de gărzi ale medicilor din luna anterioară și graficele de gărzi pentru luna următoare celei 

în curs, centralizatoare, copii ale statelor de plată pentru structurile finanțate de FNUASS, precum și 

cererea de finanțare a acestora și situația recapitualtivă privind plata salariilor pentru luna respectivă. 

Începând cu luna iunie 2022, la solicitarea CASJ Bacău, se întocmesc și se trimit lunar, pentru 

contractarea și decontarea sumelor reprezentând influențe financiare, următoarele documente:  

- nota de fundamentare pentru sumele solicitate pe influențe financiare determinate de 

modificările din legea salarizării; 

- situația sumelor ce urmează a fi decontate pentru luna respectivă corelate cu statul de 

plată; 

- situația privind sumele reprezentând influențele financiare determinate de creșterile 

salariale defalcate nominal, calculate pentru fiecare salariat, prin raportarea la referința 

stabilită potrivit actelor normative; 

- situația nominală privind dinamica de personal (angajări, promovări în grad profesional 

față de luna de referință stabilită potrivit actelor normative); 

- statele de plată a salariilor însoțite de situația recapitulativă privind plata salariilor pentru 

luna respectivă, în format electronic, asumate prin semnatură electronică extinsă/calificată 

a reprezentantului legal. 

Personalul din cadrul serviciului RUNOS procedează la înființarea pensiilor de întreținere și 

popririlor pe veniturile din salarii la cererea ANAF și birourilor executorilor judecatorești, de 

asemenea, operează contribuțiile la Fondurile de pensii facultative. Personalul RUNOS se ocupă cu 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

a) Alte entități. Unitate sanitară cu paturi   

346 

alimentarea conturilor de salarii: pentru 9 banci on-line, iar la 2 bănci se trimit borderouri și email-

uri. 

În anul 2022, s-au completat 62 dosare de pensionare și s-au depus la Casa de Pensii a 

Județului Bacău. S-au reactualizat declarațiile pe propria răspundere privind persoanele aflate în 

întreținerea angajaților (soț, soție, copii, etc.), în vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare 

pentru calculul impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal. 

Pe perioada anului 2022, s-au întocmit documentele solicitate de către Consiliul Județean 

Bacău, Casa Județeană de Asigurari de Sănătate si D.S.P.J Bacău în vederea rambursării sumelor din 

fonduri europene folosite pentru acordarea stimulentelor financiare și de risc acordate personalului 

medical pe perioada pandemiei. 

Serviciul RUNOS se preocupă de respectarea programului normal de lucru, efectuând prin 

sondaj prezența la locul de muncă potrivit graficelor, respectarea efectuarii concediului de odihnă, iar 

pontajele de pe secții importate electronic și primite apoi și fizic, se verifică prin sondaj în scopul 

evitării neconcordanțelor între condicile de prezența si foile colective de prezență. 

În ultimul trimestru al anului 2022, au fost efectuate estimări ale cheltuielilor de personal în 

vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și necesarul de cheltuieli cu 

salariile, ce rezultă prin aplicarea Legii nr. 153/2017 privind majorarea salariilor la nivelul anului 

2022, pentru personalul din Anexa II și VIII, care nu au beneficiat de acest drept, conform OUG nr. 

130/2021 și OUG nr. 115/20. 

 

Activitatea juridică 

 

Compartimentul Juridic este organizat și funcționează în structura Spitalului de Urgență 

Bacău, fiind subordonat direct Mnagerului spitalului, iar membrii acestuia își exercită activitatea în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de 

consilier jurudic. 

Compartimentul Juridic este organizat în cadrul spitalului - raportul dintre acesta, secțiile si 

compartimentele spitalului fiind de colaborare și consultare reciprocă. 

Activitatea Compartimentului Juridic al Spitalului Județean de Urgența Bacău în anul 2022 a 

constat în: 

Activități în raport cu structurile de conducere/decizie ale unitații: 

- asigură secretariatul Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgența Bacău. 

Pe parcursul anului 2022, au avut loc un numar de 8 sedințe pentru care au fost întocmite 

invitații de participare, procese verbale de sedință și hotărâri ale Consiliului de 

Administrație; 

- asigură secretariatul Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgența Bacău. 

În anul 2022, au avut loc un număr de 18 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 Medical al Spitalului Județean de Urgența Bacău. 

Au avut loc un număr de 4 ședințe ale Consiliului Medical, pentru care s-au întocmit procese 

verbale de ședință. 

 

Alte activități 

  

a. Activități prin care se asigură controlul legalitații diferitelor documente întocmite de 

departamentele spitalului. 

În raport cu activitatea Serviciului Resurse Umane, au fost întocmite și avizate un număr de 

2398 de decizii privind drepturile salariaților spitalului și constituirea diverselor comisii ce 

funcționează la nivelul spitalului. 

b. Activități desfășurate la solicitarea persoanelor interesate, a pacienților sau a unor instituții 

(altele decât cele de cercetare, urmărire sau judecată). 
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- furnizare informații privind starea de sănătate a pacienților. 

Au fost întocmite un număr de 113 de 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 155 de adrese referitoare 

la starea de sănătate a salariaților acestora, implicați în accidente de muncă; 

S-a răspuns unui număr de 33 de adrese primite din partea societăților de asigurări, referitoare 

la starea de sănătate a asiguraților acestora, în vederea acordarii despăgubirilor conform contractelor 

de asigurare. 

S-a răspuns către Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău cu un numar de 51 de adrese 

referitoare la furnizarea de date medicale despre pacienți. 

Au fost întocmite un număr de 28 răspunsuri către Colegiul Medicilor Bacău, prin care s-au 

pus la dispoziție informații medicale privind sesizări ale pacienților. 

Au fost furnizate informații către Serviciul Stării Civile Bacău și/sau instituțiilor de ocrotire 

a sănătății de pe raza județului Bacău, respectiv un număr de 7 (șapte) adrese. 

Activități desfășurate la solicitarea instutuțiilor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerul Public și Ministerul Justiției. 

Adrese către organele de cercetare penală - Secții de poliție din Județul Bacău și județele 

limitrofe - s-au transmis un număr de 311 de adrese cu privire la serviciile medicale acordate 

victimelor accidentelor de circulație și agresiunilor, precum și contravaloarea acestor servicii, în 

sensul constituirii Spitalului Județean de Urgență Bacău ca parte civilă în cazul în care aceste fapte 

cauzatoare de prejudicii vor ajunge în fața instanțelor de judecată. 

Au fost întocmite adrese către organele de anchetă penală - Parchetele de pe lângă Judecătorie, 

Tribunal sau Curte de Apel. 

Au fost puse la dispoziția procurorilor, printr-un număr de 39 de adrese, informații de natura 

celor specificate.  

Au fost formulate adrese către instanțele de judecată - Judecătorii, Tribunal sau Curte de Apel 

Conform prevederilor legale, Spitalul Județean de Urgență Bacău recuperează de la 

persoanele care se fac vinovate de cauzarea unui prejudiciu, prin accidente de circulație sau agresiuni, 

victimele acestora. 

Prejudiciul este reprezentat de valoarea serviciilor medicale acordate victimelor accidentelor 

de circulație sau agresiunilor. În acest moment, Spitalul Județean de Urgență Bacău este parte civilă 

în 50 de procese penale și civile. 

Au fost realizate acțiuni civile promovate în fața instanțelor civile pentru recuperarea 

prejudiciului, pe calea acțiunii civile, atunci când încetează urmărirea penală din anumite motive. 

În cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, au fost promovate un număr de 3 astfel de 

acțiuni civile. 

Au fost organizate activități întreprinse în cedarea recuperării sumelor datorate Spitalului 

Județean de Urgență Bacău. 

Au fost transmise un număr de 69 de somații de plată și au fost depuse la executorul 

judecatoresc un număr de 130 de hotărâri irevocabile, în vederea executarii silite doar pentru județul 

Bacău. 

Spitalul Județean de Urgență Bacău înregistrează un număr de 87 de acțiuni în instanță în 

calitate de pârât, acțiuni referitoare la litigii de muncă, pretenții, răspundere civilă delictuală, 

contencios administrativ pe Legea 544/2003. 

Spitalul Județean de Urgență Bacău s-a confruntat și se confruntă în continuarecu numeroase 

litigii de muncă, inițiate la initițiva salariaților, nemultumiți de modul de calcul al salariilor. 

În cadrul acțiunilor deschise la instanțele din Bacau, Spitalul Județean de Urgență Bacău, 

referitor la modul de calcul al salariilor, a pus la dispoziția instanțelor, modul de calcul al acestora, 

așa cum a fost aplicată de către angajator, inclusiv a modului de calcul transmis de către Ministerul 

Sănătații. 

Cu toate acestea, instanțele de judecată au avut un alt punct de vedere, înfirmând modalitatea 

de calcul a salariilor, realizată de catre Spitalul Județean de Urgentă Bacău. 
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Consilierii juridici au avut 162 de prezentări la instanțele din județul Bacău, Brașov și Iași, 

respectiv Judecătoria Bacău, Tribunalul Bacău, Tribunalul Bucuresti, Curtea de Apel Bacău, Înalta 

Curte de Casație și Justiție București.  

 

Serviciul licitații și atribuire contracte 

 

Ca urmare a aprobării, la începutul anului 2022, a listei ”Alte cheltuieli de investiții defalcate 

pe bunuri pentru anul 2022 - Venituri proprii și Fondul de dezvoltare”, precum și a semnării 

contractului de furnizare servicii medicale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău, 

Serviciul 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 Serviciului a presupus începerea procedurilor de achiziție publică de bunuri, 

servicii și lucrări, conform legii 98/2016, Legea privind achizițiile publice și Hotărârea 395/2016, 

utilizând procedurile prevăzute de aceste acte normative, precum și întocmirea contractelor 

subsecvente, contractelor achizițiilor directe. 

 

A. În cursul anul 2022, Serviciul Licitații și Atribuire Contracte a demarat următoarele 

tipuri de proceduri care acoperă solicitările de bunuri, servicii și lucrări ale secțiilor spitalului 

- licitații deschise - 17 proceduri; 

- procedura simplificată - 7 proceduri; 

- negociere fără publicare - 21 proceduri; 

- sistem de achiziție dinamic. 

 

B. Contracte Subsecvente încheiate în urma Acordurilor Cadru în derulare 

C. Cumpărări directe prin platforma electronică SEAP=8.998 

 

D. Achiziția de aparatură medicală: 

- masă operație ortopedie mobilă cu accesorii incluse - 1 buc; 

- lampă scialitică cu 2 cupole ortopedie - 1 buc; 

- motor ortopedic;  

- turn artroscopie - 1 buc; 

- turnichet automat electric - 1 buc; 

- monitoare monitorizare complexă pacient - funcții vitale cu accesorii incluse - 6 buc; 

- microscop operator pentru neurochirurgie - 1 buc; 

- trusă endoscopie - Endoscop optic flexibil - 1 buc; 

- turn laparoscopie - 1 buc, fonduri alocate prin C.J Bacău; 

- aspiratoare chirurgicale - 10 buc; 

- incubatoare neonatologie - fonduri alocate prin Ministerul Sănătății; 

- unitate dentar - 1 buc; 

- trusă vasculară - 2 buc; 

- termostat laborator - 2 buc- Laboratorul de Analize Medicale; 

- microtom manual - 1 buc - Anatomie Patologică; 

- sistem de presiune negativă la nivelul plăgilor - 1 buc - ortoprdie; 

- dulap de congelare - 1 buc - medicină legală; 

- distilator 4 l pe oră - 1 buc - medicină legală; 

- sistem de încălzire a lichidelor perfuzate - Plasmatern - 1 buc - ATI; 

- pat terapie intensivă 300 Kg - 1 buc - ATI; 

- pistol puncție prostate - 1 buc - Urologie; 

- masină de curățat cartofi - 1 buc - Bloc Alimentar; 

- tocător legume - 1 buc - Bloc Alimentar; 

- aparat de respirat autonom pentru pompieri - 1 buc - Echipament Heliport; 
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- stație meterorologică - 1 buc - Echipament Heliport; 

- dispozitiv static, acustic pentru îndepărtarea păsărilor - 1 buc - Echipament Heliport; 

- stație radio comunicație - 1 buc - Echipament Heliport; 

- proiector suprateran - 1 buc - Echipament Heliport. 

 

E. Lucrări 

1. Lucrări de extindere și modernizare stație recepție și stocare temporară deșeuri medicale-

proiectare și execuție. 

Procedura finalizată cu încheierea contractului de Lucrări nr. 705/2022, în valoare de 

722.860.00 lei fără TVA, termen de execuție 6 luni din care o lună proiectare. 

2. Lucrări de reparații curente la clădiri, instalații și echipamente tehnologice. 

Procedura s-a finalizat prin deschiderea unui Sistem de Achiziții directe. Reparații curente 

2022 = 31 lucrări. 

 

 F. Contracte încheiate până la 31.12.2022 = 50 contracte. 

Derularea procesului de Achiziții Publice din Autoritatea Contractantă Spitalul Județean de 

Urgență Bacău este pe baza principiilor care stau la baza politicilor achizițiilor publice 

(nedesciminarea și tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea, 

eficiența, asumarea răspunderii, evitarea conflictului de interese) 

 

Activitatea Serviciului Tehnic 

 

În anul 2022, în cadrul S.J.U. Bacău, Serviciul Tehnic a iniţiat, documentat şi executat, lucrări 

de investiţii şi mentenanţă, prin contracte de execuţie, contracte de service şi cu formaţiile tehnice ale 

spitalului, după cum urmează: 

A. Lucrari de investiții 
1. Lucrări RK Pediatrie Corp A si B la Spitalul Județean de Urgență Bacău (etapa I - Lucrări 

de reparații capitale, consolidare și modernizare; etapa II - Extindere Bloc operator etaj 1 corp B, 

Amenajare și extindere A.T.I. etaj 2, corp B, Construire Lift de targă Bloc operator-A.T.I., Amenajare 

spații de recreere și joacă pacienți terasă corp B - Stadiu fizic: C1+AA realizat 88%, C2+AA realizat 

97,5%, 

 

 
 

2. R.K. amenajare, extindere si reabilitare termică, clădire Spital Vechi - Investiție gestionată 

de CNI - Stadiu fizic realizat 60% 
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3. Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură unitate de primiri urgențe; realizare 

heliport - lucrare încheiată și recepționată, se afla în perioada de garanție. 

 

 
 

4. Lucrări de extindere și dotare buncăr nou compartiment Radioterapie - Stadiu fizic realizat 

100%. Lucrare recepționată. 
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5. RK centrala termică, înlocuire utilaje si retele termice, lucrare demarată în noiembrie 2022. 

6. Lucrari de extindere și dotare serviciul de Anatomie patologică - lucrare începută în 

decembrie 2021 

7. Extindere și modernizare Stație recepție și stocare temporară deșeuri medicale - lucrare 

începută în noiembrie 2022 

 

B. Lucrări de investiții în perspectiva 2022 - 2024. 

1. Executare lucrări de R.K, modernizare și dotare Bloc operator, construire scară exterioară 

și spații tehnice. 

2. Lucrări de modernizare, securizare si extindere rețea sistem informatic. 

3. Reparații capitale la Stația de oxigen. 

4. Lucrări de modernizare și reamenajare pavilion medico-chirurgical. 

5. Executare lucrări de R.K. la Sectiea de Gastroenterologie. 

6. Lucrări de R.K. pentru reabilitare pavilion administrativ în vederea schimbării destinației 

în clădire creșă. 

7. Lucrări de extindere și amenajare spații administrative (corp cladire C4). 

8. Reamplasare și modernizare P.T.187 Bacău. 

9. Amenajare împrejmuire gard viu - SJU Bacău. 

10. Lucrări de relocare și echipare cu utilaje și refacere rețele termice exterioare - centrala 

termică Pediatrie. 

11. Desființare clădiri magazie materiale C19, C21, C24; 

12. Executare lucrări de R.K. la ateliere tehnice (C8) și schimbare destinație în cladire 

imagistică medical; 

13. Construire Centru paleative și recuperare pediatrică. 

 

C. Lucrări de mentenanţă 

 

Lucrările de mentenanţă în cadrul S.J.U. Bacău, în anul 2022 s-au desfăşurat în două direcţii 

majore: Mentenanţă cu personalul Serviciului Tehnic si Mentenanţă prin contracte de service, și 

mentenanţă cu personalul Serviciului Tehnic: 

Formaţia de întreţinere şi reparare instalaţii şi utilaje - a asigurat exploatarea şi mentenanţa 

tehnică prin, posturile fixe, la instalaţiile sanitare, termice, de fluide medicale şi electrice ale 

Spitalului: 

Formaţia de intervenţii instalaţii sanitare şi termice - echipa de instalatori sanitari si termici a 

asigurat reparaţiile accidentale apărute în activitatea curentă a secţiilor medicale şi a spitalului, în 
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ansamblu. Echipa de întreţinere şi reparare a clădirilor a asigurat igienizarea, remedierea defecțiunilor 

accidentale la clădirile (pavilioanele) Spitalului, prin intervenţii periodice de reparare, văruire, 

refacere hidroizolații la terasele clădirilor, precum și intervenții la partea de arhitectură a acestora. 

 

 

 

 

 

  

 Mentenanţă prin contracte de service  

 Contracte de mentenanță la instalațiile termomecanice, de curenți slabi și de climatizare.  

 Contracte de mentenanță pentru aparatura și dispozitivele medicale. 

 

 
 

D. Reducerea cheltuielilor 

 

Prin lucrările de investiţii întreprinse, reabilitări, consolidări, extinderi şi modernizări, s-a 

urmărit constant, în cursul anului 2022, reducerea cheltuielilor cu utilităţile: apă, gaze şi costuri cu 

materiale şi piese de întreţinere. Demersurile, inițiate de conducerea S.J.U. Bacău, pentru asigurarea 

unui climat de muncă eficient, cu accent pus pe dreptul suveran al pacientului de a beneficia de 

servicii medicale conforme cu standardele de eficiență, dar și de confort, au fost în mare parte înţelese 

şi feed-back-ul nu a întârziat să apară. În anul 2022, renegocierea tuturor contractelor de service de 

către Serviciul Licitaţii şi atribuire Contracte al SJU, împreună cu Serviciul Tehnic, în vederea 

scăderii costurilor, a reprezentat un desiderat, care a dus în medie la scăderea cu 3 - 10% a cheltuielilor 

destinate mentenanței externalizate. 
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E. Nerealizări 

 

Putem afirma că o nerealizare a serviciului tehnic este dată, uneori, de incapacitatea de răspuns 

rapid la nevoile tehnice ale spitalului, cauzată de lipsa de resurse suficiente pentru rezolvarea rapidă 

a situaţiilor de avarie şi, nu în ultimul rând, de numărul mic şi slabă motivare a personalului din cadrul 

serviciului. 

 

F. Măsuri de remediere 

 

În cursul anului 2022, în cadrul Serviciului Tehnic au fost luate următoarele măsuri de 

remediere pentru diminuarea deficienţelor de natură tehnică şi umană: 

- fiecare potențială firmă care poate avea relaţii contractuale cu Spitalul, a fost verificată din 

punctul de vedere al calităţii lucrărilor efectuate şi unde a fost cazul, au fost luate măsuri evitare a 

unor sincope prin lărgirea ariei de preselecție; 

- în derularea lucrărilor de mentenanţă şi a celor contractate, au fost urmărite calitatea 

execuţiei, calitatea materialelor folosite şi încadrarea în termenele contractate; 

- s-au luat măsuri de optimizare a resursei umane existente, în cadrul serviciului, prin 

organizarea mai riguroasă pe nivele de competenţă, de experienţă şi, nu în ultimul rând, de 

comunicare cu secţiile medicale şi a capacităţii de răspuns a fiecărui participant la actul de 

mentenanţă, pentru sporirea gradului de intervenție pentru eliminarea rapidă a avariilor înregistrate; 

- s-a urmărit, în mod constant, ca relaţia de lucru şi deservire a secţiilor şi compartimentelor 

medicale să fie cât mai riguroasă şi, în acest context, s-a ţinut un permanent contact cu medicii şefi, 

asistenţii şefi şi cu toate cadrele medicale, pentru a rezolva cât mai oportun şi rapid problemele de 

natură tehnică cu care se confruntă aceştia. 

 

G. Date sintetice 

 

Serviciul Tehnic = 54, din care personal TESA = 6 

Formația de întreținere și reparare instalații/utilaje = 32 

Formatia de intervenție și reparare instalații sanitare, termice și construcții = 16. 

 

Imaginea 

 

Anul 2022 a reprezentat o provocare dificilă pentru întregul sistem sanitar dar și pentru relația 

cu mass media și publicul în general. Ambele părți au depus eforturi pentru a relua relația clasică 

privind modul de desfășurare a întâlnirilor și mediatizării evenimentelor. În ceea ce privește 

compartimentul pentru imagine, în contextul epidemiologic, întâlnirile cu jurnaliștii, respectiv 

conferințe de presă și interviurile de la fața lucului, s-au redus respectându-se normele de securitate 

impuse.  

Relația cu presa s-a păstrat prin intermediul rețelelor sociale, prin comunicatele de presă 

transmise în mediul on-line.  

Evenimentul care a atras interesul și prezența presei a fost inaugurarea Heliportului, 

eveniment la care au participat și autoritățile de stat, printre care domnul ministru al Sănătății, Dr. 

Alexandru Rafila. 
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b. Alte entități: R.A. Aeroportul Internaţional ”George Enescu” 

Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău funcționează sub autoritatea Consiliului 

Județean Bacău, fiind persoană juridică română ce funcționează ca agent economic și este recertificat 

ca și aeroport internațional din februarie 2018. 

În baza Deciziei Uniunii Europene nr. 3171 din 2018, Aeroportul Internațional îndeplinește 

Serviciul de Interes Economic General, beneficiind de compensații, în special pentru acoperirea 

costurilor legate de dezvoltarea și modernizarea bunurilor din patrimoniul său și/sau deținute în 

administrare, în vederea asigurării condițiilor și serviciilor aeroportuare pentru traficul de persoane și 

servicii de interes public general. 

Regia Autonomă funcționează, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, a 

Legii nr. 15/1990, referitoare la societățile și regiile autonome de stat, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale Hotărârii de Guvern nr. 398/1997.  

Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău urmărește ca, prin obiectul său de activitate, 

să asigure exploatarea bazei și infrastructurii aeroportuare în vederea accesului cetățenilor județului 

și din regiunile adiacente la servicii de transport aerian sigure și de calitate, pentru a servi drept factor 

important în creșterea atractivității județului pentru investitori.  

Principalele activități desfășurate pentru atingerea scopurilor enunțate mai sus sunt: 

- Deservirea la sol a pasagerilor și aeronavelor în condiții de siguranță și securitate; 

- Asigurarea măsurilor de control acces și a facilităților de control de securitate, de control 

vamal și pentru trecerea frontierei de stat; 

- Organizarea, coordonarea și monitorizarea activităților și serviciilor aeroportuare, 

necesare deservirii la sol a aeronavelor, a traficului de pasageri, a serviciilor necesare 

activităților de aviație generală; 

- Asigurarea resurselor financiare, umane și materiale în vederea susținerii activității 

curente, adecvate standardelor din domeniu. 

Aeroportul Internațional “George Enescu Bacău” respect condițiile de certificare EASA 

(European Aviation Safety Agency), asigurând conformarea în permanență cu reglementările în 

vigoare și cu eventualele modificări. 

 
Management organizațional 

 
Conducerea executivă a Regiei Autonome a fost desemnată, în semestrul II 2019, prin 

Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.122/2019, completată cu Hotărârea Consiliului Județean 

Bacău nr. 218/2019. 

Planul de administrare și indicatorii de performanță au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului 

Județean Bacău nr. 153 din 2019 și au fost actualizați și adaptați la noua realitate economică, în 2021, 

pe fondul contextului epidemiologic care a influentat masiv transporturile aeriene.  

După doi ani în care accentul a fost pus pe depășirea pandemiei de Covid-19 și continuarea 

investițiilor în derulare, în 2022, au fost aprobați noii indicatori de performanță prin care s-a avut în 

vedere, în principal, creșterea numărului de pasageri și stabilizarea situației economice: 

- Obiectivul asumat în ceea ce privește numărul pasagerilor deserviți a fost de 561.931, fiind 

realizat în proporție de 99%; 

- Venitul aferent cifrei de afaceri propus a fost de 19.922 mii lei, fiind realizat în proporție 

de 87%. 
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Activitatea aeroportului este organizată pe mai multe direcţii, şi anume: operaţională, 

economică, comercială, securitate și tehnică, care permite coordonarea proceselor aeronautice și a 

celor suport, în condiții de siguranță.   

Unul din instrumentele managementului organizațional de monitorizare a obiectivelor și 

indicatorilor de performanță îl reprezintă sistemul de control intern managerial.  

Acesta este organizat în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, coroborată cu 

Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, 

apreciindu-se, pe baza rezultatelor autoevaluării, ca la data de 31 Decembrie 2022, este conform cu 

standardele enunțate în ultimul act normativ menționat. 

 

Factori perturbatori pentru industria aeronautică în anul 2022 

 
A. Pandemia Covid-19 

 

Conform unei analize a Forumului Economic Mondial, anul 2022 a fost încă marcat de 

efectele pandemiei Covid-19. 

OAG, companie de cercetare în domeniu, arată că numărul săptămânal de locuri disponibile 

în avion la nivel global a crescut la 90.7 milioane, față de 2021, când se înregistrau 60 milioane, dar 

înca sub nivelul din 2019, de 110 milioane. 

Conform IATA (International Air Transport Association), în ultimii 3 ani companiile aeriene 

au înregistrat pierderi istorice: 

 
Pierderi 2022 Pierderi 2021 Pierderi 2020 

6.9 miliarde $ 42 miliarde $ 137 miliarde $ 

Sursa: IATA – pierderi cumulate anuale ale companiilor aeriene 

 

Companii, atât autohtone, cât și străine, și-au încetat activitatea ca urmare a pierderilor 

înregistrate. 

Operatorii aerieni cei mai rezilienți au efectuat disponibilizări și eficientizări ale activității 

pentru a își stabiliza situația economică. 

Creșterea cererii de transport aerian, odată cu trimestrul al II lea al anului 2022, a evidențiat 

incapacitatea acestora de a o onora în parametrii optimi. 

Restricțiile de călătorie au început să fie ridicate începând cu sfarșitul primul trimestru al 

anului 2022: 
România 9 Martie 

Marea Britanie 18 Martie 

Italia 30 Aprilie 

Irlanda 30 Aprilie 

 

La Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, efectele Pandemiei Covid 19 s-au 

resimțit, în special în decursul anului 2022, pe următoarele paliere: 

- Număr scăzut al destinațiilor operate în primul trimestru; 

- Cheltuieli sporite pentru implementarea măsurilor de combatere a Covid-19; 

- Disfuncționalități operaționale și economice ale companiilor aeriene prezente pe aeroport; 

- Deteriorarea capacității de previzionare economico-financiară. 

 

B. Războiul din Ucraina 
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În data de 24 Februarie 2022, a izbucnit razboiul din Ucraina prin invazia declanșată de către 

Federația Rusă, impactul asupra transporturilor aeriene fiind unul semnificativ. Traficul aerian din 

România și, în special, cel de pe cele două aeroporturi situate în proximitatea graniței de Nord-Est a 

fost influențat prin: 

- Închiderea spațiului aerian al Ucrainei, urmat de exodul populației; 

- Organizarea de zboruri cu regim special, pentru refugiați ucraineni; 

- Repatrierea străinilor refugiați în localitățile de graniță; 

- Introducerea de zboruri suport cu provizii, tehnica și personal specializat; 

- Relocarea aeronavelor de pe aeroporturile din Republica Moldova, în urma închiderii 

spațiului aerian al acestei țări; 

- Intensificarea activităților umanitare și mediatice pe zona de graniță ceea ce a condus la 

creșterea frecvențelor și a gradului de încarcare al aeronavelor. 

Factorii de mai sus au creat condițiile pentru o creștere conjuncturală a numărului de pasageri 

pentru aceste două aeroporturi. 

Poziția geografică a aeroportului Bacău, în contextul războiului, a reprezentat un dezavantaj. 

Companiile aeriene și-au eficientizat activitatea și au relocat capabilități suplimentare către 

aeroporturile cu cel mai mare aflux de refugiați. 

Prezența Bazei Aeriene Militare în perimetrul aeroportuar a influențat deciziile de călătorie 

ale pasagerilor. Aterizarea aeronavei militare ucrainene a indus un sentiment de teamă, la acel 

moment, asupra potențialilor călători. 

Războiul din Ucraina a determinat un impact economic imposibil de previzionat asupra 

economiilor europene, precum creșterea haotică a tarifelor la energie, care a determinat în lanț, inflație 

galopantă. Pe fondul acesta, și costurile aeroportului au înregistrat creșteri semnificative. 

 

Traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău 

 

Aeroportul Bacău a înregistrat 556.327 pasageri, în anul 2022, într-un context nefast marcat 

de efectele pandemiei Covid-19 și războiul din Ucraina. 

A. Operatori Aerieni 

În anul 2022, pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău au operat următoarele 

companii aeriene: 

- Wizz Air, Blue Air, Aeroitalia - 3 companii aeriene pentru zboruri regulate 

- Tarom, Carpatair, Hisky, HelloJets, Air Bucharest - 5 companii aeriene pentru zboruri 

charter. 

De asemenea, în anul 2022, au fost efectuate zboruri de aviație generală cu aeronave 

aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, aeronave sosite pentru 

mentenanță la Aerostar SA, aeronave private, etc. 

 

B. Destinații 

Operatorii aerieni comerciali prezenți în decursul anului pe Aeroportul Internațional “George 

Enescu” au efectuat zboruri către 16 aeroporturi din Uniunea Europeană și 13 destinații distincte. 

Cea mai solicitată destinație a fost Londra Luton, cu peste 182.209 pasageri, urmată de Roma 

cu aeroporturile Fiumicino și Ciampino, 84.315 pasageri și Milano, cu aeroporturile Malpensa și 

Bergamo, 61.411 pasageri. 

Nr. Perioada Țara Oraș Pasageri Mișcări 
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Marea Britanie Londra 182.209 1.232 

2. Italia Roma 84.315 524 

3. Italia Milano 61.411 426 

4. Italia Torino 44.244 277 
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Italia rămâne principala destinație solicitată de călătorii ce aleg Aeroportul Internațional 

“George Enescu” Bacău, urmată îndeaproape de Marea Britanie. 

Compania aeriană Wizz Air a efectuat zboruri regulate către 8 destinații: Bologna, Bruxelles 

Charleroi, Liverpool, Londra - Luton, Memmingen, Milano - Malpensa și Bergamo, Torino, Roma 

Fiumicino și Ciampino. 

Compania aeriană Blue Air a efectuat zboruri regulate spre 9 destinații: Bruxelles, Londra - 

Luton, Milano Bergamo, Torino, Roma Fiumicino, Paris Beauvais, Barcelona, Madrid, Dublin. 

Compania aeriană Aeroitalia a efectuat zboruri regulate spre 2 destinații: Milano Bergamo și 

Roma Fiumicino. 

Alți operatori aerieni au efectuat zboruri în regim charter către destinații de vacanță: 

Hurgahada, Antalya și Corfu. 

 

C. Traficul de pasageri realizat în 2022 

 

Anul 2022 a adus un număr de 556.327 pasageri care au tranzitat aeroportul, la un total de 

5070 mișcări, aceasta reprezentând îndeplinirea în proporție de 99% a indicatorului de performanță. 

A fost depășit nivelul prepandemic de călători, înregistrat în 2019, care se situa la 468.455 pasageri. 

Astfel, creșterea față de 2019 este de 18,7%, iar față de anul 2021, în care s-au înregistrat 379.947 

pasageri, de 46,4%. 

 

 
 

Investițiile realizate în ultimii ani și concretizarea acestora în atragerea operatorilor aerieni au 

avut ca efect această creștere a numărului de pasageri și recuperarea decalajului față de perioada 
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Evoluție trafic pasageri Aeroport Bacău 

5. Belgia Bruxelles 40.019 258 

6. Irlanda Dublin 31.552 224 

7. Marea Britanie Liverpool 32.268 221 

8. Italia Bologna 27.764 190 

9. Spania Barcelona 13.065 74 

10. Franta Paris 6.173 46 

11. Spania Madrid 4.625 48 

12. Italia Catania 4.935 37 

13.  Germania Memmingen 2.326 20 
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prepandemică, în ciuda faptului că, la nivel național, în anul 2022, numărul pasagerilor este la 

aproximativ 90% față de 2019. 

Odată cu ridicarea restricțiilor de călătorie, traficul aerian a fost reluat la un nivel mărit față 

de cel prognozat, ceea ce a determinat tulburări operaționale, din lipsa de personal, în cadrul 

companiilor aeriene. Aeroportul Bacău a mobilizat toate resursele deținute, pentru a face față 

provocărilor deosebit de complexe din perioada post-pandemică.  

Reluarea treptată a rutelor mai vechi și care au fost suspendate o lungă perioadă de timp, 

mărirea frecvenței de operare pentru unele destinații în perioada graficului de vară, începerea 

zborurilor charter sunt factori care au condus la creşterea fluxului de pasageri în fiecare lună, 

comparativ cu aceeași perioadă din anul de referință 2019.  

Începând cu luna septembrie, traficul de pasageri s-a redus semnificativ în contextul 

suspendării neprevazute a activității unui operator aerian, în condițiile în care Aeroportul Bacău 

reprezenta a doua bază operațională ca importanță, după Aeroportul București pentru acest operator.  

 

Trimestrul I a fost marcat de efectele pandemiei, astfel că traficul de pasageri a suferit o 

scădere de 5.39% față de 2019. 

 
Perioada Număr total pasageri înregistrați 

Trim I 2019 75.344 

Trim I 2020 68.446 

Trim I 2021 35.732 

Trim I 2022 71.492 

%2019 Scădere 5,39% raportat la 2019 

%2020 Creștere 4,45% raportat la 2020 

%2021 Creștere 100% raportat la 2020 

 

  

În trimestrul II, eliminarea aproape în totalitate a restricțiilor de călătorie a impulsionat 

transportul aerian, iar companiile prezente pe Aeroportul Bacău și-au înmulțit destinațiile și 

frecventele pentru a fi capabile să deservească cererea crescută. 

Operatorii de turism au revenit cu zboruri de tip charter către Hurghada, Antalya și Corfu. 

  
Perioada  Număr total pasageri înregistrați 

Trim II 2019 136.974 

Trim II 2020 3.049 

Trim II 2021 66.664 

Trim II 2022 183.889 

%2019 Creștere 34.25% raportat la 2019 

%2020 Creștere 93,94% raportat la 2020 

%2021 Creștere 63,75% raportat la 2021 

 

Vara anului 2022 a reprezentat o perioadă foarte activă pentru companiile aeriene care au 

înregistrat cerere crescută pentru călătorii cu avionul.  

În trimestrul III, au fost reluate o serie de destinații atractive precum Barcelona, Paris, 

Madrid sau Bologna și Liverpool, iar frecvența pe altele a fost crescută.  

Mai mult, au continuat să opereze charterele de vacanță spre Antalya și, pentru prima oară, 

Corfu. 

Începând cu data de 06.09.2022, unul dintre principalii operatori aerieni prezenți pe aeroport 

și-a suspendat activitatea din cauza gravelor probleme financiare. 
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Odată cu anunțarea suspendării zborurilor, în perioada 06.- 31.09.2022, au fost anulate 150 

de zboruri directe din Bacău (75 plecări și 75 sosiri) pe care ar fi înregistrat un număr de aproximativ 

18.000 pasageri. 

Cu toate acestea, în trimestrul III s-au înregistrat 200.805 pasageri, o creștere de 28,6% față 

de 2019: 

 
Perioada Număr total pasageri înregistrați 

Trim III 2019 156.034 

Trim III 2020 41.354 

Trim III 2021 191.091 

Trim III 2022 200.805 

%2019 Creștere 28,69% raportat la 2019 

%2020 Creștere 385,58% raportat la 2020 

%2021 Creștere 5,08%  raportat la 2021 

 

În trimestrul IV, s-a reușit menținerea numărului de pasageri la un nivel similar cu cel 

înregistrat în 2019, în pofida faptului ca unul din operatorii aerieni și-a încetat activitatea. 

 
Perioada Număr total pasageri înregistrați 

Trim IV 2019 100.074 

Trim IV 2020 30.833 

Trim IV 2021 85.135 

Trim IV 2022 100.513 

%2019 Creștere 0,44% raportat la 2019 

%2020 Creștere 225,99% raportat la 2020 

%2021 Creștere 18,06% raportat la 2021 

 

În concluzie, Aeroportul Internațional “George Enescu” a reușit în anul 2022 să depășească 

traficul din 2019, cu 18,8%, iar traficul din anul precedent, 2021, a fost depășit cu 47%. 

 

Proiecte în implementare 

 

Investițiile din fonduri europene au continuat și în anul 2022, prin proiectul “Creșterea 

gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău”, aflat în 

implementare până la data de 31.12.2023. 

Datorită creșterii traficului internațional de pasageri și a noilor reglementări aeronautice 

europene, inclusiv Regulamentul nr. 139(UE) al Comisiei, s-a impus realizarea unei investiții, având 

ca rezultat îndeplinirea cerințelor de siguranță și securitate pe Aeroportul Internațional “George 

Enescu” Bacău și asimilarea creșterii traficului aerian de pasageri. 

 În anul 2022, au fost realizați următorii indicatorii tehnico-economici ai proiectului, aprobați, 

astfel: 

Creșterea gradului de securitate: 

- Sistem de supraveghere cu televiziune în circuit închis (TVCI) pentru gardul perimetral 

pentru identificarea în timp util  a posibilelor intruziuni neautorizate  

Creșterea gradului de siguranță: 

Utilaj pentru întreținerea zonelor de siguranță (zonelor înierbate)  

- Instalație laser pentru diminuarea pericolului aviar 

Montarea instalației laser pentru diminuarea pericolul aviar are drept scop descurajarea 

zborurilor păsărilor în preajma pistei de decolare aterizare.  
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- Remiza PSI, conform standardului CAT7 - pentru gararea și întreținerea autospecialelor 

de stins incendii, cât și intervenția în timpi optimi, în cel mai îndepartat punct din 

perimetrul aeroportului. 

- Montare și calibrare echipament ILS CAT II, pentru direcția 16  

Prin montarea și calibrarea acestui sistem, se vor diminua semnificativ limitările de trafic 

datorate condițiilor meteorologice, se va îmbunătăți calitatea serviciilor aeroportuare și se va asigura 

desfășurarea în siguranță a zborurilor. 

 De asemenea, au fost achiziționate și serviciile de dirigenție aferente indicatorilor tehnico-

economici, respectiv Remiza PSI și sistem de supraveghere cu televiziune în circuit închis (TVCI) 

pentru gardul perimetral, precum și pentru Montarea și Calibrarea Echipamentului ILS CAT II, pentru 

direcția 16.  

 

Investiții realizate din fonduri proprii 

 

În cursul anului 2022, a fost semnat contractul privind Achiziția Echipamentelor 

Meteorologice pentru Implementarea Procedurilor Instrumentale de Zbor de Categoria a II-a OACI 

pe ambele direcții de aterizare la Aeroportul ”George Enescu” Bacău. 

Echipamentele permit operarea avioanelor în condiții de vizibilitate redusă, prin determinarea 

precisă a unor condiții meteorologice și comunicarea acestora către echipajele aeronavelor: 

vizibilitatea în lungul pistei, direcția și intensitatea vântului, înălțimea bazei norilor. 

 

Management financiar 

 

 Managementul financiar, componentă cheie a desfășurării activității aeroportuare prin  

previzionarea și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli, fundamentat în funcție de normele și 

normativele existente și aprobat de către Consiliul Județean Bacău , a urmărit realizarea principalelor 

obiective: 

- Programarea și executarea activității financiar- contabile, potrivit prevederilor legale și 

reglementărilor în materie; 

- Identificarea și exploatarea tuturor surselor de venituri în vederea creșterii veniturilor 

proprii și rentabilizării activității desfășurate; 

- Încadrarea cheltuielilor în sursele financiare programate.  

Factorii perturbatori prezentați anterior au avut impact asupra situației financiare a 

aeroportului. În primul trimestru, numărul scăzut de curse a dus la realizarea de venituri sub estimări. 

Astfel, s-a înregistrat o pierdere de 887,06 mii lei. 

Au fost implementate măsuri de reduceri a cheltuielilor salariale, materiale și cu serviciile: 

- Reducerea programului de lucru lunar pentru 21 % din personalul Regiei Autonome, în 

perioada 01.01. - 31.03.2022; 

- Eficientizarea consumului de utilități; 

- Prioritizarea achizițiilor în funcție de nevoile urgente. 

Sporirea activității aeroporture ce a avut loc începând cu trimestrul II a rezultat într-o creștere 

a veniturilor operaționale, astfel ca, la data de 30.06.2022, situațiile economico-financiare au fost 

încheiate cu un profit brut de 7,72 mii lei.  

În baza îmbunătățirii condițiilor din piață, corelat cu continuarea măsurilor de economisire, s-

a previzionat ca anul se va încheia pe profit. 

Astfel, prin Hotararea Consiliului Județean nr. 132/30.06.2022, a fost aprobat bugetul de 

venituri și cheltuieli, cu un profit estimat de 800,00 mii lei, finanțare venituri proprii. 

De menționat este faptul că, la 30.09.2022, R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” 

Bacău înregistra un profit brut de 819, 27 mii lei, în linie cu țintele asumate. 
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Începând cu luna septembrie 2022, situația economică a Aeroportului Internațional „George 

Enescu” Bacău a fost influențată negativ, în principal, de următorii factori: 

a) suspendarea activității operaționale a companiei aeriene SC Blue Air Aviation, începand 

cu data de 6 septembrie 2022, ceea ce a determinat o scădere a veniturilor din operare și 

implicit nerealizarea principalilor indicatori de eficiență (profit brut, productivitate, 

cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale);  

b) majorarea tarifelor la energie electrică și termică, a  prețurilor la combustibil, materiale 

auxiliare, piese de schimb, etc. 

Prin suspendarea neprevăzută a activității operaționale a unei companii aeriene prezente pe 

aeroport, veniturile din operare au scăzut cu 1.455,07 mii lei. 

Cu toate acestea, în anul 2022, R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a 

susținut activitatea operațională, inclusiv activitatea de serviciu public (activitate non-economică), 

din venituri proprii. 

Angajarea cheltuielilor s-a realizat cu respectarea destinaţiilor prevăzute în buget. 

La data de 31.12.2022, Regia Autonomă nu are datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat şi bugetele locale. 

Activitatea de Investiții a fost asigurată din alocații bugetare sub formă de compensații. 

În cadrul implementării proiectelor “Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de 

decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente” și “Creșterea gradului de securitate și 

siguranță aeroportuară” s-au întocmit și s-au depus cereri de plată și de rambursare a cheltuielilor 

efectuate, Autoritatea de Management rambursând 98% din totalul cheltuielilor eligibile, conform 

contractului de finanțare. Consiliul Județean Bacău a asigurat finanțarea cheltuielilor neeligibile și 

cota de 2%, din totalul cheltuielilor eligibile. 

Activitatea financiară a Regiei Autonome a făcut obiectul unor acțiuni de control din partea 

Auditului Public Intern din cadrul Consiliului Județean Bacău. În urma acțiunii de control, nu au fost 

dispuse măsuri. 

 

Activitate pe linie operațională 

 

Pe parcursul anului 2022, Direcția operațională a acordat în continuare o atenție sporită 

respectării reglementărilor europene și naționale pe linie de siguranță. Astfel, s-a avut în vedere 

respectarea Regulamentului European nr. 139/2014, cu privire la îndeplinirea cerințelor de exploatare 

a infrastructurii aeroportuare, in condițiile continuării lucrărilor la proiectul de modernizare a 

facilităților aeroportuare (ILS, remiza PSI). 

Activitatea operațională a privit aspecte, precum: 

- Coordonarea întregii activități desfășurate pe platforma aeroportuară conform 

reglementărilor europene, precum și a procedurilor locale aplicabile în perimetrul 

aeroportuar;  

- Monitorizarea permanentă a suprafețelor de mișcare, a balizajului, a faunei existente, 

semne și marcaje; 

- Asigurarea, în mod continuu, a informărilor aeronautice, în conformitate cu certificatul de 

operare; 

- Asigurarea facilitaților de asistență tehnică și prevenire împotriva incendiilor; 

- Coordonarea activității de zbor cu SC Aerostar și Baza 95 Aeriană; 

- Evaluarea continuă a riscurilor care ar putea genera accidente în activitatea operațională 

desfășurată în aerodrom (operațiunile de handling, circulația vehiculelor și a personalului 

pe suprafețele de mișcare, căi de rulare și pista, alimentarea cu carburanți, activitatea de 

catering); 

- Instruirea personalului în conformitate cu reglementările europene, potrivit Planului 

Anual de Instruire.  



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

b) Alte entități. R.A. Aeroportul Internațional  

”G. Enescu” Bacău 

 

 

363 

Pe parcursul anului 2022: 

- activitatea operațională s-a desfășurat în parametrii de siguranță acceptați, nu s-au 

înregistrat evenimente de aviație civilă; 

- s-a continuat actualizarea proceselor ce stau la baza desfășurării activității operaționale, 

inclusiv pregătirea personalului pentru emiterea și transmiterea documentelor 

SNOWTAM, în noul formar global de raportare, conform cu cerințele din 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/2148 AL COMISIEI, din 8 octombrie 2020, 

și recertificarea cu privire la manipularea bunurilor periculoase; 

- s-au continuat activitățile de control și coordonare pentru întreținerea suprafețelor benzii 

pistei, a căilor de rulaj și a suprafețelor betonate concomitent cu controlul suprafețelor 

privind înlăturarea pericolelor cauzate de viața sălbatică pe aeroport. 

În perioada 04.04 - 06.04.2022 aeroportul a fost auditat de către o echipă de auditori de la 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română având ca obiectiv verificarea menținerii conformității cu baza 

de certificare și cu cerințele aplicabile de către aerodromuri și operatorii de aerodromuri. 

 Domeniul de audit a fost: 

- inspecții ale suprafeței de mișcare; 

- mentenanța suprafeței de mișcare și a sistemelor de aerodrom; 

- lucrări pe aerodrom; 

- suprafețe pavate, înierbate, drenaj, împrejmuirea aerodromului; 

- managementul platformei; 

- instruire personal; 

- implementarea măsurilor de siguranță; 

- sistemul de management al operatorului de aerodrom. 

În urma acestui audit, s-a constatat că activitatea operațională pe aeroport se desfășoară în 

conformitate cu cerințele naționale și internaționale privind siguranța și calitatea acestor activități. S-

au făcut și recomandări care se materializează în Planul de acțiuni corective emis și asumat de către 

noi pentru remedierea acestora. 

Pe parcursul anului 2022, cabinetul medical din cadrul aeroportului a asigurat asistența 

medicală și acordarea primului ajutor medical calificat pasagerilor, publicului și operatorilor care își 

desfășoară activitatea în aeroport potrivit competenței personalului și al nivelului de dotare. De 

asemenea, cabinetul medical a oferit servicii de asistență  pasagerilor cu mobilitate redusă.  

Activitățile efectuate de Compartimentul Salvare Aeroportuară și Stingere Incendii pe 

parcursul anului 2022 au fost următoarele: 

- Executarea serviciului de prevenire a incendiilor; 

- Supravegherea alimentărilor de carburanți, oxigen, azot, la aeronavele operate la 

platformele de aviație; 

- Asigurarea asistenței SSI pentru decolarea/aterizarea aeronavelor care operează pe 

Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău; 

- Intervenția, în caz de urgență, în sprijinul Bazei Militare și/sau Aerostar în conformitate 

cu Protocoalele încheiate între cei 3 operatori. 

În data de 18 noiembrie 2022, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mr. Constantin Ene 

Bacău a desfășurat exercițiul cu tema “Gestionarea producerii situațiilor de urgență în cazul 

producerii unui accident de aviație civilă pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău”, 

obiectivele generale ale exercițiului fiind:  

- antrenarea forțelor participante, însușirea misiunilor și atribuțiunilor; 

- verificarea viabilității concepției de acțiune a forțelor de intervenție; 

- verificarea modului de cooperare între structurile de intervenție în astfel de situații de 

urgență. 
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Exercițiul a presupus activarea Planului Roşu de Intervenție, în contextul unui incendiu 

izbucnit la bordul aeronavei cu 120 de pasageri, numărul victimelor fiind ridicat (28 de persoane), 

antrenând forțele și mijloacele tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență. 

Exercițiul a urmărit și verificarea pregătirii Serviciului de Salvare Aeroportuară și Stingere 

Incendii din cadrul Aeroportului Bacău, pentru coordonarea și abordarea cât mai operativă a 

acțiunilor de intervenție în vederea realizării unei bune cooperării cu instituțiile cu responsabilități în 

cazul producerii unei situații de urgență majoră.  

 

Reglementari aeronautice, Controlul Calității și Managementul Siguranței 

 

În anul 2022, Compartimentul Reglementări Aeronautice a contribuit prin activitatea sa la 

menținerea certificării Aeroportului Internațional ”George Enescu” Bacău ca operator de aerodrom -

conform cerințelor Regulamentului European R.139/2014, furnizor de servicii de handling, conform 

cerințelor RACR-FSH2021, prin participarea la auditurile de certificare și supraveghere conduse de 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română, având ca sarcină principală actualizarea permanentă a 

manualelor și procedurilor, în concordanță cu cerințele reglementărilor interne și internaționale, prin 

efectuarea de audituri de monitorizare a conformării, prin realizarea de informări și implementări în 

legătură cu specificațiile de certificare modificate sau noi apărute. 

 În grija compartimentului revine și actualizarea continuă a datelor din sistemul de informare 

aeronautică - AIP Romania, care furnizează informații importante operatorilor aerieni și echipajelor 

aeronavelor care operează zboruri la Bacău, cu privire la caracteristicile aeroportului precum pista, 

sistemul de balizaj, sistemele de radionavigatie si proceduri de zbor, platforma de 

îmbarcare/debarcare - deservirea aeronavelor, capacitatea de intervenție, în caz de urgență 

și  disponibilitatea echipamentelor de degivare pistă și aeronave. 

La nivelul Aeroportului Internațional ”George Enescu” Bacău, în anul 2022, au fost revizuite 

procedurile aferente Sistemului de Management al Calității, în conformitate cu ISO 9001:2015. 

Aceste proceduri sunt în curs de implementare la nivelul tuturor Departamentelor și 

Compartimentelor din cadrul Aeroportului. Au fost demarate procedurile pentru Reînnoirea 

Certificatului de Calitate ISO 9001:2015. 

Indicatorii de siguranță stabiliți la începutul anului au fost respectați în proporție de 100%. 

 

Activitate pe linie tehnică 

 

Direcția tehnică asigură exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreținerea întregii 

infrastructuriaeroportuare, a echipamentelor și instalațiilor mecano-energetice, automatizări, 

telecomunicații, transport și deservire aeroportuară. 

Conform Regulamentului EU EASA 139/2014: Operatorul de aerodrom este obligat a stabili 

și pune în aplicare un program de întreținere, care include întreținerea preventivă, după caz, pentru a 

menține instalațiile, sistemele și echipamentele necesare pentru funcționarea aerodromului într-o 

stare care să nu afecteze siguranța, regularitatea sau eficiența navigației aeriene.  

Activitatea Serviciului Energetic - Automatizari și Comunicații, s-a regăsit în următoarele 

sectoare:  

 

A. Exploatarea și întreținerea Instalației de balizaj a pistei de decolare/aterizare, categoria 

a-II-a, OACI. 

 

Pe parcursul anului 2022, nu au fost înregistrate disfunctionalități care să afecteze activitatea 

operațională. 

Raportările, sesizările înregistrate, s-au încadrat în limitele acceptate și au fost 

monitorizate/rezolvate în timp util. 
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B. Exploatarea și întreținerea Instalațiilor de electroalimentare și a echipamentelor 

aeroportuare. 

 

S-a asigurat alimentarea cu energie electrică a consumatorilor și echipamentelor pentru 

desfășurarea optimă a proceselor și operațiunilor aeroportuare. 

S-a monitorizat și supravegheat, din uzina electrică prin intermediul sistemului SCADA, 

instalația de alimentare cu energie electrică pe 20 KV, prin cele două posturi de transformare PT1 și 

PT2. 

S-a monitorizat și exploatat instalația și echipamentele alimentate pe 04 kV de pe platforma 

aeroportuară.  

S-a asigurat mentenanța grupurilor electrogene pentru avioane.  

S-au desfășurat lucrări de mentenanță la instalațiile electrice și la echipamentele obiectivelor 

din aeroport, în conformitate cu manualele tehnice: tablouri electrice 04 kV, generatoare de rezervă 

GEA, UPS - uri, instalații ventilație și climatizare aer, iluminare platformă aeronave, instalații 

iluminare Terminal, stație pompe apa, garaj auto, etc. 

S-a supravegheat și s-a participat la efectuarea lucrărilor de mentenanță, cu societăți terțe 

pentru instalațiile de curenți slabi (sisteme de semnalizare, alarmare și alertare).  

S-a participat la montarea și mentenanța instalației laser TOM 550 - Automated Bird Repellent 

Laser Turret, pentru diminuarea pericolului aviar în preajma pistei de decolare-aterizare. 

Ca activitate permanentă, se are în vedere consumul de energie electrică, mai ales ca urmare 

a evoluțiilor de pe piața de energie, cu eforturi pentru optimizarea acestuia, respectiv reducerea 

costurilor la utilități. 

 

C. Contribuție la Obiectivele de investiții pentru 2022 - 2023 

 

S-a participarea la implementarea proiectului “Creșterea Gradului de Siguranță și Securitate 

la Aeroportul Internațional “George Enescu Bacău”: achiziția Sistemului de Aterizare Instrumentală 

ILS Cat a-II-a OACI pe direcția 16; construcția Remizei pentru salvare și stingere incendii. 

S-a constribuit la demararea proiectului Echipamente meteorologice pentru Aeroportul 

Internațional “George Enescu” Bacău. 

 

Activitatea Atelierului Mentenanță Infrastructură Aeroportuară 

 

Activitatea tehnică a atelierului mentenanță aerodrom a vizat, în anul 2022, următoarele 

aspecte în cadrul proiectelor încheiate sau aflate în derulare: 

A. “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul 

Internațional George Enescu Bacău”. 

- Mentenanța preventivă și corectivă a echipamentelor și sistemelor, pentru buna 

funcționare și eliminarea sincopelor ce ar putea duce la afectarea activității. 

B. “Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a 

suprafețelor de mișcare aferente, la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău” 

- Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor recepționate în cadrul Investiției; 

- Întâlniri regulate, în perioada de garanție, cu reprezentanții Antreprenorului și 

Consultantului. 

B. “Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Internațional George 

Enescu Bacău” 

- Participarea, efectivă, la elaborarea caietelor de sarcini  necesare licitațiilor din cadrul 

Investiției; 
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- Participarea în cadrul comisiilor de evaluare la stabilirea caștigătorilor din cadrul 

licitațiilor organizate; 

- Studierea și recepționarea documentațiilor tehnice din cadrul Investiției; 

- Obținerea de avize și acorduri de la Instituțiile Statului în vederea obținerii Autorizațiilor 

de construire necesare Investiției. 

Ca și activitate de bază a Atelierului mentenanță aerodrom este supravegherea, monitorizarea 

și menținerea caracteristicilor suprafețelor de mișcare la nivelul Reg. EU EASA nr. 139/2014, privind 

siguranța operațională a Aerodromurilor. Ca și elemente monitorizate enumerăm: 

- Marcaje rutiere; 

- Înălțimea ierbii din banda pistei; 

- Integritatea suprafețelor de mișcare noi și vechi; 

- Nivelul de încărcare al suprafețelor noi cu depozite de cauciuc; 

- Buna fucționare a sistemului de drenaj. 

Totodată, Regulamentele Europene vizează și menținerea facilităților civile la standarde de 

funcționare pentru a nu perturba activitatea operațională, în acest sens efectuându-se mentenanța 

preventivă și corectivă la toate echipamentele ce funcționează în cadrul Aeroportului. 

 

Activitatea Atelierului Mijloace Tehnice de Aerodrom 

 

Atelierul se ocupă de exploatarea, întreținerea mașinilor, utilajelor, echipamentelor care 

asigură suportul tehnic pentru activitatea de deservire a pasagerilor și aeronavelor pe aeroport. 

Activitatea este reglementată de Regulamentul EU EASA 139/2014: Mentenanța 

autovehiculelor. 

Atelierul elaborează și parcurge un program de întreținere, care să includă întreținerea 

preventivă și să respecte principiile factorilor umani, pentru vehiculele de salvare și stingere a 

incendiilor, pentru a asigura eficacitatea vehiculelor și a echipamentelor acestora și respectarea 

timpului de răspuns specificat pe toată durata de viață a vehiculului. 

Atelierul asigură implementarea unui program de întreținere pentru celelalte vehicule ale sale 

care operează pe zona de mișcare sau alte zone operaționale. 

Pentru cele menționate mai sus, atelierul desfășoară următoarele: 

- Stabilește un plan de mentenanță anual pentru toate mijloacele tehnice auto existente la 

platformă, plan monitorizat și de către AACR; 

- Menține evidența reparațiilor și intervențiilor pentru fiecare utilaj în parte, inclusiv cele 

realizate cu societăți terțe; 

- Semestrial utilajele parcurg două revizii tehnice înainte de sezonul estival și înainte de cel 

rece. 

Atelierul se ocupă cu a estima necesarul anual de carburanți și lubrifianți, dar și cu estimarea 

anuală pentru piese de schimb și consumabile. 

Atelierul exploatează și monitorizează toate mașinile noi aflate în perioada de garanție; ține 

legatura cu companiile furnizoare pentru rezolvarea rapidă a problemelor apărute. 

Atelierul asigură, în permanență, capacitatea operativă a fiecarui utilaj, indiferent de condițiile 

meteo, de noapte sau zi. 

Atelierul monitorizează în permanență consumurile de carburanți și lubrifianți, acționând 

pentru menținerea acestora în buna stare de funcționare. 

 

Activitatea pe linie de securitate 

 

Serviciul Securitate Aeroportuară și Documente Clasificate  (SSADC)  a parcurs același traseu 

ascendent pe care s-a înscris în ultimii ani, cu toate că 2022 a fost marcat de multiple provocări, 

reușind astfel să asigure : 
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- un nivel optim al măsurilor de securitate 

- eficientizarea în permanență a resurselor umane și materiale în strânsă legătură cu 

necesitățile de procesare ale aeroportului 

- creșterea nivelului de securitate, prin achiziționarea de noi tehnologii (sistem TvCI 

inteligent pe toată suprafața gardului perimetral, echipamente de securitate), în cadrul 

proiectului “Creșterea gradului de siguranță și securitate la R.A Aeroportul Internațional 

George Enescu Bacău”. 

Totodată, rezultatele din anul precedent au fost validate, prin activitățile de verificare a 

implementării corecte și eficiente a măsurilor de securitate aeronautică, organizate de către 

Autoritatea Aeronautică Civila Română - Direcția Securitate Aeronautică, cu prilejul Auditului de 

securitate realizat în perioada 28.03.2022 - 01.04.2022 și activităților de testare organizate în 

perioadele 02.06.2022, 30.09.2022, 05.12.2022, verificări care nu au scos în evidență deficiențe în 

ceea ce privește gradul de conformitate. 

Serviciul Securitate Aeroportuară și Documente Clasificate a avut, în principal, următoarele 

activități: 

- prin Șef Serviciu SADC s-a asigurat coordonarea activităților, respectarea Programului de 

Securitate Aeroportuară, Programului de Prevenire a Scurgerii de Informații Clasificate și 

menținerea unei bune comunicări cu instituțiile cu atribuții și responsabilități la nivelul 

aeroportului; 

- prin Compartimentul Reglementari și Sisteme de Securitate, s-a realizat și asigurat cadrul 

procedural aferent Serviciului cu respectarea regulamentelor naționale/internaționale în 

vigoare și întocmirea documentației necesare achiziționării de echipamente de securitate, 

în cadrul proiectului “Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul 

Internațional George Enescu Bacău”; 

- prin Dispeceratului Tehnic/TvCI au fost asigurate măsuri de monitorizare, în regim h/24, 

și, în mod permanent, au fost inventariate și remediate problemele de ordin tehnic, în 

vederea respectării cerințelor prevăzute la pct. 12 din Anexă I la Regulamentul (CE) nr. 

300/2008, pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 1998/2015 și la pct. 12 din Decizia (C) nr. 

8005/2015; 

- prin Agenții de Securitate, au fost aplicate măsuri de control acces, supraveghere și 

patrulare, în conformitate cu cerințele naționale și comunitare în domeniu, astfel încât, 

activitățile aeroportuare să se desfășoare într-un climat de securitate, care să răspundă 

tuturor provocărilor.  

Astăzi, când societatea și amenințările au o cu totul altă dinamică, nevoia de adaptare a felului 

în care lucrăm a venit ca o necesitate pentru a ține pasul cu noile provocări, principala prioritate a 

Serviciului Securitate Aeroportuară și Documente Clasificate, pentru anul 2023, rămânând asigurarea 

măsurilor de securitate la un nivel cât mai ridicat, astfel ne propunem: 

- un mai bun management al performanței și asigurarea unui climat organizațional favorabil 

acesteia; 

- continuarea optimizării structurii Serviciului; 

- absorbția de noi tehnologii în cadrul activităților specifice derulate; 

- dezvoltarea și consolidarea unei culturi de securitate la nivelul aeroportului. 

 

Managementul resurselor umane 

A. Managementul performanțelor personalului și productivitatea muncii 

 

Managementul resurselor umane a avut în vedere necesitatea asigurarii continuității activității 

aeroportului, precum și a asigurării tuturor proceselor derulate în cadrul Regiei Autonome, în 

condițiile suspendării activitătii operaționale a companiei aeriene SC Blue Air Aviation SA și a 

restricțiilor de ordin financiar. 
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Gestionarea resurselor umane, în anul 2022, s-a bazat pe strategia de management 

caracterizată prin optimizarea resurselor umane existente și cu experiență, la sarcini suplimentare, în 

vederea eficientizării, la maxim, a resurselor financiare. 

 

i). Elementele definitorii în gestionarea posturilor de muncă, în anul 2022, au fost 

următoarele: 

- Legea Bugetului de stat pe anul 2022, care a restricționat încadrarea cu personal nou, la 

nivelul anului 2021, fiind imposibil de previzionat in Bugetul de Venituri și Cheltuieli, o 

suplimentare a numărului de salariați, față de numărul din anul anterior; 

- Programul de investiții al regiei autonome, prin implementarea proiectelor cu finanțare 

externă, reorientând strategia de la angajați, către investiții.  

Având în vedere aspectele menționate anterior, au fost trasate următoarele direcții de abordare 

în managementul resurselor umane, productivitatea muncii angajaților regiei autonome fiind foarte 

ridicată: 

- S-a continuat, până în luna martie 2022, implementarea măsurii reducerii programului de 

lucru, conform OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de 

muncă, cu modificările și completările ulterioare, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 

creşterii ocupării forţei de muncă. Astfel: 

 în luna ianuarie 2022, un procent de 12.29%, din totalul de 122 angajați ai regiei 

autonome, un număr de 15 angajați cu normă de muncă redusă la jumătate; 

 în luna februarie 2022, un procent de 40.16%, din totalul de 122 angajați ai regiei 

autonome, un număr de 49 angajați cu normă de muncă redusă la jumătate; 

 în luna martie 2022, un procent de 10.92%, din totalul de 119 angajați ai regiei 

autonome, un număr de 13 angajați cu normă de muncă redusă la jumătate. 

- În condițiile implementării măsurii timpului de lucru redus, până în luna martie 2022, s-a 

proiectat și implementat un program eficient și strict, prin optimizarea la maxim a 

resurselor umane existente, în funcție de zboruri și necesitățile urgente din activitatea 

zilnică, realizându-se același volum de activități curente, într-un timp redus de muncă, 

prin aplicarea de programe fracționate, alternative și organizarea programului de lucru și 

activitățile angajaților, astfel încât să fie menținute standardele de certificare ale regiei 

autonome, în ceea ce privește funcționarea ca aeroport internațional. 

- Ca masură temporară, bazată pe restricțiile de ordin financiar, s-a continuat activitatea 

curentă, cu structura de posturi existentă, angajările realizate în anul 2022, fiind strict 

pentru înlocuirea câtorva angajați care au părăsit regia autonomă, în cursul anului.  

 

ii). Obiective viitoare în strategia de management a resurselor umane 

 

În perioada imediat următoare, strategia de management al resurselor umane trebuie conturată, 

în vederea:  

- evitării neconformităților pe linie de siguranță operațională, securitate aeroportuară și 

salvare și stingere incendii, prin continuarea strategiei de asigurare a respectării aspectelor 

referitoare la condițiile și cerințele de personal, ce țin de conformarea aeroportului la 

prevederile internaționale, în ceea ce privește certificarea ca aeroport internațional; 

- menținerii standardelor ridicate, în ceea ce privește funcționarea ca aeroport internațional, 

la nivelul noilor cerințe aplicabile - este necesară dezvoltarea structurii de personal, în 

special pe componentele de siguranță operațională, securitate aeroportuară, salvare și 

stingere incendii;  
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- centrării pe factorul uman, pentru eliminarea riscurilor generate de suprasolicitarea la 

sarcini (oboseală, burn out, capacitate de concentrare și reacție reduse etc), prin aplicarea 

de cumul de funcții, tehnica de gestionare a resurselor umane ce a fost utilizată eficient, 

până în prezent, însă imposibil de implementat pe termen mediu și lung. 

 

Ca exemple concludente, în viitoarea proiectare a resurselor umane:  

Conform Regulamentului Delegat (UE) 2020/1234 AL COMISIEI, din 9 iunie 2020, de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 139/2014, în ceea ce privește condițiile și procedurile 

aplicabile declarațiilor organizațiilor responsabile cu furnizarea de servicii de administrare a 

platformei, aeroportul trebuie să asigure, până în luna martie 2023, în schema de personal, o persoană 

responsabilă cu gestionarea și supravegherea serviciilor operaționale legate de administrarea 

platformei; 

De asemenea, referitor la numărul personalului aparținând segmentului de salvare și stingere 

incendii, conform Regulamentului EU EASA 139/2014, va fi completată schema de personal pentru 

menținerea standardelor specifice (categoria 7 de protecție), în vederea evitării următoarelor riscuri: 

- Scăderea nivelului de protecție declarat al aeroportului, ceea ce implică doar operarea de 

aeronave de dimensiuni mici, aferente Categoriilor 1→5; 

- Scăderea intereselor operatorilor aerieni și reorientarea acestora către alte aeroporturi, din 

cauza capacității reduse de intervenție pe componenta de salvare și stingere incendii; 

- Scăderea traficului de pasageri de pe aeroport, cu impact negativ asupra veniturilor regiei 

autonome; 

- În situația producerii unui accident, întâmpinarea de dificultăți în intervenții, în ceea ce 

privește salvarea de vieți omenești și bunuri. 

- Incapacitatea de a asigura personalul necesar încadrării pe autospecialele existente (3 

unități). 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 300/2008 și a Regulamentului (UE) 

nr. 1998/2015, cu modificările și completările ulterioare, activitatea pe componenta de securitate 

aeroportuară vizează, pe scurt, aspectele legate de control acces (pasageri, persoane, altele decât 

pasagerii și al vehiculelor), supraveghere și patrulare. 

Aeroporturile şi, dacă este cazul, zonele învecinate deschise publicului, fac obiectul 

supravegherii, patrulării şi al altor controale fizice, în scopul de a identifica orice comportament 

suspect al persoanelor şi de a identifica vulnerabilităţile care ar putea fi exploatate în vederea comiterii 

unui act de intervenţie ilicită, precum şi în scopul descurajării persoanelor de la comiterea unor astfel 

de acte.  

Pentru evitarea apariției premiselor de insecuritate, este necesară asigurarea de personal 

suficient, raportat la activitățile zilnice, pentru asigurarea climatului de securitate. 

 

B. Recrutarea, selecția și angajarea personalului, în anul 2022 

 

Anii 2021, respectiv 2022, au fost caracterizați de o creștere a fluctuației de personal.Pe 

parcursul anului 2022, un număr de treisprezece angajați au părăsit regia autonomă, fie definitiv, fie 

temporar. Astfel, au fost încetate zece contracte individuale de muncă, iar trei au fost suspendate. 

Au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor care au fost vacantate fiind ocupate 

doar cele necesare în desfășurarea activităților operaționale, tehnice, de securitate și de specific 

juridic, și anume: 

- două posturi de agenți securitate, pe perioadă determinată; 

- un post de șofer intervenții situații de urgență; 

- un post de agent salvare aeroportuară; 

- un post de femeie de serviciu și un post de consilier juridic. 
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C. Formarea profesională 

 

Formarea profesională reprezintă, pe lângă o condiție obligatorie prevăzută în Codul muncii, 

o formă de motivare a angajaților regiei autonome, dar și de îmbunătătire și îmbogațire continuă a 

cunoștințelor acestora, într-un domeniu complex, cu specificitate deosebită, cu impact asupra 

îndeplinirii standardelor și calității activității aeroportuare.  

În anul 2022, au fost prioritare, în limita posibilităților financiare:  

- cursurile obligatorii, conform prevederilor Regulamentului 139/2014 “Evaluarea și 

raportarea stării suprafeței pistei” și “”NOTAM și informare aeronautică”; 

- autorizarea ANRE grad IIA + IIB a unui angajat - obligatorie conform Art. 5 din Ordinul 

ANRE nr. 99/30.09.2021;  

- instruiri pe partea de mentenanță preventivă la următoarele echipamente; 

- curs de operator de date cu caracter personal; 

- cursuri de Managementul vieții sălbatice, pe componenta de siguranță operațională; 

- curs de radiotelefonist - reînnoire; 

- cursuri gratuite, cu formatori interni, în limba engleză, în vederea armonizării la cerințele 

prevăzute în Regulamentul 139/2014, în ceea ce privește necesitatea cunoașterii limbii 

engleze de către personalul operațional. 

Managementul resurselor umane, în anul 2022, a reprezentat o misiune plină de provocări în 

ceea ce privește asigurarea echilibrului esențial între resursele financiare și cele umane, în condițiile 

multitudinii de restricții de ordin financiar, cât și din punctul de vedere al dificultăților întâmpinate 

pe această piață a muncii, din cauza măsurilor drastice adoptate în domeniul aviatic - regia autonomă 

reușind să asigure menținerea, cu greu a standardelor de calitate, specifice unui aeroport internațional, 

acest lucru reprezentând strict o problemă de etapă. 

 

D. Recompensarea angajaților 

 

Sistemul de recompensare a angajaților, din cadrul regiei autonome, a avut de suferit, din 

perspectiva restricțiilor de natură financiară ce au caracterizat anul 2022.  

Având în vedere situația financiară precară în care s-a aflat regia autonomă în anul 2022, și 

Legea bugetului de stat, aferentă acestui an, s-au eliminat la plată următoarele: Prima de Paște, Prima 

de Crăciun și alte sume prevazute în Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, voucher-ele de 

vacanță, acordate în conformitate cu Legea 165/10.07.2018, la nivelul unui salariu minim pe 

economie. 

Luând în considerare restricțiile de ordin financiar, imposibilitatea realizării unei indexări 

salariale, dar și eliminarea la plată a Primelor menționate anterior, s-a înregistrat un nivel ridicat de 

nemulțumire, în rândul angajaților, în special din perspectiva încărcării acestora cu atribuții 

suplimentare și complexe, necesitate generată de părăsirea regiei autonome a unui număr de 

treisprezece angajați. Motivația principală a acestora, în ceea ce privește părăsirea locului de muncă, 

a fost legată de nivelul salarial scăzut. 

 

E. Negocierea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate 

 

Având în vedere expirarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, în anul 2022, în 

conformitate cu Legea 62/2011 - Legea Dialogului social, au fost purtate negocieri cu Sindicatul 

AEROSIND Bacău și, totodată, a fost consultată Autoritatea Tutelară cu privire la conformitatea 

prevederilor contractuale ale acestuia. În luna decembrie 2022, contractul colectiv de muncă, 

modificat conform sugestiilor autorității tutelare, a fost semnat de angajator și sindicat și a fost depus 

la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, în vederea înregistrării acestuia în Registrul de Evidență 

a Contractelor Colective de Muncă. 
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Comunicare Instituțională 

Evenimente 

 

Aeroportul Internațional George Enescu Bacău a sprijinit proiecte cultural-artistice de la nivel 

local, răspunzând pozitiv solicitărilor venite din partea artiștilor. Scopul acestor demersuri a fost acela 

de a îmbunătăți experiența publicului călător și de a le oferi un spațiu alternativ pentru manifestări 

cultural-artistice.  

Organizarea evenimentelor cultural-artistice, tradiție începută în anul 2018, prin care 

aeroportul dorește să transforme așteptarea și procesarea pasagerilor cât mai placută, oferindu-le 

acestora posibilitatea de a petrece timpul admirând lucrarile expuse în Terminalul de pasageri, a fost 

continuată și în anul 2022: 

Expoziții artă naivă Bădița Ioan Măric:  

- 24.03.2022 “Cântecul și jocul în 5 serii”; 

- “Drumul crucii” expoziție dedicată Sărbătorilor Pascale;  

- Expoziție aniversară “77 de ani cu penelul în mână”. 

Aeroportul Internațional George Enescu Bacău a continuat programul Tur de aeroport cu ghid. 

În anul 2022, aproximativ 600 de copii de la diferite structuri de învățământ din Județul Bacău, 

și nu numai, au vizitat Aeroportul Bacău.  

În cadrul vizitei, aceștia au fost întâmpinați de personalul aeroportuar și conduși către diferite 

zone din terminal, unde le-au fost prezentate pe rând câteva activități din domeniul aviației. Cel mai 

atractiv moment al vizitei a fost aterizarea unui zbor - moment în care copii au putut vedea cum 

aterizează aeronava, utilajele și echipamentele aeroportuare din jurul aeronavei folosite la debarcare; 

pentru mulți din grupul de copii, vizita a însemnat o premieră. Pentru a fi introduși în captivanta lume 

a aviației, aceștia au vizitat Terminalul Aeroportului Bacău, au învățat ce înseamnă Check-in, Control 

de Securitate, Controlul documentelor, îmbarcare și debarcare, aflând în același timp detalii despre 

istoria aeroportului. 

Prin desfășurarea programului Tur de aeroport cu ghid, Aeroportul Internațional ”George 

Enescu” Bacău oferă posibilitatea tuturor celor interesați, de a descoperi informații interesante și 

specifice aviaţiei civile.   

 

Acțiuni pentru îmbunătățirea experienței pasagerilor ce tranzitează aeroportul 

 

Parteneriat încheiat cu Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău, în vederea organizării unor 

evenimente comune dedicate faimosului compozitor român George Enescu, al cărui nume îl poartă 

cu mândrie și Aeroportul Bacău din anul 2008.  

Concerte de colinde și atmosferă de sărbătoare în Terminalul Aeroportului Bacău, cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă 

Astfel, toți pasagerii care au revenit acasă sau au plecat peste hotare, au avut deosebita plăcere 

de a asculta concerte de colinde susținute de grupuri de copii și grupuri artistice printre care: 

Ansamblul Busuiocul, Palatul Copiilor Bacău, Grup vocal Florile Siretului. 

 

Evenimente de aviație și reprezentare 

 

În data de 12.01.2022, Blue Air a început operarea cu aeronavele de tip BOEING 737-8 MAX, 

alocând bazei din Bacău o aeronavă de tip 737-8 MAX. 

Blue Air, singurul operator aerian român care a operat zboruri comerciale cu un avion de tip 

737-8 MAX, concentrându-se pe optimizarea experienței de călătorie, sporind astfel confortul 

pasagerilor, oferindu-le opțiuni de călătorie mai bune cu aeronave de ultimă generație. 
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În 05.04.2022, conducerea executivă Wizz Air prezentă la Aeroportul Internațional George 

Enescu Bacău, vizita de lucru care a punctat mai multe aspecte importante:  

- prima întalnire cu angajații operatorului de zbor de la deschiderea bazei operaționale; 

- întrevedere cu președintele Consiliului Județean Bacău, în care s-a făcut o trecere în 

revista a activității Wizz Air de la deschiderea bazei operaționale, dar și posibilitățile de 

dezvoltare a unor proiecte care să consolideze și să ofere noi perspective de colaborare 

între compania aeriană și aeroportul băcăuan; 

- întalnire cu președinte executiv și cu membri ai administrației Aeroportului Bacău, unde 

au fost analizate aspecte tehnice și operaționale care să permită introducerea de noi curse 

și destinații. 

În data de 02.06.2022, Wizz Air a sărbătorit pasagerul cu numărul 250.000 înregistrat pe 

Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău. 

 

D. Distincții și premii obținute în 2022 

 

- 23.11.2022 - Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, locul III în Topul Național 

al Firmelor. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău a fost prezent la cel mai 

important eveniment de premiere a reușitelor în afaceri din România, Gala “Topul 

Național al Firmelor” editia a XXIX-a, organizată de Camera de Comerț și Industrie a 

României, unde a fost premiat cu locul III la categoria Servicii. 

 

E. Participarea în cadrul unor conferințe interne  

 

- Conferința Internațională de Aviație Aviation Event 2022  

 Evenimentul a reunit în cadrul unei conferinţe de o zi, reprezentanți de la cel mai înalt nivel 

al aviației europene: profesionişti din domeniul aviaţiei civile de la nivel internaţional, reprezentanţi 

ai autorităţilor naţionale relevante, directori de companii aeriene şi directori de aeroporturi din Europa 

şi din România. 

În cadrul întâlnirii, au fost abordate aspecte legate de situația industriei aviației civile din 

România și aspecte legate de problemele cu care aeroporturile din România se confruntă în contextul 

pandemiei și al evenimentelor geopolitice din Europa de Est. 

- Conferința “Aviația civilă în România în contextul pandemiei” 
La eveniment, au participat peste 150 de specialiști în domeniul aviației civile din țară și 

străinătate, reprezentând unul dintre cele mai importante evenimente din industria aviației civile din 

România. Tema conferinței din acest an a fost Transportul Aerian în Contextul Pandemiei Covid -19. 

- Regional Air Transport Conference  
Conferința regională privind transportul aerian a eviențiat modul în care companiile aeriene, 

aeroporturile, operatorii de handling la sol și alte companii pot depăși conflictele tipice ale lanțului 

de aprovizionare, pentru a urmări în comun practici de cooperare durabilă care ar aduce mari 

beneficii, nu numai pentru companiile de aviație, ci și pentru regiune şi pentru societăţile locale. 

 

F. Comunicarea permanentă cu pasagerii prin prisma numeroaselor schimburi generate 

de măsurile adoptate în perioada post pandemică: e-mail, telefon, facebook 

 

În ultimii ani, tot mai mulți pasageri au ales pentru informare, folosirea mediului on-line.  

Astfel, comunicarea cu pasagerii, a constituit un capitol important în perioada post-

pandemică, respectiv prin preluarea solicitărilor telefonice și a solicitărilor de informații transmise 

prin e-mail/rețelele sociale. Situațiile de criză reprezentate de întârzieri majore, zboruri rerutate și 

zboruri anulate, au atras un număr ridicat de apeluri din partea publicului. 



C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  B A C Ă U  –  R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  

2 0 2 2  

 

   

b) Alte entități. R.A. Aeroportul Internațional  

”G. Enescu” Bacău 
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În anul 2022, aeroportul a informat, în mod permanent, pasagerii prin intermediul canalelor 

de comunicare oficiale, răspunzând în permanență la solicitările pasagerilor referitoare la: formalități 

de check-in, control de securitate, datele de contact ale companiilor aeriene, modificarile aparute un 

graficul de zbor sau modalitatea de achiziționare a biletelor de avion, menținând astfel o conexiune 

continua şi asigurând răspunsuri prompte tuturor solicitărilor primite din partea pasagerilor. 


