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SINTEZĂ 

În anul 2018, eforturile noastre au fost centrate pe sectoarele prioritare pentru viața 

locuitorilor județului Bacău. Au fost finalizate o serie de investiții în sănătate și au fost puse 

fundamentele instituționale pentru numeroase alte investiții atât în sănătate cât și în infrastructura 

rutieră și aeroportuară. Au fost demarate procedurile de achiziții publice, au fost obținute avizele 

și autorizațiile necesare, au fost întocmite documentațiile aferente cererilor de finanțare. Într-un 

cuvânt, am creat toate premisele pentru ca proiectele mari să prindă viață în 2019. Și ne ținem 

de cuvânt atâta timp cât acum avem nu mai puțin de 34 proiecte care se află în diverse stadii de 

implementare. 

Printre realizările importante ale anului 2018 se numără recuperarea sumelor investite prin 

mecanismul proiectelor retrospective, inaugurarea secției de oncologie a Spitalului Județean 

Bacău, lucrările de infrastructură aeroportuară și rutieră dar și proiectele câștigate pentru 

segmentul de servicii sociale. 

Prin mecanismul proiectelor retrospective, Comisia Europeană restituie sumele investite 

de către autoritățile locale în proiecte de investiții considerate de interes local sau regional major, 

permițând astfel reinvestirea lor în alte proiecte cu impact asupra dezvoltării regionale. 

În decursul anului 2018, Consiliul Județean Bacău a accesat suma de 16.674.814,5 Euro, 

bani europeni alocați prin Programul Operațional Regional (POR), în cadrul mecanismului de 

finanțare al proiectelor-retrospective, astfel: 

- Proiecte retrospective POR 2014-2020, componenta Sănătate - 8.302.586,5 Euro,  

- Proiecte retrospective POCU 2014-2020, componenta Social - 8.372.228 Euro. 

Sumele retrospective pentru segmentul – sănătate provin din două proiecte, respectiv: 

1. Îmbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii 

medicale de urgență 

 Proiectul, în valoare totală de 26.261.728,18 lei (aprox. 5.647.683 Euro), a fost 

finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 - Obiectiv specific 8.2. 

„Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” apel de proiecte 

- POR/2018/8/8.1/1/8.2B/7 regiuni – Nefinalizate 

 Valoarea totală a proiectului a fost distribuită între unități sanitare din județele Bacău, 

Neamț și Vaslui astfel: 

 Județul Bacău: 18.827.025,83 lei (71,7%) = 4.048.823 Euro 

 Județul Neamț: 5.364.298,61 lei (20,4%) 

 Județul Vaslui: 2.070.403,74lei (7,9%) 

 Parteneri în cadrul proiectului sunt: Ministerul Sănătății, unități sanitare din județele 

Bacău (71,7%), Vaslui și Neamț (7.434.702,35 lei, reprezentând 28,3%) astfel: 

 Județul Bacău: U.A.T Oneşti, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, 

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca" Oneşti, Spitalul Municipal de 

Urgenţă Moineşti; 
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 Județul Vaslui: Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Municipal de 

Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” 

Huși; 

 Județul Neamț: Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamt, Spitalul 

Municipal de Urgență Roman, Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu 

Neamț, Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz. 

 Din totalul proiectului, 71,7%, respectiv 18.827.025,83 lei (aprox 4.048.823 Euro), 

revin județului Bacău, respectiv unităților sanitare partenere și UAT Onești, astfel: 

 SJU Bacău: 5.088.837,10 lei (27,03%)/Contribuție proprie: 101.776,74 lei 

 UAT Onești: 7.493.705,24 lei (39,8%)/Contribuție proprie: 149.874,10 lei 

 SM Onești: 1.255.506,80 lei (6,67%)/Contribuție proprie: 25.110,17 lei 

 SMU Moinești: 4.988.976,69 lei (26,5%)/Contribuție proprie: 99779.54 lei 

 Trebuie menționat faptul că finanțarea UAT Onești în sumă de 7.493.705,24 lei a 

fost alocată în procent de 95 % de către Consiliul Județean Bacău. 

 Din total proiect aferent județului Bacău, 3.904.553 Euro, reprezentând 96,4 % 

au fost alocați pentru achiziționarea de echipamente.  

2. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația 

județelor Vaslui, Bacău și Neamț 

 Proiectul, în valoare totală de 25.231.582,27 lei (aprox. 5.426.147 Euro), a fost 

finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Obiectiv specific 8.1 

- Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 

secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apel de proiecte - 

POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate 

 Valoarea totală a proiectului a fost distribuită între unități sanitare din județele Bacău, 

Neamț și Vaslui astfel: 

 Județul Bacău: 21.734.047,05 lei (86,14%) 

 Județul Neamț: 867.219,02 lei (3,44%) 

 Județul Vaslui: 2.630.316,2 lei (10,42%) 

 Parteneri în cadrul proiectului sunt: Ministerul Sănătății, unități sanitare din județele 

Bacău (21.734.047,05 lei - 86,14%), Vaslui (2.630.316,2 lei, reprezentând 10,42%) 

și Neamț (867.219,02 lei reprezentând 3,44%) astfel: 

 Județul Bacău: Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, Spitalul Municipal „Sf. 

Ierarh Dr. Luca" Oneşti, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 

 Județul Vaslui: Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, 

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huși 

 Județul Neamț: Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul 

Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz 

 Din totalul proiectului, 86,14 %, respectiv 21.734.047,05 lei (aprox. 4.673.989 Euro), 

revin județului Bacău, respectiv unităților sanitare partenere, astfel: 

 SJU Bacău: 12.926.373.59 lei (59,48%)/Contribuție proprie: 258.527,48 lei 

 Spital Onești: 910.367,82 lei (4.18%)/Contribuție proprie: 18.207,35 lei 
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 4.633.868,66 Euro, reprezentând 99.14% din sume, au fost alocați pentru 

achiziționarea de echipamente și realizarea de lucrări de reparații capitale. 

Pe componenta socială, proiectul pentru care s-au primit sume retrospective 

este „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod SMIS 

127169, finanțat în cadrul Apelului de proiecte „Reducerea numărului de copii și tineri 

plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” 

 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”, AP4/PI 9.iv/OS 4.5 &4.14, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu direcțiile generale de 

asistență socială și protecția copilului din țară, a depus pentru finanțare și a câștigat 

proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. Contractul 

de finanțare a fost semnat cu data de 08.11.2018. 

 Proiectul are ca obiectiv general creșterea calității sistemului de asistență socială 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. În acest sens, vor fi formați toți cei aproximativ 11.000 

de asistenți maternali activi, precum și peste 4.000 de asistenți maternali care vor fi 

angajați pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creșterii calității 

activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaționale care vor fi aplicabile și 

obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali. 

 Valoarea totală a proiectului „TEAM-UP:Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor” este în cuantum de 2.657.162.612,32 lei  (inclusiv TVA), din care 

81.212.707,56 lei cofinanțare beneficiar. 

 Valoarea totală a bugetului alocat Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Bacău este de 74.588.059,77 lei, din care 1.491.769,77 lei 

cofinanțare DGASPC Bacău. 

 Perioada de implementare a proiectului este de 120 de luni, respectiv între data 

09.11.2018 –31.12.2023, la care se adaugă și perioada de desfășurare a 

activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare. 

 Proiectul are o componentă retrospectivă. Din totalul bugetului, în cadrul 

subactivității SA33 (Subactivitatea SA3.3. Finanțarea cheltuielilor salariale aferente 

remunerației asistenților maternali existenți în sistem din anul 2014 până în anul 

2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019) au fost finanțate/restituite 

cheltuielile salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem 

din anul 2014 până la 30 august 2018 în sumă totală de 38.930.860 lei (aprox. 

8.372.228 Euro). 

 

Segmentele mari de interes pentru comunitatea băcăuană au beneficiat de investiții, 

câteva dintre acestea fiind: 

- domeniul sănătății: 

 modernizarea secțiilor de medicină internă, neurologie, ORL-oftalmologie la 

Spitalul Municipal Sf. Ierarh dr. Luca, Onești. Valoarea investiției a fost de 
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1.733.708 Euro, finanțarea fiind asigurată de către Consiliul Județean Bacău, în 

proporție de 90% și de către Consiliul Local Onești, în proporție de 10% 

 inaugurarea secției de oncologie a Spitalului Județean de Urgență Bacău, 

secție care vine în completarea celei de radioterapie. Valoarea totală a investiției a 

fost de 426.091 Euro. Capacitatea secției este de 240 de pacienţi/lună, 

spitalizare de zi şi continuă, 35 de paturi pentru spitalizare continuă și 5 paturi 

pentru spitalizare de zi. 

 lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri 

Urgențe, realizare heliport, investiție de 2.886.725 Euro. 

 proiecte în implementare: 

 reparaţii capitale, modernizare, dotare Bloc operator (săli operații), 

construire scară exterioară și spații tehnice - Spitalul Județean de Urgență 

(SJU) Bacău 

 reparații capitale, amenajare, extindere și reabilitare termică clădire 

spital vechi 

 stație pompare și rezervoare apă, înlocuire echipamente tehnologice, 

instalații apă, incendiu și executare rezervor nou - SJU Bacău 

 reparaţii capitale Pediatrie corp A și B - SJU Bacău 

 reparaţii capitale Stație de aer comprimat și distribuţie până la clădiri 

 lucrări de extindere și dotare Buncăr nou compartiment Radioterapie 

 lucrări de modernizare, securizare și extindere rețea sistem informatic 

 reparaţii capitale centrală termică, înlocuire utilaje și rețele termice 

 reparații capitale clădire secție Oftalmologie 

 reparaţii capitale C11 (clădire ateliere) pentru laborator de Medicină 

Legală 

 reparaţii capitale secţie Gastroenterologie 
 

- - infrastructura aeroportuară: 

 proiectul „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport 

aerian”, în valoare de 19.000.000 € a fost realizat în proporție de 98%, astfel: 

a fost finalizat turnul de control și demolat turnul vechi, a fost certificat noul 

terminal ca aeroport internațional iar parcarea pentru autovehicule a fost 

finalizată în procent de 93%. 
 

- infrastructură rutieră: 

 lucrări executate pe drumuri județene din fonduri ale C.J. Bacău:  

 covoare asfaltice: 52,15 km, 

 plombări: 349 km, 

 marcaje rutiere: 225 km 

 lucrări de reparații drumuri județene afectate de calamități – 523.017 Euro: 

 DJ 116 pe raza UAT Pârgărești în zona sat Bahna, 

 DJ 123 pe raza UAT Dărmănești în zona Coada Lacului spre limita jud. 

Harghita, 

 DJ 112 pe raza UAT Tg.Trotuș în zona sat Tuta, 
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 DJ 117 pe raza UAT Poduri în zona Poduri, 

 DJ 117 A pe raza UAT Solonț în zona Solonț, 

 DJ 156 A pe raza UAT Pârjol în zona sat Pârjol, 

 DJ 156 B pe raza UAT Pârjol în zona sat Băsești și UAT Blăgești zona Poiana 

Negustorului, 

 DJ 118 B pe raza UAT Strugari în zona sat Răchitiș, 

 DJ 119 E pe raza UAT Ștefan cel Mare în zona Bogdana, 

 DJ 119 pe raza UAT Gura Văii în zona capăt sat spre sat Fundu Răcăciuni, 

 DJ 159 pe raza UAT Dămienești în zona sat Călugăreni, 

 DJ 241 A pe raza UAT Dămienești în zona Pădureni, 

 DJ 252 B pe raza UAT Pâncești în zona sat Pâncești și pe raza UAT Horgești în 

zona sat Bâzga. 

 lucrări executate pe drumuri naționale în județul Bacău de către CNAIR 

 covoare asfaltice: 37.26 km, DN11 Onești-Helegiu, Sănduleni-Bacău; DN 2F 

Bacău –Traian, 

 reparații suprafețe întinse: lungime totală 38 km, 

 îndepărtare efecte calamități: 21 puncte - DN 12B - Slănic Moldova, 

 marcaje rutiere: 239 m, 

 lucrări întreținere variantă locală Tg. Ocna: 1,6 km 

 investiții începute: 

 proiecte POR 2014-2020 – 41.000.000 Euro 

 reabilitare și modernizare DJ 207D, DJ 241A, DJ 241 – 94,44 Km (în 

implementare) 

 proiecte PNDL - 42.400.000 Euro  

 reabilitare și modernizare 7 tronsoane de drum județean - 65,63 Km (în 

implementare, faza achiziție): DJ 117, DJ 119, DJ 123, DJ 241 B, DJ 243B, DJ 

252A, DJ 252C) 

 investiții în derulare, realizate din bugetul Consiliului Județean Bacău aflate în faza 

de elaborare documentații execuție: 

 reabilitare și modernizare DJ 156B - 14.029.555 Euro 

 construire pod pe DJ 252F - Gârla Anei-Ungureni. Valoare estimată: 21.735 

Euro 

 construire pod pe DJ 243B - Medeleni. Valoare estimată: 422.357 Euro 

 reabilitare poduri pe DJ 117. Valoare estimată: 1.313.207 Euro 

 modernizare DJ 117. Valoare estimată: 3.733.822 Euro 

 consolidare drum cu zid de sprijin pe DJ252. Valoare estimată: 3.844.854 Euro 

 reabilitare și modernizare DJ 119. Valoare estimată: 6.535.628 Euro 

 consolidare DJ 156 H, Buhuși-Runc, cu ziduri de sprijin. Valoare estimată: 

88.336 Euro 
 

- infrastructura socială: 

 Reabilitare și extindere clădire privind înființare centru de zi pentru persoane 

vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu la Filipeni, valoare 324.781 Euro, 
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 5 proiecte „Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu 

dizabilități”, în parteneriat cu UAT-urile Moinești, Tamași, Răcăciuni, Târgu 

Ocna, Filipeni, 

 „Respiro-servicii de tip respiro pentru persoane cu dizabilități”, Solicitant: 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, 

 „O șansă pentru viața în comunitate”, DGASPC Bacău în parteneriat cu UAT 

Comuna Sărata, 

 „Alternative comunitare pentru persoane cu dizabilități”,  DGASPC Bacău în 

parteneriat cu UAT Comuna Plopana, 

 „Educația, o șansă pentru fiecare”. Parteneri: DGASPC Bacău, Centrul Școlar 

de Educație Incluzivă nr. 1, Școala Gimnazială Octavian Voicu, Consiliul Județean 

Bacău, Centrul Roman pentru Educație și Dezvoltare Umană 

 „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Autoritatea 

Națională pentru Protecția Copilului și Adopție în parteneriat cu 47 DGASPC-uri. 
 

- proiecte Dezvoltarea Capacității Administrative: 

 PRO-INTEGR - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de 

corupție în administrația publică din judeţul Bacău. Valoare 101.640 Euro, 

 PRO-CERTIF - Dezvoltarea şi utilizarea sustenabilă a managementului calității în 

administrația publică băcăuană. Valoare 64.666 Euro. 
 

- finanțări acordate în baza Legii nr. 350/2005: 

 60 de proiecte aprobate, în valoare de 311.111 Euro din care, pentru cultură: 28 - 

43%, tineret: 4 - 21%, social: 15 - 21%, sport: 13 - 15% 
 

- asocieri:  

 valoare totală: 228.524 Euro, din care, finanțarea nerambursabilă acordată de 

Consiliul Județean Bacău - 190.788 Euro. 
 

- parteneriate:  

 valoare totală: 173.819 Euro, din care, finanțarea nerambursabilă acordată de 

Consiliul Județean Bacău - 141.673 Euro 
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Partea I. Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 

1. Direcția dezvoltare durabilă și managementul proiectelor 

Direcția Dezvoltare Durabilă și Managementul Proiectelor (DDDMP) realizează, în 

principal, următoarele atribuții: 

 Prin Serviciul dezvoltare durabilă coordonează și asigură baza de date privind toate 

activitățile și acțiunile legate de domeniul dezvoltării durabile și managementul 

proiectelor, colaborând cu celelalte compartimente și asigurând în același timp 

interfața de comunicare pentru situațiile în care sunt solicitate analize, rapoarte, 

sinteze etc.; 

  Prin Unitatea implementare proiecte identifică oportunități de finanțare și 

elaborează propuneri de finanțare în scopul îmbunătățirii capacității de absorbție a 

fondurilor externe, întocmește rapoarte tehnice și financiare periodice privind stadiul 

implementării proiectelor, gestionează documentația referitoare la sursele de 

finanțare și la proiectele elaborate și implementate de consiliul județean; 

 Prin Compartimentul coordonare proiecte consilii locale asigură legătura și 

colaborarea dintre autoritățile publice locale, și între acestea și cele județene pe de 

altă parte pentru realizarea serviciilor de interes județean. Se implică în mod direct 

în activitățile de elaborare și actualizare a strategiei și programului de dezvoltare a 

județului. Asigură consultanță, asistență tehnică și alte activități specifice UAT-urilor 

din județ; 

 Prin Compartimentul coordonare și monitorizare proiecte unități subordonate 

difuzează informații UAT-urilor, instituțiilor subordonate CJ și ONG-urilor cu privire 

la oportunitățile de finanțare existente. Elaborează, implementează și monitorizează 

în colaborare cu celelalte compartimente proiectele cu finanțare externă sau 

națională. Gestionează documentația aferentă proiectelor elaborate și 

implementate; propune bugetele necesare; propune asocierea și/sau colaborarea 

cu alte organizații și instituții internaționale. 

Managementul organizațional 

Direcția Dezvoltare Durabilă și Managementul Proiectelor (DDDMP) are următoarea 

componență: 

I. Serviciul dezvoltare durabilă 

II. Unitatea de implementare proiecte 

III. Compartimentul de coordonare proiecte consilii locale 

IV. Compartimentul de coordonare și monitorizare proiecte unități subordonate 
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Managementul financiar 

Direcția dezvoltare durabilă și managementul proiectelor a realizat, în cursul anului 2018, 

următoarele achiziții: 

I. Proiect ”PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității 

în administrația publică băcăuană”, cod SIPOCA MySMIS 461/119613: 

a. Mijloace fixe: Laptop (2 buc.) și o multifuncțională; val. 16.300 lei (fără TVA), 

b. Consumabile (hârtie, tonere), 

c. Materiale de promovare. 

II. Proiect ”PRO-INTEGR – consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor 

de corupție în administrația publică în județul Bacău”, cod SIPOCA MySMIS 429/118515: 

a. Mijloace fixe: copiator A4; val. 4.500,50 lei (fără TVA) 

b. Consumabile (hârtie) 

c. Mijloc de transport – autoutilitară Duster; val.67.482,64 lei (fără TVA) 

d. Materiale de promovare 

Managementul resurselor umane 

Direcția Dezvoltare Durabilă și Managementul Proiectelor a avut prevăzut, în organigrama 

aprobată, un număr de 29 persoane, din care : 

a. Prezenți la serviciu: 18 persoane; 

b. În concedii de creștere copil: 2 persoane; 

c. Temporar vacante: 5 posturi; 

d. Detașați: 4 persoane. 

Proiecte finalizate în 2018 sau aflate în etapa de implementare 

I. Cooperări – parteneriate proiecte 

1. Acord de cooperare cu Asociația ”Cele mai frumoase sate din România” 

Înființată în anul 2010, Asociația «Cele mai frumoase sate din România», constituită din 

31 de comune membre fondatoare din toate regiunile țării a demarat un proces de identificare a 

satelor reprezentative ale regiunilor etno-geografice, care să fie promovate turistic de autoritățile 

naționale și județene. Ca urmare a procesului de conservare și promovare a satului românesc, în 

anul 2011, trei sate din județul Bacău au devenit membre ale Asociației ”Cele mai frumoase sate 

din România”: Ciugheș (com. Palanca), Poiana Sărată (com. Oituz) și Dofteana (com. Dofteana) 

care au fost promovate și menționate ca „cele mai frumoase sate din județul Bacău” în cadrul 

Ghidului turistic și cultural „Cele mai frumoase sate din România”, lansat în anul 2012. În anul 

2015 a devenit membru al Asociației și satul Cașin. 

În scopul conservării și promovării patrimoniului rural, a produselor locale, tradițiilor și 

obiceiurilor populare specifice locale și a derulării unor acțiuni comune de promovare a 

patrimoniului cultural și turistic al satelor, județul Bacău a semnat în anul 2012, în baza Hotărârii 

Consiliului Județean nr. 67 din 12.04.2012, Acordul de cooperare nr. 169/19.04.2012; 

5161/23.04.2012 cu Asociația „Cele mai frumoase sate din România”, care a fost continuat în 

baza Hotărârilor Consiliului Județean nr. 98/31.05.2013 și 92/30.06.2015, prin Acordurile de 

cooperare nr. 7862/192/07.06.2013, respectiv nr. 9916/239/09.07.2015, până în luna iulie a 

acestui an.  

Dintre evenimentele/acțiunile/proiectele și programele derulate amintim: 
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 lansarea ghidului turistic și cultural „Cele mai frumoase sate din România”, 

eveniment organizat de Consiliul Județean Bacău în parteneriat cu câteva din 

unitățile administrativ teritoriale ale județului precum: Palanca, Dofteana, Agăș, 

Ghimeș Făget, Brusturoasa, Măgirești precum și cu Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău și Complexul Muzeal „Iulian 

Antonescu” Bacău;  

 reeditarea bilingvă (româno-franceză) a ghidului turistic și cultural „Cele mai 

frumoase sate din România”, care a avut loc la Palanca, județul Bacău și a fost 

lansat la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti"– București și la Festivalul 

„Moldova Veche”. 

Alte evenimente importante inițiate de Asociația „Cele mai frumoase sate din România” la 

care județul Bacău a participat în baza Acordului de cooperare sunt:  

 proiectul Expoziție itinerantă „România, Grădina Europei-Descoperă Comorile 

României”;  

 evenimentul „Întâlniri culturale între satul valon și satul românesc”, organizat 

împreună cu Asociația „Cele mai frumoase sate din Valonia – Ministerul Culturii și 

Patrimoniului Național, Delegația Wallonie, Bruxelles”, Ziua Satului Românesc 

(ediția a V-a);  

 realizarea unui ghid de promovare a județului – „Produs în județ”; 

 organizarea concursului „Satul Cultural al României – 2015”; 

 lansarea platformei multimedia de promovare turistică și cultură – „Play România”,  

 participarea la 30 de sărbători tradiționale, printre care evenimentul de perenizare 

a sufletului românesc „Obârșia Mioriței”, organizat la Cașin și Festivalul „Moldova 

veche” organizat la Palanca, județul Bacău;  

 organizarea și participarea la evenimentul de promovare a României în diaspora 

română din Franța, Paris, „Drag și Dor de România”. 

Ca urmare a acțiunilor inițiate de Asociația „Cele mai frumoase sate din România” și a 

recunoașterii etichetei „Cele mai frumoase sate din România” ca brand național și european, 

considerăm esențială cooperarea județului Bacău cu această asociație, pentru o perioadă de 24 

de luni, în scopul evidențierii satelor care aparțin județului Bacău cu toate dimensiunile lor – 

spirituale (obiceiuri, datini, folclor), morale (ospitalitatea, corectitudinea, cinstea) și ecologice 

(produsele obținute în gospodăria proprie, avantajele oferite de peisajul și biodiversitatea vastă 

din unele zone rurale). 

În anul 2018 s-au desfășurat următoarele activități în colaborare cu Asociația ”Cele mai 

frumoase sate din România”: 

 Realizarea aplicației augmentate- Vederile CENTENAR. Comorile Județului Bacău - 

aplicație smartphone și realizarea setului de vederi - 1000 buc. 

 Vizită de studiu și schimb de experiență. Expoziția ”Comorile României”, Madrid, Spania - 

Realizarea unei vizite și a schimbului de experiență cu administrația locală spaniolă din 

Madrid, în cadrul căreia s-au efectuat: 

o vizite la primărie, instituții și obiective locale din Madrid; 

o conferința cu tema – „Modul de funcționare a administrației spaniole și române”;  

o identificarea proiectelor spaniole de bună practică; 
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o organizarea expoziției fotografice ”Comorile Județului Bacău”  

o întâlniri cu diaspora română din Madrid. 

 Festivalul European al Salinelor- Realizarea primei ediții a Festivalului European al 

Salinelor, în cadrul căruia au fost invitate 4 localități europene și s-au derulat: vizita la 

Salina Tg. Ocna județul Bacău și Conferința pe diferite teme de interes. 

 Playfest Bacău- Promovarea culturii și turismului din județul Bacău prin intermediul 

tehnologiei IT, aplicații, websites, jocuri video, new media, pentru elevii comunelor 

Dofteana și Cașin.  

 Pentru anul 2019, au fost propuse și aprobate, conform HCJ nr. 251 din 17 decembrie 

2018, următoarele activități principale: 

 PLAYFEST BACĂU– festival de tehnologie, promovarea obiectivelor turistice și culturale 

prin intermediul aplicațiilor web și noilor tehnologii multimedia; 

 Festivalul Satelor Culturale - desfășurarea unui Concurs național – desemnarea satelor 

Culturale ale României 2019,  locațiile fiind comunele Cașin, Dofteana sau Palanca, jud. 

Bacău ;  

 Vizita de studiu și schimb de experiență, eveniment - Realizarea unei vizite și a schimbului 

de experiență cu administrația locală din Italia, în cadrul căreia s-au încheiat parteneriate 

cu cele mai frumoase sate din locațiile vizitate; s-au vizitat instituții și obiective locale, s-au 

identificat proiecte de bună practică și au avut loc întâlniri cu diaspora română. 

 Festivalul European al Salinelor, ediția a II-a, la Târgu Ocna - Eveniment de promovare a 

județului Bacău, în cadrul căruia vor fi organizate expoziție, conferință, vizite tematice cu 

participarea națională și internațională a salinelor din Europa.  

Pentru anii 2017-2018, finanțarea în vederea derulării de programe/proiecte, a participării 

la evenimente naționale și internaționale și/sau organizării de evenimente s-a făcut în limita 

maximă a bugetelor alocate pentru cooperarea cu Asociația „Cele mai frumoase sate din 

România”, în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate anual prin hotărâre de consiliu 

județean. 

În cadrul acestei colaborări, pentru acțiunile desfășurate în 2017 - 2018, Consiliul Județean 

Bacău a contribuit cu suma de 211.000,00 lei, iar pentru acțiunile din anul 2019 s-a aprobat suma 

de 173.000,00 lei. 

2. Proiectul-pilot: „Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale defavorizate 

băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării limbii franceze în 

vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța”. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului-pilot: „Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea 

zonelor rurale defavorizate băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării 

limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu 

Franța”/pe scurt „J'adore le Français”, în anul 2018 au fost următoarele: 

Realizarea de ateliere de învățare legate de scopul proiectului.  

A. Continuarea activităților propuse în cadrul  atelierelor de învățare a limbii 

franceze, combinate cu ateliere de creație (muzică, dans, teatru francofon, desen și realizare 

de obiecte tradiționale și decorative), înființate în anul 2015, în comunele partenere și beneficiare 

ale proiectului, respectiv Colonești, Motoșeni, Răchitoasa și Stănișești. 
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În vederea stimulării elevilor participanți la atelierele de învățare a limbii franceze 

combinate cu ateliere de creație, s-au organizat și susținut: 

 spectacol de teatru francofon urmat de cântece interpretate de grupul vocal reunit 

al elevilor din cele 4 comune și de dansuri populare,  

 expoziție a creațiilor elevilor realizate în cadrul atelierelor de creație (desene, picturi, 

obiecte tradiționale și decorative - prezentate și comentate în limba franceză). 

Spectacolul francofon ”Chemins de l’Union” /„Treptele Unirii“, un spectacol original, inedit, 

realizat în trei scenete, finalizat cu cântece și dansuri tradiționale românești, a cărui temă a fost 

crearea Statului Român la sfârșit de sec IXX - început de sec. XX. 

Evenimentul a avut loc la: 

 Motoșeni, în sala de spectacol a Casei satului și tradițiilor, în data de 11 mai 2018, 

cu ocazia prezenței în județul  Bacău a reprezentanților administrației locale de la 

Saint-Leu-la-Forêt (Arnaud Vandamme – viceprimar responsabil cu acțiunea 

economică și comercială și Michèle Codron- director de cabinet al primarului), a 

senatorului de Val d’Oise, Sébastien Meurant și a președintei asociației Amitié 

roumaine Saint-Leu-la-Forêt, Raluca Moulinier;  

 Saint-Leu-la-Forêt în sala Croix Blanche (unde au fost susținute două spectacole 

unul pentru elevii și cadrele didactice de la Colegiul Wanda Landowska și unul 

pentru cetățenii localității Saint-Leu), în data de 31 mai 2018; 

 Paris, la Ambasada României în Franța, în sala Bizantină, în data de 01 iunie 2018, 

cu ocazia Zilei Copilului. 

 Bacău, la sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora”, în data de 27 noiembrie 2018. 

Spectacolul, prezentat de cei 40 de elevi, reuniți de la școlile din cele 4 comune vizate în 

proiect: Colonești, Motoșeni, Răchitoasa și Stănișești, îndrumați de profesorii lor și de specialiști 

a avut un succes deosebit, mărturii fiind gândurile transmise de spectatori și mediatizarea 

realizată, în mod special prin Radio-France International. 

B. Prezența echipei de lucru franceze (voluntari) în comunele Motoșeni și Stănișești 

În perioada 22-26 octombrie 2018, au fost prezente două echipe de lucru (voluntari) 

formate din: Raluca Moulinier, președinta Asociației și Jacques Petiard, secretarul Asociației, care 

au lucrat cu elevii de la Școala „Gh. Nechita” din Motoșeni, Delia Bouchon, membră a Asociației, 

și Sophie Petiard, membră a Asociației, care au lucrat cu elevii de la Școala „George Apostu” din 

Stănișești. 

Pe 26 octombrie 2018 a avut loc, la Stănișești, o întâlnire de sinteză/concluzii ținând cont 

de finalizarea proiectului, organizată de asistentul manager de proiect, Luciana Pascu-Cârlan. La 

întâlnire au participat echipele de lucru franceze, primari/viceprimari, directori de școli și profesorii 

din cele 4 comune, în prezența senatorului Ionel Floroiu (ex managerul proiectului).  

Întâlniri de lucru ale echipei de proiect la Bacău și la Saint-Leu-la-Forêt 

Pe parcursul implementării proiectului, în anul 2018, au avut loc întâlniri de lucru (una în 

Bacău, pe 27 octombrie 2018 și una la Saint-Leu-la-Forêt pe 30 mai 2018) ale reprezentanților 

echipei coordonatoare de proiect (reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău) și ale 

reprezentanților echipelor de implementare de la comunele partenere de proiect cu reprezentanți 

ai echipei de lucru de la Saint-Leu-la-Forêt. 
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Dat fiind faptul că în cadrul echipei de proiect sunt reprezentanți ai autorităților publice 

locale, s-a organizat o întâlnire între președintele Consiliului Județean Bacău și autoritățile din 

cadrul administrației locale din Saint-Leu-la-Forêt, respectiv primarul localității Saint-Leu-la-Forêt, 

Sandra Billet și primarul adjunct cu probleme de cultură și educație, Marie-Christine 

Pinon-Baptendier, în vederea aprofundării relațiilor româno-franceze stabilite în cadrul proiectului.  

Bugetul prevăzut al proiectului, pentru anul 2018, a fost în valoare de 125.652,00 lei. Ca 

urmare a implementării proiectului s-a cheltuit suma de 101.506,28 lei. 

II. Asocieri şi parteneriate 

1. Asociația Artiștilor Naivi din România 

Asociația Artiștilor Naivi din România, prima asociație profesională la nivel național, 

dedicată exclusiv artei naive a solicitat sprijinul Județului Bacău, în vederea desfășurării 

proiectului cultural-artistic „Unitate prin cultură: Festivalul Național de Artă Naivă, expoziții și 

evenimente culturale în Bacău”, în perioada mai-iunie 2018.  

Scopul proiectului a fost organizarea celui mai important eveniment cultural dedicat în 

exclusivitate artei naive din România: „Festivalul Național de Artă Naivă”. 

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au fost: expoziție de artă, spectacole de 

teatru țărănesc, proiecție de film, lansare de carte, conferințe, simpozioane și altele, beneficiarul 

direct fiind publicul băcăuan care a luat contact cu o formă de artă din ce în ce mai vizibilă și mai 

apreciată pe plan mondial, și anume arta naivă, expresie a ingenuității spiritului uman. 

Bugetul total al proiectului a fost de 80.000 lei, din care Județul Bacău a alocat suma de 

60.500 lei. Diferența de 19.500 lei a fost suportată de către Asociația Artiștilor Naivi din România. 

2. Universitatea „George Bacovia” din Bacău 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău a solicitat asocierea cu Județul Bacău în 

vederea organizării și desfășurării proiectului Conferința Națională cu participare internațională 

”Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective - DECRET”, ediția 4/2018, dedicată 

Centenarului Marii Uniri „100 de ani în evoluția și transformările Statului Român”. 

Scopul principal al proiectului a vizat prezentarea și diseminarea de către specialiști din 

diferite domenii de activitate a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în 

investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și 

delincvenței, consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea 

devianței și delincvenței, prezentarea și consolidarea politicilor naționale antidrog în context 

european. 

Prin organizarea Conferinței Naționale cu participare internațională „DECRET” s-a urmărit 

creșterea vizibilității județului nostru în mass-media centrală și locală, brandul județului Bacău 

fiind astfel expus la nivel național.  

Bugetul total al proiectului a fost de 24.410 lei, din care Județul Bacău a alocat suma de 

19.360,00 lei. Diferența de 5.050 lei a fost suportată de către Universitatea „George Bacovia” din 

Bacău. 

3. Fundația Interetnică pentru cultură și artă „Ion Ghelu Destelnica” 

Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă „Ion Ghelu Destelnica” din Bacău a solicitat 

sprijinul Județului Bacău, în vederea desfășurării proiectului cultural-artistic „Dulce Românie, 

centenară glie!” - Stagiunea Centenar. 
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Scopul proiectului a fost creșterea accesului la cultură și la educație a elevilor din mediul 

rural al județului Bacău în contextul celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918.  

Împreună cu Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă „Ion Ghelu Destelnica”- elevii, 

precum și locuitorii satelor și comunelor din județul Bacău s-au bucurat de spectacole de teatru 

la nivel local, deoarece teatrul itinerant a montat spectacolele în spații neconvenționale: cămine 

culturale, săli de sport ale școlilor din satele și comunele participante în proiect. 

Acest proiect s-a desfășurat în aproape un sfert din comunele din județul Bacău, 

beneficiarii direcți ai proiectului, fiind elevii din ciclul primar și ciclul gimnazial din mediul rural. 

Pentru buna desfășurare a proiectului s-a fundamentat un buget total de 109.500 lei, din 

care județul Bacău a alocat suma de 98.500 lei. Diferența de 11.000 lei a fost suportată de către 

Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă „Ion Ghelu Destelnica” din Bacău. 

4. Asociația „Societatea Corală Ateneu” a Cadrelor Didactice 

Asociația „Societatea Corală Ateneu” a Cadrelor Didactice a solicitat sprijinul Județului 

Bacău, în vederea desfășurării proiectului „Concert Jubiliar cu ocazia împlinirii a 95 ani ai Coralei 

Ateneu”, care a avut loc la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău. 

Concertul Jubiliar, a stimulat educația muzicală și promovarea valorilor culturii naționale și 

universale prin valorificarea patrimoniului muzical coral, a atras și stimulat tinere talente băcăuane 

ale muzicii corale prin sprijinirea și asigurarea continuității activității acestora și a facilitat 

cunoașterea de către generațiile actuale a activității timp de 95 de ani a Coralei Ateneu – Bacău, 

condusă cu dragoste exemplară timp de 45 de ani de către dirijorul, prof. Ion Bănică. Prin 

performanțele interpretative ale Coralei Ateneu, prin valorificarea patrimoniului muzical coral 

național și universal și prin profesionalismul dirijorului, prof. Ioan Bănică, ansamblul coral a trezit 

și de această dată admirația muzicologilor și melomanilor de pe plan local, regional și național, 

prezenți în număr considerabil la eveniment.  

Concertul a oferit un program artistic reprezentat de madrigaluri, coruri din opere celebre 

și arii din opere prestigioase. S-au acordat diplome de excelență și cupe omagiale pentru 

personalitățile marcante ale muzicii corale prezente la eveniment. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.000 lei, din această sumă, valoarea totală solicitată 

Județului Bacău fiind de 7 200 lei. 

5. Asociația Unlimited Connections 

Scopul asocierii a fost de a asigura desfășurarea în bune condiții a proiectului „România - 

100 Băcăuani în Marele Război și la Marea Unire” și de a promova și mediatiza acest eveniment 

cultural-artistic. 

Obiectivele proiectului au fost: 

 Documentarea istorică și editarea unei lucrări științifice intitulate „România - 100 

Băcăuani în Marele Război și la Marea Unire” prin care s-a evidențiat rolul 

băcăuanilor în Primul Război Mondial; 

 Reeditarea volumului de memorii a fostului primar al Bacăului, veteranul de război 

Mihail Văgăonescu „Viața în război - însemnări zilnice de pe front 1916 – 1918”; 

 Editarea și promovarea unui volum aniversar care să cuprindă rezultatele 

documentării istorice, memoriile eroului băcăuan Mihail Văgăonescu și piesa de 

teatru „România100  Băcăuani în Marele Război și la Marea Unire”; 
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 Distribuirea volumului „România - 100 Băcăuani în Marele Război și la Marea Unire” 

în 10.000 de exemplare în unitățile de învățământ din județul Bacău. 

 Perioada de desfășurare a fost din 08 aprilie 2018 până în 11 noiembrie 2018. 

Ca partener în proiect județul Bacău a cofinanțat proiectul cu suma de 100.000,80 lei (90%) 

din valoarea totală de 111.112,00 lei, corespunzătoare activităților din proiect care au făcut 

obiectul asocierii. 

6. Asociația Generală a Arhiviștilor din România - Filiala Bacău 

Asociația a solicitat asocierea cu Județul Bacău pentru organizarea și desfășurarea 

proiectului: Simpozion Național de Istorie și Retrologie Agrară „200 de ani de la nașterea lui Ion 

Ionescu de la Brad”. 

Proiectul a avut ca obiective: 

 omagierea personalității, activității, operei și memoriei lui Ion Ionescu de la Brad, primul 

mare agronom român de talie europeană, întemeietor de școli agricole și silvice, 

inițiator al monografiilor județelor, teoretician și practician, autor a numeroase lucrări și 

studii de mare valoare, membru de onoare al Academiei României, revoluționar 

pașoptist activ în cele trei provincii românești, personalitate complexă a secolului al 

XIX-lea și îndreptățit recunoscută de istorici, agronomi, silvicultori, economiști și 

statisticieni; 

 promovarea pe plan național a operei lui Ion Ionescu de la Brad; 

 creșterea vizibilității și promovarea județului Bacău. 

Rolul de partener în proiect al județului Bacău a presupus o cofinanțare în valoare de 

56.420 lei (79,97%) din valoarea totală de 76.270 lei, corespunzătoare activităților din proiect care 

au făcut obiectul asocierii. 

7. Clubul Sportiv Rally Spirit  

A solicitat asocierea cu județul Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului 

„Raliul Moldovei 2018”. 

Asociația Club Sportiv Rally Spirit a dezvoltat proiectul celei de-a VIII-a ediții a Raliului 

Moldovei, etapă în Campionatul Național de Raliuri, care s-a desfășurat în județul Bacău, în 

perioada 15-16 iunie 2018. Primele șapte ediții, desfășurate în 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 și 2017 au fost de succes, ceea ce a determinat nominalizarea de către Federația Română 

de Automobilism Sportiv a Raliului Moldovei și în sezonul competițional 2018.  

Raliul Moldovei Bacău 2018 a făcut parte ca etapă din calendarul Federației Internaționale 

de Automobilism Sportiv - European Rally Trophy și Balkan Rally Trophy și s-a desfășurat pe 

întreg teritoriul județului Bacău, traversând localitățile și zonele alăturate localităților: Bacău, 

Onești, Moinești, Zemeș, Măgirești. 

Rolul de partener în proiect al județului Bacău a presupus o cofinanțare în valoare de 

160.600,00 lei (88,90%) din valoarea totală de 180.640,00 lei, corespunzătoare activităților din 

proiect care fac obiectul asocierii. 

8. Asociația Județeană de Fotbal Bacău 

Asociația Județeană de Fotbal Bacău s-a asociat cu județul Bacău pentru realizarea în 

comun a proiectelor: 
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8.1. „Fotbalul, ca mijloc de dezvoltare educațională, socială și sportivă” 

 Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea fotbalului pentru copii și adulți, 

promovarea toleranței și a respectului. Valorile de bază susținute și promovate de 

participanți au fost prietenia, egalitatea, dreptatea, sănătatea, pacea, loialitatea, 

victoria, tradițiile și onoarea. Ca o consecință, s-a constatat creșterea numărului de 

practicanți și de tineri implicați în fenomenul fotbalistic de la nivelul județului Bacău. 

Fotbalul a adus beneficii întregii comunități locale, întrucât nu este vorba doar de 

jocul în sine, ci și de valorile care includ munca în echipă, dezvoltarea socială, 

sănătatea, mișcarea și împlinirea personală. 

 Beneficiari: 25 de echipe de seniori și 57 de echipe de juniori. 

 Locație: Competiția s-a desfășurat pe teritoriul Județului Bacău. 

 Durata: Competiția s-a desfășurat pe parcursul anului competițional 2018. 

 Buget: Valoarea totală a bugetului proiectului a fost de 143.000 lei, din care județul 

Bacău a finanțat cu suma de 130.000 lei, din valoarea totală a bugetului, iar 

Asociația Județeană de Fotbal Bacău a finanțat cu suma de 13.000 lei, din valoarea 

totală a bugetului. Consiliul Județean Bacău a decontat suma de 129.432,54 lei. 
 

8.2. „AJF Mobil – Mingea e în terenul tău”, ediția a II-a, 2018 

 Scopul proiectului: de a contribui la dezvoltarea echilibrată a copiilor din mediul 

rural al județului Bacău, prin intermediul fotbalului,  

 Obiectivul general: de a asigura dezvoltarea copilului pe plan sportiv, social, 

psihologic și educațional, 

 Beneficiari: copii (fete și băieți) cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, din mediul rural, 

care au domiciliul în comunele care au făcut parte din proiect. 

 Locație: Activitățile proiectului s-au desfășurat în 22 de comune din județul Bacău 

- Balcani, Berești Bistrița, Berești Tazlău, Buciumi, Coțofănești, Gîrleni, Gura Văii, 

Helegiu, Hemeiuș, Huruiești, Livezi, Luizi Călugăra, Măgura, Mănăstirea Cașin, 

Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Parincea, Prăjești, Racova, Ungureni și Valea 

Seacă. 

 Durata: Proiectul „AJF-MOBIL, MINGEA E IN TERENUL TAU”, ediția a II-a, 2018, 

s-a desfășurat în perioada iunie – decembrie 2018. 

 Buget: Valoarea totală a bugetului proiectului a fost de 83.555 lei, din care județul 

Bacău a finanțat 75.200 lei din valoarea totală a bugetului, iar Asociația Județeană 

de Fotbal Bacău a finanțat 8355 lei din valoarea totală a bugetului. Consiliul 

Județean Bacău a decontat suma de 75.000 lei. 

9. Asociația Română de Marketing „Aromar” 

A realizat asocierea cu județul Bacău pentru realizarea proiectului „Festivalul Antic 

TAMASIDAVA” – ediția a II a. 

 Scopul: Festivalul Antic TAMASIDAVA a prezentat istoria, obiceiurile, stilul de viață și 

obiectele din perioada geto-dacilor. Având în vedere faptul că pe raza județului Bacău 

se află ruinele cetății dacice Tamasidava, organizatorii și-au propus prin activitățile 

proiectului atât informarea cetățenilor din județul Bacău despre această cetate, cât și 

implicarea acestora în activitățile geto-dacilor reproduse de artiști din țară și străinătate. 
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 Obiectivul general:  Tema principală a evenimentului a fost etnogeneza poporului 

român, în speță, perioada războaielor daco-romane, cele ale regelui Decebal împotriva 

Imperiului Roman, practic zorii formării poporului nostru. 

 Beneficiari: Cetățenii de pe raza județului Bacău care au participat la festivalul Antic 

TAMASIDAVA, ediția a II-a, au beneficiat în mod direct de activitățile proiectului. 

 Locație: Festivalul a debutat în centrul orașului Bacău, în Piața Tricolorului (în fața 

Casei de Cultură), cu o ceremonie de deschidere în care au fost prezentate asociațiile 

participante, urmate de o serie de activități specifice. Următoarele două zile ale 

festivalului au avut loc în Parcul Gherăiești, unde s-au desfășurat activități în care a 

fost prezentată viața din perioada istorică a geto-dacilor. 

 Durata: 31 august – 2 septembrie 2018. 

 Buget: Rolul de asociat în proiect al Județului Bacău a presupus o cofinanțare în 

valoare de 148.790,00 lei (89,96%), din valoarea totală de 165.390,00 lei, 

corespunzătoare activităților din proiect care au făcut obiectul asocierii. 

10. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret s-a asociat cu județul Bacău pentru 

implementarea în comun a proiectului „Valea Budului Trail (Cros și Semimaraton)”. 

 Scopul: Promovarea Județului Bacău dar și atragerea publicului către activitățile 

sportive și către o viață mai sănătoasă. 

 Obiectivul general: Asocierea imaginii Județului Bacău cu o competiție sportivă 

națională. Atragerea comunității de alergători și a pasionaților de sport către Bacău. 

Creșterea expunerii Bacăului în mass-media.  

 Beneficiari: 400 de alergători și aproximativ 600 de spectatori. 

 Locație: satul Valea Budului, comuna Mărgineni. 

 Perioada: 20 octombrie 2018. 

 Buget: Valoarea totală a bugetului proiectului a fost de 35.000 lei, din care Județul 

Bacău, în calitate de partener a finanțat 31.200 lei, respectiv 89,14 % din valoarea 

totală a bugetului, iar Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a finanțat 3800 lei, 

respectiv 10,86% din valoarea totală a bugetului. 

11. Clubul Sportiv Offroad „Dacii Liberi” 

Asocierea dintre Consiliul Județean Bacău și Clubul Sportiv Offroad „Dacii Liberi” a avut 

ca obiect realizarea în comun a proiectului „Trofeul Dacii Liberi” 2018. 

 Scopul: Organizarea și desfășurarea celei de a IV a ediții a Trofeului ”Dacii Liberi”, 

etapă în campionatul național de offroad, ce s-a desfășurat în județul Bacău în perioada 

24-27 mai 2018 la Slănic Moldova, eveniment organizat sub egida Federației Române 

de Automobilism Sportiv. 

 Obiectivul general: Asocierea imaginii județului Bacău cu o competiție națională de 

top și cu participare internațională. Atragerea comunității de sporturi auto-moto și a 

fanilor de motorsport către județul Bacău. Creșterea expunerii județului Bacău în mass-

media centrală. 
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 Beneficiari: peste 50 de echipaje participante în concurs și aproximativ 500 de 

spectatori. 

 Durata: 24-27 mai 2018. 

 Locație: Stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău. 

 Buget: Valoarea totală a bugetului proiectului a fost de 97.600 lei din care județul 

Bacău a finanțat suma de 42.600 lei reprezentând 43,65 %, diferența de 55.000 lei a 

fost suportată de Clubul Sportiv Offroad Dacii Liberi. 

12. Filiala Bacău-Neamț a Ordinului Arhitecților din România 

Județul Bacău s-a asociat cu Filiala Bacău-Neamț a Ordinului Arhitecților din România 

pentru realizarea în comun a proiectului „Forum de arhitectură și urbanism Moldova Reper 2030”. 

 Scopul: Forumul de arhitectură și urbanism „Moldova Reper 2030” s-a aflat la a IV-a 

ediție și a reprezentat un for de dezbatere și relevare a unor idei și concepte din 

domeniul amenajării teritoriului, restructurărilor urbane și impactul noilor investiții în 

spațiile existente din cadrul localităților situate în cele 3 regiuni istorice ale Moldovei, 

respectiv nord-estul României, Republica Moldova și Bucovina de Nord, parte a 

Ucrainei. Scopul acestor întâlniri a fost să înțelegem aceste procese care au loc în zone 

învecinate, dar cu tradiții, mentalități și culturi diferite. 

 Obiectivul general: Temele abordate în cadrul forumului au vizat înțelegerea 

tendințelor și a direcțiilor de dezvoltare a celor trei regiuni. Din acest motiv, la edițiile 

precedente au fost prezentate diverse situri și spații care definesc specificul fiecărei 

zone, realizări și propuneri de restructurare urbană care, pe lângă actualitate și 

modernitate, relevă preocupări pentru sublinierea reperelor identitare specifice fiecărei 

zone, precum și proiecte cuprinzând viziuni ale viitoarelor spații urbane determinate de 

progresul tehnologic, protecția mediului și performanță energetică. 

 Beneficiari: Forumul s-a adresat arhitecților și urbaniștilor în primul rând, dar și 

societății civile în calitate de beneficiar al actului de arhitectură, precum și autorităților 

pentru a fi informate în legătura cu reglementarea tuturor proceselor care presupun 

intervenții în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii de obiect. 

 Durata: 7 mai – 10 octombrie 2018. 

 Locație: Centrul de afaceri și expoziții „Mircea Cancicov”, Centrul de Cultură „George 

Apostu”. 

 Buget: Valoarea totală a proiectului a fost de 82.260 lei din care județul Bacău a 

finanțat 39.970 lei, respectiv 48,59%. 

13. Clubul Sportiv Xcape Bacău 

Asocierea, din anul 2018, cu Consiliul Județean Bacău a avut ca obiect „Campionatul 

European de Motociclism Enduro 2018 – Etapa a II-a”, desfășurat în perioada 19-21 mai 2018, 

pe un traseu ce străbate Județul Bacău, având o lungime de aproximativ 300 km, împărțită în 

două manșe. 

Clubul Sportiv XCape Bacău a fost înființat în anul 2002, când a organizat și prima cursă 

de rally-raid care a fost urmată de alte etape în anii: 2009, 2010, 2011 – prima etapă de 
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Campionat European de Enduro; 2012, 2014 – a doua oara când organizează o etapă de 

Campionat European de Enduro; 2015-2017 – competiții de enduro sub egida FRM. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 36.500 lei, din această sumă, valoarea totală 

solicitată Județului Bacău a fost de 30.000 lei. 

14. Asociația de Artă „In Context” Slănic Moldova 

Asociația de Artă ”In Context” Slănic Moldova s-a asociat cu județul Bacău pentru 

realizarea proiectului „The Attic In Context” Music Residency. 

 Perioada de desfășurare a proiectului: mai - iunie 2018. 

 Beneficiari direcți: 

o comunitățile locale din Slănic Moldova ( 4198 locuitori în anul 2017 din care 529 

în grupa de vârstă 15-24 ani) și Târgu Ocna (11300 locuitori din care 1341 cu vârsta 

între 15-24 ani cf. POR 2017);  

o aproximativ 600 de elevi de la școlile din Slănic Moldova;  

o 200 de invitați din mediul artistic și media; 

Prin proiectul „The Attic In Context Music Residency”, Asociația de Artă „In Context” Slănic 

Moldova și-a propus să promoveze și să susțină activitatea culturală și educațională la nivel 

național și internațional prin elaborarea de strategii care să îmbunătățească percepția publică 

legată de arta contemporană și muzică. Acest obiectiv a fost atins prin organizarea unei rezidențe 

de muzică la Slănic Moldova menită să faciliteze dezvoltarea legăturilor între muzicieni 

contemporani recunoscuți, români și străini,  care a generat conexiuni internaționale pe termen 

lung și care a contribuit la promovarea potențialul geografic, cultural și turistic al orașului Slănic 

Moldova și implicit al județului Bacău. Întreg proiectul a avut ca scop implicarea și cooptarea 

tinerilor din zona Moldovei și nu numai. 

Totodată, au fost organizate o serie de concerte susținute de diferite ansambluri/trupe/ 

artiști români/vestici, precum și o dimensiune discursivă de lecturi, discuții pe diferite domenii dar 

mai ales muzică, și workshop-uri cu copii din zona Slănic Moldova, cu scopul de a cerceta relația 

sunetului cu natura și spațiul muzical indian pentru a-l adapta local, India fiind țara aleasă ca 

obiect de studiu al acestei ediții. Toate evenimentele desfășurate în cadrul proiectului au creat un 

context cultural prielnic, favorabil procesului de interculturalizare. 

Muzicienii propuși au studiat diferite moduri de abordare ale muzicii indiene, atât clasice 

cât și contemporane, au experimentat cu diferite instrumente, iar produsul final al rezidenței s-a 

materializat într-un concert în salina Târgu Ocna. Concertul rezultat din întâlnirea muzicienilor 

propuși a fost înregistrat și arhivat și reprezintă unul din produsele culturale ale proiectului „The 

Attic In Context”. 

Pentru buna desfășurare a proiectului s-a fundamentat un buget total de 64.800 lei, din 

care Consiliul Județean Bacău a finanțat suma de 44.592,77 lei, reprezentând cheltuieli cu servicii 

hoteliere pentru participanți, cheltuieli de transport național (închiriere microbuz pe durata de 5 

zile) și cheltuieli specifice manifestării (închiriere scenă, lumini, sunet; servicii promovare proiect; 

cheltuieli documentare foto/video). 

15. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Titlul proiectului: Conferințele Internaționale organizate cu prilejul aniversării a 57 de 

ani de învățământ superior și 42 de ani de învățământ tehnic superior în Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău 
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 Perioada de desfășurare a proiectului: 27- 29.06.2018 

 Beneficiari direcți: 200 profesori din universități, cercetători, doctoranzi, care au avut 

lucrări științifice la aceste conferințe și 50 invitați speciali. 

Cu ocazia acestor aniversări a 57 de ani de învățământ superior și 42 de ani de învățământ 

tehnic superior, Universitatea „Vasile Alecsandri” a organizat în perioada 27-29 iunie 2018 

următoarele conferințe internaționale: a 13-a Conferință Internațională de Optimizare a proiectării 

constructive și tehnologice în construcția de mașini OPROTEH 2018, al 10-lea Colocviu Franco-

Roman de Chimie Aplicată COFrROCA 2018 și a 11-a Conferință Internațională de Energetică 

Industrială CIEI 2018. 

Aceste conferințe de prestigiu sunt organizate o dată la doi ani de Facultatea de Inginerie, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” fiind reprezentative pentru  județul Bacău, evidențiind 

capacitatea economică și științifică a acestei zone.  

Conferințele Internaționale din 2018 au contribuit la dezvoltarea cercetării științifice 

universitare cu impact asupra dezvoltării regionale prin: 

 prezentarea ultimelor noutăți în domeniul ingineriei, rezultatele studiilor de cercetare 

putând fi aplicate în diverse companii din județul Bacău, prin transfer tehnologic; 

 promovarea activității de cercetare realizate în Bacău; 

 dezvoltarea colaborării la nivel național și internațional în domeniul certării științifice, 

favorizând dezvoltarea relațiilor pe plan local și internațional dintre universitate și agenți 

economici. 

Lucrările acceptate la aceste conferințe au fost prezentate în plen, pe secțiuni sau sub 

formă de poster, fiind urmate de dezbateri. Conferințele au fost deschise participării cercetătorilor 

din toate țările, dornici să-și prezinte realizările științifice în domeniu. 

Articole științifice de la aceste conferințe au fost publicate la editura Alma Mater 

recunoscută CNCSIS, în volume de lucrări, inclusiv pe CD și au fost indexate în baze de date 

internaționale. Volumele conferințelor, în format tipărit sau pe CD, au fost distribuite participanților, 

organizatorilor și au intrat în circuitul bibliotecar. 

Cu ocazia acestor conferințe s-a organizat și expoziția ExpoTehnica 2018 având ca 

participanți principalii agenți economici din județul Bacău. Expoziția a prezentat câteva dintre 

produsele și tehnologiile realizate de economia băcăuană în domeniul tehnic. 

Aceste conferințe au beneficiat de un comitet științific internațional din care au făcut parte 

specialiști de prestigiu din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Franța, Italia, Muntenegru, Polonia, 

Republica Moldova, Rusia, Serbia, Spania, SUA și România. 

Pentru buna desfășurare a proiectului s-a fundamentat un buget total de 65.670 lei, din 

care, suma finanțată de Județul Bacău a fost de 43.170 lei, reprezentând: cheltuieli de cazare și 

servicii hoteliere pentru participanți, cheltuieli specifice manifestării (realizare a 350 buc. de volum 

lucrări, editarea și multiplicarea a 250 buc. de program colocviu, 250 mape, 250 pixuri, 250 

diplome și 300 ecusoane) și cheltuieli cu materialele promoționale (3 bannere, 3 roll-up-uri și 10 

afișe). 

16. Centrul de Cultură „George Apostu” 

Consiliul Județean Bacău și Centrul de cultură „George Apostu” au implementat în anul 

2018 a XXIII-a ediție a Simpozionului Național de Estetică. 
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 Perioada de desfășurare a proiectului: 17-20 octombrie 2018 

 Beneficiarii direcți:  

o 250 persoane participante la vernisajul expoziției de pictură a artistului plastic 

Tudor Zbârnea, lansarea albumului de artă și a revistei de cultură „Vitraliu”; 

o 250 de persoane participante la spectacolul cărții de la Centrul de Cultură 

„George Apostu” din Bacău și Teatrul Municipal „Bacovia”; 

o 350 de persoane participante la Conferințele Naționale de Estetică din zilele de 

18 și 19 octombrie de la cele două Universități din Bacău; 

o 200 de persoane participante la spectacolul de gală de la Teatrul Municipal 

„Bacovia”. 

Proiectul cultural pentru anul 2018 al Centrului de Cultură „George Apostu” s-a desfășoară 

sub genericul „Un an cât un veac”. Proiectul a avut ca scop organizarea de evenimente, 

manifestări, acțiuni bazate pe incursiuni în istorie, literatură, artă, știință care să genereze energii 

creatoare pentru viitor, demonstrând că însăși cultura reprezintă matricea identității naționale. 

În ediția dedicată Centenarului, Centrul de Cultură „George Apostu” a marcat încă o dată 

legăturile culturale, artistice, istorice și literare, dintre cele mai importante regiuni ale României, 

prin prezența unor mari personalități care si-au pus amprenta de-a lungul celor 100 de ani în viața 

noastră și a tuturor românilor. 

Parte componentă a Simpozionului  Național  de  Estetică, spectacolul cărții a adus în 

atenția publicului o serie de albume republicate: 

 „Genurile Biografului”, „Ficțiunea jurnalului intim”, autor acad. Eugen Simion, 

 Eseu „Rainer Maria Rilke. Epifanii dintr-o biografie interioară”, prof. dr. Gheorghi Iorga,  

 Antologie de poeme a poetului din Republica Moldova, Ion Hadârcă,  

 „Prin subteranele dostoievskiene”  - autor, scriitorul Ion Fercu. 

Expoziția de artă plastică, spectacolele de teatru, literare sau muzicale, concertele de gală, 

conferințele și mesele rotunde realizate în cadrul Simpozionului Național de Estetică au întregit 

ținuta de excepție a acestui proiect.  

În semn de aleasă recunoaștere a excelenței, a valorilor naționale întru propășirea și 

promovarea în plan internațional a științei și culturii românești, Centrul de Cultură „George 

Apostu” a decernat Marele Premiu „George Apostu”, în cadrul unei ceremonii de înaltă ținută 

intelectuală, uneia dintre cele mai reprezentative personalități ale momentului din domeniul 

teatrului: Dorel Vișan (n. 25 iunie 1937, Tăușeni, Cluj), actor, director și poet român. A interpretat 

peste 40 de roluri în teatru, în cea mai variată gamă, de la Molière la Shakespeare, de la Marivaux 

la Büchner, iar în film a avut peste 50 de roluri în producții românești și internaționale. Este unul 

dintre cei mai importanți actori de film din România și unul dintre puținii care au ajuns la o solidă 

reputație europeană. 

Expozițiile de artă plastică au fost însoțite de editarea albumelor de artă, remarcabile 

mărturii ale artiștilor participanți în expoziții, produse culturale care argumentează implicarea și 

rolul Centrului de Cultură „George Apostu” în dezvoltarea durabilă a comunității și pun în valoare 

capacitatea instituției de a transfera valori culturale și morale în timp. 

Centrul de Cultură „George Apostu” a deschis expoziția pictorului Tudor Zbârnea, 

„Dispersie temporală” - prezentată de criticul de artă Maria Bilasevschi, și editată, în condiții 

grafice de excepție, în albumul de artă al artistului din Republica Moldova. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1937
https://ro.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Marivaux
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Unul dintre rezultatele acestui proiect îl reprezintă și Revista „Vitraliu”, publicație periodică 

de cultură și artă editată de Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, care se bucură de o 

deosebită apreciere în mediile intelectuale de cultură și educație, naționale și internaționale. 

Fiecare număr al revistei are o temă unică de mare actualitate, în care se identifică valori, 

preocupări, neliniști, perspective etc. ale culturii, artei și literaturii contemporane. 

Bugetul proiectului. Conform proiectului aprobat de Consiliul Județean Bacău, bugetul 

total a fost de 46.857,00 lei, din care Județul Bacău a contribuit cu suma de 39.995,00 lei, 

necesară pentru acoperirea cheltuielilor privind onorariile cuvenite criticilor de artă, artiști 

instrumentiști, echipei redacționale și colaboratorilor revistei dar și pentru realizarea albumului de 

artă al artistului Tudor Zbârnea într-un număr de 1000 de exemplare și tipărirea a 500 de 

exemplare ale Revistei Vitraliu nr. 49. 

17. Asociația Noesis-Enesco-Bacău 

Titlul proiectului: „Masterclass de Interpretare și Tehnică Vocală -Întâlnirile Muzicale 

Internaționale Georges Enesco ediția a V-a”. 

 Durata: Asociația ”Noesis – Enesco” - Bacău, Association ”Noesis - Arts et Culture” -

Paris și Consiliul Județean Bacău sub egida Les Rencontres Musicales Internationales 

„Georges Enesco” au organizat în perioada 17 august - 2 septembrie  2018 la Secția 

”Enescu – Rosetti – Tescanu” a muzeului "George Enescu" de la Tescani  

Masterclass-ul de Artă Vocală.  

Scopul asocierii a fost de a asigura desfășurarea în bune condiții a Festivalului 

Internațional de muzică „Masterclass de Interpretare și Tehnică Vocală - Întâlnirile Muzicale 

Internaționale Georges Enesco ediția a V-a” și de a mediatiza acest eveniment cultural. 

Primul curs, între 17-24 august, a fost de susținut de mezzo-soprana Viorica Cortez și 

pianista Alina Pavalache, iar spectacolul final s-a desfășurat în regia artistică semnată de Anda 

Tabacaru. Concomitent, s-a desfășurat Tabăra de pictură Tescani-2018, o întâlnire între artiști 

consacrați și tineri aflați la începutul carierei. 

Pe data de 24 august a fost Concertul participanților primei sesiuni de Master Class la ora 

17, iar pe data de 26 august, a avut loc a doua ediție a Dialogului Artelor: muzică, pictură literatură. 

Invitatele de onoare au fost artistele lirice Mioara Cortez și Viorica Cortez, două voci de excepție 

care poartă prestigiul artei lirice românești pe cele mai mari scene din lume. Alături de ele s-a 

aflat Alina Pavalache - pian și tânărul tenor George Vîrban, laureat al primului Concurs 

Internațional de Canto „Georges Enesco” Paris. La concert a participat interpreta vocală de jazz 

Theodora Enache. Întreaga seară a fost moderată de jurnalistul Marius Constantinescu, care a 

prezentat publicului biografia „Cortez”. 

În perioada 27 august-2 septembrie, a susținut cursuri de măiestrie  tehnică și interpretare 

vocală, pentru prima oară în România, maestrul Jean-Philippe Lafont. Cursanții domniei sale au 

încheiat seria de manifestări cu un Concert, în data de 2 septembrie. ”Les Rencontres Musicales 

Internationales Georges Enesco" a continuat în luna octombrie la Paris unde s-a desfășurat 

Concursul Internațional de Canto „Georges Enesco", o serie de trei concerte cu artiști consacrați, 

o expoziție foto-documentară și expoziția pictorului Emil Ciocoiu, „Omagiu lui George Enescu", 

evenimente organizate în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu", Consiliul Județean 

Bacău, Institutul Cultural Român de la Paris și cu Ambasada României Paris.  
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 Buget: Ca partener în proiect Județul Bacău a cofinanțat suma de 35 500 lei (88,75%) 

din valoarea totală de 40.000 lei, corespunzătoare activităților din proiect care fac 

obiectul asocierii. 

18. Asociația „Gil Ioniță” 

Proiectul „România Milenară”, implementat în 2018 de Consiliul Județean Bacău în 

parteneriat cu Asociația ”Gil Ioniță”, s-a desfășurat în cadrul Centenarului Marii Uniri a Românilor 

și a constat în organizarea Spectacolului ”România Milenară” în data de 23 iunie 2018 în Bacău, 

în fața Consiliului Județean. Spectacolul a fost susținut de mai mulți cantautori ce au interpretat  

melodii de interes național, cu un puternic mesaj istoric.  

Beneficiarii proiectului au fost tinerii cu vârste între 14-30 ani. Astfel, Asociația ”Gil Ioniță” 

si-a dorit promovarea educației istorice, culturale și muzicale a tinerei generații în spiritul 

respectului față de valorile românești. S-a estimat un număr de aproximativ 1000 participanți. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 65.600 lei reprezentând cheltuieli de organizare și 

mediatizare. Din această sumă, valoarea totală solicitată județului Bacău a fost de 59.000 lei, 

reprezentând cheltuieli de organizare a evenimentului. 

III. Proiecte cu finanțare nerambursabilă 

A. Proiecte contractate 

1. „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)” 

Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor județene ce alcătuiesc axa de transport strategică 

Neamț-Bacău va permite, pe termen mediu și lung, creșterea fluxurilor de capital, a mobilității 

forței de muncă, a accesibilității spre și în interiorul zonei, determinând o dezvoltare durabilă a 

acesteia și implicit crearea de noi oportunități de afaceri și locuri de muncă, în special în arealele 

rurale, având în vedere că majoritatea comunelor situate pe traseul acestei axe rutiere 

înregistrează un grad de sărăcie ridicat. 

În acest sens, proiectul depus spre finanțare de județul Bacău a vizat reabilitarea și 

modernizarea a 94,444 km de drum județean și are ca obiectiv 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), în 

conformitate cu prevederile legale și cu reglementările tehnice specifice în vigoare. 

Investiția propusă prin proiect va contribui nemijlocit la asigurarea mobilității populației, 

bunurilor și serviciilor în județul Bacău, asigurând o conexiune de calitate la drumurile naționale, 

cu precădere la DN2F și DN11A  și la rețeaua Ten-t. 

Axa de transport propusă reabilitării și modernizării prin prezentul proiect include 

următoarele trei tronsoane de drumuri județene: 
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 drumul județean DJ 207D (limită județ Neamț – Traian - DN2F, km 28+000-50+254) ce 

străbate următoarele comunități locale: comuna Dămienești (satele Drăgești și 

Dămienești), comuna Negri (satele Brad, Călinești, Mâgla și Ursoaia), comuna Prăjești 

(sat Prăjești), comuna Traian (sat Traian); 

 drumul județean DJ 241A (Izvoru Berheciului - Secuieni, km 64+250-78+114) ce 

traversează următoarele comunități locale: comuna Secuieni (satele Secuieni și 

Glodișoarele), comuna Izvoru Berheciului (satele Obârșia și Izvoru Berheciului); 

 drumul județean DJ 241 A (limită județ Vrancea- Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km 

25+000-83+368) ce traversează următoarele comunități locale: comuna Izvoru 

Berheciului (sat Izvoru Berheciului), comuna Colonești (satele Spria, Călini, Colonești 

și Zăpodia), comuna Răchitoasa (satele Putini, Magazia, Buda, Barcana, Răchitoasa, 

Tochilea și Burdusaci), comuna Motoșeni (sat Motoșeni), comuna Glăvănești (satele 

Răzeșu și Glăvănești) și comuna Podu Turcului (sat Podu Turcului). 

Efectele benefice ale realizării unui sector de drum omogen, cu o infrastructură adaptată 

la traficul aflat în creștere continuă și un grad ridicat de siguranță a circulației rutiere vor fi 

următoarele:  

 decongestionarea traficului prin evitarea circulației de către transportatorii de mărfuri 

ce tranzitează județul Bacău pe axa sud-nord;  

 ameliorarea condițiilor igienico-sanitare în care trăiesc localnicii, crescând astfel nivelul 

de urbanism al comunității rurale din comunele și satele adiacente comunelor 

Dămienești, Negri, Prăjești, Traian, Secuieni, Izvoru Berheciului, Colonești, 

Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podu Turcului și desfășurarea în condiții normale a 

tuturor activităților socio-economice din zonă;  

 facilitarea cooperării interregionale și creșterea competitivității întreprinderilor/ firmelor 

și a mobilității forței de muncă, și prin urmare, dezvoltarea mai rapidă a României pe 

ansamblu, dar și a Regiunii Nord - Est;  

 fluidizarea traficului și reducerea timpului de călătorie pe drumurile naționale DN 2F și 

DN 11A; 

 reducerea timpului de transport pe drumul județean ce traversează localitățile 

comunelor Dămienești, Negri, Prăjești, Traian, Secuieni, Izvoru Berheciului, Colonești, 

Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podu Turcului; 

 creșterea nivelului de accesibilitate a unei arii geografice din județul Bacău pe teritoriul 

căreia regăsim cele mai multe monumente istorice din județ; proiectul va contribui la 

dezvoltarea turismului în această zonă;  

 creșterea confortului și siguranței circulației pentru toți participanții la trafic, asigurarea 

de condiții egale de șanse prin introducerea semnalizării orizontale și verticale 

reflectorizante. 

Buget proiect: 

 valoarea totală a fost de 184.663.175,00 lei, 

 contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile și neeligibile: 9.057.264,67 lei,  

 asistență financiară nerambursabilă: 175.605.910,33 lei. 
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2. „Reabilitare și extindere clădire privind Înființare Centru de zi pentru persoane 

vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu” 

Județul Bacău, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bacău și Comuna Filipeni, (lider de proiect), a depus spre finanțare proiectul intitulat 

„Reabilitare și extindere clădire privind Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate 

de îngrijire la domiciliu”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 

8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritate de investiții 8.1- Investițiile 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 colectivitățile locale, ID OS 8.3 Obiectivul Specific 

- Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil 

persoane vârstnice. 

Scopul proiectului a fost promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 

discriminării în comuna Filipeni, județul Bacău, prin îmbunătățirea accesului persoanelor vârstnice 

la serviciile sociale. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 8.3 al Programului, 

„Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil persoane vârstnice, 

activitățile acestuia fiind direcționate spre reabilitarea, extinderea și modernizarea unei clădiri 

privind înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu 

în comuna Filipeni, județul Bacău.  

Centrul de zi va desfășura activități fundamentate pe: prevenirea marginalizării sociale și 

sprijinirea pentru integrarea/reintegrarea socială; consilierea, informarea socială și îndrumarea 

socio-administrativă; consilierea juridică pentru persoanele vârstnice; consilierea psihologică 

(recuperare/reabilitare psihică) pentru persoanele vârstnice; readaptarea capacităților fizice; 

kinetoterapie (recuperare/ reabilitare fizică); îndrumare medicală și consultații pentru persoanele 

vârstnice, în timp ce serviciile la domiciliu vizează: asigurarea igienei personale, pregătirea și 

administrarea hranei, îngrijirea persoanelor incontinente, cumpărături, ajutor menaj, conversație 

și contact social etc. Necesitatea implementării prezentului proiect se fundamentează în primul 

rând pe faptul potrivit căruia în prezent comuna Filipeni se confruntă cu un decalaj major de 

competitivitate economică caracterizat de un echilibru demografic relativ, o acutizare a 

fenomenului de migrație către centre urbane și/sau alte țări, alături de grave dezechilibre în 

ocuparea forței de muncă. În al doilea rând se remarcă probleme stringente privind creșterea 

numărului de persoane vârstnice și inexistența unei infrastructuri de ajutorare a acestora unde să 

poată beneficia de posibilitatea de a socializa, de a-și petrece timpul liber într-o atmosferă 

prietenoasă și încurajatoare. 

Acordul de parteneriat, ce reprezintă o anexă a Cererii de finanțare, are rolul de a stabili 

elementele minime necesare asigurării, din perspectiva apelului de proiecte, îndeplinirii 

obiectivului general.  

În acest context, comuna Filipeni, în parteneriat cu DGASPC Bacău și Județul Bacău, a 

depus proiectul intitulat „Reabilitare și extindere clădire privind Înființare centru de zi pentru 

persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu”. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.510.233,34 lei, din care, valoarea totală eligibilă 

reprezintă suma de 1,389,108.56 lei. 
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Contribuția proprie în proiect a județului Bacău, constă în achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile în valoare de 23.800,00 lei cât și în suportarea contribuției de 2,00% din valoarea 

eligibilă a cheltuielilor în cuantum de 476,00 lei, rezultând un total de 24.276,00 lei, reprezentând 

cofinanțarea proiectului de catre Județul Bacău în cadrul proiectului Reabilitare și extindere 

clădire privind „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu”. 

De asemenea, se vor asigura de către județul Bacău sumele reprezentând cheltuieli 

conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, precum și toate resursele financiare 

necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale.  

 Buget Total cu T.V.A = 1.510.233,34 lei 

 Construcții + Montaj = 921.985,24 lei  

 Cofinanțare CJ Bacau: 23.800 lei 

3. PRO-CERTIF – Dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în 

administrația publică băcăuană 

Proiect depus și aflat în evaluare în cadrul Apelului: POCA/209/2/1/Introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate 

către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță 

cu SCAP. 

Obiectivul general este consolidarea eficienței administrative a UAT județul Bacău prin 

introducerea/extinderea, promovarea și utilizarea sustenabilă a sistemelor unitare de 

management al calității și performanței. 

Scopul proiectului vizează creșterea performanței instituției prin introducerea de sisteme 

și standarde comune, precum și prin dezvoltarea abilităților personalului în domeniul 

managementului calității și performanței și va avea ca rezultat îmbunătățirea calității și eficienței 

serviciilor publice oferite beneficiarilor. 

 Obiective specifice: 

o OS1. Introducerea de sisteme și standarde comune la nivelul UAT județul 

Bacău în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari și în 

concordanță cu SCAP, prin implementarea sistemului integrat management 

calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională-antimită, a instrumentului de 

autoevaluare CAF, precum și prin facilitarea schimburilor de experiență. 

o OS2. Dezvoltarea abilităților personalului UAT județul Bacău pe tema aplicării 

sistemelor unitare de management al calității și performanței prin organizarea a 

5 programe de formare (auditor de calitate, auditor de mediu, auditor în 

domeniul sănătate și securitate ocupațională, expert prevenire și combatere a 

corupției, expert CAF) la care vor participa 75 persoane. 

 Grup țintă 

o Grupul țintă a fost constituit din UAT județul Bacău și personalul acesteia - 164 

angajați ai Consiliului Județean Bacău, din care 19 cu funcții de conducere și 

145 cu funcții de execuție. 
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În realizarea activității de organizare a atelierelor de lucru pentru promovarea și 

diseminarea bunelor practici la nivelul instituțiilor subordonate și unităților administrativ teritoriale 

- municipii- vor fi implicate persoane care sprijină realizarea rezultatelor proiectului: 

 personal din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Bacău – 28 

persoane; 

 personal din cadrul unităților administrativ-teritoriale municipii din județul Bacău - 10 

persoane (Bacău, Onești, Moinești). 

Implementarea proiectului va avea următoarele efecte benefice, atât la nivelul grupului 

țintă, respectiv la nivelul populației județului Bacău: 

 îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice oferite beneficiarilor; 

 realizarea unui management eficient al resurselor financiar bugetare; 

 creșterea performanței instituției prin implementarea sistemului de management 

integrat; 

 crearea unui cadru unic și coerent pentru eliminarea pericolelor și riscurilor legate 

de muncă; 

 îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru  angajați; 

 obținerea unor performanțe superioare din partea angajaților; 

 îmbunătățirea mediului de muncă și a relațiilor interumane la locul de muncă; 

 promovarea integrității, onestității, profesionalismului ca standard pentru personalul 

de la nivelul autorităților publice locale;  

 creșterea nivelului de conștientizare în rândul personalului autorităților publice 

privind riscurile la care se expun prin comiterea faptelor de corupție;  

 creșterea încrederii în instituțiile publice. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 624.126 lei, din care: 

 Valoarea contribuției proprii: 12.482,52 lei (2% din valoarea eligibilă); 

 Finanțare nerambursabilă: 611.643,48 lei. 

4. PRO-INTEGR – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de 

corupție în administrația publică din Județul Bacău 

Proiectul vizează creșterea capacității administrative de a preveni și reduce corupția la 

nivelul Consiliului Județean Bacău și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea și implementarea 

de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție 

2016-2020.  

Ca urmare a realizării acțiunilor propuse estimăm următoarele efecte benefice la nivelul 

grupului țintă:  

 promovarea integrității, onestității, profesionalismului ca standard pentru personalul 

de la nivelul autorităților publice locale;  

 limitarea, prin elaborarea și implementarea procedurilor anticorupție propuse, a 

posibilității apariției unor cazuri de corupție, conflicte de interese, incompatibilitate 

sau de încălcare a codului de conduită, la nivelul personalului din autoritățile și 

instituțiile publice locale;  

 creșterea nivelului de conștientizare în rândul personalului autorităților publice 

privind riscurile la care se expun prin comiterea faptelor de corupție;  
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 diminuarea percepției negative a populației cu privire la nivelul corupției în rândul 

autorităților publice locale;  

 creșterea încrederii în instituțiile publice. 

Grupul țintă a fost constituit din 164 persoane, personal al autorității publice locale Județul 

Bacău, din care 19 cu funcții de conducere și 145 cu funcții de execuție. De asemenea, în 

realizarea activităților proiectului vor fi implicate persoane care sprijină realizarea rezultatelor 

proiectului, după cum urmează:  

 personal din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Bacău; 

 personal din cadrul unităților administrativ teritoriale - primării de comune din județul 

Bacău; 

 reprezentanți ai societății civile din jud. Bacău. 

Instituțiile subordonate Consiliului Județean Bacău, al căror personal va beneficia de 

rezultatele proiectului sunt: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Complexul Muzeal de 

Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău, Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, Biblioteca Județeană „C. 

Sturdza” Bacău, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, 

Ansamblul Folcloric „Busuiocul” Bacău, Școala Populară de Arte și Meserii Bacău, Revista de 

cultură „Ateneu” Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, 

Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău, Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, Serviciul Public Județean pentru 

Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, Serviciul Public de 

Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău. 

UAT-urile implicate în proiect sunt primăriile celor 85 comune din județul Bacău.  

Grupul țintă a fost relevant pentru atingerea obiectivelor proiectului întrucât prin 

implementarea acestuia nevoile identificate vor fi rezolvate integral sau parțial.  

Rezultatele proiectului care vor putea fi valorificate și după încheierea proiectului sunt: 

 experiența acumulată la nivelul C.J. Bacău prin implementarea proiectului 

reprezintă un rezultat ce poate fi valorificat intra-instituțional, prin îmbunătățirea 

metodelor și practicilor de prevenire a corupției, și inter-instituțional,  prin 

împărtășirea cu alte instituții a bunelor practici specifice; 

 cele 3 proceduri operaționale și cele 2 proceduri de sistem elaborate în cadrul 

proiectului vor fi avizate în cadrul ședințelor Comisiei de control intern managerial 

al CJ BC și actualizate ori de câte ori este cazul de către responsabilii cu 

implementarea SNA; acestea vor fi utilizate pe termen lung; 

 broșura informativă anticorupție va fi reeditată și distribuită în continuare către 

personalul instituțiilor publice și UAT-uri; 

 bunurile achiziționate prin proiect (mijloc de transport și copiator) vor fi folosite în 

cadrul instituției pe termen lung, pt. susținerea implementării unor măsuri ce vizează 

creșterea integrității personalului CJ; mijlocul de transport va fi inscripționat cu 

mesaje care promovează măsurile de prevenire a corupției, fiind utilizat în 

continuare pentru promovarea prevenirii corupției; 

 materialele rezultate în urma desfășurării campaniei de sensibilizare (autocolante, 

calendare cu picturile realizate de copii) vor fi distribuite în instituțiile publice din 
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județ și pot fi utilizate și în alte acțiuni care au ca scop conștientizarea importanței 

creșterii transparenței, eticii și integrității; 

 există posibilitatea continuării proiectului cu un altul, având în vedere faptul că, 

legăturile interinstituționale, precum și mecanismul de cooperare cu societatea 

civilă din jud. Bacău, ne vor furniza informații care ne vor ajuta să identificăm în 

continuare nevoi care vor trebui soluționate. 

Buget proiect: Valoare totală: 457.381 lei 

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile și neeligibile: 66.012,12 lei  

Asistență financiară nerambursabilă: 391.368,88 lei 

5. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest 

Proiectele au fost depuse de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST 

(A.D.I.E.). Aceasta a fost fondată la începutul anului 2008 de către consiliile județene Bacău, 

Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui în scopul de a pregăti și promova, la toate nivelurile, 

proiecte destinate dezvoltării regionale, de interes comun pentru toate cele șase județe asociate, 

în domeniile serviciilor de sănătate, sociale, de transport, apă/apă uzată, mediu, administrație 

publică, educație etc. și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării acestora. 

5.1. Reconnect Diaspora – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la 

comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului  

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-

agricol din zona urbană 

Proiectul se adresează persoanelor care au reședință în mediul urban sau rural în 

Regiunea Nord Est, care intenționează să inițieze o afacere în mediul urban și fac dovada 

domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul 

țintă. 

Obiectivul general: Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin 

susținerea înființării a 30 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunea Nord 

Est de către persoane aflate în Diaspora. 

Perioada de implementare: 19 septembrie 2017 – 18 septembrie 2020.  

Valoarea proiectului: 8.407.970,43 lei  (din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR 

a fost de 7.072.656,76 lei și 1.241.321,56 lei din bugetul național). 

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:  

1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 250 de persoane din grupul țintă prin 

furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare 

de afaceri la nivelul Regiunii Nord-Est;  

2. Facilitarea și sprijinirea demarării, dezvoltării și funcționării afacerilor înființate de către 

membrii grupului țintă prin acordarea a 30 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri 

de afaceri din Regiunea Nord-Est;  

3. Dezvoltarea și promovarea unei analize a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii 

Nord-Est;  
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4. Dezvoltarea mediului antreprenorial în Regiunea Nord-Est prin oferirea de asistență de 

specialitate/ consiliere/ mentorat pentru îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în 

cadrul formării antreprenoriale pentru 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis;  

5. Creșterea gradului de informare a 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis privind 

temele orizontale și temele secundare ale programului;  

6. Asigurarea sustenabilității în ultimele șase luni ale proiectului prin monitorizarea 

afacerilor finanțate, dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a acestora și integrarea 

rezultatelor și a experienței acumulate în cadrul proiectului în politicile și strategiile solicitantului, 

partenerilor și/ sau autorităților publice locale.  

Indicatorii proiectului 

 250 persoane care vor beneficia de sprijin în cadrul proiectului – minimum 20 de 

persoane din fiecare județ, 

 30 IMM-uri nou create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului – minimum 

2 firme/județ, 

 Minimum 60 de locuri de muncă nou create. 

5.2. „Start Up Yourself” 

Proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți 

Obiectivul specific: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-

agricol din zona urbană 

Contract: 187 / 12.01.2018 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului, prin 

susținerea înființării a 48 de întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană din Regiunea 

Nord-Est și crearea a minimum 96 de locuri de muncă, ca urmare a derulării unor măsuri de 

formare pentru minimum 400 de persoane. 

Obiective specifice 

 Facilitarea accesului la formare profesională în domeniul antreprenoriatului pentru 

minim 400 de persoane din Regiunea Nord-Est care fac parte din rândul șomerilor, 

persoanelor inactive, persoanelor care au un loc de muncă și înființează o afacere 

în scopul creării de noi locuri de muncă. 

 Dezvoltarea a minim 48 de planuri de afaceri cu potențial de a deveni afaceri de 

succes prin acordarea ajutoarelor de minimis și dezvoltarea abilităților practice ale 

antreprenorilor. 

 Dezvoltarea, monitorizarea și promovarea a 48 de afaceri în domenii diverse la 

nivelul Regiunii Nord Est. 

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni. 

Buget total: 11.836.863,04 lei, din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este 

de 9.950.315,70 lei și 1.713.501,38 lei din bugetul național. 
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5.3. O șansă egală pentru toți. Educație incluzivă în unitățile școlare. Cod MySMIS 

103821 - proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020. 

Va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni (7 mai 2018-7 mai 2021) de către A.D.I. 

EURONEST în parteneriat cu Primăria Comunei Lipova (județul Bacău), Primăria Comunei 

Bălteni (județul Vaslui), Școala Gimnazială Șipote (județul Iași), Asociația Centrul de Resurse 

Economice și Educație pentru Dezvoltare (județul Neamț), Asociația „Salvați Copiii” (filiala Iași), 

Asociația „Sf. Damian”(județul Iași). 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea unor măsuri integrate pentru 

reducerea și prevenirea abandonului școlar și promovarea accesului egal la învățământul  de 

calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale în rândul a 1.180 de 

copii din comunități defavorizate din județele Iași, Bacău și Vaslui. 

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:  

 2 microbuze școlare achiziționate; 

 pachete cu îmbrăcăminte și încălțăminte și 1.180 pachete cu produse de igienă 

personală acordate copiilor; 

 înscrierea la grădiniță a copiilor neșcolarizați din Bălteni, Lipova și Șipote; 

 1 program de tip școală după școală dezvoltat în Bălteni și Șipote pentru aprox. 45 

de elevi din ciclul primar; 

 6.448 burse cu o valoare de 100 lei acordate copiilor din GT pe o perioadă variind 

între 1 lună și max. 24 de luni; 

 derularea a 1440 ore de cursuri educaționale extrașcolare, aprox. 750 de copii 

participanți în tabere și excursii; 

 aprox. 1000 de copii participanți la clubul de vară; 

 300 premii acordate pentru cele mai bune 25 de rezultate din fiecare an de studiu 

din ciclul gimnazial din școlile din Bălteni, Lipova și Șipote, pe an școlar; 

 dotări pentru unități școlare:  

o Școala Bălteni – amenajare parc de joacă, repararea acoperișului, cablarea 

electrică a laboratorului de informatică și dotarea acestuia cu 16 laptopuri și 

3 imprimante, dotarea școlii cu camere de supraveghere pentru îndeplinirea 

standardelor pentru susținerea examenelor de evaluare națională; 

o Școala Lipova – dotarea cabinetului mediatorului, mobilier pentru 3 săli de 

grădiniță, mobilier și echipamente pentru sălile de clasă, materiale de prim 

ajutor, rafturi și cărți pentru bibliotecă, echipamente specifice pentru sala de 

sport; 

o Școala Șipote – dotarea cu echipamente IT a 19 săli de clasă și dotarea cu 

mobilier specific a 3 săli de grădiniță;  

 95 de cadre didactice beneficiare ale unui curs de dezvoltare a capacității 

profesionale; 

 95 proiecte de practică; 

 117 subvenții/instrumente de sprijin acordate în scopul asigurării resurselor 

materiale necesare punerii în practică și perfecționării competențelor obținute în 

componenta teoretică. 
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Valoarea totală a proiectului este de 6.398.942,72 lei (din care, contribuția Uniunii 

Europene prin FEDR este de 5.439.101,31 lei și 930.066,14 lei din bugetul național). 

Cofinanțarea de 2% în valoare de 8.013,88 lei va fi suportată din bugetul propriu al 

Primăriei Comunei Lipova. 

5.4. Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică 

prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat 

pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, Cod MySMIS 110309 

A.D.I. EURONEST a semnat în data de 27.04.2018, contractul de finanțare pentru proiectul 

cu titlul „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități 

asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare 

sustenabilă a comunităților”, depus în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă, 

Componenta 1: CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula 

politici publice alternative Axa Prioritară 1: Administrație publică și sisteme judiciare eficiente,  

Operațiunea 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în 

concordanța cu SCAP. 

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor programului și ale apelului printr-o abordare 

integrată, care va aduce față în față toți actorii implicați în furnizarea de servicii de utilitate publică 

prin entități asociative înființate în temeiul legii administrației publice locale 215/2001 și ale legii 

serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006 în vederea îmbunătățirii proceselor decizionale 

orientate către cetățeni și mediul de afaceri. 

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 16 luni. 

Bugetul proiectului este de 999,63 mii lei. Co-finanțarea pe care trebuie să o suporte 

A.D.I. EURONEST este de 19,99 mii lei, suma suportată în mod egal de cele șase consilii 

județene.  

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta și introduce politici, sisteme și 

standarde comune alternative în administrația publică pentru optimizarea furnizării de servicii de 

utilitate publică de calitate de către asociații ale APL-urilor și parteneriate de tip public-privat în 

vederea optimizării și eficientizării acestor servicii, în contextul regionalizării și descentralizării.  

Prin activitățile sale, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Programului Operațional 

Capacitate Administrativă 2014–2020, care își propune să consolideze capacitatea administrativă 

a autorităților și instituțiilor publice de a susține o economie modernă și competitivă, prin creșterea 

capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative. Proiectul 

abordează un domeniu de politici publice relevant la nivel național, în special în contextul 

descentralizării și dezvoltării regionale, adresându-se unor ONG-uri constituite cu participarea 

administrației publice locale pentru furnizarea de servicii de utilitate publică cu impact direct 

asupra comunității.  

Consiliul Județean Bacău va acorda sprijin pentru identificarea ONG-urilor și partenerilor 

sociali din județ în scopul formulării unor propuneri legislative alternative pentru furnizarea de 

servicii de utilitate publică, servicii de dezvoltare integrată și servicii de dezvoltare urbană, servicii 

de calitate în cadrul unor parteneriate publice-private. 
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6. Sume recuperate de la Comisia Europeană prin mecanismul proiectelor 

retrospective 

Prin proiectele retrospective Comisia Europeană restituie sumele investite de către 

autoritățile locale în proiecte de investiții considerate de interes local sau regional major, 

permițând astfel reinvestirea lor în alte proiecte cu impact asupra dezvoltării regionale.  

În categoria proiectelor retrospective pot fi incluse doar acele proiecte care întrunesc 

cerințele de eligibilitate pentru instrumentele structurale. Proiectele retrospective sunt 

investiții finalizate sau în stadiu avansat de implementare, finanțate de la bugetul de stat sau din 

împrumuturi încheiate cu instituții financiare internaționale (BEI/BERD), pentru care România 

poate solicita rambursarea cheltuielilor, cu condiția să îndeplinească condițiile de eligibilitate 

aplicabile programelor operaționale 2007-2013. Aceste condiții se referă la solicitant, la 

reprezentantul legal, la proiectul propus spre finanțare în baza cererii de finanțare completată de 

către solicitant. 

În anul 2018, ca urmare a unui efort susținut depus de către Consiliul Județean Bacău, au 

fost accesate peste 19.446.058 Euro, bani europeni alocați prin Programul Operațional 

Regional (POR), prin mecanismul de finanțare al proiecte-retrospective, astfel: 

 Proiecte retrospective POR 2014-2020 Sănătate 11.073.830 Euro (8.302.586,5 

fără SMU Moinești) 

 Componentă - Proiecte retrospective POCU 2014-2020 Proiecte Sociale 

8.372.228 Euro 

6.1. Îmbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii 

medicale de urgență 

Valoare totală proiect: 26.261.728,18 lei = 5.647.683,5 Euro 

Proiectul, în valoare totală de 26.261.728,18 lei a fost finanțat prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de 

investiție 8.1 - Obiectiv specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 

urgență” apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.2B/7 regiuni – Nefinalizate   

Valoarea totală a proiectului de 26.261.728,18 lei, a fost distribuită între unități sanitare din 

județele Bacău, Neamț și Vaslui astfel:  

 Județul Bacău: 18.827.025,83lei (71,7%)  

 Județul Neamț: 5.364.298,61 lei (20,4%) 

 Județul Vaslui: 2.070.403,74lei (7,9%) 

                                            
16.674.814,5 Euro fără proiectele SMU Moinești 
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Parteneri în cadrul proiectului sunt: Ministerul Sănătății, unități sanitare din județele Bacău 

(71,7%), Vaslui și Neamț (7.434.702,35 lei  reprezentând 28,3%) astfel: 

 Județul Bacău: U.A.T Onești, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul 

Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" Onești, Spitalul Municipal de Urgență Moinești; 

 Județul Vaslui: Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Municipal de Urgenta 

„Elena Beldiman” Bârlad, Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huși;  

 Județul Neamț: Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Municipal de 

Urgență Roman, Spitalul Orășenesc Sfântul Dimitrie Târgu Neamț, Spitalul 

Orășenesc ”Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz. 

Din totalul proiectului, suma de 18.827.025,83 lei adică 71,7% revin județului Bacău, 

respectiv unităților sanitare partenere și UAT Onești, astfel:   

 SJU Bacău: 5.088.837,10 lei (27,03%)/Contribuție proprie: 101.776,74 lei, 

 UAT Onești: 7.493.705,24 lei (39,8%)/Contribuție proprie: 149.874,10 lei, 

 SM Onești: 1.255.506,80 lei (6,67%)/Contribuție proprie: 25.110,17 lei, 

 SMU Moinești: 4.988.976,69 lei (26,5%)/Contribuție proprie : 99.779.54 lei 

Trebuie menționat faptul că finanțarea UAT Onești în sumă de 7.493.705,24 lei a fost 

alocată în procent de 95 % de către Consiliul Județean Bacău. 

6.2. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 

populația județelor Vaslui, Bacău și Neamț 

Proiectul, în valoare totală de 25.231.582,27 lei, a fost finanțat prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de 

investiție 8.1 –Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare 

și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apel de proiecte - 

POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate. 

Proiect UPU

Bacau Neamt Vaslui
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Valoarea totală a proiectului de 25.231.582,27 lei a fost distribuită între unități sanitare 

din județele Bacău, Neamț și Vaslui astfel: 

 Județul Bacău: 21.734.047,05 lei (86,14%) 

 Județul Neamț: 867.219,02 lei (3,44%) 

 Județul Vaslui: 2.630.316,2 lei (10,42%) 
 

 
 

Parteneri în cadrul proiectului sunt: Ministerul Sănătății, unități sanitare din județele Bacău 

(21.734.047,05 lei - 86,14%), Vaslui (2.630.316,2 lei, reprezentând 10,42%) și Neamț 

(867.219,02 lei, reprezentând 3,44%) astfel: 

 Județul Bacău: Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Municipal „Sf. Ierarh 

Dr. Luca" Onești, Spitalul Municipal de Urgență Moinești,  

 Județul Vaslui: Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, Spitalul 

Municipal „Dimitrie Castroian” Huși,  

 Județul Neamț: Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Orășenesc „Sf. 

Ierarh Nicolae” Bicaz 

Din totalul proiectului, suma de 21.734.047,05 lei, adică 86,14% revine județului 

Bacău, respectiv unităților sanitare partenere, astfel: 

 SJU Bacău: 12.926.373.59 lei (59,48%)/Contribuție proprie: 258.527,48 lei 

 Spital Onești: 910.367,82 lei (4.18%)/Contribuție proprie: 18.207,35 lei 

 Spital Moinești: 7.897.305,64 lei (36.34%)/Contribuție proprie: 157.946,12 lei 

B. Proiecte selectate pentru finanțare 

1. Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri 

urgențe, realizare Heliport - va fi semnat contractul de finanțare 

În data de 16 aprilie 2018, Consiliul Județean  Bacău a depus proiectul cu titlul „Lucrări de 

modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, realizare heliport - SJU” 

în cadrul apelului de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2/B/1/7 – axa prioritară 8 – Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare și sociale; Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare 

și sociale; Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de 

urgență; Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

Ambulator

Bacau Neamt Vaslui
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Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii 

spitalicești din cadrul UPU a Spitalului Județean de Urgență Bacău în vederea asigurării unui 

acces echitabil al cetățenilor județelui Bacău la servicii de sănătate de calitate, cît mai aproape 

de nevoile individului și comunității. 

Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere modernizarea, extinderea și dotarea 

UPU circuit de adulți din cadrul SJU Bacău, precum și asigurarea unei infrastructuri de transport 

a pacienților pe cale aeriană cu elicoptere SMURD, preluarea și transportul acestora în cadrul 

funcțiunilor specifice secției. 

În data de 4 septembrie, județul Bacău, în calitate de solicitant, a fost înștiințat că s-a 

demarat pasul următor, reprezentând selecția și contractarea, solicitându-se documentele 

aferente. 

Valoarea totală a proiectului este 13.423.269, 25 lei, valoarea eligibilă este 6.837.000 

lei (cu TVA), iar valoare neeligibilă este 6.586.269, 25 lei (cu TVA). 

C. Proiecte depuse (în evaluare) 

1. Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Bacău – proiect trecut de evaluarea administrativă, se află în 

evaluare tehnică și financiară. 

În luna august, prin intermediul platformei MySMIS, județul Bacău, prin autoritatea sa 

deliberativă - Consiliul Județean Bacău, a depus spre finanțare proiectul „Dotarea infrastructurii 

Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău”, 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, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de 

sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, 

Operațiunea A - Ambulatorii. 

Echipamentele și dotările care vor fi achiziționate în cadrul proiectului vor fi amplasate în 

trei imobile aflate în proprietatea județului Bacău, respectiv în administrarea Spitalului Județean 

de Urgență Bacău. În aceste imobile își desfășoară activitatea Ambulatoriul integrat de 

specialitate pentru Adulți și Copii: 

 Clădire Ambulatoriu integrat de specialitate (Corp A) – Adulți, suprafața: 2485 mp, 

număr cadastral 83227-C7; 

 Clădire Ambulatoriu integrat de specialitate pentru Copii (Corp C), suprafața: 762 

mp, număr cadastral 71886-C31; 

 Clădire Maternitate (Corp E) (cabinetele de obstetrică și ginecologie), suprafața: 

2269 mp, număr cadastral 71886-C3. 

Dispunerea echipamentelor și dotărilor în imobilele anterior menționate se va realiza astfel:  

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 10,495,265.89 lei din care: dotări: 

10,240,974.79 lei și contribuție proprie 2%: 209,905.32 lei.  

D. Proiecte admise, pe lista de rezervă 

1. Lucrări de intervenţii (reabilitare şi modernizare) la clădirea Vivariu, Bacău, POR 

2014-2020/5/5.1/ 
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Turismul creează oportunități de creștere economică regională și locală și contribuie la 

crearea de noi locuri de muncă prin valorificarea patrimoniului cultural și natural, specific fiecărei 

din cele opt regiuni de dezvoltare, inclusiv din zonele marginale, dezavantajate din punct de 

vedere economic și social. O parte importantă din noile locuri de muncă create constituie o 

oportunitate regională pentru ocuparea forței de muncă feminine. Valorificarea atracțiilor turistice 

din diferitele zone ale țării va favoriza apariția și dezvoltarea firmelor locale, transformând areale 

cu competitivitate economică în zone atractive pentru investitori. 

Obiectivul general al proiectului „Lucrări de Intervenţii (reabilitare şi modernizare) la 

Clădirea Vivariu, Bacău POR 2014-2020/5/5.1/” constă în sprijinirea dezvoltării economice și 

sociale, într-o manieră durabilă, echilibrată și eficientă, a județului Bacău și a Regiunii Nord-Est 

atât prin dezvoltarea/diversificarea/valorificarea/promovarea potențialului turistic în Bacău, cât și 

prin creșterea adresabilității acestuia către o categorie de consumatori interesați de turismul 

cultural, istoric, științific și tehnico-aplicativ. Realizarea obiectivului general al proiectului se va 

concretiza în valoare economică și socială. 

Prin impactul pozitiv pe care proiectul îl va avea la nivel județean, regional și național 

(diversificarea ofertei turistice într-o zonă deficitară în facilități similare de agrement, creșterea 

numărului de turiști, creșterea numărului de înnoptări și a duratei sejurului turistic, dezvoltarea și 

diversificarea activităților economice conexe serviciilor de turism, locuri de muncă nou create etc), 

va contribui la atingerea obiectivului Priorități de investiții 5.1 a POR 2014-2020 - Conservarea, 

protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, respectiv impulsionarea 

dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității 

culturale. 

Investițiile în turism permit localităților/județelor/regiunilor să folosească avantajele oferite 

de potențialul lor turistic (și patrimoniul cultural) în identificarea și consolidarea identității proprii. 

Acest aspect favorizează îmbunătățirea avantajelor competitive în sectoare cu valoare adăugată 

mare și conținut calitativ și cognitiv ridicat, atât pe piețe tradiționale cât și pe piețe noi, în formare. 

Turismul oferă oportunități de creștere economică regională și locală și contribuie la 

crearea de noi locuri de muncă (fiind unul dintre sectoarele de activitate care valorifică forța de 

muncă feminină) și favorizează apariția și dezvoltarea firmelor locale, stimulând cererea pentru o 

gamă largă de bunuri și servicii achiziționate de turiști și companii de turism, inclusiv bunuri și 

servicii produse de alte sectoare economice (comerț, construcții, transporturi, industria 

alimentară, confecții și încălțăminte, industria mică și de artizanat). 

Prin atingerea obiectivului general se va realiza un instrument de sprijin în promovarea 

elementelor culturale băcăuane cu impact important asupra turismului cultural, ceea ce va genera 

creșterea numărului de turiști români și străini care vor vizita municipiul, respectiv județul Bacău. 

Obiective specifice: 

1. Reabilitare și modernizare clădire Vivariu, Bacău – monument istoric cuprins în Lista 

monumentelor istorice, actualizată la nr. 149 grupa B cod nr.-BC-II-m-B-00779 - 

datare 1870, în vederea adecvării serviciilor oferite la așteptările utilizatorilor (prin 

îmbunătățirea tehnică a clădirii, modernizarea ei și achiziționarea de echipamente 

de ultimă generație se preconizează ca serviciile publice să răspundă așteptărilor 

publicului, cu asumarea responsabilităților față de aceștia); 
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2. Creșterea accesibilității - prin activități de marketing și promovare, inclusiv de 

digitizare a obiectivului Vivariu, centrate pe cei care sunt interesați de aceste servicii 

(acces prin internet, acces persoane cu dizabilități); 

3. Creșterea eficienței tehnice – prin utilizarea adecvată a resurselor în vederea 

eliminării risipei.  

Atingerea obiectivelor specifice va avea ca rezultat: 

 Creșterea numărului de vizitatori ai Vivariului (50% în primul an de funcționare, 

urmată de o creștere anuală de 10% în următorii 5 ani de funcționare) și creșterea 

încasărilor la nivelul acestuia; 

 Dezvoltarea durabilă a turismului cultural în județul Bacău prin crearea unei oferte 

turistice diversificată și competitivă, care să conducă la creșterea volumului 

activității turistice și respectiv, a circulației turistice; 

 Stimularea dezvoltării ofertei turistice de calitate ce va permite creșterea încasărilor 

și a contribuției sectorului turistic în PIB, precum și sporirea gradului de absorbție a 

forței de muncă; 

 Atragerea unui număr mare de turiști și promovarea imaginii Vivariului și a județului 

Bacău; 

 Asigurarea complementarității principalelor atracții turistice culturale din județul 

Bacău cu Vivariu ca destinație pentru turismul cultural; 

 Crearea cadrului optim de realizare a unor parteneriate cu agenții economici de la 

nivel local interesați să susțină promovarea turismului cultural băcăuan; 

 Crearea condițiilor de integrare a turismului din România în tendințele de dezvoltare 

mondiale și europene; 

 Creșterea numărului de turiști în județul Bacău și creșterea în consecință a 

încasărilor valutare din turism; 

 Sporirea contribuției turismului băcăuan la formarea PIB, prin creșterea 

productivității, cifrei de afaceri, capitalului social subscris și a numărului de salariați 

în domeniul turismului; 

 Dezvoltarea de multiple parteneriate între Vivariu din Bacău și alte instituții similare 

de la nivel național și internațional. 

Valoarea totală a proiectului este de 12.671.191,49 lei. 

IV. Finanțarea nerambursabilă de proiecte sociale, culturale și sportive din  bugetul 

Consiliului Județean Bacău alocată pentru activități nonprofit de interes județean (Legea 

nr. 350/2005) 

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 finanțat 42 de proiecte sociale, sportive și culturale, după cum urmează: 

Lista proiectelor selectate  

În domeniul cultural 

1. Proiectul „Sărbătoarea artelor moderne”, aplicant Asociația culturală „Armonie și 

culoare”. Scopul proiectului a constat în promovarea copiilor cu aptitudini artistice 
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pentru evoluția lor pe planul măiestriei artistice, descoperirea și dezvoltarea 

aptitudinilor artistice la copii, preșcolari și elevi de clasele I–XII, stimularea 

interesului copiilor pentru domeniile artei prin organizarea spectacolelor de muzică 

și dans, și a expozițiilor de artă plastică și fotografie din cadrul Evenimentului 

Cultural „Sărbătoarea artelor moderne”, atragerea publicului către artă - întâlnirea 

diversității artistice: muzică (instrumentală și vocală, de factură clasică, populară și 

ușoară), dans (clasic, popular, modern) și expoziții de arte plastice (grafică, pictură) 

și fotografie. Bugetul proiectului a fost de 22.222 lei, contribuția CJ Bacău - 

19.999 lei.  

2. Proiectul cultural „Cultura băcăuană, la împlinirea a 100 de ani de stat unitar”, 

aplicant Asociația Învățătorilor din județul Bacău. Scopul proiectului a fost 

creșterea gradului de cultură administrativă și civică, prin promovarea valorilor 

patrimoniului cultural al județului Bacău; cercetarea evoluției, pe parcursul a 100 de 

ani de stat unitar, a tradițiilor și creației specifice zonei etno - folclorice a județului 

Bacău. Bugetul proiectului a fost de 25.000 lei, contribuția CJ Bacău - 22.000 

lei  

3. Proiectul cultural „România 100 - copii, locuri și oameni”, aplicant Asociația „Sprijin 

pentru părinți”. Scopul proiectului a fost de a promova imaginea județului Bacău, 

prin activități specifice artei fotografice și informarea asupra locurilor din județul 

Bacău care reprezintă o însemnătate istorică și documentaristică. Proiectul își 

propune astfel ca 100 de copii și tineri, pasionați de istorie și fotografie să surprindă 

100 de imagini din județ și „poveşti” documentate ale diverselor locuri din județul 

Bacău, toate acestea având ca finalitate tipărirea unei broșuri care să marcheze 

Centenarul Unirii denumit la nivel național Romania 100. Bugetul proiectului a fost 

de 16.667 lei, contribuția CJ Bacău - 15.000 lei. 

4. Proiectul cultural: „Tabăra culturală Unire și Unitate Româno-Basarabeană", 

aplicant Fundația Episcop Melchisedec - Filiala Bacău. Scopul proiectului a constat 

în dezvoltarea capacității de relaționare dintre copiii din România și Republica 

Moldova, participanți la tabăra culturală, prin cunoașterea și respectarea valorilor 

fundamentale ale istoriei și culturii naționale și dezvoltarea conștiinței naționale și a 

sentimentelor de recunoștință față de realizatorii Marii Uniri. Bugetul proiectului a 

fost de 41.667 lei, contribuția CJ Bacău - 30.000 lei. 

5. Proiectul cultural „Descoperă Miracolul Meșteșugurilor Tradiționale din Județul 

Bacău”, aplicant Asociația „Comunico” Bacău. Scopul proiectului a fost 

popularizarea și promovarea, prin intermediul unor mijloace modern, eficiente și cu 

impact major, a meșteșugurilor din întreg județul Bacău. Prin prezentarea pe 

internet a filmului documentar, frumusețea meșteșugurilor artistice băcăuane 

autentice, și implicit valenţele etno-turistice ale județului Bacău, vor putea fi 

cunoscute oriunde în țară și în lume. Bugetul proiectului a fost de 16.250 lei, 

contribuția CJ Bacău - 13.000 lei.  

6. Proiectul cultural „Biserica din Borzești - Istorie și Legenda”, aplicant Asociația 

Bethlehemul Stefanian. Scopul acestui proiect a fost promovarea patrimoniului 

spiritual, istoric și turistic al zonei Borzești/Onești și promovarea imaginii Bisericii 
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Voievodale „Adormirea Maicii Domnului” din Borzești, prin conceperea, editarea, 

imprimarea și difuzarea unui album de prezentare a ctitoriei ştefaniene. Bugetul 

proiectului a fost de 24.706 lei, contribuția CJ Bacău - 21.000 lei. 

7. Proiectul cultural „Centenar și Unitate: Izvor de Înțelepciune și Putere”, aplicant 

Asociația „Sfânta Anastasia Romana”. Scopul proiectului a fost de revitalizare a 

sentimentului patriotic la tinerii din zilele noastre, precum și la membrii comunității, 

de educare a celor din comunitate dar mai ales de educare a școlarilor (atât celor 

de la școlile generale cât și de la colegiu) în spiritul valorilor naționale, de promovare 

a însemnătății anului Centenar al Marii Uniri. Bugetul proiectului a fost de 22.136 

lei, contribuția CJ Bacău - 18.694 lei. 

8. Proiectul cultural „Pășește drept în viață”, aplicant Asociația „Patrimonium 

Bacoviensis”, a avut drept scop conștientizarea de către copii a unei posturi corecte, 

în vederea creșterii unor adulți sănătoși. Grupul țintă a fost reprezentat de 1800 de 

elevii de gimnaziu, cu vârste cuprinse intre 10 și 15 ani. Valoarea totală a 

proiectului a fost de 27.958 lei, cofinanțarea CJ Bacău - 24.838 lei. 

9. Proiectul cultural „Centenar România”, aplicant Asociația Vasiliadele-Traian, a avut 

drept scop să contribuie la sprijinirea tinerilor în crearea unei identități, a 

transformării lor în viitori cetățeni activi și responsabili, implicați și interesați de viața 

comunității. Grupul țintă a fost reprezentat de 400 de elevii de gimnaziu și liceu. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 14.444 lei, cofinanțarea CJ Bacău - 

13.000 lei. 

10. Proiectul cultural „C.V. pentru Bacău. 10 de 10, 100 de ani de contribuții ale 

băcăuanilor pentru România”, aplicant Fundația Comunitară Bacău. Scopul acestui 

proiect a fost dezvoltarea  unei perspective despre un Bacău cultural, potențial 

spiritual. Grupul țintă a fost reprezentat de comunitatea creatorilor de valori culturale 

din județul Bacău și publicul larg din județ. Valoarea totală a proiectului a fost de 

20.454 lei, cofinanțarea CJ Bacău - 18.000 lei. 

11. Proiectul cultural „Ateliere experienţiale culturale”, aplicant Asociația Mutatis 

Mutandis. Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea capacității comunității artistice 

din Bacău de a pune în valoare cultura băcăuană prin evenimente culturale 

integrate. Grupul țintă a fost reprezentat de artiști, scriitori, antreprenori sociali-

culturali, copii și tineri. Valoarea totală a proiectului a fost de 21.111 lei, 

cofinanțarea CJ Bacău - 19.000 lei. 

12. Proiectul cultural „Îmbogățim datinile trotușene”, aplicant Asociația cultural-folclorică 

„Datini trotușene”. Scopul proiectului a fost păstrarea, dezvoltarea și promovarea 

tradițiilor populare românești de pe Valea Trotușului. Obiectivul principal  al 

proiectului a fost completarea recuzitei de spectacol, facilitarea condițiilor materiale 

necesare dezvoltării în bune condiții a evenimentelor culturale la care ansamblul 

asociației a participat în anul 2018. Grupul țintă au fost membrii ansamblului 

folcloric, ce cuprinde peste 50 de persoane, comunitatea locală și publicul larg din 

județul Bacău și nu numai. Valoarea totală a proiectului a fost de 40.698 lei, 

contribuția CJ Bacău - 35.000 lei. 
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13. Proiectul cultural „Muzica psaltică de la Mica la Marea Unire”, aplicant Asociația 

culturală „Filomelos”. Scopul proiectului a fost valorificarea, promovarea și 

descoperirea sonorității muzicii psaltice românești în zilele dintre Mica și Marea 

Unire a Principatelor și reconstruirea muzicalității stranelor românești, între anii 

1859-1918 în contextul sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire. Grupul țintă a 

fost alcătuit din membrii Corului psaltic Filomelos, instituțiile și asociațiile care au 

avut drept scop marcarea Centenarului, tinerii și asociațiile de cultură și de tineret 

ce investesc resurse în promovarea și conservarea patrimoniului cultural românesc, 

comunitatea locală precum și persoanele interesate de muzica psaltică de pe 

teritoriul județului Bacău. Proiectul s-a finalizat prin conceperea, editarea și 

imprimarea CD-ului audio, „Muzica psaltică de la Mica la Marea Unire”. Valoarea 

totală a proiectului a fost de 39.326 lei, contribuția CJ Bacău - 34.091 lei. 

14. Proiectul cultural de editare a cărții „Bacăul în anii primului război mondial. 100 de 

ani de România”, a avut beneficiar pe autoarea cărții, profesor doctor în istorie, 

Liliana Adochiței. Scopul proiectului a fost editarea în anul Centenarului a unui 

număr de 500 de volume „Bacăul în anii primului război mondial. 100 de ani de 

România” și distribuirea lor în 171 de școli din județul Bacău precum și în alte 

instituții băcăuane. Grupul țintă au fost peste 250 de elevi , peste 170 de cadre 

didactice din peste 170 de școli din județul Bacău și peste 70 de iubitori de istorie. 

Indirect, proiectul a avut ca grup țintă 50.000 de elevi și 50.000 de părinți din școlile 

județului Bacău, precum și autoritățile locale și numeroși specialiști în istoria 

Primului Război Mondial. Valoarea totală a proiectului a fost de 15.555 lei, 

contribuția CJ Bacău - 14.000 lei. 

15. Proiectul cultural „Drumul lui Făt-Frumos”, aplicant Asociația „Zâmbet pentru 

David”. Scopul proiectului a fost inițierea unui Festival al vacanței, prin desfășurarea 

spectacolelor de teatru pentru copii, în zone reprezentative ale județului Bacău. 

Inspirația spectacolelor a venit din basmele și legendele românilor și din poveștile 

pământene, înscrise în istoria poporului român. Grupul țintă a fost peste 600 de 

copii, din 6 localități ale județului Bacău, peste 350 de părinți și bunici, precum și 

comunitățile locale respective. Valoarea totală a proiectului a fost de 20.000 lei, 

contribuția CJ Bacău - 15.000 lei. 

16. Proiectul cultural ”Festivalul Concurs National De Creație Literară Avangarda XXII” 

aplicant Fundația  Culturală  Georgeta și Mircea Cancicov. Scopul proiectului a fost 

descoperirea și promovarea creatorilor de poezie, proză, teatru, eseu și critică 

literară. Grupul țintă pentru toate categoriile a fost format din aproximativ 1000 de 

persoane. Valoarea totală a proiectului a fost de 44.440,00 lei din care 

contribuția CJ Bacău - 39.996 lei 

17. Proiectul cultural „Cântecul, punte între culturi”, aplicant Asociația „Fratele Ieremia”. 

Scopul proiectului a fost promovarea tradiției muzicale corale atât publicului larg cât 

și invitaților din străinătate și promovarea tinerelor talente. Valoarea totală a 

proiectului a fost de 15.294 lei din care contribuția CJ Bacău - 13.000 lei 

18. Proiectul cultural „Festivalul național pentru tineret Folcloru-i din Străbuni”, aplicant 

Asociația Școala de Pian Dragoș Lungu. Scopul proiectului a constat în creșterea 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea I 
Aparatul de specialitate al CJ Bacău 

 
Direcția dezvoltare durabilă și managementul proiectelor 

 

44 

gradului de cunoaștere în rândul tinerilor a folclorului romanesc. Valoarea totală a 

proiectului a fost de 20.500 lei din care contribuția CJ Bacău - 16.000 lei 

19. Proiectul cultural „LUME’’,  aplicant Asociația „Privighetorile Zeletinului”. Scopul 

proiectului a fost promovarea și menținerea patrimoniului cultural tradițional 

românesc, exprimat prin valorile lumii satului românesc în cadrul unor activități 

susținute cu ocazia diferitelor manifestări culturale organizate în județul Bacău. 

Beneficiari direcți ai proiectului: 40 de tineri și copii instrumentiști. Activitățile 

proiectului au constat în repetiții în vederea desfășurării unui program folcloric  de 

către cei 40 de tineri și copii instrumentiști la diverse festivaluri tradiționale 

organizate în județul Bacău și în străinătate și participarea ansamblului 

„Privighetorile Zeletinului” la Festivalul de Folclor ”Zilele Comunei Căiuți”, 

Concursului Național de Folclor ”Doinele Trotușului”- Onești și în afara granițelor la 

Festivalul - Concurs Internațional „Starurile Diasporei” care a avut loc la Roma. 

20. Festivalului - Concurs Internațional „Starurile Diasporei” s-a desfășurat în perioada 

8-9 septembrie 2018, în cadrul căruia Ansamblul „Privighetorile Zeletinului” a obținut 

„Trofeul festivalului” iar în cadrul Concursului Național de Folclor ”Doinele 

Trotușului”- Onești au fost înmânate două diplome de excelență, una adresată 

dirijorului Ansamblului „Privighetorile Zeletinului”, prof. Nicolae Popa  și una 

Ansamblului. Valoarea totală a proiectului a fost de 37.778 lei, din care 

contribuția CJ Bacău - 34.000 lei. 

21. Proiectul cultural Zilele muzicii instrumentale „Saxofonul Romantic” Bacău, ediție 

dedicată Centenarului Marii Uniri ”, aplicant Asociația Culturală „Nume Noi”. Scopul 

proiectului a fost de a promova imaginea culturală a județului Bacău, dezvoltarea și 

diversificarea creativității și a vieții culturale băcăuane prin continuarea și 

dezvoltarea unui eveniment special, atât ca domeniu pe plan județean cât și prin 

însuși conceptul de muzică instrumentală, cu impact major asupra publicului larg și 

asupra relațiilor trans-culturale din muzica instrumentală. Activitățile proiectului au 

constat în: contactarea soliștilor, a corului „Armonia” și a Orchestrei Simfonice a 

Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, conceperea conținutului concertului, 

prelucrarea pieselor ce necesitau o adaptare pentru interpretarea lor instrumentală 

și conceperea aranjamentului artistic al concertului, repetiții (două) în vederea 

susținerii concertului din cadrul evenimentului: Zilele muzicii instrumentale 

„Saxofonul Romantic” Bacău, ediție dedicată Centenarului Marii Uniri. Valoarea 

totală a proiectului a fost de 37.500 lei, din care contribuția CJ Bacău - 33.000 

lei. 

22. Proiectul cultural Școala de vară de arte plastice „Împreună cu George Apostu la el 

acasă”- Stănișești 2018, ediția a VI-a, aplicant Asociația de Prietenie 

Româno-Franceză. Scopul proiectului a fost organizarea și desfășurarea ediției a 

VI-a a Școlii de vară de arte plastice  „Împreună cu George Apostu la el acasă”- 

Stănișești 2018, o adevărată platformă de lansare pentru copii și tinerii care au 

dorința și potențialul de a deveni figuri reprezentative în domeniul artelor plastice la 

nivelul Județului Bacău, dar în mod special în plan național. Școala de Vară de arte 

plastice „Împreună cu George Apostu la el acasă- Stănișești 2018” s-a încheiat cu 

Simpozionul „Între amintire și actualitate - opera și viața sculptorului George Apostu” 

și cu vernisarea expoziției „Prin artă mai aproape de Tată și Fiu”, care au avut loc 
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la Casa memorială a sculptorului George Apostu de la Stănișești. Valoarea totală 

a proiectului a fost de 44.444 lei, din care contribuția CJ Bacău - 40.000 lei. 

23. Proiectul cultural „Datinile și folclorul de peste Prut“, aplicant Asociația de Părinți și 

Profesori Școala Mânăstirea Cașin. Scopul acestui proiect a fost crearea unei axe 

culturale între Mânăstirea Cașin și Edinet, concretizată în crearea unui mediu 

favorabil, în care tinerii din cele două comunități să cunoască istoria comună a țărilor 

lor, să descopere asemănările și deosebirile dintre tradițiile acestor țări dar și 

obiceiurile contemporane. Beneficiarii direcți au fost elevii membri ai ansamblului 

folcloric de muzica și dans „Mugurași mânăstireni” și cei cinci profesori ai școlii 

gimnaziale Mânăstirea Cașin. Valoarea totală a proiectului a fost de 17.778 lei, 

din care contribuția CJ Bacău - 16.000 lei. 

24. Proiectul cultural „Festivalul internațional de teatru, muzică și dans Neghiniță, ediția 

a IX-a”, aplicant Fundația Teatrală Neghiniță. Scopul acestui proiect a fost de a 

contribui la dezvoltarea culturală a județului Bacău, prin realizarea unui festival de 

promovare a culturii europene în rândurile comunității băcăuane, prin abordarea 

integrată a artelor spectacolului, pentru a răspunde unei nevoi reale a vieții culturale 

românești. Beneficiarii direcți ai proiectului au fost copiii, aproximativ 180, precum 

și cele 400 de persoane care au vizionat spectacolele iar beneficiarii indirecți au fost 

familiile copiilor participanți și spectatori. Valoarea totală a proiectului a fost de 

37.160 lei, din care contribuția CJ Bacău - 28.000 lei. 

25. Proiectul cultural „Centenar în dialog – Festivalul Cununa Munților”, aplicant 

Asociația culturală „Ca la noi” Asău. Scopul acestui proiect a fost acela de a 

evidenția unitatea în diversitate a folclorului muzical-coregrafic românesc, ca 

expresie și dovadă a unității de neam, limbă și ţară. Beneficiarii direcți au fost 

persoanele din Ansamblul „Ca la noi”, Ansamblul Cununa Asăuanilor, copiii și 

părinții de la școala Măgura Bacău, Ansamblul Cununa de pe Valea Muntelui, 

Asociația Siminocul Sănduleni, Ansamblul Privighetorile Zeletinului din Podu 

Turcului, Ansamblul Bobocul al scolii Al. Ioan Cuza din Bacău, încă 60 de persoane 

participante pe scena festivalului – soliști vocali, grupuri vocale, ansambluri 

folclorice, meșteri populari. Valoarea totală a proiectului a fost de 39.000 lei, din 

care contribuția CJ Bacău - 35.000 lei. 

26. Proiectul cultural „Zone strategice de creație CENTENAR”, aplicant Asociația 

culturală, educațională, umanitară „Zaharia Art” Bacău. Scopul acestui proiect a fost 

stimularea și dezvoltarea creativității artistice a artiștilor plastici și organizarea unor 

schimburi de experiențe profesionale, prin organizarea unui simpozion de creație, 

precum și promovarea artiștilor plastici/vizuali selectați și mediatizarea acestora în 

cadrul unei expoziții publice. Beneficiarii direcți au fost 10 artiști plastici/vizuali 

/literați din municipiul Bacău și din județul Bacău. Valoarea totală a proiectului a 

fost de 17.779 lei, din care contribuția CJ Bacău - 16.000 lei. 

În domeniul social  

1. Proiectul social „O viață demnă pentru bunicii noștri”, aplicant Filiala Bacău a 

Societății Naționale de Cruce Roșie România. Scopul proiectului a fost îmbunătățirea 

calității vieții pentru persoane vârstnice lipsite de posibilități materiale aflate la limita 

subzistenței de pe raza localităților Onești și Slănic Moldova din județul Bacău. 
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Beneficiari direcți au fost 24 persoane vârstnice (mulți dintre aceștia fiind 

nedeplasabili) din Onești și Slănic Moldova care timp de trei luni au beneficiat în 

cadrul proiectului de vizite la domiciliu în vederea distribuirii unor pachete cu alimente, 

servicii de igienă personală, servicii de menaj, activități de socializare, determinarea 

tensiunii arteriale și a glicemiei, plata utilităților. Bugetul proiectului a fost de 23.888 

lei, contribuția CJ Bacău - 20.000 lei. 

2. Proiectul social „Bătrânețe activă și demnă în județul Bacău”, aplicant Fundația de 

Sprijin Comunitar Bacău. Scopul proiectului a fost promovarea îmbătrânirii active prin 

integrarea vârstnicilor în societate, furnizarea serviciilor sociale pentru aceștia, 

îmbunătățirea calității vieții și asigurarea unei vieți decente pentru persoanele 

vârstnice. Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 210 persoane vârstnice din Centrul 

de zi „Dr. Ștefan Ciobanu” Bacău care au beneficiat în cele trei luni ale proiectului de 

recuperare medicală, activități de socializare, consiliere individuală și de grup și 

terapie ocupațională. Bugetul proiectului a fost de 34.146 lei, contribuția CJ 

Bacău - 23.000 lei. 

3. Proiectul social „Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineri NOROCEL”, aplicant 

Asociația „Sprijin pentru Părinți”. Scopul proiectului a fost diversificarea serviciilor 

sociale oferite la nivelul comunității prin desfășurarea de activități specifice unui 

Centru de resurse pentru adolescenți și tineri N.O.R.O.C.E.L.(Non-discriminare, 

Onestitate, Respect, Organizare, Corectitudine, Empatie, Libertate). Bugetul 

proiectului a fost de 22.223 lei, contribuția CJ Bacău - 20.000 lei. 

4. Proiectul social „Servicii sociale inovative în comunitatea ta”, aplicant Asociația 

„Hedonys”. Scopul acestui proiect a fost promovarea accesului egal la un învățământ 

de calitate și o creștere a gradului de integrare școlară și socială pentru 40 de elevi 

aflați în diverse situații de risc social (apartenenţa la medii sociale dezavantajate sau 

cu oportunități reduse, familii fără venituri, cu venituri reduse, sau care beneficiază 

de ajutoare sociale, familii monoparentale sau cu părinții plecați la muncă în afara 

țării, familii cu mulți copii, existenţa unor dizabilități care generează handicap social, 

existența riscului de abandon școlar sau părăsire timpurie a scolii, eșec școlar și 

absenteism din clasele primare și gimnaziale ale școlilor de pe raza comunei 

Răcăciuni, Bacău. Bugetul proiectului a fost de 18.889 lei, contribuția CJ Bacău 

- 17.000 lei. 

5. Proiect social „Nimeni nu e singur”, aplicant Asociația pentru Ambulanţă Bacău AFJ. 

Scopul proiectului a fost oferirea de servicii destinate persoanelor vârstnice din 

comunele Faraoani, Sascut, Nicolae Bălcescu, Podu Turcului în scopul îmbunătățirii 

calității vieții și creșterea accesului la servicii socio-medicale. Bugetul proiectului a 

fost de 27.778 lei, contribuția CJ Bacău - 20.000 lei. 

6. Proiectul social „Sprijin pentru seniorii noștri”, aplicant Centrul Diecezan Caritas Iași. 

Scopul proiectului a fost dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice din 

comunele Faraoani și Pârgărești, judeţul Bacău în scopul îmbunătățirii calității vieții, 

combaterea excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii socio-medicale. 

Bugetul proiectului a fost de 22.222 lei, contribuția CJ Bacău - 17.000 lei. 
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7. Proiectul social „Amenajarea camerei de integrare senzorială pentru recuperarea 

copiilor cu autism sau alte tulburări de dezvoltare", aplicant Fundația Episcop 

Melchisedec - Filiala Bacău. Scopul proiectului a fost amenajarea unei camere de 

integrare senzorială în cadrul Centrului de zi pentru persoane cu autism „Sf. Cosma 

și Damian” aparținând Fundației „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău. Beneficiarii 

direcți - minim 30 de copii diagnosticați cu tulburare pervazivă de dezvoltare sau alte 

tulburări de dezvoltare. Bugetul proiectului a fost de 24.390 lei, contribuția CJ 

Bacău - 20.000 lei. 

8. Proiectul social „Copil” nu e doar un cuvânt”, solicitant Fundația „Sf. Ioan Calabria“, 

Răcăciuni, judeţul Bacău. Scopul proiectului a fost dezvoltarea serviciilor sociale și 

educaționale derulate în cadrul fundației prin organizarea unei școli de vară, a unei 

tabere tematice și suplimentarea locurilor în centrul de zi. Grupul țintă a fost constituit 

din 70 de copii care provin din familii defavorizate din Comuna Răcăciuni. Valoarea 

totală a proiectului a fost de 20.000 lei, contribuția CJ Bacău - 18.000 lei. 

9. Proiectul social „Umbra - Copilul cu TSA și școala”, solicitant Asociația Ruralmed 

Zeletin, Podu Turcului. Prin proiect s-a dorit a se oferi un transfer specializat de 

informații și cunoștințe UMBREI (însoțitorului/îndrumătorului) copilului cu tulburare de 

spectru autist în relația cu școala și nu numai. Grupul țintă a fost constituit din 

părinții/cadrele didactice/îndrumătorii celor de 432 de copii diagnosticați cu tulburări 

de spectru autist din județul Bacău.  Beneficiarii direcți ai proiectului au fost cei 68 de 

părinți/ tutori/ cadre didactice/ terapeuți care au  parcurs etapele teoretice și practice 

de pregătire a lor în rolul de UMBRA (shadow) a copilului cu tulburări de spectru 

autist, omul care să-l asiste din spate pe copilul în nevoi, să continue procedurile 

recomandate de psihologul curant și în afara cabinetului și a orelor de consiliere. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 22.220 lei, contribuția CJ Bacău - 19.998 

lei. 

10.  Proiectul social „Centrul privind dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Don 

Bosco”, solicitant Fundația „Sfântul Ioan Bosco”. Scopul proiectului a fost asigurarea 

unui cadru adecvat, necesar dezvoltării unor deprinderi de viață independentă 

tinerilor aflați în dificultate, prin sprijinirea facilitării integrării socio-profesionale prin 

dobândirea independenței, autonomiei, atât de necesare în viața de adult. Valoarea 

totală a proiectului a fost de 22.272 lei, contribuția CJ Bacău - 20.000 lei. 

11. Proiectul social „O Nouă Șansă”, aplicant Asociația „Bronx People”. Scopul acestui 

proiect a fost de a asigura suportul necesar descoperirii aptitudinilor și abilitaților de 

care dispun 25 de copii din sistemul de protective special, astfel încât prin stimularea 

și cultivarea acestora să se poată pregăti procesul de integrare socială de mai târziu 

și creșterea șanselor de incluziune socială a acestora. Bugetul proiectului a fost de 

27.777 lei, contribuția CJ Bacău - 25.000 lei. 

12. Proiectul social „Servicii de îngrijire integrate și de calitate pentru vârstnici - asistența 

socială gerontologică în an Centenar”, aplicant Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel 

Mare”, cu sediul în localitatea Hârja. Scopul proiectului a fost îmbunătățirea serviciilor 

de îngrijire rezidențială a persoanelor vârstnice la nivel național ca omagiu adus celor 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea I 
Aparatul de specialitate al CJ Bacău 

 
Direcția dezvoltare durabilă și managementul proiectelor 

 

48 

ce poartă prin moștenire câștigul Marii Uniri. Valoarea totală a proiectului a fost de 

26.900 lei, contribuția CJ Bacău - 23.000 lei. 

13. Proiectul social „Prețuim Fiecare Clipă de Viață”, aplicant Asociația Lumina. Scopul 

proiectului a fost creșterea gradului de acces la servicii de îngrijiri paliative pentru 

pacienții din județul Bacău, afectați de o boală incurabilă. Grupul țintă a fost de cel 

puțin 100 de persoane. Valoarea totală a proiectului a fost de 38.645 lei din care, 

contribuția CJ Bacău - 30.000 lei. 

14. Proiectul social „Integrarea copiilor cu nevoi special în comunitate” solicitant Asociația 

Generația Schimbării - AGES. Scopul proiectului a fost integrarea copiilor cu 

deficiențe mintale și asociate, în comunitate. Valoarea totală a proiectului a fost de 

18.980 lei din care, contribuția CJ Bacău - 17.000 lei. 

15. Asociația Trust Orfelinat Ungureni Proiectul „Dialoguri pentru sănătate”, aplicant 

Asociația Trust Orfelinat Ungureni. Scopul proiectului a vizat îmbunătățirea 

programului de informare și educare pentru părinții și copiii care accesează serviciile 

medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Bacău. Activitățile proiectului au 

constat în: realizarea (concepere și tipărire) broșurii „Sfaturi pentru o viață 

sănătoasă”,  informarea și educarea pentru sănătatea copiilor și părinților care 

apelează la serviciile medicale pediatrice din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Bacău și completarea,  diversificarea bazei materiale aferente programelor de joc 

susținute în Secția de Chirurgie Ortopedică Pediatrică, cât și în camera de joc situată 

în Secția de Pediatrie-sector C. Valoarea totală a proiectului a fost de 15.400 lei, 

din care, contribuția CJ Bacău - 10.000,00 lei. 

În domeniul sportiv 

1. Proiectul sportiv „Performanța sportivă, un pas corect în viață”, aplicant Asociația 

„Clubul Sportiv Bronx Powerlifting Bacău”. Scopul proiectului a fost de a valorifica 

aptitudinile individuale ale copiilor și tinerilor într-un sistem organizat de selecție, 

pregătire și competiție, care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de 

recorduri personale, naționale și internaționale, precum și obținerea rezultatelor ce 

duc spre obiectiv. Bugetul proiectului a fost de 28.889 lei, contribuția CJ Bacău 

- 26.000 lei. 

2. Proiectul sportiv „Totul pentru bucuria Fotbalului Feminin Băcăuan”, aplicant 

Asociația Fotbal Club Măgura 2012. Scopul proiectului a fost promovarea valorilor 

sportive în materie de fotbal feminin, seniori și juvenil, dezvoltarea și ascensiunea 

fotbalului feminin băcăuan. Fotbalul feminin înseamnă sport, educație, sănătate, dar 

și un cadru organizat în care oamenii sunt pregătiți pentru a-și dezvolta capacitățile 

profesionale. Bugetul proiectului a fost de 17.798 lei, contribuția CJ Bacău - 

16.000 lei. 

3. Proiectul sportiv „Sportul - Între Joacă și Marea Performanță”, aplicant Asociația 

sportivă „Club Sportiv Dinamic Euroteam Onești”. Scopul proiectului a fost 

dezvoltarea sportului oneștean juvenil și promovarea acestuia pe toată Valea 

Trotușului (de la Onești la Dofteana, Dârmanești, Comănești și Moinești), atragerea 

copiilor la practicarea handbalului, prin organizarea unor competiții care să permită 

accesul și participarea unui număr cât mai mare de copii, în special din zonele 
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defavorizate social, competiții care să folosească totodată și ca bază de selecționare 

a copiilor cu abilitați fizice deosebite, necesare handbalului de înaltă performanță. 

Bugetul proiectului a fost de 11.800 lei, contribuția CJ Bacău - 10.000 lei. 

4. Proiectul sportiv „Susținerea pregătirii sportive inter competiționale a echipei județului 

Bacău, în competițiile naționale”, aplicant Asociația clubului sportiv BRT. Scopul 

proiectului a fost de a valorifica aptitudinile individuale într-un sistem de pregătire 

organizat, care să asigure autodepășirea continuă, calificarea în competițiile 

naționale, precum și obținerea victoriei. Valoarea totală a proiectului a fost de 

21.092 lei, contribuția CJ Bacău - 18.500,00 lei. 

5. Proiectul sportiv „Despre prietenie, prin fotbal”, aplicant Asociația Club Sportiv 

„Atletico Junior” Bacău. Scopul proiectului a fost integrarea socială a copiilor prin jocul 

de fotbal, distracție și recreere. Obiectivul a fost implicarea tinerei generații din județul 

Bacău, România și Regiunea Vizcaya, Spania, în promovarea celor mai importante 

valori umane între colegi (prietenie, egalitate, corectitudine, devotament, victorie, 

tradiție, onoare, respect etc). Valoarea totală a proiectului a fost de 31.038 lei, 

contribuția CJ Bacău - 27.500 lei. 

6. Proiectul sportiv „Renașterea fotbalului în orașul Buhuși”, aplicant Asociația Club 

Sportiv Textila Buhuși. Scopul proiectului  a fost menținerea unei bune stări de 

sănătate a cetățenilor prin constituirea unor grupe de copii și junior de fotbal care au 

evoluat în campionatele de juniori. Bugetul proiectului a fost de 12.222 lei, 

contribuția CJ Bacău - 11.000 lei. 

7. Proiectul sportiv „3 Campionate Naționale în anul 2018”, aplicant Asociația Club 

Sportiv „SAGA” Bacău. Scopul proiectului a fost participarea sportivilor de 

performanță la competițiile naționale și internaționale de Tir cu Arcul în 2018. Bugetul 

proiectului a fost de 16.667 lei, contribuția CJ Bacău - 15.000 lei. 

8. Proiectul sportiv „Încurajarea practicării activităților fizice și sportive la disciplinele înot 

și fotbal, în mod continuu pentru 68 de copii din comunele Sărata, Hemeiuș, Măgura, 

Scorțeni și Mărgineni- județul Bacău”. Scopul proiectului a fost menținerea unei stări 

bune de sănătate prin valorificarea aptitudinilor individuale și colective într-un sistem 

organizatoric favorizant în disciplinele sportive înot și fotbal unui număr de 68 de copii. 

Bugetul proiectului a fost de 18.350 lei, contribuția CJ Bacău - a fost de 16.500 

lei. 

9. Proiectul sportiv „Tenis, un sport pentru toți”, aplicant Asociația Sportivă „Viitorul 

Sportiv”. Scopul proiectului a fost perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și 

competiționale pentru tenis. Bugetul proiectului a fost de 12.730 lei, contribuția 

CJ Bacău - 11.000 lei. 

În domeniul Tineret 

1. Proiectul de tineret „Se poate şi aici“, aplicant Asociația BRONX PEOPLE Bacău. 

Scopul proiectului a fost descoperirea la nivelul județului Bacău a 40 de tineri 

(beneficiari direcți) dornici de a învăța din experiența unor tineri întreprinzători 

problemele și soluțiile specifice pe care aceștia le-au aplicat în deschiderea unor 

afaceri personale de succes, încurajând astfel tinerii să rămână în locurile natale și 
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să contribuie la dezvoltarea afacerilor în comunitățile în care trăiesc. Bugetul 

proiectului a fost de 38.888 lei, contribuția CJ Bacău - 34.999 lei. 

2. Proiectul de tineret „Voluntari pentru comunităţi rurale“, aplicant Fundația de Sprijin 

Comunitar Bacău. Scopul proiectului a fost recrutarea unui număr de 45  tineri 

voluntari pentru desfășurarea unor activități sociale și cultural-recreative (ateliere, 

tabere de vară etc.) pentru tineri din șapte comune din raza județului Bacău. 

Bugetul proiectului a fost de 76.471 lei, contribuția CJ Bacău - 65.000 lei. 

3. Proiectul de tineret „Street Delivery Bacău Smart Cities”, aplicant Federația Tinerilor 

din Bacău. Scopul proiectului a fost organizarea de activități de tineret în aer liber, 

timp de trei zile, care au cuprins ateliere de creație artistică, spectacole muzicale, 

proiecții de filme realizate de tineri, concerte ale unor artiști consacrați. Bugetul 

proiectului a fost de 55.556 lei, contribuția CJ Bacău - 50.000 lei. 

4. Proiectul de tineret „Ingenious drama festival – ediția a 19-a“,  aplicant Asociația 

INGENIOUS DRAMA Bacău. Scopul proiectului a fost organizarea unui festival de 

teatru pentru tineret în cadrul căruia tineri artiști amatori au evoluat în piese de teatru 

ale unor tineri scenariști și au beneficiat și de experiența unor actori și regizori 

profesioniști în carul unor seminarii organizate în timpul festivalului. Bugetul 

proiectului a fost de 62.500 lei, contribuția CJ Bacău - 55.000 lei. 

V. Alte activităţi 

1. Proiectul „Alecsandriada”, ediția a II-a 

Scopul proiectului a fost de a organiza întâlniri constructive sub raport spiritual, între 

oameni de cultură, scriitori, membri ai Academiei Române, critici și istorici literari, cadre didactice 

universitare și din învățământul preuniversitar, cercetători, muzeografi, actori, muzicieni – pe de 

o parte – și aspiranți la statutul de creator de artă ori de comentator al actului artistic – pe de altă 

parte. Acest obiectiv are în vedere strângerea legăturilor dintre unitățile de învățământ și cele de 

cultură de pe raza municipiului și județului Bacău, cu unități de învățământ și cultură din Chișinău 

și Cernăuți, dar și stimularea actului artistic în limba română, prin recunoașterea valorii unor creații 

ale tinerilor, în domeniile poeziei și dramaturgiei, tot sub egida Centenarului Marii Uniri. 

Beneficiari direcți: circa 350 de persoane implicate în momentele din programul 

comunicat: scriitori, cadre didactice, editori, jurnaliști, actori, elevi, studenți, masteranzi, angajați 

ai instituțiilor de cultură din municipiu și județ, din orașele invitate, precum și ai autorităților locale 

și județene. 

Activitățile proiectului au constat în: pregătirea Reuniunilor Culturale „Alecsandriada”, 

elaborarea regulamentului pentru competițiile din cadrul Reuniunilor Culturale „Alecsandriada” și 

alcătuirea componenței juriului, realizarea de materiale promoționale (mape personalizate, afișe, 

insigne „Alecsandriada”, oferite premianților, instituțiilor partenere, personalităților prezente la 

manifestări, trofee cu efigia lui Vasile Alecsandri), editarea lucrării „Casa din …cuvinte”, autor 

Ioan Dănilă (carte și CD) și lansarea acesteia în cadrul Colocviului „A-ul și B-ul literaturii române, 

ivite în Bacău” și desfășurarea evenimentului „Alecsandriada”. 

Evenimentul a avut loc în perioada 23-26 mai 2018 și a constat în organizarea de 

acțiuni/manifestări după cum urmează:  
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Joi, 24 mai 2018: 

- la Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc Colocviul 

„Alecsandri, azi” în cadrul căruia s-a prezentat conferința „Geografie literară: A-ul și 

B-ul literaturii române, ivite în Bacău” și s-a lansat volumul „Casa din… cuvinte”, de 

Ioan Dănilă și antologia poeților și dramaturgilor debutanți. 

- la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău s-a organizat un panoramic editorial 

și publicistic „Cărți, reviste, autori”.  

- la statuia poetului din Piațeta Casei de Cultură „Vasile Alecsandri” Bacău a avut loc 

un recital al invitaților „Voci de AED pentru AlEcsanDri”.  

Vineri, 25 mai 2018: 

- în Sala mare a Consiliului Județean Bacău, Colocviul „Dramaturgia românească 

contemporană, încotro?”, cu participarea dramaturgilor, criticilor literari, scriitorilor, 

actorilor și oamenilor de cultură prezenți la evenimentul reuniunile „Alecsandriada”.  

- În Amfiteatrul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău, reuniunile 

„Alecsandriada”- întâlnire cu elevii și profesorii Colegiului Național „Vasile 

Alecsandri” Bacău 

- la Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău, manifestarea „De la Miorița, la Andrii Popa” - 

momente artistice inspirate din creația lui Vasile Alecsandri la care au participat 

elevi din România, Republica Moldova și Cernăuți, precum și studenți ai Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, urmată de decernarea premiilor acordate de Consiliul 

Județean Bacău pentru Concursul din cadrul Reuniunilor Culturale „Alecsandriada”. 

La final a fost oferit spectacolul de teatru „Piatra din casă”, de Vasile Alecsandri, 

susținut de actorii Teatrului Municipal „Bacovia”. 

Bugetul proiectului a fost de 99.970 lei. 

2. Centrul de Informare EUROPE DIRECT - Bacău 

În cadrul proiectului european „Centrul de Informare EUROPE DIRECT – Bacău”, declarat 

eligibil pentru finanțare conform Adresei Ares(2017)6347037 din 22.12.2017, Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, se constituie în calitate de partener al Uniunii Europene, 

reprezentată de Comisia Europeană, pentru întreaga perioadă de funcționare, respectiv 

2018-2020, iar județul Bacău s-a constituit ca parte – terță în acest proiect pentru anul 2018. 

Partenerul județul Bacău a asigurat contribuția la acest proiect așa cum a fost  precizată 

în Acordul de Parteneriat. 

Județul Bacău, în calitate de Partener al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a 

asigurat cofinanțarea necesară funcționării Centrului de Informare EUROPE DIRECT – Bacău, 

corespunzătoare anului 2018, în valoare de 10.000 de euro (sumă virată în RON, la cursul 

InfoEuro din luna în care s-au virat banii). 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a furnizat 11.278,50 euro, reprezentând 

contribuția sa ca partener în bugetul total al proiectului și acoperirea procentului de 30 % din 

subvenția din partea Comisiei Europene pe anul 2018, având în vedere faptul că refinanțarea din 

subvenția de funcționare a fost de 70 % din 20.925 euro (suma care a fost alocată de Comisia 

Europeană în cursul anului 2018, potrivit modului de desfășurare a acestui tip de proiect 

european). 
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Prin implementarea acestui proiect: 

 s-a realizat promovarea județului Bacău în mediul european administrativ, 

antreprenorial, social și cultural; 

 s-a consolidat posibilitatea de a deveni parteneri sau coordonatori de proiecte 

europene; 

 s-au continuat activitățile specifice politicilor europene aplicate la nivel județean; 

 s-a menținut parteneriatul între mediul academic, administrația publică și sectorul 

non-guvernamental național și european; 

 s-a consolidat și s-a promovat profilul cetățeanului băcăuan, cu abilități și 

competențe valabile pe piața muncii europene. 

3. Proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri 

A. Ministerul Culturii și Identității Naționale a adus la cunoștință Consiliului Județean 

Bacău, faptul că, în conformitate cu dispozițiile art.5 lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.5/2017 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la 

Centenarul României, au fost aprobate prin Decizie următoarele proiecte: 

 Simpozionul național Bacăul - Capitala rezistenței și victoriilor întregirii naționale, 

 Centenarul Zborului Marii Uniri, 

 Centenarul Marii Uniri. 

3.1. Proiectul „Simpozion național Bacăul - capitala rezistenței și victoriilor întregirii 

naționale” 

Proiectul s-a derulat în perioada 24-25 octombrie 2018, la Complexul Muzeal „Iulian 

Antonescu” Bacău iar scopul său a fost acela de a marca importanța municipiului Bacăului și a 

județului Bacău în timpul Primului Război Mondial și de a evidenția contribuția victoriilor din vara 

anului 1917 la realizarea dezideratului național – România Mare. 

Obiectivele proiectului au fost următoarele: 

 promovarea județului și a municipiului Bacău prin aducerea la cunoştinţă asupra 

mărețelor fapte pe câmpul de luptă din vara anului 1917; 

 cunoașterea și de către generațiile actuale a trecutului neamului, cu deosebire a 

împrejurărilor care au dus la făurirea României Mari; 

 valorificarea informațiilor documentare prin publicarea de volume și studii în 

periodice. 

Dintre toate evenimentele și momentele trăite de locuitorii județului Bacău, meleag de jertfă 

și victorii, se evidențiază, la loc de cinste, bătăliile purtate între anii 1916-1918. În această 

perioadă, pe văile Oituzului, Slănicului, Cașinului, Uzului și Trotușului s-au dat lungi și crâncene 

lupte, care au precedat Ziua cea Mare a Unirii de la 1 Decembrie 1918. Aceste locuri au fost 

martore ale încleștărilor din prima și până în ultima zi a Războiului de eliberare și întregire 

națională din cadrul Primului Război Mondial.  

Pentru ca și județul Bacău să fie la înălțimea importantelor evenimente petrecute acum o 

sută de ani, Consiliul Județean Bacău, împreună cu Filiala Bacău a Asociației Generale a 

Arhiviștilor din România, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județeană „Col. 

Corneliu Chirieș” Bacău și Serviciul Județean Bacău al Arhivelor Naționale, au organizat în 
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perioada 24-25 octombrie 2018, „Simpozionul național Bacăul – Capitala rezistenței și victoriilor 

întregirii naționale”, dedicat Centenarului Primului Război Mondial și înfăptuirii Marii Uniri. 

În deschiderea Simpozionului a avut loc vernisajul expoziției naționale „Marea Unire în 

documente și simboluri” – prezentata de dr. Anton Coșa, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” 

Bacău. 

În cadrul simpozionului au fost lansate următoarele cărți: Cultul Eroilor – 25 de ani dedicați 

eroilor neamului, autor col. (r) Paul-Valerian Timofte ; Monografia Filialei Bacău „General Eremia 

Grigorescu” a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, autor general (r) Alexandru Leonov; 

Anuarul Arhivelor Naționale Bacău „ACTA BACOVIENSIA”. 

Lucrările susținute în cadrul simpozionului s-au desfășurat pe parcursul a două zile. La 

sfârșitul celei de-a două zile de simpozion a avut loc un ceremonial militar și religios. Ceremonialul 

a avut loc și cu ocazia Zilei Armatei Române, care s-a desfășurat în Parcul Catedralei din Bacău. 

A avut loc sfințirea și marcarea cu o cruce a locului unde va fi amplasat viitorul Monument al 

Eroilor din municipiul Bacău. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 70.000 lei, reprezentând cheltuieli de realizare 

acțiuni, costuri materiale și producție, tipărituri, promovare, transport, cazare. 

3.2. Proiectul „Centenarul Zborului Marii Uniri” 

Proiectul a fost finanțat cu suma de 106.900 lei, aprobat de Ministerul Culturii și Identității 

Naționale prin decizie, Consiliul Județean Bacău fiind informat prin adresa nr. 95/10.05.2018, şi 

a fost implementat în perioada aprilie – noiembrie 2018, cu scopul de a cinsti istoria neamului și 

a faptelor de eroism care au contribuit la realizarea unei aspirații naționale – înfăptuirea Marii 

Uniri din 1918, prin: 

 organizarea vernisajului Expoziției Naționale „Centenarul Zborului Marii Uniri” în 

data de 2 noiembrie 2018; 

 desfășurarea unor acțiuni relevante pentru istoria Zborului Marii Uniri în Piața 

Tricolorului din Bacău la care au participat aproximativ de 3000 persoane în 

dimineața zilei de 20 noiembrie; 

 prin organizarea și desfășurarea Simpozionului Național „Centenarul Zborului Marii 

Uniri” și lansarea volumului reeditat „Zborul Marii Uniri” al autorului comandor 

George-Paul Sandachi desfășurate în perioada 20-21 noiembrie 2018. 

3.3. Proiectul „Centenarul Marii Uniri”  

A fost finanţat cu suma de 62.800 lei, aprobat de Ministerul Culturii și Identității Naționale 

prin decizie, Consiliul Județean Bacău fiind informat prin adresa nr. 95/10.05.2018. 

Proiectul s-a desfășurat în data de 29 noiembrie 2018 la Complexul Muzeal „Iulian 

Antonescu” Bacău şi a inclus următoarele evenimente: 

 vernisajul expoziției naționale ”Centenarul Marii Uniri”; 

 simpozionul Național ”Centenarul Marii Uniri”; 

 lansarea volumului ”Prin jertfă către Marea Unire. Omagiu eroilor Războiului de 

Întregire Națională din județul Bacău”, autor Anton Coșa; 

 înmânări de diplome tipărite cu ocazia Centenarului Marii Uniri; 

 înmânări de cărți și materiale aniversare invitaților. 
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Expoziția a adus în atenția publicului vizitator și iubitorilor istoriei naționale o pagină 

importantă din lupta pentru unitate națională prezentându-se dovezi din timpul Războiului de 

Eliberare și Întregire Națională a României. S-au prezentat documente din perioada respectivă și 

elemente de armament, de ținută militară, medalii și decorații, alte piese tridimensionale și 

fotodocumentare menite să redea atmosfera perioadei luptei pentru unitate națională. 

B. Proiectul „Cinstirea istoriei meleagurilor băcăuane și a memoriei eroilor neamului 

românesc: Zborul Marii Uniri și eroul Vasile Niculescu” 

Obiectivul general al proiectului a fost de a cinsti istoria neamului și faptele de eroism 

care au contribuit la realizarea unei aspirații naționale – înfăptuirea Marii Uniri din 1918 - prin 

refacerea „Zborului Marii Uniri” și realizarea bustului pilotului - erou Vasile Niculescu care și-a 

făcut datoria față de popor și țară cu onoare, curaj și putere de sacrificiu. 

Beneficiari (direcți): un număr de cca. 160 persoane, reprezentanți ai comunității județului 

Bacău: elevi, în mod special olimpici, studenți, profesori, consilieri județeni, reprezentanți ai 

administrației publice și ai autorităților publice județene, reprezentanți ai mass-media locală și 

regională. 

Activitățile proiectului au constat în: 

 realizarea bustului pilotului erou Vasile Niculescu a cărui concept artistic a fost al 

plasticianului Paul Deheleanu în 2 exemplare, dat fiind faptul că 1 exemplar a fost 

dăruit Județului Alba (prin Consiliul Județean Alba) și  1 exemplar va  fi oferit  

localității Rădăuți pentru a fi montat la mormântul eroului maior (r) Vasile Niculescu. 

 participarea delegației județului Bacău la acțiunile organizate la Blaj și la Alba Iulia. 

Pentru a marca cu cinste evenimentele dedicate înfăptuirii Marii Uniri, autoritățile din 

județele Bacău și Alba au reconstituit zborul de la Bacău la Blaj și retur, efectuat de echipajul 

Niculescu – Precup pe 23-24 noiembrie 1918. Rememorarea „Zborului Marii Uniri” a avut loc pe 

20 noiembrie 2018, cu plecare din Bacău și sosire la Blaj, pe Câmpia Libertății. Cu această ocazie, 

o delegație a județului Bacău formată dintr-un număr de aproximativ 160 de persoane - elevi 

olimpici (aprox. 100), profesori, consilieri județeni, reprezentanți ai aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Bacău, vicepreședinții Consiliului Județean Bacău, Silviu Ionel Pravăț și 

Adrian Popescu, reprezentanți ai mass-media locală - a fost prezentă, în data de 20 noiembrie 

2018, pe Câmpia Libertății de la Blaj pentru a întâmpina echipajul aerian sosit de la Bacău. Acesta 

a adus mesajul simbolic al autorităților publice băcăuane și s-a întors în Bacău cu mesajul 

autorităților din Blaj. Delegația județului Bacău, sosită la Blaj cu 3 autocare și alte mijloace de 

transport (autoturism, tren), s-a alăturat „Convoiului Unirii” pentru a participa la acțiunile 

cultural-istorice organizate pe Câmpia Libertății (Blajului), pe tema Centenarului Marii Uniri. Din 

partea autorităților publice băcăuane au rostit alocuțiuni vicepreședintele Silviu Ionel Pravăț și 

viceprimarul municipiului Bacău, Constantin Scripăț, care au transmis mesajele președintelui 

Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, respectiv al primarului Cosmin Necula. Aceștia 

au primit, la rândul lor, mesajul autorităților publice din Alba, respectiv al președintelui Consiliului 

Județean Alba, Ion Dumitrel și al primarului municipiului Blaj, Gheorghe Rotar. 

Delegația băcăuană a luat parte la prezentarea expoziției „Centenarul Zborului Marii Uniri” 

- imagini de la evenimentul de acum o sută de ani, macheta la scară redusă a avionului pilotat pe 

23 noiembrie 1918 de locotenentul Vasile Niculescu, de la Bacău la Blaj, expoziție deschisă la 

Palatul Cultural din Blaj. 
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La 1 Decembrie 2018 a avut loc un schimb de mesaje între președinții consiliilor județene 

Bacău și Alba. Cu acest prilej, județul Alba a dăruit Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 

macheta avionului Farman-F40 care în noiembrie 1918 a efectuat „Zborul Marii Uniri”, iar județul 

Bacău a oferit Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia bustul din bronz al maiorului (r) Vasile 

Niculescu. 

Pentru acest proiect s-a prevăzut alocarea sumei de 122.900 lei. În urma implementării 

activităților proiectului, suma cheltuită a fost de 96.167 lei. 

4. Participarea județului Bacău la Târgul Investiţional „Exporeal” München 2018 

Scopul: Participarea județului Bacău sub Pavilionul României a oferit o serie de avantaje, 

printre care: vizibilitate și marketing de țară (poziționarea județului ca destinație investițională, 

prezentarea avantajelor investiționale în fața a 50.000 de participanți din 77 de țări și 1.000 de 

jurnaliști și reprezentanți media), oportunitatea de a întâlni și de a interacționa cu investitori privați 

și instituționali cu focus pe proiecte și investiții, participarea în programul de conferințe al târgului, 

marketing direct și activitate de presă în Germania asigurată de AHK România, logistică asigurată 

de AHK România. Prin această participare s-a consolidat relația de colaborare cu Departamentul 

pentru Investiții Străine al Ministerului Economiei. 

Obiectiv: S-a urmărit crearea unei imagini favorabile la nivelul pieței internaționale a 

investitorilor privind avantajele județului Bacău ca destinație investițională şi crearea unei baze 

de date la nivel județean privind produsele, facilitățile, evenimentele și serviciile din mediul privat, 

universitar, administrativ și turistic, pentru a asigura creșterea accesibilității potențialilor investitori 

în județul Bacău. 

Beneficiari: locuitorii județului Bacău. 

Locație: Centrul expozițional ExpoReal, München; Durata: 8-10 octombrie 2018; Buget: 

Bugetul aprobat prin hotărâre de consiliu județean a fost de 50.000 Euro. 

5. Participarea judeţului Bacău la Festivalul Regiunilor şi Oraşelor Open Day 

Bruxelles, Belgia 2018 

Scopul: Tendințele de dezvoltare ale județului se bazează și pe promovarea turismului și 

a imaginii la nivelul Uniunii Europene. O componentă de bază a fost promovarea la nivel european 

și nu numai a bagajului cultural existent în Moldova și în special în județul Bacău. 

Obiectiv: Asigurarea unei promovări a județului într-o manieră în care bogățiile sale 

culturale și de patrimoniu să fie în egală măsura apreciate în prezent și păstrate pentru generațiile 

viitoare. Crearea unei imagini favorabile la nivelul pieței de turism privind avantajele județului 

Bacău ca destinație turistică. 

Beneficiari: principalii beneficiari sunt cei care s-au implicat în activități de turism și 

cetățenii județului prin creșterea numărului de turiști care au vizitat și vor vizita județul. 

Locație: Bruxelles; Durata: 4-5 mai 2018; Buget: 1820 Euro 

VI. Strategia 

Noile orientări și regulamente adoptate la nivel european în vederea asigurării dezvoltării 

durabile și coezive au determinat necesitatea actualizării „Strategiei de dezvoltare durabilă a 

județului Bacău în orizontul de timp 2009-2021”, astfel încât să se asigure corelarea obiectivelor 

de dezvoltare existente cu obiectivele strategice regionale și naționale identificate în cadrul 
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documentelor programatice aferente perioadei 2014-2020. În acest sens, s-a demarat o revizuire 

și actualizare a „Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 

2009-2021- versiunea 2016, prin prezentarea informațiilor relevante aferente perioadei ulterioare 

elaborării acesteia și adaptarea documentului la conținutul și orientările actualelor documente de 

programare naționale și regionale corespunzătoare perioadei de programare U.E. 2014-2020. 

Acest document s-a realizat prin parcurgerea a două etape complexe și anume: 

A. „Diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio-economică a județului Bacău”, 

realizată în urma feedback-ului primit ulterior întâlnirilor de lucru din teritoriu la care au participat 

factorii decizionali din fiecare comunitate aparținătoare județului, mai exact reprezentanți ai 

administrației publice locale, ai mediului de afaceri și ai sectorului neguvernamental local. Ca 

instrument de lucru s-a utilizat un chestionar privind identificarea nevoilor de dezvoltare 

socio-economice a comunității. Ulterior, au fost organizate focus grupuri pe tematici de interes la 

care au participat factori decizionali din domeniile: economic, social, cultural, educațional, 

sănătate, mediu, 

B. „Elaborarea strategiei și a mecanismelor de monitorizare”, reprezentând etapa 

finală a acestui document. 

Este o strategie realistă fundamentată pe necesitățile și prioritățile comunității noastre.  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului este documentul programatic în care sunt 

înglobate liniile directoare care vor face din județul Bacău unul dintre principalele motoare de 

dezvoltare economică ale Regiunii Nord-Est, un nod logistic regional. Acest document are la bază 

prioritățile comune de dezvoltare propuse în planul de Dezvoltare Regională N-E și în Strategia 

Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, elaborată în baza criteriilor care răspund 

obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

În anul 2018 a fost aprobată „Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Bacău în 

orizontul de timp 2009-2021- versiunea 2016” și poate fi accesată pe site-ul oficial al instituției, la 

adresa www.csjbacau.ro secțiunea Proiecte și strategii.
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2. Direcția resurse umane, management 

În domeniul managementului resurselor umane 

 În anul 2018, 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-a 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 facut cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin Hotarârea Consiliului 

Judeţean Bacău nr. 50/2018, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru unitatea 

administrativ-teritorială a judeţului Bacău, astfel cum a fost comunicat prin adresa Instituției 

Prefectului- judeţul Bacău nr. 8106/2017, 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 2017. 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 2018 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. 

 În cursul anului 2018 s-a acordat asistenţă de specialitate în problemele privind 

gestionarea resurselor umane instituţiilor şi serviciilor publice subordonate 

Consiliului Judeţean, precum și la solicitarea autorităţilor administraţiei publice 

locale din judeţ. 
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Pentru realizarea prevederilor legale care reglementează activităţile publice, au fost 

fundamentate hotărâri şi dispoziţii,  precum şi activităţi realizate de Consiliul Judeţean împreună 

cu instituţii publice aflate sub autoritatea sa, asociaţii şi alte unităţi cu activităţi de interes public 

la care consiliile judeţene au atribuţii prevăzute de lege. 

 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”, 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 desfașoară 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 Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind 

aprobarea Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a 

managementului asigurat la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Bacău, în temeiul căreia a fost verificat modul de respectare a 

clauzelor Contractelor de management încheiate cu managerii celor 8 instituţii 

publice de cultură aflate sub autoritatea consiliului judeţean, precum şi Dispoziţiile 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea rezultatelor evaluărilor 

anuale ale managerilor acestor instituţii; 

 au fost organizate sesiunile de evaluare a managementului anual la cele 8 instituţii 

publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău, asigurându-se 

secretariatul acestora, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege;  

 au fost elaborate proiectele actelor adiţionale la Contractele de management 

încheiate cu managerii celor 8 instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea 
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consiliului judeţean, privind programul minimal negociat anual cu autoritatea în 

funcţie de bugetul aprobat în raport cu angajamentele propuse în proiectul de 

management al fiecărui manager, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. 

În domeniul acordării de premii şi distincţii: 

 au fost elaborate Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind conferirea titlului de 

„Cetăţean de Onoare al judeţului Bacău”, personalităţilor: 

o Viorel Savin, dramaturg, poet, romancier, reputat om de cultură; 

o Mihail Nicolae Toncea, preşedinte şi director general al S.C. IAROM S.A. 

Bucureşti, acţionar majoritar al S.C. Aerostar S.A. Bacău; 

o Gheorghe Neagu, profesor, personalitate în domeniul educaţiei şi culturii 

băcăuane. 

 au fost elaborate Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind instituirea şi 

acordarea premiilor pentru performanţe deosebite, pentru: 

o sportivul Alberto Biro şi antrenorul Relu Auraş din cadrul echipei de box a 

Sport Club Municipal Bacău; 

o sportivul Daniel Martin şi antrenorul Iulian Matei din cadrul echipei de înot a 

Sport Club Municipal Bacău; 

o sportivi (3) şi antrenori (1) din cadrul echipei de haltere a Clubului Sportiv 

Municipal Bacău; 

o sportivi (6) şi antrenori (1) din cadrul echipei de tirul cu arcul a Asociaţiei 

Club Sportiv „SAGA” Bacău; 

o sportivi (36) şi antrenori (4) din cadrul echipelor de judo şi powerlifting ale 

Clubului Sportiv „Bronx Powerlifting” Bacău; 

o sportivi (15) şi antrenori (2) din cadrul echipei de judo a Clubului Sportiv 

Municipal Bacău; 

o sportivi (9) şi antrenori (1) din cadrul echipei de Qwan Ki Do a Clubului 

Sportiv „Phi Hau” Bacău. 

În domeniul situaţiilor de urgenţă: 

 a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău, actualizat pentru 

anul 2018; 

 a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planului 

de măsuri şi acţiuni al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin 

Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2019. 

Elaborarea de proceduri operaţionale: 

 a fost elaborată Procedura operaţională cod P.O. - 61 privind organizarea 

concursului de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură aflate 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău; 

 a fost elaborată Procedura operaţională cod P.O. - 68 privind evaluarea anuală a 

managementului instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Bacău. 
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Asigurarea Secretariatului Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău (ATOP): 

 au fost întocmite documentele pentru organizarea şi desfăşurarea celor 4 şedinţe 

ordinare trimestriale ale plenului ATOP, potrivit legii; 

 au fost întocmite documentele pentru organizarea şi desfăşurarea celor 12 şedinţe 

lunare pe comisii de lucru ale ATOP, potrivit legii; 

 a fost elaborat, aprobat de plenul ATOP şi prezentat în şedinţă a Consiliului 

Judeţean Bacău, Raportul anual asupra eficienței activităţii poliţiei pe anul 2017, 

conform legii; 

 a fost elaborat, aprobat de plenul ATOP şi prezentat în şedinţă a Consiliului 

Judeţean Bacău, Planul Strategic cuprinzând principalele obiective de acţiune ale 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi indicatorii de performanță minimali 

pentru anul 2018, conform legii; 

 au fost elaborate, aprobate de plenul ATOP şi prezentate în cadrul şedinţelor 

Consiliului Judeţean Bacău, informările trimestriale asupra eficienţei serviciului 

poliţienesc, precum şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 

comunităţii; 

 au fost organizate deplasări în localităţi din judeţ în vederea întâlnirii şi consultării 

cu membrii comunităţilor locale, cu reprezentanţi ai consiliilor locale, ai poliţiilor 

locale, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai altor instituţii investite cu atribuţii de 

prevenire şi combatere a fenomenului infracțional, precum şi cu reprezentanţi ai 

secţiilor, ai unităţilor şi ai posturilor de poliţie, cu privire la priorităţile siguranţei 

persoanei; 

 au fost elaborate Hotărâri ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău, potrivit 

legii, după cum urmează: 

o Hotărâre privind aprobarea Planului de Activităţi al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Bacău pentru anul 2018; 

o Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic cuprinzând principalele 

obiective şi acţiuni ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău pentru anul 2018; 

o Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind desemnarea 

unui reprezentant al comunităţii ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Bacău; 

o Hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020. 

  au fost elaborate şi aprobate documente de colaborare privind siguranţa 

cetăţeanului, între Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău şi instituţii 

judeţene, după cum urmează: 

o Plan comun de acţiune pentru combaterea comercializării şi consumului 

de droguri în judeţul Bacău; 

o Plan cu măsuri organizatorice şi acţiuni de prevenire a alunecărilor de 

teren pe raza judeţului Bacău şi pentru protejarea populaţiei şi a bunurilor materiale. 
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3. Structura Arhitect-șef 

1. Prezentarea obiectului de activitate, a activităţii curente 

Activităţile desfăşurate în cursul anului 2018 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 şi Legea nr. 

50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare și funcționare 

a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean nr. 70 din 16.02.2018 privind activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism la 

nivel județean, și a procedurii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

1.1 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:  

o 268 certificate de urbanism  

o 203 autorizaţii de construire/desfiinţare  

o 848 avize ale Structurii Arhitect-șef  

 Emiterea unui număr de 30 avize de oportunitate  

 Prelungirea valabilităţii unui număr de 43 de certificate de urbanism și 9 autorizaţii 

de construire  

 Emiterea unui numar de 18 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 2018, 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;  
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 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, dupa 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 157 adrese către beneficiarii autorizațiilor de construire emise de 

Consiliul Județean Bacău în vederea atenționării acestora privind termenul de 

valabilitate al autorizațiilor și informarea acestora asupra posibilității de prelungire a 

termenului de valabilitate conform prevederilor legale și totodată 34 adrese către 

titularii autorizațiilor in vederea regularizării taxelor pentru autorizațiile de construire 

 Au fost transmise 20 de înștiințări către primării în vederea transmiterii în copie de 

către acestea a proceselor verbale de recepție pentru lucrări efectuate pe raza 

comunei, în baza autorizațiilor de construire emise de Consiliul Județean Bacău, în 

vederea regularizării taxelor pentru autorizațiile de construire conform prevederilor 

legale în vigoare 

 Întocmirea unui numar de 71 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 193. 

 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 13 procese verbale 

de constatare a contravenției (un proces verbal de constatare a contravenției in 

cuantum de 5.000 lei este contestat în instanță);  

 Participarea în comisia de recepţie a lucrărilor care au fost autorizate de către 

Consiliul Judeţean Bacău – au fost semnate un număr de 64 procese verbale de 

recepție la terminarea lucrărilor  

 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 – 12 protocoale, precum şi a contractelor de parteneriat tehnic cu autorităţile 
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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 – 73 de contracte;  

 Eliberarea de copii după documentele existente în arhiva tehnică;  

1.2 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 un număr de 52 documentații de urbanism pentru 

obtinerea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din care 

39 au primit Avizul Comisiei; 

 Au fost organizate 12 ședințe în care au fost prezentate şi analizate în plenul 

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism documentaţii de urbanism 

și anume: 1 Plan Urbanistic General și 38 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; 

 Reprezentare în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice;  

 Participarea la întâlnirile de lucru ale Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de județe organizate 

sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene;  

 Participări la întâlnirile de lucru ale Ordinului Arhitecților,  

 Colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului în ceea ce privește protecția 

mediului în cadrul activității de urbanism, prin participarea unui reprezentant în 

cadrul sedințelor Colectivului de Analiză Tehnică și a Comitetului Special Constituit 

din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău. 

1.3 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 județului, pentru 

înscrierea în cartea funciară a unor imobile aparţinând domeniului public şi privat al 

judeţului,  

 A fost actualizată documentaţia cadastrală pentru Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă nr. 1 Bacău, 

 Au fost intabulate terenul din Bacău, str. 9 Mai (Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu” 

şi terenul de la Centrul de Afaceri şi Expozţii „Mircea Cancicov” Bacău, - Calea dr. 

Alexandru Şafran nr. 145   
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 Desfășurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării 

tehnice/casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public și privat al judeţului;  

 Asigurarea asistenţei tehnice privind vânzarea-cumpărarea de terenuri din 

domeniul privat al autorităţilor publice locale, concesionări, închirieri de terenuri 

şi/sau spaţii comerciale sau productive, la solicitarea autorităţilor publice locale;  

 Furnizarea, contra cost, de copii din fondul topografic, geotehnic și urbanistic 

propriu, în condițiile legii, într-un număr de 56 documentaţii. 

 Participarea în comisia constituită conform Legii nr. 10/2001.  

1.4 Activităţi determinate de îndeplinirea unor atribuţii specifice 

 Îndeplinirea atribuţiilor care revin în temeiul H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea 

Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, de către 

responsabilul cu gestionarea documentelor clasificate în Structura de securitate 

înfiinţată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 286 din 

03.05.2017, respectiv întocmirea Programului de Prevenire a Scurgerii de Informaţii 

clasificate şi a listelor cu lucrările existente şi nominalizate ca fiind „secrete de 

serviciu” și a salariaţilor care au acces la aceste documente în baza autorizaţiilor de 

acces la informaţiile clasificate ca „secrete de serviciu”; 

 Asigurarea secretariatului comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în 

vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local; 

 Inventarierea lucrărilor publice şi construcţiilor autorizate în judeţul Bacău, care se 

realizează din fonduri publice sau private, constituirea şi gestionarea băncii de date 

permanente, conform H.G. nr. 853/1998 privind autorizarea Ministerului Lucrărilor 

Publice şi Amenajării Teritoriului de a constitui şi gestiona banca de date cuprinzând 

lucrările publice și construcţiile; 

 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 un număr de 8 petiţii care 

au fost soluţionate. 

 Participarea la cursuri de perfecţionare,  

2. Management financiar 

Taxe încasate conform prevederilor legale în vigoare 
 

Denumire taxă Valoare încasată 

Emitere certificate de urbanism 12.144,18 

Emitere autorizaţii de construire-desfiinţare 1.098.937 

Emitere avize structură specialitate 15.264 

Emitere avize de oportunitate 1.500 

Prelungiri certificate de urbanism şi autorizaţii de construire 15.506,97 
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Denumire taxă Valoare încasată 

Emitere certificate de atestare a edificării construcţiilor 558 

Regularizări ale taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire 26.007,4 

Contravalorea contravenţiilor 12.000 

Eliberarea avizelor CTATU 702 

Furnizare copii din fond topografic, geotehnic şi urbanistic 3.677,9 

 Total: 1.186.297,45 lei 

3. Proiecte finalizate sau aflate în etapa de implementare 

 Având în vedere lucrarea „Sistem de balizaj pe direcția 16 la pista de 

decolare/aterizare – Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a fost 

finalizată înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate – domeniul public 

al Judeţului Bacău 

 PUZ „Dezvoltarea Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău 

 Având în vedere necesitatea întocmirii documentației PUZ pentru a se asigura 

următoarele standarde de conectivitate legătură rutieră obligatoriu, legătură 

feroviară – opţional, serviciu de transport public cu autobuzul - obligatoriu, servicii 

de taxi, parcare de lungă durată, a fost demarată procedura legală în conformitate 

cu Legea 98/2016 actualizată privind achizițiile publice și HG 395/2016. S-a 

prezentat un singur ofertant care nu a îndeplinit condițiile legale de achiziție publică. 

Urmează să se reia procedura de achiziție publică 

4. Proiecte în elaborare 

 A fost încheiat contractul de prestări servicii în data de 08.09.2018 cu SC Intergraph 

Computer Services SRL și SC Institute For Housing and Urban Development 

Studies România (IHS–Romania) SRL. Atribuirea contractului s-a făcut conform 

Legii nr. 98/2016 și HG 395/2016 prin achiziție publică. 

 Au fost înaintate adrese de solicitare a furnizării datelor necesare de la instituţiile 

avizatoare din care o parte au fost furnizate și transmise proiectantului 

 Pe 21 ianuarie 2019 se va face la Consiliul Județean Bacău o prezentare a stadiului 

de implementare - partea I a PATJ 

o Studii de fundamentare cu caracter analitic 

- analiza situației existente 

- identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea, cu 

evidențierea problemelor, disfuncționalităților și tendințelor 

- identificarea zonelor cu potențial natural sau cultural 

După analiza părții I, proiectantul va putea întocmi părțile II și III. 

5. Comunicare instituţională 

 Colaborarea cu celelalte direcții ale Consiliului Județean Bacău, cu toate instituțiile 

publice subordonate Consiliului Județean Bacău, cu instituțiile publice 

deconcentrate, cu Instituția Prefectului județului Bacău, cu toate unitățile 

administrativ-teritoriale ale Județului Bacău, cu Uniunea Națională a Consiliilor 

Județene, instituții ale administrației centrale, Ordinul Arhitecților din România, 

Uniunea Arhitecților, Registrul Urbaniștilor din România. 
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Obiective pentru 2019 

1. Continuare lucrări întocmire PATJ conform graphic lucrări 

2. Reluare procedură achiziţie pentru întocmire PUZ „Dezvoltarea Aeroportului 

Internațional „George Enescu” Bacău 

3. Actualizarea bazei de date cu persoanele responsabile cu urbanismul la nivelul 

UAT-urilor județului Bacău și stabilirea competențelor specifice privind emiterea 

certificatelor de urbanism/autorizațiilor de construire conform prevederilor legale în 

vigoare 

4. Întocmirea și actualizarea situației cadastrale pentru bunurile imobile (teren și 

construcții) ale domeniului public/privat al județului Bacău 

5. Corelarea bazelor de date din PUG ale UAT-urilor cu datele primite de la deținătorii 

de utilități 

6. Exercitarea controlului în teritoriu privind respectarea disciplinei în urbanism și în 

construcții, conform competențelor din Legea 350/2001 si Legea 50/1991, cu 

modificările și completările ulterioare 

7. Asigurarea asistenței tehnico-financiare UAT-urilor, în cadrul Programului de 

finanțare pentru elaborarea și/sau actualizarea PUG-urilor și a Regulamentelor 

Locale de Urbanism 

8. Transmiterea către UAT-uri a hărților cu obiectivele/sistemele din sectorul de utilități 

publice (electricitate, petrol, gaze) existente pe teritoriul fiecărei unități în parte 

9. În cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2 

transport, cu obiectiv specific O.S. 2.3 „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă 

a aeroporturilor”, administratorul de aeroport are în vedere accesarea de fonduri 

europene pentru proiectul „Creşterea gradului de siguranţă şi securitate la 

Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău”. Astfel, este necesară luarea de 

măsuri pentru creşterea siguranţei operaţiunilor aeriene, obligaţie de referinţă 

pentru administraţiile aeroportuare şi obiectivul principal al reglementărilor în 

domeniul aeronautic. Ca urmare a celor menţionate, în completarea zonei 

administrate deja de aeroport, este necesară exproprierea suprafeţei de 62.572 mp 

ceea ce permite omologarea sistemului ILS cat a II a OACI, de către Autoritatea 

Aeronautică Civilă Română 

10. Participarea în baza Ordinului Prefectului nr. 46/09.01.2019 în Grupul de lucru 

pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor-autorizaţiilor şi respectiv 

desfăşurării activităţilor necesare executării lucrărilor pentru realizarea proiectului 

„Construcţia variantei de ocolire Bacău”  

11. Colaborarea cu instituţiile avizatoare CRAB, APM, OCPI, DSP, OSPA, DADR, ANIF 

pentru proiectele de interes judeţean (apă-canal, îmbunătăţiri funciare etc.) pentru 

susţinerea în atragerea şi implementarea proiectelor cu diverse surse de finanţare 

(POS, POIM, PNDR, PNDL, CNI, Fondul de garantare pentru construcţii). 
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4. Direcţia tehnic-investiţii şi lucrări publice 

Activităţile desfăşurate în cursul anului 2018 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 ale bugetului 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 în vederea punerii în siguranță a fondului construit existent, 

a asigurării protecției și refacerii mediului, a funcționării serviciilor publice de interes judeţean. 

Gestionarea, din punct de vedere tehnic, a programelor de lucrări și investiții publice 

ale bugetului propriu al Consiliului județean 

1. Gestionarea execuției lucrărilor la “Catedrala Ortodoxă “Înălțarea Domnului” Bacău” 

 realizări până la 31.12.2018: 49.766,52 mii lei, din care, în anul 2018: 1.958 

mii lei, constând în execuție și montaj uși exterioare decorative. 
 

 A fost finalizată documentația privind “Execuție lucrări construcții și instalații la 

Catedrala Ortodoxă “Înălțarea Domnului“ Bacău – rest de executat”  faza  

Proiect tehnic + Detalii de execuție + Caiete de sarcini, Documentație de licitație și 

Documentație economică, pentru restul lucrărilor rămase de executat până la 

finalizarea obiectivului, respectiv: 

 Lucrări de decorațiuni și amenajări interioare 

 Lucrări de instalații pentru securitatea la incendiu 

 Lucrări de instalații (în afară de instalațiile PSI). 

Valoarea totală a lucrărilor rest de executat: 19.970.970 lei din care, 

 construcţii-montaj: 14.043.531 lei (preţurile includ TVA=19%, 1 Euro= 4,6260 

lei, la data de 18.12.2017) 

Capacități: lungime: 67 m; lățime: 37 m; înălțime maximă: 63 m la baza crucii; suprafața 

construcției la sol: 950 mp. 

În urma procedurilor de achiziție publică a fost încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 

18231/11.10.2018 cu S.C. Rotary Construcții S.R.L. în valoare de 17.379.956,25 lei inclusiv TVA. 

În data de 24.10.2018 s-a emis Ordinul de începere. Durata de execuție, conform 

contractului, este de 48 luni.  

 realizări până la 31.12.2018: 564.490 lei, 
 

2. Asigurarea, din punct de vedere tehnic, a condițiilor necesare contractării serviciilor 

privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice  pentru punerea în siguranță a imobilului 

Casa nr. 2, din municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 2 și amenajării acestuia ca spațiu de 

depozitare pentru arhiva instituției și birouri. 
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Prin Hotărârea nr. 150/30.09.2016 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici rezultați – 

conform cărora valoarea totală a investiţiei este de 5.252,7054 mii lei (1.177,5782 mii Euro) din 

care, lucrări de construcţii-montaj 3.474,1682 mii lei (778,8567 mii Euro) și a fost declanșată 

procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor privind finalizarea etapei de 

proiectare. 

În scopul asigurării unui spațiu corespunzător destinat păstrării documentelor, Consiliul 

Județean Bacău a încheiat cu S.C. Avensa S.R.L. Iași Contractul de prestări servicii nr. 

7381/143/11.05.2017 pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice (DTAC+P.Th.) 

necesare punerii în siguranță a imobilului Casa nr. 2 din municipiul Bacău, str. H. Coandă nr. 2 și 

amenajării acestuia pentru îndeplinirea destinației de Arhivă și spații de depozitare. 

În anul 2018 s-au finalizat procedurilor de achiziții pentru execuție lucrări și dirigenție de 

șantier. S-a încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 17477 din 01.10.2018 cu S.C. Masiv Group 

S.R.L., în valoare de 4.290.766,13 lei inclusiv TVA, s-a emis ordinul de începere pe data de 

01.11.2018 cu durata de execuție 24 luni. 

S-a încheiat contract de prestări servicii pentru Dirigenție de șantier în vederea asigurării 

execuției corecte a lucrărilor cu S.C. Expert-Construct S.R.L. în valoare de 57.120 lei, inclusiv 

TVA.  

 realizări la 31.12.2018: 46,3 + 119,57 = 165,87 mii lei 
  

3. Gestionarea, din punct de vedere tehnic, a elaborării documentațiilor tehnico-economice 

pentru lucrări de construire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare termică la imobilul 

situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai nr.104 

Prin Hotărârea nr. 154/30.09.2016, Consiliul județean Bacău a aprobat indicatorii 

tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate – conform cărora valoarea totală a investiției 

este de 3.328,747 mii lei (747,966 mii Euro) din care, construcţii-montaj 2.612,741 mii lei (587,080 

mii Euro). 

Prin Hotărârea nr. 155/30.09.2016, Consiliul județean Bacău a aprobat trecerea din 

domeniul public al județului în domeniul privat al acestuia, a părții din clădire propusă demolării. 

S-a obținut autorizația de demolare si autorizația de construire, s-au finalizat elaborarea fazei 

finale de proiectare și verificarea tehnică a proiectului. 

În cursul anului 2018 s-a finalizat execuția lucrărilor de demolare respectiv de construire, 

s-a organizat Recepția la terminarea lucrărilor (Proces verbal nr. 10478, 10479 din 12.06.2018) 

și s-a predat imobilul către beneficiarul final. 

Valoarea lucrărilor recepționate: desființare - 18.038,96 lei, respectiv construire - 

2.451.343,34 lei.  
 

4. Dezvoltarea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău 

Aprobarea, de către Consiliul Județean Bacău, a Master Planului în sectorul de apă și apă 

uzată în județul Bacău, în vederea elaborării şi aprobării Documentaţiei necesare accesării 

Fondurilor Europene prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în 

conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului – POIM , Axa Prioritară 3 - Obiectivul specific 

3.2. „Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă şi Apă Uzată”. 

În data de 26.09.2017 a fost încheiat, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europene/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
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Infrastructura Mare şi Compania Regională de Apă Bacău S.A., 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 CJ: 160,355 mii lei (fărăTVA) (0,5 % din cofinanţarea eligibilă a Proiectului 

aferentă bugetului local de 1%) din care, în cursul anului 2018 s-au efectuat plăți în valoare de 

36.580 lei  

Monitorizare proiecte la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 

1. Obiectivul: „Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la 

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 

Consiliul Județean Bacău a demarat finanțarea din surse proprii pentru modernizarea și 

dezvoltarea Aeroportului Internațional „George Enescu" Bacău. 

Prima etapa a procesului de modernizare a constat în întocmirea unui studiu de fezabilitate, 

Proiect nr. 151/2014 întocmit de către S.C. Geo Arc S.R.L., cu următorii indicatori 

tehnico-economici (aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 37/24.02.2014): 

Valoarea totală a investiției: 92.618,88 mii lei, (20.400,95 mii euro) din care, 

construcții-montaj (C+M): 53.343,99 mii lei (12.802,56 mii euro) - (preţurile includ TVA, 1 Euro 

= 4,5379 lei la data de 21.01.2014). 

În data de 12.08.2015 a fost încheiat Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 

11679/1897/1317/214/556, având termen de execuție 4 luni pentru proiectare și respectiv, 17 luni 

pentru execuție lucrări. Ordinul de începere a contractului a fost emis în data de 13.08.2015.  

Prin Hotărârea nr. 168/22.11.2016, Consiliul județean a aprobat devizul general actualizat 

pentru acest obiectiv de investiții – întocmit de către S.C. Geo Arc S.R.L., conform căruia valoarea 

totală a investiției este de 92.421,15 mii lei, din care, lucrări de construcții-montaj 66.137,29 mii 

lei (inclusiv TVA 20%). 

Față de data limită de depunere a ofertelor din procedura de licitație publică care a stat la 

baza atribuirii contractului inițial, au apărut o serie de circumstanțe imprevizibile, care au 

determinat modificarea contractului de achiziție publică. La sfârșitul anului 2016 s-a demarat 

procedura de achiziție pentru aceste lucrări suplimentare. 

În data de 28.02.2017 s-a încheiat un act adițional de suplimentare a contractului cu 

10.136,mii lei și de prelungire a duratei de execuție cu 3 luni. 

În data de 25.08.2017 s-a încheiat un act adițional de prelungire a duratei de execuție cu 

7 luni (termen de finalizare aprilie 2018). 

În cursul anului 2017 s-a făcut recepție la terminarea lucrărilor, etapizat, pentru 

următoarele obiecte: 

Etapa 1: 

 terminal intermodal, garaj auto, amenajare drum acces radiofar, uzina electrică 

Etapa 2: 

 terminal pasageri, centrala termică, rezervor antiincendiu și statie de pompare. 

În anul 2018 s-a organizat recepție la terminarea lucrărilor pentru turnul de control nou și 

s-a demolat turnul de control vechi, după o perioadă în care au funcționat împreună. 
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Din comisiile de recepție la terminarea lucrărilor au făcut parte și reprezentanți ai Direcției 

tehnic-investiții și lucrări publice. 

În curs de finalizare: 

 o parte din parcarea pentru autovehicule, cu o suprafață de 18.390 mp. 
 

2. Obiectivul: „Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare 

aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente” la Aeroportul Internațional „George 

Enescu” Bacău” 

Prin Hotărârea nr. 171/2014 s-a aprobat documentația tehnico-economică - faza studiu de 

fezabilitate, Proiect nr. 1277/2014 întocmit de către S.C. Geo Arc S.R.L., cu următorii indicatori 

tehnico-economici: 

Valoarea totală a investiţiei: 204.126,71 mii lei, (46.476,94 mii euro) din care, 

construcții-montaj (C+M): 158.893,05 mii lei (38.134,33 mii euro) - (preţurile includ TVA, 1 Euro 

= 4,3920 lei la data de 09.07.2014) 

Consiliul Județean Bacău a încheiat cu S.C. Specialist Consulting S.R.L. Contractul de 

prestări servicii nr. 12302/20375342/2563/ din 26.08.2015, având ca obiect elaborarea 

documentației pentru obținerea autorizației de construire, a proiectului pentru organizarea 

execuției lucrărilor, a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, precum și acordarea asistenței 

tehnice pe parcursul derulării acestora. 

Prin Hotărârea nr. 19/27.01.2016, Consiliul județean a aprobat devizul general actualizat 

pentru acest obiectiv de investiții – întocmit de către S.C. Specialist Consulting S.R.L., conform 

căruia valoarea totală a investiției este de 197.114,547 mii lei, din care lucrări de 

construcții-montaj – 153.767,464 mii lei (inclusiv TVA 20%). 

În conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de 

verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor și 

cu cerințele pe care proiectul aferent acestui obiectiv trebuie să le îndeplinească – s-a încheiat 

contractul de prestări servicii nr. 1859/377/339 din 10.02.2016 cu S.C. Eurocerad Internațional 

S.R.L., având ca obiect verificare tehnică a documentației tehnico-economice aferentă 

obiectivului mai sus menționat. 

În cursul anului 2016 s-au obținut avizele și acordurile conform Certificat de urbanism nr. 

327 din 07.10.2015. 

În ședința din februarie 2018, Consiliul județean a aprobat Studiul de fezabilitate revizuit 

pentru obiectivul de investiții Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de 

decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente, elaborat de către S.C. Geo Arc S.R.L., 

în baza Contractului de prestări servicii nr. 85/2018 

În data de 21.09.2018 a fost semnat Contractul de finanțare prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport 

multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare 

sustenabilă a aeroporturilor. 

În anul 2018 s-a finalizat procedura de expropriere a tuturor imobilelor care constituie 

coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean aprobate prin H.C.J. nr. 

239/18.12.2017: lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea I 
Aparatul de specialitate 

 
Direcția tehnic-investiții și lucrări publice 

 

71 

de coridorul de expropriere, identificaţi pe baza evidenţelor Oficiului Județean de Cadastru şi 

Publicitate şi a Primăriei Municipiului Bacău, precum şi sumele despăgubirilor. 

În noiembrie 2018 s-au demarat procedurilor de achiziție pentru execuție lucrări și diriginție 

de șantier. 

Gestionarea și monitorizarea programelor naționale privind dezvoltarea 

economico-socială a județului 

1. Monitorizarea Programului național de dezvoltare locală  

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, OG 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), 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 este multianuală.  

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 2015-2019 

Număr obiective de investiții cuprinse în program: 95 obiective 

 În cadrul subprogramului „Modernizarea satului romanesc” - 82 obiective din 

următoarele domenii specifice: 

o realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu 

apă şi staţii de tratare a apei – 8 obiective; 

o realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, 

licee, colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 

unităţi de învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ 

preuniversitar, înfiinţate potrivit legii - 13 obiective; 

o 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; 
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o realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi 

pietonale – 2 obiective; 

 În cadrul subprogramului „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor" – 11 

obiective din următoarele domenii specifice: 

o realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, 

licee, colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 

unităţi de învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ 

preuniversitar, înfiinţate potrivit legii – 2 obiective; 

o 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; 

o realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi 

pietonale - 1 obiectiv; 

 În cadrul subprogramului „Infrastructura la nivel județean" – 2 obiective  

o 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; 

În anul 2018, pentru subprogramul infrastructurii la nivel judeţean: 

 s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare 

DJ 243 B, Fântânele-Praja-Motoșeni, km 25+400-33+568” pentru care s-a încheiat 

procesul verbal de recepţie nr. 1449/14.06.2018; 

 s-a efectuat recepţia finală la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 207F 

Siretul-Şerbeşti, km 11+500-km14+100, județul Bacău” pentru care s-a încheiat 

procesul-verbal de recepţie nr. 393/21.02.2018. 

Pentru realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în program pentru perioada de finanţare 

2015-2019, în judeţul Bacău a fost alocată de la bugetul de stat, prin contracte de finanţare 

încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și autoritățile locale 

implicate, suma de 284.114,22 mii lei (stadiu la data de 01.10.2018). 

Perioada de finanţare 2017 – 2020 

Număr obiective de investiții cuprinse în program: 170 obiective 

 În cadrul subprogramului „Modernizarea satului romanesc” -148 obiective din 

următoarele domenii specifice 

o realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă 

şi staţii de tratare a apei + realizarea/extinderea/ reabilitarea/ modernizarea 

sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate – 29 obiective; 

o realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, 

licee, colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 
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unităţi de învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ 

preuniversitar, înfiinţate potrivit legii – 43 obiective; 

o realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare, 

inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/ 

dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă – 24 

obiective; 

o 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 – 28 obiective; 

o realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi 

pietonale – 22 obiective; 

o realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale 

autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din 

subordinea acestora – 1 obiectiv; 

o construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public 

stradal, cu prioritate în mediul rural –  1 obiectiv. 

 În cadrul subprogramului „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor" – 14 

obiective din următoarele domenii specifice: 

o realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă 

şi staţii de tratare a apei –  1 obiectiv; 

o realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, 

licee, colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 

unităţi de învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ 

preuniversitar, înfiinţate potrivit legii – 9 obiective; 

o 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; 

o realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi 

pietonale – 2 obiective; 

 În cadrul subprogramului „Infrastructura la nivel județean" – 8 obiective  

o realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, 

licee, colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 

unităţi de învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ 

preuniversitar, înfiinţate potrivit legii – 1 obiectiv; 

o 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. 
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În anul 2018, pentru subprogramul infrastructurii la nivel judeţean s-au derulat proceduri 

de achiziţie publică pentru un număr de 7 obiective de investiţii. 

Pentru realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în program pentru perioada de finanţare 

2017-2020, în judeţul Bacău a fost alocată de la bugetul de stat suma de 807.104,61 mii lei (stadiu 

la data de 01.10.2018), din care, valoarea eligibilă alocată pentru obiectivele de investiţii aferente 

Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Bacău este de 189.879,82 mii lei. 

În anul 2018 s-au efectuat plăți de la MDRAP pentru Programul național de dezvoltare 

locală în valoare totală de 48.282,29 mii lei. 

Gestionarea, din punct de vedere tehnic, a proiectelor care se realizează în baza 

cooperării sau asocierii Consiliului Județean Bacău cu alte autorități sau parteneri 

 Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul Onești privind 

realizarea în comun a obiectivului Lucrări de modernizare la secțiile Medicină internă, 

Neurologie și ORL-Oflatmologie – Spitalul Municipal Onești 

Prin Hotărârea nr. 10/23.01.2014 Consiliul județean a aprobat asocierea cu Municipiul 

Onești în vederea realizării și finanțării în comun a acestui obiectiv, contribuția județului 

reprezentând 90% din valoarea acestuia, cu excepția DALI, a expertizei tehnice și a altor studii 

necesare derulării investiției. 

În anul 2017 au început lucrările în baza contractului de execuție lucrări încheiat cu S.C. 

Conest S.A. Iași, în valoare de 4.520,127 mii lei fără TVA (1.004,472 mii euro). 

În anul 2018 s-a finalizat execuția și s-a organizat recepția la terminarea lucrărilor în data 

de 04.04.2018. 

Valoarea lucrărilor recepționate este de 4.752.494,87 lei din care, contribuția 

județului la realizarea acestui obiectiv este de 4.277.245,38 mii lei (90%). 

Protecția Mediului 

1. Activitatea în acest domeniu a constat în: 

 Îndeplinirea atribuţiilor specifice în cadrul Comisiei de Analiză tehnică şi a 

Comitetului Special Constituit organizate la nivelul Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Bacău pentru evaluarea impactului asupra mediului a 

proiectelor/planurilor/programelor ce se derulează la nivelul judeţului; 

 Menţinerea sistemului de management de mediu la nivelul Consiliului Judeţean 

Bacău în conformitate cu prevederile Standardului ISO 14001: 2015 pentru controlul 

impactului asupra mediului a activităţilor proprii şi a serviciilor furnizate către 

cetăţeni, în conformitate cu politica şi obiectivele de mediu asumate. 

 asigurarea legăturii dintre Consiliul Județean Bacău, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău și operatorul regional - S.C. C.R.A.B. S.A. - în scopul 

gestionării și monitorizării serviciului de alimentare cu apă și canalizare din județul 

Bacău; 

Pentru îndeplinirea acestor obiective, au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

 identificarea aspectelor de mediu asociate activităţilor desfăşurate de Consiliul 

Judeţean Bacău; 

 monitorizarea permanentă a consumurilor de energie şi utilităţi la sediul instituției; 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea I 
Aparatul de specialitate 

 
Direcția tehnic-investiții și lucrări publice 

 

75 

 monitorizarea consumului de gaz metan și a parametrilor de funcționare a centralei 

termice proprii și transmiterea rezultatelor monitorizării către Agenția pentru 

Protecția Mediului Bacău în vederea realizării Inventarului anual al emisiilor în 

atmosferă; 

 colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile generate în instituţie, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile 

publice; 

 monitorizarea lunară a modului de gestionare a deșeurilor, conform prevederilor 

Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 privind evidența gestiunii deșeurilor 

 s-au analizat și rezolvat solicitările primite de la A.D.I.B., C.R.A.B. și U.A.T.-urile din 

județ - referitoare la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în conformitate 

cu legislația în vigoare; 

 s-au propus măsuri și acțiuni generate de calitatea de asociat a C.J. Bacău și de 

acționar al C.R.A.B., în conformitate cu legislația în vigoare; 

 ca urmare a solicitării A.D.I.B., s-au întocmit rapoartele de specialitate, în vederea 

supunerii spre aprobare, prin hotărâri de consiliu judetean, în ceea ce privește 

aspectele menționate mai sus; 

 a informat și sprijinit persoana desemnată ca reprezentant al U.A.T. Județul Bacău 

în A.G.A. A.D.I.B., asupra eventualelor deficiențe sau neconformități semnalate sau 

constatate, referitor la serviciul de alimentare cu apă și canalizare din județul Bacău; 
 

2. Elaborarea Planului de Menținere a Calității Aerului în județul  Bacău, document  

ce se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător și are ca scop definirea şi stabilirea obiectivelor și acțiunilor pentru menținerea 

calității aerului înconjurător, destinate să evite şi să prevină producerea unor evenimente 

dăunătoare şi să reducă efectele acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului – în prezent 

planul se află în procedura de avizare la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău. 
 

3. Aprobarea, prin hotărâre, a Hărților Strategice de Zgomot generat de traficul 

aeroportuar pe Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii de Guvern nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului 

ambiant, republicată,cu modificările și completările ulterioare 

Transport public județean 

Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciului de transport public județean 

trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale. 

În acest sens, în decursul anului 2018 au fost desfășurate următoarele activități: 

1. Monitorizarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, 

derulat între localitățile județului în cadrul Programului de transport persoane 2014-2019. 

Astfel, din cele 124 trasee județene cuprinse în programul actual, au fost actualizate condițiile de 

transport pentru un număr de 7 trasee județene, în funcţie de necesităţile reale de deplasare ale 

populaţiei județului şi în corelare cu alte tipuri de transport public, fapt ce a dus la fundamentarea 

unui număr de 5 hotărâri ale consiliului județean. 
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2. Atribuirea unui număr de 44 licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale, pentru acei operatori de transport care au 

încheiat un contract de prestării servicii transport cu un beneficiar, în vederea transportului de 

persoane între localitățile județului, atribuiri care au fost aprobate prin 11 hotărâri ale consiliului 

județean și pentru care, până la această dată, a fost încasată suma de 29.173 lei. 

3. Efectuarea unui număr de 18 controale şi monitorizări în trafic privind modul de 

realizare a serviciilor de transport public judeţean de persoane prin servicii regulate și prin 

servicii regulate speciale împreună cu inspectorii de trafic ai Inspectoratului de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier Bacău, urmărindu-se respectarea orelor de plecare-sosire în 

cursă, a graficelor de circulație, a capacității de transport și a parcului auto aprobat, precum și 

asigurarea condițiilor optime de călătorie a persoanelor. Pentru neregulile constatate au fost 

aplicate amenzi de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. și transmise avertismente către 

operatorii în cauză. 

4. Analizarea punctajului privind înlocuirea unui număr de 13 autovehicule aferente 

unui număr de 8 trasee județene cuprinse în Programul de transport public de persoane prin 

curse regulate, întocmirea referatelor și transmiterea avizelor către Autoritatea Rutieră Română 

– Agenția Bacău și la sediul operatorului în cauză. 

5. Rezolvarea a 34 de propuneri, petiţii, reclamaţii și solicitări, înregistrate de la 

autorități și instituții publice locale, de la operatorii de transport și de la cetățeni, vizând modul de 

derulare a serviciului de transport pe traseele județelui Bacău, de respectare a graficelor de 

circulație și a stațiilor intermediare ale traseelor precum și a standardelor de calitate ale 

serviciului, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini a serviciului. 

6. Propuneri și amendamente aduse proiectelor de lege transmise de Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și de Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 

România cu privire la serviciile de transport public local de călători prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale. 

7. Actualizarea periodică a secţiunii „Transport județean” de pe site-ul Consiliului 

Judeţean Bacău, ca urmare a şedinţelor de atribuire, modificării graficelor de circulaţie, actualizării 

Programului judeţean de transport persoane 2014-2019 și alte informări publice. 
 

În anul 2018 au fost analizate și propuse spre aprobare un număr de 52 proiecte de 

hotărâri ale Consililului Județean Bacău. 

Punerea în siguranță a fondului construit existent 

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul reducerii riscului seismic la 

construcţiile existente: 

 s-au primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene, Avizele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 din 2018 emise de Comisia Naţională 

de Inginerie Seismică de pe lângă acest minister, pentru blocurile situate în 

municipiul Bacău, str. Mărăşeşti nr. 4, 7, 9, 10 şi 12. Avizele au fost trimise, în 

original, la U.A.T. Municipiul Bacău cu adresa noastră nr. 925/17.01.2018; 

 a fost trimisă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu adresa 

noastră nr. 8431/10.05.2018, Anexa nr. 23 la normele metodologice - Centralizarea 

construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multietajate încadrate în clasa I de risc 
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seismic şi care prezintă pericol public şi estimare cheltuieli pentru executare lucrări 

de intervenţie pentru anul 2019; 

 a fost încheiat Contractul de finanţare nr. 88237/01.08.2018/15565/ 29.08.2018 

între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Unitatea 

administrativ-teritorială judeţul Bacău pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de 

intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţii cu destinaţia de locuinţe 

multietajate din judeţul Bacău, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I 

de risc seismic şi care prezintă pericol public, cu valabilitate pânâ la data 31.12.2018 

- pentru blocurile situate în municipiul Bacău, str. Mărăşeşti nr. 4, 7, 9, 10 şi 12, cu 

suma de 528.559,20 lei; O copie a acestui contract a fost trimisă la U.A.T. Municipiul 

Bacău cu adresa noastră nr. 15569/29.08.2018; 

 la solicitarea U.A.T. Municipiul Bacău nr. 11000/25.10.2018, a fost înaintat la 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu adresa noastră nr. 

19657/01.11.2018, centralizatorul deconturilor justificative în vederea decontării 

proiectării, în sumă de 275.840,12 lei, pentru blocurile situate în municipiul Bacău, 

str. Mărăşeşti nr. 4, 7, 9, 10 şi 12; 

 având în vedere faptul că nu s-a consumat toată suma alocată prin contractul de 

finanţare menţionat mai sus, cu adresa noastră nr. 19847/07.11.2018 a fost notificat  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de faptul că poate fi 

disponibilizată suma de 252.719,08 lei (UAT Municipiul Bacău ne-a trimis adresa 

nr. 43017/07.11.2018 prin care ne-a comunicat suma ce se poate disponibiliza). 

Desfășurarea de activități specifice elaborarii proiectului de buget 

1. Verificarea și centralizarea propunerilor pentru Programul de investiții al bugetului 

propriu și instiituțiilor subordonate Consiliului județean, conform Procedură Operațională P08 – 

Fundamentarea, elaborarea și aprobarea bugetului general al Județului Bacău, atât pentru anul 

2018 cât și pregătirea pentru anul 2019. 

2. Monitorizarea lunară a stadiului Programului de investiții, întocmirea referatelor pentru 

Rectificare buget, când a fost cazul. 

Desfășurarea de activități specifice Sistemului de control intern managerial 

1. În cursul anului 2018, în conformitate cu prevederile O.S.G.G, nr. 600/2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, a fost avizat Programul de 

dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2018. 

În cursul anului 2018, în conformitate cu Programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial pentru anul 2018, s-au desfășurat următoarele activități: 

 Propuneri pentru Programul de dezvoltare a S.C.I.M, pentru anul 2018, 

 Inventarul activităților procedurabile, 

 Inventarul circumstanțelor care conduc la întreruperea activității, 

 Lista obiectivelor specifice și indicatori de performanță asociați obiectivelor 

specifice, 

 Raport semestrial si anual, privind stadiul implementării Programului de dezvoltare 

a Sistemului de control intern managerial 
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 Plan de continuitate privind asigurarea măsurilor necesare continuității activității 

aparatului propriu al Consiliului Județean Bacău 

 Propuneri privind stabilirea responsabililor cu riscurile, la nivelul direcției 

 Propuneri privind numirea/actualizarea responsabililor cu abaterile 

 Registrul Riscurilor revizuit la data de 10.12.2018 

 Raport semestrial și anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a 

riscurilor la nivelul direcției 

 Raport semestrial și anual privind stadiul implementării Programului de Control 

Intern Managerial 

 Plan pentru implementarea măsurilor de control, pentru anul 2019 

 În conformitate cu Programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial pentru anul 2018, au fost actualizate fișele de post, în raport cu 

activitatea desfășurată, în conformitate cu organigrama și statul de personal valabil 

la data de 01.09.2018 

 au fost evaluate performanțele profesionale individuale ale salariaților din cadrul 

direcției, pentru 2017, conform fișelor de evaluare profesională 

 Completarea Chestionarului de autoevaluare, a stadiului de implementare a 

standardelor de control managerial, semestrial și anual. 

2. Conform listei cu activități procedurabile, au fost întocmite următoarele proceduri: 

 PO-65 Asigurarea legăturii dintre Consiliul Județean Bacău, Asociația 

intercomunitară Bacău și Operatorul regional S.C. CRAB S.A., în scopul gestionării 

și monitorizării serviciului de alimentare cu apă și canalizare din Județului Bacău 

 PO-64 Asigurarea comportării în exploatare a construcțiilor aflate în propietate 

publică sau privată a județului 

 PO-70 Implementarea proiectelor care se realizează în baza asocierii Consiliului 

Județean cu alte autorități . 

 PO-67 Supravegherea instalațiilor/echipamentelor și a personalului deservent care 

intră sub incidența ISCIR, de către responsabilii cu supravegherea tehnică a 

instalațiilor 

 PO-21 Se află în lucru procedura PO - Modalitatea de înlocuire a unui autovehicul 

rutier de pe un traseu județean, cuprins în Programul de transport de persoane al 

județului Bacău. 

3. În vederea recertificării Sistemului de Management al Calității, conform cerințelor noilor 

standarde SR EN ISO 9001:2015, și a Sistemului de Management de Mediu, conform cerințelor 

standardului SR EN ISO 14001:2015 obținute de la Organismul de Certificare ALPHA CERT, s-a 

desfășurat auditul de recertificare al sistemului și s-au realizat procedurile de mediu: PSM-01 

Obligații de conformare; PSM-02 Comunicare; PSM-03 Gestionarea deșeurilor; PSM-04 Aspecte 

de mediu; PSM-05 Monitorizări de mediu; PSM-06 Pregătirea pentru situații de urgență; PSM-07 

Planificare operațională și control; PSM-08 Evaluarea conformării. 

Desfășurarea de alte activități specifice 

 asigurarea asistenței tehnice la cererea institutiilor subordonate (Serviciul public de 

protecţie a plantelor Bacău, Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului 
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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 investițiile 

finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL); 

 asigurarea asistenței tehnice privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice 

privind lucrările publice; 

 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 2018; 

 inventarierea lucrărilor publice și construcțiilor autorizate în județul Bacău - care se 

realizează din fonduri publice sau private, constituirea și gestionarea băncii de date 

permanente, conform H.G. nr. 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 și verificare a documentelor care stau la baza scoterii 

din funcțiune/declasării și casării unor active fixe și bunuri materiale de natura 

obiectelor de inventar aflate în patrimoniul propriu al unităților sub autoritatea 

Consiliului Județean Bacău; 

 participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor sau la recepțiile finale pentru obiective 

de investiții finanțate din bugetul județului, sau la solicitarea autorităților locale; 

 asigurarea activității de responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a 

instalațiilor (RSVTI); 

 asigurarea activității de cadru tehnic PSI la Consiliul Județean Bacău; 

 rezolvarea petițiilor și reclamațiilor privind probleme legate de alimentare cu apă, 

canalizare, iluminat public, extindere rețele electrice; 

 centralizarea datelor primite de la UAT-urile din județ și transmiterea lor la DELGAZ 

GRID, necesare dezvoltării și finanțării rețelei de distribuție pentru electrificarea 

localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție, pentru realizarea planurilor de 

dezvoltare a rețelei pe termen mediu si lung; 

 asigurarea atribuțiilor ce revin Consiliului județean în acțiunile de prevenire și înlăturare 

a efectelor calamităților naturale în situații de urgență și în domeniul apărării împotriva 

incendiilor. Ca urmare a reclamațiilor și sesizărilor formulate de persoane fizice, juridice 

și autorități publice locale, reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău au făcut parte 

dintr-un număr de 104 comisii mixte de evaluare constituite la solicitarea Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Bacău. Comisiile de evaluare au avut ca obiectiv 

dispunerea de măsuri în vederea înlăturării pericolelor precum și evaluarea, în cel mai 

scurt timp posibil, a pagubelor produse, fapt consemnat în 11 note de constatare; 

 activități în vederea identificării terenurilor pentru construire terminal intermodal. 
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5. Direcţia economică şi managementul calităţii 

În calitate de Ordonator principal de credite am urmărit îndeplinirea corespunzătoare a 

atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, Legea nr. 82/1992 a contabilităţii astfel: 

Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; 

 Repartizarea creditelor bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele 

instituţiilor subordonate; 

 Urmărirea modului de realizare a veniturilor; 

 Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare 

aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat; 

 Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor 

financiare asupra situaţiei partimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare; 

 Organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale; 

 Utilizarea creditelor bugetare aprobate numai în limita prevederilor şi destinaţiilor 

aprobate, pentru cheltuielile strict legate de activitatea instituţiei şi cu respectarea 

dispoziţiilor legale. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat în conformitate cu Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea 

bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, respectând toate principiile şi regulile bugetare, 

veniturile şi cheltuielile fiind înscrise pe surse de provenienţă, respectiv pe categorii de cheltuieli, 

grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora. 

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Judeţului Bacău, s-au 

avut în vedere obiectivele bugetului de stat pe anul 2018, obiectivul general al politicii bugetare 

în anul 2018 fiind continuarea reducerii deficitului bugetar în paralel cu stimularea creşterii 

economice, prin creşterea investiţiilor publice. Sintetizat, principalele obiective specifice ale 

politicii bugetare au fost: 

 Continuarea consolidării fiscale; 

 Stimularea creşterii economice prin creşterea investiţiilor publice, în special 

creşterea cofinanţării pentru absorbţia fondurilor europene, creşterea investiţiilor 

publice la nivelul autorităţilor locale; 

 Prioritizarea investiţiilor publice; 

 Asigurarea protecţiei sociale; 

 Dezvoltarea şi diversificarea instrumentelor de management al datoriei publice; 

 Transparenţa în utilizarea banului public. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 a avut la baza o analiză reală a condiţiilor 

actuale de austeritate, a posibilităţilor reale de încasare a veniturilor, precum şi o gestionare 

exigentă a cheltuielilor, punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate.  

Pentru anul 2018, bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bacău a cuprins 

resursele financiare care să asigure funcţionarea aparatului propriu şi a instituţiilor subordonate, 
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finanţarea cu prioritate a obiectivelor de investiţii în continuare, aferente unor proiecte finanţate 

din fonduri externe nerambursabile precum şi a lucrărilor de investiţii, activităţi în continuare 

finanţate din surse proprii, cuprinderea în programul  de investiţii publice a obiectivelor de investiţii 

noi pentru care au fost  asigurate surse de finanţare prin proiectul de buget multianual. 

Coordonata predominantă a politicii bugetare pentru anul 2018 a fost asigurarea resurselor 

pentru dezvoltarea economică sustenabilă, creşterea eficienţei alocărilor bugetare şi reduceri de 

cheltuieli pentru identificarea de economii în vederea creării spaţiului de manevră pentru domenii 

prioritare cu influenţă asupra creşterii economice. 

Întreaga fundamentare a bugetului propriu al Judeţului Bacău pe anul 2018 şi proiecţia 

bugetară pentru perioada 2019 - 2021 a avut în vedere eficienţa cheltuirii banilor publici şi 

promovarea investiţiilor. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 a fost rectificat succesiv, conform cu 

modificarile legislative survenite în cursul anului, astfel încât la sfarşitul anului 2018, execuţia 

bugetului de venituri şi cheltuieli, se prezintă astfel: 
 

Veniturile totale ale U.A.T. Judeţul Bacău au fost în sumă de 402.857 mii lei din care: 

 Venituri secţiunea de funcţionare 372.236 mii lei reprezentând 92,4% din total 

venituri; 

 Venituri secţiunea de dezvoltare 30.621 mii lei reprezentând 7,6% din total venituri; 
mii lei 

Denumire 
 Buget  Execuție  

2018  31.12.2018  

I. Venituri proprii 61,919.00 66,361.49 

II. Sume defalcate din T.V.A. 218,526.00 214,181.65 

III. Vărsăminte din S.F. pt. S.D.  -14,523.40 -14,523.40 

IV. Subvenţii bugetul de stat şi alte administraţii 104,946.70 106,211.93 

V. Donații și sponsorizări 5.00 5.00 

VENITURI FUNCȚIONARE - TOTAL 370,873.30 372,236.67 

      

VI. Vărsăminte din S.F. 14,523.40 14,523.40 

VII. Subvenţii de la Bugetul de Stat 1,124.00 26.35 

VIII. Sume F.E.N. postaderare 8,079.18 3,834.42 

IX. Venituri din fin ani precedenți 149.00 95.86 

X. Subvenții primite de la UE 53,658.82 12,140.98 

VENITURI DEZVOLTARE - TOTAL 77,534.40 30,621.01 

      

TOTAL VENITURI 448,407.70 402,857.68 
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Cheltuielile totale ale U.A.T. Judeţului Bacău au fost în sumă de 372.963,62 mii lei din 

care: 

 Cheltuieli secţiunea de funcţionare 349.708,66 mii lei, reprezentând 93,76 % din 

total cheltuieli; 

 Cheltuieli secţiunea de dezvoltare 23.254,96 mii lei, reprezentând 6,24 % din total 

cheltuieli; 
mii lei 

Denumire 
Buget Execuție 

2018 31.12.2018 

Cheltuieli de personal 124.231,00 122.189 

Bunuri şi servicii 79.545,00 71.204 

Transferuri între unităţi ale adm. publice 23.819,00               22.420 

Alte transferuri curente interne 5,01 5 

Asistenţă socială (finanţare pers. cu handicap, produse lactate)                                                            111.234,00 106.337 

Rambursări credite investiţii 6.100,00 6.060 

Dobânzi  4.414,40       2.774 

Fond de rezerva 439,00 0 

Alte cheltuieli        21.706,50 19.343                  

Plati efect. in anii precedenti recuperati in anul curent -620,61 -623 

Cheltuieli funcţionare - total 370.873,30 349.709 

   

Transferuri între unit. ale adm. publice 16.590,00              7.544                              

Alte transferuri 15.115,92 6.912 

Proiecte cu finanţare F.E.N.aferente cadrului financiar 2014-2020 66.349,29 644 

Cheltuieli de capital 87.155,63 9.744 

Plati efect. in anii precedenti recuperati in anul curent                                                               -1.589,24 -1.589 

Cheltuieli dezvoltare - total 183.621,60 23.255 

   

Total cheltuieli 554.494,90 372.964 

 

I. Venituri proprii
16%

II. Sume defalcate din TVA
51%

IV. Subvenţii Bugetul de Stat 
şi alte administraţii

25%
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Ponderea execuției veniturilor în total venituri bugetare
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Execuţia de casă a bugetului aferent anului 2018 pe surse de finantare, s-a încheiat astfel: 

 Sursa A „Buget local” - cu excedent în sumă de 29.894,06 mii lei, din care: 

o Secţiunea de funcţionare excedent 22.528,01 mii lei; 

o Secţiunea de dezvoltare excedent 7.366,05 mii lei. 

 Sursa C „Credite interne” - cu excedent în sumă de 43,81 mii lei, din care: 

o Secţiunea de dezvoltare excedent 43,81 mii lei. 

 Sursa D „Fonduri externe nerambursabile” - cu excedent în sumă de 1,37 mii lei, 

din care: 

o Secţiunea de funcţionare excedent 1,37 mii lei. 

 Sursa E „Activități finanțate integral din venituri proprii” - cu excedent în sumă 

de 371,48 mii lei, din care: 

o Secţiunea de funcţionare excedent 371,48 mii lei. 

 Sursa F „Instituții finanțate din venituri proprii” - cu deficit în suma de 2.612,49 mii lei, 

din care: 

o Secţiunea de funcţionare excedent 8,60 mii lei; 

o Secţiunea de dezvoltare deficit 2.621,09 mii lei. 

 Sursa G „Institutii finanțate din venituri proprii și subvenții” - cu deficit în sumă 

de 0,29 mii lei, din care: 

o Secţiunea de funcționare deficit 0,29 mii lei. 
 

Indicatorii cu privire la execuţia bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, prezintă 

următoarele valori: 
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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.  

89.84% 

2. 
Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii 
încasate şi veniturile proprii programate pentru perioada de raportare.  

107.17% 

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.  

16.47% 

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 (11.02+04.02+42.02+43.02) şi total încasări. 

42.14% 

 

Activitatea de gestionare a serviciului datoriei publice locale a avut câteva coordonate 

principale:  

 analiza indicatorilor tehnici ai obiectivelor de investiţii finanţate din aceste surse şi 

corelarea acestora cu indicatorii economici pe criterii de eficienţă şi eficacitate a 

utilizării fondurilor; 

 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 2018, 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 mişcările intervenite în cadrul inventarelor domeniului public şi 

privat, în baza prevederilor stabilite prin Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău, după cum 

urmează: 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 9/30.01.2018 s-a aprobat atribuirea și 

încheierea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare 

a instalațiilor de deșeuri in Județul Bacău; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 10/30.01.2018 s-a aprobat 

concesionarea bunurilor imobile și mobile realizate/achiziționate prin Proiectul „Sistem 

integrat de management al deșeurilor solide in județul Bacău” în vederea desfășurării 

contractului de delegare prin concesionare a serviciului de operare a instalațiilor de 

deșeuri in Județul Bacău; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 28/30.01.2018 s-a aprobat dezlipirea în 

două loturi a terenului în suprafață de 1912 mp, având număr cadastral 64492, situat 

în localitatea Bacău, str. Aeroportului, nr. 1, județul Bacău, aflat în domeniul public al 

Județului Bacău și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George 

Enescu” Bacău, în vederea trecerii unui teren în suprafață de 43 mp din domeniul 

public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 29/30.01.2018 s-a declarat ca bun de 

interes public local – municipal imobilul teren în suprafață de 43 mp situat în localitatea 

Bacău str. Aeroportului, nr. 1, județul Bacău, având număr cadastral 84028 și trecerea 

acestuia din domeniul public al Judetului Bacău în domeniul public al Municipiului 

Bacău și în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Bacău; 
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 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 54/16.02.2018 s-a constatat stingerea 

dreptului de proprietate publică a județului Bacău asupra bunurilor imobile-construcții, 

având numerele cadastrale 611-C1, 611-C3, 611-C4, situate în sat Scariga, comuna 

Livezi, județul Bacău și modificarea contractului de administrare incheiat; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 60/16.02.2018 s-a aprobat prelungirea 

duratei contractelor de administrare încheiate între județul Bacău și organismele 

prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 113/18.05.2018 s-a modificat inventarul 

bunurilor aparținând domeniului public al județului Bacău; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 136/28.06.2018 s-a modificat și 

completat Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 239/18.12.2017 privind 

declanșarea procedurilor de expropriere a unor imobile – terenuri proprietate privată 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sistem de balizaj pe direcția 16 la 

pista de decolare – aterizare a Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 140/28.06.2018 s-a acordat drept de 

folosință cu titlu gratuit asupra unui spațiu de 53,96 mp aflat în domeniul public al 

Județului Bacău, situat în clădirea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, în favoarea 

Uniunii Arhitecților din România – Filiala Regională Bacău – Neamț; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 153/12.07.2018 s-a aprobat 

exproprierea unor imobile – terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul 

lucrării de utilitate publică Sistem de balizaj pe direcția 16 la pista de decolare – 

aterizare a Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 165/31.08.2018 s-a acordat drept de 

folosință cu titlu gratuit asupra unui corp al unei clădiri proprietate publică a Județului 

Bacău, situata in Onești, str. Adrian Păunescu  nr. 1, în favoarea Protoieriei Onești; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 187/28.09.2018 s-a aprobat trecerea 

unor imobile din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al comunei 

Ghimeș-Făget; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 238/17.12.2018 s-a aprobat 

cumpărarea imobilului „Casa Vasile Alecsandri”, înscris în Lista monumentelor istorice 

la poziția 129, având codul BC-II-m-A-00763; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 240/17.12.2018 s-a aprobat intrarea în 

domeniul public a bunurilor rezultate în urma efectuării lucrărilor de investiții 

„Amenajarea beciului și a curții interioare la Casa memorială George Bacovia”; 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 241/17.12.2018 s-a constatat stingerea 

dreptului de proprietate publică a Județului Bacău asupra bunului imobil Clădire baracă 

– C2, situat în comuna Răcăciuni, județul Bacău și modificarea contractului de 

administrare nr. 10315/24.07.2013 / 4263/24.07.2013 încheiat cu Consiliul Local 

Răcăciuni. 

Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Legii contabilităţii nr. 

82/1991, republicată, în baza Dispoziţiei nr. 627/28.09.2018 emisă de către Preşedintele 

Consiliului Judeţean Bacău au fost inventariate bunurile din domeniul public şi privat al judeţului. 
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Compartiment managementul calității 

Managementul calității 

În cursul anului 2018, în vederea recertificării Sistemului de Management al Calității 

conform cerințelor noilor standarde SR EN ISO 9001:2015 cât și a Sistemului de Management 

de Mediu conform cerintelor standardului SR EN ISO 14001:2015 obținute de la Organismul de 

Certificare ALPHA CERT, s-a desfășurat auditul de recertificare  al sistemului.  

Conform Raportului de audit al sistemului de Management al Calității și de Mediu, emis de 

către Organismul de Certificare ALPHA CERT, care s-a efectuat prin eșantionare, s-a demonstrat 

că 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 si SR EN ISO 

14001:2015. 

Controlul intern managerial  

În calitate de Ordonator principal de credite, am urmărit respectarea prevederilor Ordinului 

nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. 

Sistemul de control intern managerial prin activitatea desfășurată în anul 2018, a urmarit 

ca fondurile publice gestionate să fie utilizate în conditii de legalitate, regularitate, eficientă și 

economicitate. În cursul anului 2018 comisia a elaborat/avizat şi supus aprobării Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Bacău, următoarele; 

- Programul de dezvoltare a S.C.I.M, pentru anul 2018, nr. 22077/19.12.2017; 

- Plan pentru implementarea măsurilor control, an 2019 nr. 20524/14.12.2018; 

- Obiectivele generale ale C.J.B. și declarația privind politica în domeniul calității și 

mediului număr de înregistrare 3554/22.02.2018 

- Dispoziția 672/06.11.2018 privind constiuirea Echipei de gestionare a riscurilor 

(E.G.R.) la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău; 

- Inventarul activităților procedurabile, număr de înregistrare 7324/19.04.2018; 

- Inventarul circumstanțelor care conduc la întreruperea activității, număr de înregistrare 

5980/28.03.2018; 

- Lista obiectivelor specifice și indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, 

număr de înregistrare 5961/28.03.2018; 

- Raport semestrial privind stadiul implementării Programului de dezvoltare a Sistemului 

de control intern managerial, număr de înregistrare 14382/07.08.2018. 

- Plan de continuitate privind asigurarea măsurilor necesare continuității activității 

aparatului propriu al Consiliului Județean Bacău, număr de înregistrare 

8668/16.05.2018 

- Dispoziția privind stabilirea responsabililor cu riscurile, număr de înregistrare 

671/06.11.2018 

- Dispoziția privind numirea / actualizarea responsabililor cu abaterile, număr de 

înregistrare 285/30.03.2018; 

- Registrul Riscurilor revizuit la data de 10.12.2018, număr de înregistrare 

20524/10.12.2018 
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- Raport anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul 

aparatului propriu al Consilului Județean Bacău, număr de înregistrare 

23304/14.12.2018 

- Raport anual privind stadiul implementării Programului de Control Intern Managerial 

pentru anul 2018, număr de înregistrare 23731/19.12.2018 

- Raport anual privind abaterile înregistrate la data de 31.12.2018 in cadrul C.J. Bacău, 

număr de înregistrare 23744/19.12.2018 

În cursul anului 2018, au fost elaborate și/sau actualizate o serie de proceduri operaționale 

și de sistem: 

Proceduri operaționale elaborate 

- P.O. 22 privind „Acordarea contribuțiilor pentru personalul neclerical din unitățile de 

cult religios”; 

- P.O. 61 privind „Organizarea concursului de management pentru instituțiile publice de 

cultură aflate în subordinea C.J. Bacau”; 

- P.O. 63 privind „Protecția informațiilor clasificate”; 

- P.O. 64 privind „Asigurarea urmăririi în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea 

publică sau privată a judetului”; 

- P.O. 65 privind „Asigurarea legăturii dintre C.J. Bacău și A.D.I.B., S.C. C.R.A.B. S.A. 

în scopul gestionării și monitorizării serviciului de alimentare cu apă și canalizare din 

Județul Bacău”; 

- P.O. 66 privind „Înregistrarea în evidenta contabilă a creanțelor, debitelor și creditelor 

bugetului local”; 

- P.O. 67 privind „Supravegherea instalațiilor/echipamentelor și a personalului 

deservent ce intra sub incidența ISCIR, de către RSVTI”; 

- P.O. 68 privind „Evaluarea anuală a managementului instituțiilor publice de cultură, 

aflate sub autoritatea C.J. Bacău”; 

- P.O. 70 privind „Implementarea proiectelor pentru realizarea de obiective de investiții 

în baza asocierii C.J. cu alte autorități ale administrației publice”; 

- P.O. 71 privind “Activitățile necesare în vederea pregătirii, desfășurării și finalizării 

ședintelor C.J. Bacău”. 

Proceduri operaționale revizuite 

- P.O. 08 privind „Fundamentarea, elaborarea și aprobarea Bugetului de Venituri si 

Cheltuieli al Județului Bacău”; 

- P.O. 14 privind „Perfecționarea și formarea profesională pentru personalul din aparatul 

de specialitate al C.J. Bacău”; 

- P.O. 36 privind „Programarea, modificarea si efectuarea concediilori de odihna”; 

- P.O. 44 privind „Întocmirea notelor contabile și a balanței de verificare aferente 

veniturilor”. 

Proceduri de sistem elaborate 

- P.S. 01 privind “Împlementarea standardului 10 Supravegherea și gestionarea 

abaterilor”; 
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- P.S. 19 privind “Completarea si depunerea declaratiilor de avere si interese”; 

- P.S. 20 privind “Evaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul C.J. 

Bacău”; 

- P.S. 22 privind “Registrul Riscurilor”. 

Proceduri de sistem revizuite 

- P.S. 04 privind “Organizarea și exercitarea controlului intern / managerial inclusiv 

controlul financiar preventiv în cadrul C.J. Bacău”; 

- P.S. 09 privind “Implementarea standardului 7 – Monitorizarea performanțelor”; 

- P.S. 12 privind “Elaborarea procedurilor”; 

- P.S. 13 privind “Implementarea standardului “informarea si comunicarea” în cadrul C.J. 

Bacău”; 

- P.S. 15 privind “Redactarea adreselor / documentelor de răspuns către instituțiile 

(guvernamentale, neguvernamentale) și cetațeni”; 

- P.S. 16 privind “Controlul informațiilor documentate”; 

- P.S. 17 privind “Auditul intern”; 

- P.S. 18 privind “Neconformitățile și acțiunile corective”; 

- P.S. 21 privind “Managementul riscurilor”; 

- P.S. 23 privind “Regulamentul de organizare și funcționare al echipei de gestionare a 

riscurilor”. 

Proceduri de sistem de mediu revizuite 

- P.S.M. 01 privind “Obligații de conformare”; 

- P.S.M. 02 privind “Comunicare”; 

- P.S.M. 03 privind “Gestionarea deșeurilor”; 

- P.S.M. 04 privind “Aspecte de mediu”; 

- P.S.M. 05 privind “Monitorizări de mediu”; 

- P.S.M. 06 privind “Pregatirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”; 

- P.S.M. 07 privind “Planificarea operațională și control”; 

- P.S.M. 08 privind “Evaluarea conformării”. 
 

Pentru anul 2019 direcția economică și managementul calității și-a propus următoarele 

obiective: 

 Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; 

 Repartizarea creditelor bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele 

instituţiilor subordonate; 

 Urmărirea modului de realizare a veniturilor; 

 Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare 

aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat; 

 Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor 

financiare asupra situaţiei partimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare; 

 Organizarea activității de evidenţă şi administrarea patrimoniului public şi privat al 

judeţului, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

 Menținerea un sistem de management integrat calitate-mediu în conformitate cu 

cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 
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6. Direcţia achiziţii publice, contracte 

Direcția achiziții publice, contracte 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, 

monitorizarea derulării contractelor, precum și realizarea programului de informatizare. 

Managementul organizațional  

Direcția achiziții publice, contracte are urmatoarea structură organizatorică: 

 Serviciul achiziții publice, care include și Compartimentul de monitorizare, derulare 

contracte, 

 Serviciul informatizare. 

Managementul resurselor umane 

 Serviciul achiziții publice are prevăzut în organigramă un număr de 12 posturi, cu 

precizarea că sunt ocupate un număr de 7 posturi; 

 Compartimentul de monitorizare, derulare contracte are prevăzut în organigramă 

un număr de 3 posturi, cu precizarea că niciun post nu este ocupat; 

 Serviciul informatizare are prevăzut în organigramă un număr de 8 posturi, cu 

precizarea că sunt ocupate un număr de 4 posturi. 

Atribuțiile Serviciului achiziții publice: 

a. elaborează strategiile de contractare în conformitate cu prevederile Legii nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

b. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei 

de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de 

concurs; 

c. 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; 

d. elaborează şi transmite anunţurile de intenţie, de participare, de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică sau concesiune şi celelalte documente către 

Monitorul Oficial al României, 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; 

e. comunică ofertanţilor rezultatele participării la procedura de achiziţie publică sau 

concesiune; 

f. asigură şi gestionează corespondenţa cu autorităţile publice care au atribuţii în 

monitorizarea achiziţiilor publice, potrivit legii; 
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g. întocmeşte şi gestionează dosarul achiziţiilor publice şi concesiunilor cu 

respectarea procedurilor legale şi dispoziţiilor ordonatorului principal de credite; 

h. colaborează cu Serviciul juridic, documentare, reglementări în derularea tuturor 

etapelor procedurale privind contractele de achiziţii şi concesiune în care Consiliul 

Judeţean Bacău este parte; 

i. întocmește Raportul privind îndeplinirea obligațiilor contractuale pe baza Proceselor 

verbale de recepție/predare-primire transmise de compartimentele de specialitate 

care au urmărit derularea contractelor; 

j. 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; 

k. 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; 

l. 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; 

m. elaborează strategia anuală de achiziție publică și programul anual al achizițiilor pe 

baza necesităților și priorităților identificate la nivelul Consiliului Județean Bacău; 

n. operează modificări sau completări ulterioare în strategia anuală de achiziție publică 

și în programul anual al achizițiilor, când situația o impune; 

o. asigură aplicarea și finalizarea tuturor procedurilor de achiziție publică; 

p. colaborează cu toate direcțiile și serviciile de specialitate pentru rezolvarea 

problemelor legate de procedurile de atribuire; 

q. urmărește și asigură respectarea prevederilor legale, la desfășurarea procedurilor 

privind păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora; 

r. participă la inițierea și întocmirea dispozițiilor președintelui Consiliului Județean 

Bacău pentru reglementarea activităților date în competența serviciului; 

s. asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate conform actelor 

normative în vigoare; 

t. îndeplinirea operațiunilor legate de denunțarea unilaterală/ rezilierea / încetarea 

contractelor; 

u. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de 

autoritatea deliberativă/executivă. 

Atribuțiile Compartimentului monitorizare, derulare contracte: 
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a. 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. 

b. evidența achizițiilor directe de produse, de servicii și lucrări ca parte a strategiei 

anuale de achiziții publice; 

c. participarea la elaborarea și semnarea actelor izvorâte din eventualele modificări 

contractual. 

Atribuțiile Serviciului informatizare: 

a. coordonează metodologic realizarea programului de informatizare la nivelul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, în raport cu strategia naţională, 

normele legale şi hotărârile Consiliului Judeţean; 

b. asigură managementul infrastructurii IT&C, analizează periodic nivelul şi calitatea 

mijloacelor informatice din dotarea instituţiei (calculatoare, imprimante, programe, 

licenţe ş.a) şi face propuneri în raport cu reglementările în vigoare, volumul şi 

complexitatea activităţilor care se desfăşoară în instituţie, cu determinarea 

punctelor critice (activităţi complexe neinformatizate sau resurse informatice 

neutilizate) care necesită abordare urgentă; 

c. propune dotarea instituţiei cu mijloace informatice performante, întocmește caietele 

de sarcini pentru achiziţionarea de echipamente şi tehnică de calcul şi produse-

program,  participă la achiziţia, recepţia, testarea şi integrarea acestora în structura 

operaţională internă, sau, după caz, scoaterea din uz a celor uzate fizic şi moral;  

d. informează factorii în drept asupra necesităţii efectuării controlului tehnic pentru 

optimizarea regimului de funcţionare, formulează propuneri pentru buna funcţionare 

a mijloacelor informatice existente, acordă asistenţă de specialitate pentru 

optimizarea fluxurilor informatice la nivelul compartimentelor funcţionale; 

e. gestionează licenţele, manualele, kit-uri de instalare pentru programele de 

calculator în regim de licenţiere şi asigură manualele de utilizare pentru programele 

proiectate în instituţie; 

f. configurează şi întreţine reţeaua de calculatoare a instituţiei şi asigură facilităţile 

legate de comunicarea controlată a datelor între calculatoarele din reţea, 

simultaneitatea la comunicarea de date, controlul tipăririi de la mai multe 

calculatoare pe o singură imprimantă; 

g. instalează, configurează staţii de lucru, imprimante, scannere şi alte echipamente 

și configurează echipamente de reţea; 

h. asigură securitatea informaţiilor şi protecţia împotriva alterării şi distrugerii acestora 

prin accesul controlat prin user și parolă, alocarea de drepturi de utilizator, 

efectuarea automată de copii de rezervă; 

i. constituie şi întreţine băncile de date proprii instituţiei şi implementează metode 

moderne de utilizare a acestora pe bază de plasare centralizată de date pe servere; 

j. activează elementele care permit comunicaţia electronică a datelor prin 

configurarea căsuţelor de poştă electronică pe calculatoarele desemnate din cadrul 

instituţiei; 

k. administrează portalul oficial al Consiliului Judeţean Bacau, www.csjbacau.ro;  
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l. coordonează activitatea de definire de proceduri şi instrucţiuni de lucru specifice 

activităţii de informatizare, a lucrului cu echipamentele IT, securitatea datelor etc.; 

m. coordonează activitatea de instruire a personalului în utilizarea tehnicii de calcul şi 

a aplicaţiilor informatice; 

n. asigură legătura cu partenerii furnizori de echipamente de calcul şi de produse 

program; 

o. participă la analiza activităţilor serviciilor în vederea proiectării aplicaţiilor necesare 

informatizării; 

p. coordonează activitatea de service calculatoare şi imprimante din cadrul instituției;  

q. colaborează cu celelalte direcţii şi servicii, în vederea realizării proiectelor care 

implică consultanţă şi expertiză de specialitate în domeniul tehologiei informaţiei; 

r. asigură suportul necesar în activitatea de culegere de date, birotică, 

tehnoredactarea documentelor şi formularelor, salvarea datelor introduse; 

s. coordonează testarea aplicaţiilor informatice din punct de vedere funcţional (la nivel 

informatic) şi colaborează cu celelalte departamente din instituţie pentru 

exploatarea aplicaţiilor software integrate implementate; 

t. asigură consultanţă de specialitate pentru exploatarea echipamentelor şi aplicaţiilor 

informatice; 

u. coordonează activitatea de analiză a cerinţelor utilizatorilor pentru implementarea 

de funcţionalităţi ale aplicaţiilor informatice implementate precum şi activitatea de 

analiză a cerinţelor utilizatorilor pentru crearea de noi aplicaţii informatice şi testare 

aplicaţii informatice. 

v. participă la acţiunile institutiei având relevanţă informaţională; 

w. îndeplineşte şi alte atribuţii în legătură cu specificul activităţii compartimentului. 

Proiecte finalizate în anul 2018 sau aflate în etapa de implementare 

În anul 2018, Serviciul achiziţii publice a participat la planificarea şi pregătirea realizării 

achiziţiilor publice, elaborând strategia  anuală de achiziție publică și programul anual al 

achizițiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor  comunicate de direcţiile de specialitate şi 

creditelor bugetare aprobate.  

A elaborat documentaţiile de atribuire (caiete de sarcini, fişe de date a achiziţiilor, contracte 

etc.) pentru prezentarea ofertei, 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 SEAP, în conformitate cu prevederile legale privind 

achiziţiile publice de produse pentru consumul curent, servicii privind elaborarea de documentaţii 

tehnico-economice, servicii de publicitate şi lucrări. 

Serviciul achiziţii publice a fost implicat în următoarele proiecte finanţate din fonduri 

structurale: 

 Proiectare și execuție pentru obiectivul „Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: 

Neamț-Bacău, DJ 207D (limita județ Neamț – Traian –DN 2F, km 28+000 – 50+254), 

DJ 241 (limita județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 

83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114)”, cod SMIS 
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112047 – procedură ce contine 3 loturi, care a fost inițiată prin transmiterea unui anunț 

de participare – achiziție în evaluare; 

 Servicii de publicitate și promovare ȋn cadrul proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa 

Rutieră Strategică 3: Neamț-Bacău, DJ 207D (limita județ Neamț – Traian –DN 2F, km 

28+000 – 50+254), DJ 241 (limita 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, cod SMIS 112047  – achiziție finalizată; 

 Servicii de audit financiar finanțate prin programul de finanțare POR „Regiunea Nord-

Est- Axa rutieră strategică 3 Neamț - Bacău, cod SMIS 112047 – achiziție finalizată; 

 Furnizare echipamente periferice – copiator A4-Multifunctional Konica Minolta bizhub 

C3110, în cadrul proiectului „PRO-INTEGR – consolidarea integrității, vulnerabilității și 

riscurilor de corupție în administrația publică din județul Bacău”, cod SIPOCA/SMIS 

429/118515 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, 

POCA/125/2/2 – achiziție finalizată; 

 Furnizare consumabile pentru echipa de management (hartie A4 reciclată -

xerografică) din cadrul proiectului" „PRO-INTEGR – consolidarea integrității, 

vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică din județul Bacău”, cod 

SIPOCA/SMIS 429/118515 finanțat prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, POCA/125/2/2 – achiziție finalizată; 

 Furnizare mijloace fixe-mijloc de transport în cadrul proiectului: „PRO-INTEGR – 

consolidarea integrității, vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică 

din județul Bacău”, cod SIPOCA/SMIS 429/118515 finanțat prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/125/2/2 – achiziție finalizată; 

 Servicii de elaborare proceduri anticorupție pentru proiectul „PRO-INTEGR 

consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în 

administrația publică din județul Bacău", cod SIPOCA 429/MySMIS 2014/118515 

finanțat prin programul POCA 2014-2020 – achiziție finalizată; 

 Servicii de elaborare sondaj de opinie în cadrul proiectului: „PRO-INTEGR – 

consolidarea integrității, vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică 

din județul Bacău”, cod SIPOCA/SMIS 429/118515 finanțat prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/125/2/2 – achiziție finalizată; 

 Servicii realizare materiale de informare și publicitate pentru proiectul „PRO-INTEGR 

consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în 

administrația publică în județul Bacău" în cadrul programului POCA 2014-2020 – 

achiziție în derulare; 

 Achiziționare mijloace fixe pentru echipa de management (echipamente IT: imprimantă 

A3 -1 buc., laptop - 2 buc.) pentru proiectul „PRO-CERTIF - dezvoltarea și utilizarea 

sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană în cadrul 

programului POCA 2014-2020 - MySMIS 461/119613 – achiziție finalizată; 

 Achiziționare materiale consumabile (hârtie reciclabilă - 60 topuri, cartușe toner - 3 

kituri) pentru proiectul „PRO-CERTIF - dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a 

managementului calității în administrația publică băcăuană în cadrul programului 

POCA 2014-2020 - MySMIS 461/119613 – achiziție finalizată; 
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 Servicii de realizare materiale de informare și publicitate pentru proiectul 

„PRO-CERTIF - dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în 

administrația publică băcăuană în cadrul programului POCA 2014-2020 - MySMIS 

461/119613 – achiziție finalizată; 

 Servicii de organizare cursuri de formare pentru proiectul „PRO-CERTIF - dezvoltarea 

și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană 

în cadrul programului POCA 2014-2020 - MySMIS 461/119613 – achiziție finalizată; 

 Proiectare și execuție lucrări de reabilitare și modernizare DJ 241B, Pădureni-

Godovana, km 2 + 370 – 17 + 800, județul Bacău proiect finanțat prin PNDL – achiziție 

în derulare; 

 Proiectare şi asistenţă tehnică precum şi pentru execuție lucrări de reabilitare și 

modernizare DJ 252C, KM 8+022÷23+088, Tătărăști-Corbasca, jud. Bacău proiect 

finanțat prin PNDL – achiziție în derulare; 

 Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiții: 

Modernizarea DJ 243B, KM 33+900-48+900, Motoșeni-Stănișești, Jud. Bacău proiect 

finanțat prin PNDL – achiziție în derulare; 

 Proiectare şi asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investitii: 

Modernizarea DJ 252A KM 7+450 - 14+856, Horgești-Răcătau de Jos, jud Bacău 

proiect finanțat prin PNDL – achiziție în derulare. 

Prin serviciul de specialitate, în anul 2018 Consiliul Judeţean Bacău a atribuit contracte de 

furnizare, servicii şi lucrări, după cum urmează: 

 Carburanţi auto – benzină şi motorină; 

 Furnizare, transport și distribuție fructe (mere), lapte, produse lactate și produse de 

panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și 

gimnazial de stat și particular din județul Bacău, pentru semestrul I al anului școlar 

2018-2019 în cadrul Programului pentru școli al României; 

 Publicarea anunţurilor de convocare - şedinţe ale Consiliului Județean Bacău în ziarul 

local Deşteptarea; 

 Servicii de producție audio-video cu privire la desfăşurarea şedinţelor Consiliului 

Judeţean Bacău; 

 Achiziționare de produse necesare desfășurării activității Consiliului Județean Bacău: 

autoturisme; produse de papetărie; tonere și cartușe pentru imprimante și copiatoare; 

materiale de curățenie; echipamente IT; 

 Procurare și montaj uși decorative la obiectivul de investiții Catedrala Ortodoxă 

„Înălțarea Domnului” Bacău; 

 Servicii de tipărire Monitorul Oficial al Județului; 

 Servicii specializate de pază și protecție la CMJ Bacău; 

 Servicii de diriginție de șantier la obiectivul de investiții „Catedrala Ortodoxă Înălțarea 

Domnului" Bacău; 

 Servicii de diriginție de șantier pentru lucrările de punere în siguranță a imobilului Casa 

nr. 2 din municipiul Bacău str. H. Coandă nr. 2 (arhivă+spații de depozitare+birouri); 
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 Servicii de evaluare active fixe corporale de natura terenurilor și construcțiilor din grupa 

I care aparțin domeniului public și privat al Județului Bacău; 

 Servicii de proiectare privind elaborarea unor documente tehnico-economice pentru 

RK Clădire C19 Centru de servicii și producție software pentru IMM-uri - Corp A; 

 Servicii de elaborare studii pentru obiectivul „Noua bibliotecă județeană"; 

 Servicii de realizare materiale necesare desfășurării activităților în cadrul proiectelor 

dedicate Centenarului Marii Uniri; 

 Lucrări de punere în siguranță a imobilului Casa nr. 2 din municipiul Bacău str. H. 

Coandă nr. 2 (arhivă+spații de depozitare+birouri); 

 Execuție lucrări construcții și instalații la obiectivul de investiții Catedrala Ortodoxă 

Înălțarea Domnului Bacău - rest de executat; 

 Lucrări de reparații și întreținere la obiectivele Celula 2 Bacău, Complex Deșeuri 

Onești, Stație de transfer Berești Tazlău, stație de transfer Găiceana, achiziționate în 

cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul 

Bacău; 

 Lucrări de reparații și igienizări interioare la clădirea în care își desfășoară activitatea 

Consiliul Județean Bacău; 

 Lucrări de reparații și modernizare Sala de pregătire sediu CZPPC Bacău. 

Proiecte în elaborare 

 Execuție lucrări reabilitare și modernizare infrastructură rutieră privind realizarea 

obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare DJ 123, limita județ Harghita - Valea 

Uzului – Dărmănești - DN 12A județul Băcău (sector de drum studiat de la Km 44+800 

- la Km 51+100, pe o lungime de 6,3 Km) proiect finanțat prin PNDL; 

 Proiectare și execuție de lucrări la obiectivul de investiții Reparații capitale Clădire 

Centru - C11 proiect finanțat prin PNDL; 

 Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare și modernizare DJ 117 

Poduri km 17+000-21+180, județul Bacău, proiect finanțat prin PNDL; 

 Servicii de supervizare a lucrărilor aferente contractului Proiectare și execuție a 

lucrărilor DJ 207 D (limita județ Neamț – Traian - DN 2F, km 28+000-50+254), DJ 241 

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

A (Izvoru Berheciului-Secuieni km 64+250-km-78+114)” pentru proiectul POR 

„Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 3: Neamț -Bacău- cod SMIS 112047. 
 

Totodatã, serviciul a monitorizat derularea contractelor de achiziţie publică, a întocmit 

raportul anual privind contractele atribuite şi a transmis la ANAP rapoartele privind îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale de către operatorii economici şi a realizat gestionarea dosarelor 

achiziţiilor publice. 
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7. Direcţia juridică şi administraţie publică locală 

Direcția juridică și administrație publică locală este compartimentul de specialitate al 

Consiliului Județean Bacău prin intermediul căruia autoritatea publică județeană realizează 

atribuțiile consiliului județean prin care se asigură legalitatea actelor autorității publice județene și 

ale aparatului de specialitate al acestuia, se asigură consultanță juridică autorităților administrației 

publice locale din județ, precum și instituțiilor publice aflate sub autoritatea consiliului județean, 

documentarea pentru activitatea consilierilor județeni, realizarea atribuțiilor privind relațiile cu 

publicul și transparență decizională și coordonare a activității autorităților locale din județul Bacău. 

Prin atribuțiile ce i-au fost conferite, direcția juridică a urmărit asigurarea legalității în 

activitatea decizională a consiliului județean și a președintelui acestuia, pregătirea și 

desfășurarea ședințelor 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.  

Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, direcția a colaborat cu celelalte direcții, servicii și 

compartimente de specialitate 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, 

documentare și reglementări, Serviciul relații cu publicul și administrație publică locală, 

Compartimentul Monitorul Oficial și transparență decizională și Compartimentul coordonare a 

activității consiliilor locale. 

 

În perioada ianuarie – decembrie 2018, Direcția juridică și administrație publică locală, prin 

intermediul serviciilor și compartimentelor din subordine, a desfășurat următoarele activități: 

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

organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău pe trei 

domenii: Serviciul juridic, documentare și reglementări, Compartimentul de lucru consilieri 

județeni și Arhiva. 

1. În domeniul de activitate al Serviciului juridic, documentare și reglementări, s-au 

desfășurat următoarele activități: 

 asistență juridică și reprezentare în instanțe, întocmind totodată și actele procesuale 

necesare, într-un număr total de 80 dosare (civile, contencios-administrativ, 

comerciale), dosare proprii în care Consiliul Județean Bacău sau instituțiile aflate în 

subordinea Consiliul Județean Bacău au fost parte; 

 s-au formulat răspunsuri la un număr de 113 adrese externe; 

 s-a răspuns unui număr de 76 adrese interne formulate de: Direcția economică și 

managementul calității, Direcția tehnic – investiții și lucrări publice, Direcția resurse 

umane, management, Direcția dezvoltare durabilă, Structura Arhitect-Șef, 

Compartiment audit public intern și Direcția achiziții publice, contracte; 

 s-a răspuns la 7 adrese către Instituția Prefectului – județul Bacău;  
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 s-au promovat 10 proiecte de hotărâri de guvern; 

 s-au promovat 257 hotărâri de consiliu județean și 737 de dispoziții ale președintelui 

Consiliului Județean Bacău; 

 s-a asigurat verificarea legalității actelor administrative elaborate de direcțiile și 

serviciile din cadrul Consiliului Județean Bacău; 

 juriștii 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; 

 implicarea direcției în derularea contractelor având ca obiect finanțări 

nerambursabile conform Legii nr. 350/2005. 

S-a răspuns nenumăratelor solicitări pentru consultanță juridică formulate de  instituțiile 

publice din subordinea Consiliului Județean Bacău, precum și de direcțiile și serviciile din cadrul 

Consiliului Județean Bacău. 

Totodată, ca urmare a verificărilor administrative realizate de diferite organisme și autorități 

publice cu competențe în domeniul verificării implementării programelor de dezvoltare europene 

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.  

2. În domeniul de activitate al Compartimentului de lucru cu consilieri județeni: 

 S-a asigurat publicarea convocării ședințelor Consiliului Județean Bacău în presa 

locală și pe site, precum și convocarea telefonică și în scris a consilierilor județeni 

la ședințele Consiliului Județean Bacău și la ședințele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Bacău. 

 S-a asigurat realizarea de servicii de informare a publicului cu privire la 

desfășurarea ședințelor Consiliului județean, pe posturile locale de televiziune, prin 

solicitarea acestora de a participa la ședințe de consiliu, totodată făcându-se 

informări despre data și locul desfășurării ședințelor. 

 Pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a ședințelor de consiliu județean și a 

comisiilor de specialitate au fost multiplicate și îndosariate în mape aproximativ 

3.000 de pagini, reprezentând materiale de studiu. Totodată, consilierii județeni au 

primit spre studiu materialele de ședință pe e-mail și pe suport electronic (tablete). 

 În anul 2018 au avut loc 24 de ședințe ale Consiliului Județean Bacău din care 12 

au fost ședințe ordinare și 12 au fost ședințe extraordinare. Prezența consilierilor la 

ședințele consiliului județean a fost de 98,8%. 

 În cadrul celor 24 de ședințe ale Consiliului Județean Bacău au fost adoptate 257 

de hotărâri care au fost afișate pe site-ul consiliului județean și au fost comunicate 

Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității acestora. Cele 257 de 

hotărâri au reușit să reglementeze întreaga paletă de atribuții date de lege în 

competența consiliului județean, sintetizate, după cum urmează: 

 adoptare/suplimentare buget; 

 rectificare buget; 
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 acordare premii pentru performanțe deosebite, premiu de excelență, titlu 

„Cetățean de Onoare al județului Bacău“; 

 stabilirea unor taxe și tarife, altele decât cele din Codul fiscal; 

 modificarea, completarea sau revocarea totală sau parțială a unor hotărâri 

ale Consiliului județean adoptate anterior; 

 aprobare organigrame, stat de funcții și regulamente de organizare şi 

funcționare ale aparatului de specialitate și ale unităților subordonate 

Consiliului județean; 

 modificarea regimului juridic al unor terenuri și imobile; 

 aprobare, retragere licențe de traseu; 

 aprobare sau modificare de „Programe de transport persoane prin servicii 

regulate”; 

 aprobarea unor studii de fezabilitate; 

 aprobare și finanțare de programe, proiecte și acțiuni culturale; 

 alte probleme curente. 

Din cele 257 de hotărâri adoptate de Consiliul Județean Bacău, 21 de hotărâri au necesitat 

aducerea la cunoștință publică prin afișare la afișierul Consiliului Județean Bacău. Totodată, a 

fost asigurată posibilitatea de consultare a tuturor hotărârilor adoptate precum și a proceselor 

verbale ale ședințelor consiliului județean prin publicarea acestora pe site-ul propriu: 

www.csjbacau.ro. 

În anul 2018 au fost emise 737 de dispoziții cu caracter normativ și cu caracter individual 

din care 14 au fost afișate la afișierul Consiliului județean, necesitând aducerea la cunoștință 

publică. 

Pentru buna desfășurare a activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Bacău s-a asigurat consultarea și multiplicarea documentelor originale aflate în păstrarea 

compartimentului (hotărâri, expuneri de motive, rapoarte și documentațiile aferente hotărârilor, 

dispoziții și referate aferente dispozițiilor). 

Din multitudinea problemelor soluționate prin dispoziții, enumerăm: convocarea ședințelor 

de consiliu județean; constituirea unor comisii (de examinare, de licitație, de recepție, de preluare, 

de predare-primire); angajarea, reangajare de personal; acordarea de sporuri de vechime; 

modificarea sau revocarea unor dispoziții adoptate anterior; admiterea schimbării pe cale 

administrativă a numelui sau prenumelui unor persoane; constituirea sau modificarea 

componenței comisiilor de implementare a unor proiecte. 

Au fost primite, înregistrate, multiplicate și expediate celor vizați în termenele prevăzute 

de lege, cele 257 hotărâri adoptate și cele 737 dispoziții emise. 

Au fost pregătite pentru arhivare și predate la arhiva consiliului județean dispozițiile 

președintelui Consiliului Județean Bacău și celelalte documente specifice activității 

compartimentului, aferente anului 2016. 

3. Activitatea din domeniul secretariat, registratură, arhivă: 

 S-a primit și înregistrat corespondență primită de la unități subordonate, societăți 

comerciale, primării, consilii județene, consilii locale, poștă specială, ministere și 

instituții din țară.  

http://www.csjbacau.ro/
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 S-a repartizat corespondența pe direcțiile Consiliului Județean Bacău sau unități 

subordonate, primită cu rezoluție de la președintele, vicepreședinții consiliului 

județean și administratorul public. 

 S-a trimis corespondență Consiliului Județean la unități subordonate prin poștă 

civilă, unele recomandate și unele cu confirmare de primire și prin poștă specială. 

 S-au distribuit monitoarele oficiale, presa locală și centrală personalului de 

conducere și direcțiilor Consiliului Județean. 

 Au fost ștampilate bonurile de benzină și foile de parcurs ale serviciului 

administrativ-transport, precum și actele administrative și adresele semnate de 

vicepreședinții consiliului județean. 

 Până la sfârșitul anului 2018 s-au înregistrat un număr de 14900 adrese. 

 Au fost eliberate adeverințe privind sporul de vechime, salarizarea și alte sporuri cu 

caracter permanent, la solicitările venite din partea cetățenilor sau a altor instituții 

(Prefectură, Arhivele Statului etc. ce au redirecționat petițiile din partea cetățenilor, 

spre rezolvare, Consiliului Județean Bacău). 

 S-au eliberat copii după documentele existente în arhiva instituției: decrete de 

expropriere, decizii, planuri de situație, autorizații de construire, hotărâri, dispoziții 

etc. la solicitarea persoanelor și instituțiilor care s-au adresat în scris, și s-a formulat 

răspuns la un număr de 64 adrese. 

 Au fost oferite spre consultare, la solicitarea personalului din cadrul Consiliului 

Județean Bacău, documentele deținute și s-au făcut copii după documentele 

solicitate. 

 S-a primit în arhiva instituției, fondul arhivistic din partea unor direcții (economică și 

managementul calității, resurse umane, management, urbanism), iar în baza 

nomenclatoarelor au fost verificate, legate, etichetate și arhivate la fondul arhivistic 

respectiv. 

 S-a efectuat serviciul de distribuire al corespondenței Consiliului Județean la 

unitățile din subordine sau la alte instituții; 

 S-a dus și adus corespondență, plicuri, colete de la Oficiul poștal nr. 1 Bacău. 

 

II. Activitatea Serviciului relații cu publicul și administrație publică locală este 

structurată pe două domenii: relații cu publicul și administrație publică locală și soluționarea 

problemelor ridicate de cetățeni în scrisori și în audiențe. 

1. În domeniul relațiilor cu publicul și administrație publică locală: 

Prin Serviciul relații cu publicul și administrație publică locală se asigură atât informarea 

operativă a cetățenilor privind activitatea desfășurată în cadrul instituției, cât și modalitatea 

concretă de realizare a acestei activități în sensul transmiterii informațiilor solicitate. 

Astfel, la nivelul Consiliului Județean Bacău a fost înregistrat un număr de 47 de cereri 

privind informațiile de interes public. 

Toate solicitările au fost soluționate cu respectarea riguroasă a termenelor și a temeiurilor 

legale de soluționare ale acestora.  
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Întrucât solicitările privind informațiile de interes public au putut fi soluționate prin mijloacele 

de informare de care dispune Consiliul Județean Bacău (e-mail, fax, avizier, telefon tip linie verde, 

mass-media locală), activitatea din cadrul compartimentului de specialitate nu a necesitat 

cheltuieli care să depășească sumele alocate prin bugetul Consiliului Județean Bacău. 

Un număr semnificativ de cetățeni au solicitat relații prin telefon, fax, e-mail, nemaifiind 

necesară deplasarea acestora la sediul autorității noastre. 

Trebuie să menționăm că nu s-a înregistrat nici o acțiune în contencios administrativ 

privind dreptul la informațiile publice sau refuzul de a soluționa vreo petiție.  

2. Activitatea privind soluționarea problemelor ridicate de cetățeni în scrisori și în 

audiențe: 

În spiritul asigurării unei relații directe și nemijlocite între cetățeni și autoritățile 

administrației publice, în cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean este organizat un 

compartiment distinct de Informare și Relații Publice prin intermediul căruia se realizează un 

serviciu public capabil să răspundă cât mai bine cerințelor cetățenilor, dar și standardelor Uniunii 

Europene în domeniu. Acest compartiment asigură înregistrarea petițiilor adresate direct 

Consiliului Județean Bacău și rezolvarea petițiilor transmise spre soluționare de către instituțiile 

centrale, sporind astfel încrederea cetățenilor față de instituțiile statului, precum și față de 

funcționarii publici care desfășoară activitatea în acest sector de activitate.  

O atenție deosebită se acordă activității de primire a cetățenilor în audiență la persoanele 

din conducerea consiliului județean precum și la secretarul județului, asigurându-se în 

permanență un climat de încredere și respect reciproc, corelând libertatea dialogului cu 

promovarea intereselor autorității. 

Conștientizând faptul că cetățenii au așteptări tot mai mari din partea autorității și o 

relaționare pe măsură, funcționarii acestui compartiment au ca preocupare permanentă 

soluționarea într-un termen cât mai scurt a petițiilor, fără a depăși termenul de 30 de zile, 

respectându-se astfel cu strictețe prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

A intrat în practica curentă și primirea cetățenilor în afara orelor de audiență de către 

secretarul județului și funcționarii Compartimentului relații cu publicul, pentru a facilita accesul 

celor care vin din localitățile mai îndepărtate ale județului și care depind de transportul în comun, 

eliminând astfel nivelul de nemulțumire al cetățenilor față de modul cum sunt tratați în instituțiile 

publice. 

Există o continuă preocupare pentru identificarea necesităților cetățenilor în raport cu 

autoritățile publice și pentru găsirea unor soluții viabile de îmbunătățire a relaționării dintre aceste 

două părți.  

Compartimentul acordă relații și prin telefon, creând premisele unei reale apropieri a unei 

anumite categorii defavorizate de cetățeni față de autoritatea publică județeană, referindu-ne în 

mod special la persoanele cu dizabilități, pentru care deplasarea la sediul autorității este 

realmente o problemă. Totodată, în întâmpinarea acestora, dar și a tuturor cetățenilor, 

funcționează o linie telefonică tip „linie verde”, cu apel gratuit pentru cetățenii județului, la care 

funcționarii compartimentului relații cu publicul răspund și acordă relații în domeniile care intră în 

competența Consiliului Județean. 
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Pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, statistic, activitatea de soluționare 

a petițiilor se prezintă astfel: 

 număr total de scrisori: 143 

o total scrisori locale: 114, din care, rezolvate: 111 

o total scrisori centrale: 29, din care, rezolvate: 29 

 număr total de audiențe: 243 

Au existat situații în care Consiliul Județean Bacău a fost sesizat în legătură cu probleme 

care nu țin de competența sa de rezolvare și atunci, respectându-se prevederile Ordonanței nr. 

27/2002, petițiile au fost transmise, în termenul legal, instituțiilor și autorităților competente pentru 

rezolvarea problemei sesizate, făcându-se cunoscut acest lucru și petentului. 

Persoanele care s-au prezentat în audiență au solicitat sprijinul autorității privitor la unele 

drepturi lezate de către conducerea unor instituții sau autorități, ajutoare financiare sau materiale 

pentru depășirea unor situații cu care se confruntă, demararea unor proceduri. În toate cazurile, 

au fost ascultați cu mare atenție și implicare, creându-se o atmosferă de respect reciproc, 

stabilindu-se un dialog real, deschis și constructiv. La finalul audienței cetățenii s-au declarat 

mulțumiți de faptul că problema lor și-a găsit rezolvare, în cele mai multe cazuri chiar în cadrul 

audienței. 

Deseori, în cazul în care problema semnalată nu a fost de competența consiliului județean, 

s-a luat legătura telefonic cu instituția sau autoritatea competentă, cu rugămintea ca petenții să 

fie primiți și, în măsura posibilităților, cu respectarea legislației, să se găsească rezolvare la 

problemelor acestora. 

Principalele probleme ridicate de cetățeni au vizat domenii ca protecție socială, protecția 

copilului, încadrarea într-un grad de handicap, urbanism, reabilitări drumuri, fond funciar, 

activitatea defectuoasă a autorităților locale. 

Activitatea de soluționare a cererilor și primirea cetățenilor în audiență s-a desfășurat în 

spiritul și litera legii, astfel încât nu s-a primit nicio reclamație administrativă și nu s-a înregistrat 

nicio cauză la instanța de contencios administrativ.  

Se urmărește permanent aplicarea codului de conduită al funcționarilor publici, pentru 

relaționarea cu cetățenii în conformitate cu standardele administrației publice, al cărui beneficiar 

final este cetățeanul. 

Activitatea de relații cu publicul se desfășoară în fiecare vineri cu program prelungit până 

la orele 18.30, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind combaterea 

birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare. 

Relația de colaborare cu autoritățile administrației publice locale din județ a făcut posibilă 

soluționarea în procent de 90% a problemelor ridicate de petenți în scrisori şi audiențe. 

Pentru viitor, una dintre preocupările principale este creșterea încrederii cetățenilor în 

instituțiile statului, creșterea nivelului de satisfacție de ambele părți, astfel încât societatea civilă 

să vadă în consiliul județean, dar și în alte autorități ale administrației publice din județ, o mai 

mare implicare și apropiere față de problemele de zi cu zi ale acestora, în contextul unei perioade 

de restricție bugetară și reformă administrativă. 

III. Activitatea Compartimentului Monitorul Oficial și transparență decizională: 

Compartimentul și-a început activitatea în luna septembrie 2006, în baza dispozițiilor art. 

2 din Ordonanța Guvernului nr. 75 din 28 august 2003, conform cărora la nivelul fiecărui județ, se 

înființează servicii publice de editare a monitoarelor oficiale. 
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Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților 

administrativ-teritoriale, actualizată, monitorul oficial al județului este publicația oficială care are 

ca obiect de activitate producția editorială, tipografică si de difuzare a actelor și documentelor 

emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale, președintele consiliului județean, 

prefect și serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale. 

În baza contractului de prestări servicii nr. 9261/29 din 25.05.2018, încheiat cu S.C. ProGo 

Office S.R.L., se asigură servicii de tipărirea Monitorului Oficial al Județului Bacău, trimestrial, iar 

numărul de exemplare se stabilește prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bacău.  

În anul 2018 au fost tipărite și publicate pe site-ul Consiliului Județean Bacău edițiile 1 și 2 

ale Monitorului Oficial al Județului Bacău. În prezent, se primesc Monitoare Oficiale editate de la 

un număr de 5 județe. Cele aferente anului 2017 au fost arhivate. 

Având în vedere atribuțiile compartimentului, s-a întocmit referatul privind fundamentarea 

bugetului, pentru anul 2019.  

Ca activitate, în anul 2018: 

 împreună cu Compartimentul de lucru consilieri județeni s-a asigurat pregătirea 

ședințelor de consiliu județean și transmiterea hotărârilor adoptate și a dispozițiilor 

emise; 

 s-a asigurat pregătirea pentru arhivare și predare la arhiva consiliului județean a 

dispozițiilor președintelui consiliului județean și a hotărârilor adoptate în Consiliul 

Județean în anii 2016 și 2017. 

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 12 proiecte de hotărâre, publicate pe site-ul propriu, la secțiunea 

Informații de interes public – Legea nr. 544, subsecțiunea Proiecte supuse dezbaterii publice. 
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8. Unitatea de implementare a proiectului 

„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” 

Consiliul Județean Bacău, în calitate de beneficiar, în baza contractului de finanțare nr. 

131826/11.04.2011 semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, implementeză proiectul „Sistem 

Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău ”- cod SMIS CSNR 27994:  

 finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007 – 2013; 

 axa prioritară: Axa 2 POS MEDIU „Dezvoltarea sistemelor de management integrat 

al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”; 

 fondul: FC/FEDR – FEDR; 

 domeniul de intervenție: DMI 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management 

integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor; 

 valoarea totală proiect (fără TVA): ~ 34 mil. euro, din care : ~ 27 mil. euro POS, ~ 7 

mil. Euro contribuție beneficiar. 
 

În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău a fost înființată Unitatea 

de Implementare a Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul 

Bacău” (UIP-SIMDS). 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un sistem durabil de gestionare al 

deşeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în judeţul Bacău, prin îmbunătăţirea 

serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea numărului de depozite neconforme existente, 

în conformitate cu practicile şi politicile UE. 

Principalele obiective ale proiectului: 

 asigurarea unei rate de colectare a deşeurilor de 100% în zonele urbane şi rurale; 

 promovarea colectării selective a deşeurilor reciclabile şi biodegradabile în 

conformitate cu cerinţele naţionale şi ale UE; 

 reducerea cantităţii de deşeuri depozitate; 

 închiderea şi reabilitarea a şase depozite municipale neconforme în scopul protejării 

mediului şi îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei;  

 depozitarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legale; 

 întărirea capacităţii tehnice şi manageriale a autorităţilor din judeţul Bacău în ceea ce 

priveşte implementarea şi operarea unui proiect de management integrat al deşeurilor 

cu finanţare internaţională; 

 sprijinirea autorităţilor locale în realizarea unei strategii eficiente în domeniul tarifelor, 

facturării şi colectării acestora; 

 creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la beneficiile rezultate din proiect 

 Proiectul constă în investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor, inclusiv închiderea 

depozitelor urbane neconforme. Proiectul este implementat de către Consiliul 

Judeţean Bacău, la nivelul întregului judeţ.  
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Componentele proiectului: 

 Componenta 1: Colectarea selectivă a deşeurilor (cuprinzând pubele şi containere 

pentru colectarea separată a materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile) 

şi unităţi de compostare individuală în gospodării 

 Componenta 2: Construirea celulei 2 a depozitului conform Bacău 

 Componenta 3: 

o Construirea unei staţii de sortare cu capacitatea de 14.000 t/an la Oneşti 

o Construirea unei staţii de compostare cu capacitatea de 8.500 t/an la Oneşti 

o Construirea a 3 staţii de transfer la Oneşti, Bereşti Tazlău, Găiceana (cu 

capacităţile de 35.000 t/an, 17.000 t/an, respectiv 5.000 t/an) 

 Componenta 4: Închiderea şi reabilitarea a 6 depozite urbane neconforme (Oneşti, 

Tg. Ocna, Comăneşti, Dărmăneşti, Moineşti, Buhuşi)  

 Componenta 5: Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de 

publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau 

separării materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă) 
 

Investițiile realizate de Consiliul Județean Bacău prin proiectul SIMDS au completat 

investițiile realizate în județul Bacău în domeniul managementului deșeurilor prin fondurile 

europene de preaderare: ISPA (Proiectul Municipiului Bacău și 22 comune învecinate); Phare 

(Proiectul Municipiului Moinești și 4 comune învecinate).  

Prin deciziile luate în cursul anilor 2010-2013 de către autoritățile publice locale unele 

proiecte finanțate prin fondurile de preaderare Phare (ale Orașului Comănești, Orașului Târgu-

Ocna și al Comunei Helegiu) nu s-au integrat în cadrul Proiectului Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, infrastructurile realizate fiind operate de către 

administrațiile locale în calitate de proprietar. 

Prin integrarea în cadrul Proiectului SMIDS în județul Bacău a infrastructurilor realizate din 

fonduri de preaderare, municipalitățile Bacău și Moinești au contribuit prin punerea la dispoziția 

Proiectului a instalațiilor de deșeuri care vor deservi mai multe unități administrativ-teritoriale 

(Stația de Sortare Bacău, Stația de Compostare Bacău, Celula 1 a depozitului ecologic conform 

și instalațiile conexe; Stația de Sortare Bacău).  

În perioada 2011-2016 au fost finalizate toate lucrările de investiții aferente proiectului și 

anume: au fost închise și ecologizate cele 6 depozite de deșeuri neconforme, s-au construit 

stațiile de transfer (Onești, Berești Tazlău, Găiceana), stațiile de sortare și compostare Onești și 

celula 2 a depozitului conform de deșeuri Bacău, au fost achiziționate echipamente de 

precolectare deșeuri. 

La începutul anului 2018, singurul obiectiv rămas nefinalizat este delegarea prin 

concesionare a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău (stații transfer, 

stații sortare, stații compostare și celula 2 a depozitului conform, împreună cu toate instalațiile 

conexe aferente). ADIS Bacău a finalizat procedura de achiziție publică, câștigător fiind desemnat 

SC ECO SUD SA, urmând a fi semnat contractul de delegare în perioada următoare. 

În anul 2018, s-au continuat  lucrările de revizii și reparații identificate a fi necesare de 

realizat la instalațiile realizate prin proiectul SIMDS, în vederea punerii în funcțiune și predarea 

acestora către operatorul de instalații desemnat, respectiv S.C. ECO SUD S.A., după semnarea 

contractului de delegare: 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea I 
Aparatul de specialitate 

 Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de 
management al deșeurilor solide în județul Bacău” 

 

105 

 s-au înmatriculat definitiv 11 autospeciale MAN, Autospecială Toyota și 2 remorci; 

 s-a efectuat verificare tahografe și limitatoare viteză pentru autospecialele MAN 

 s-au efectuat constatări, revizii și verificări metrologice pentru cântarele de 60 to de la 

Complex deșeuri Onești,stație transfer Berești Tazlău și stație transfer Găiceana; 

 s-a elaborat caiet de sarcini pentru constatare, revizie și repunere în funcțiune  a 

instalațiilor de ventilație și fitoventilație pentru halele Complexului de deșeuri Onesti; 

s-au încheiat contracte de servicii cu furnizori specializati pentru fiecare tip de 

instalație. 

 s-au elaborat caiete de sarcini pentru constatare și revizie pentru: autospecialele MAN, 

autospecială tip Toyota, încărcător frontal HYUNDAI HL757-9, încărcător frontal  

MECALAC AX1000, sistem basculare MEILLER la autoutilitara N3 BA Basculantă tip 

MAN TGS 26.320, ECHIPAMENT MEILLER la Autoutilitare N3 BA 08 transport 

containere MAN TGS 33.440  și autoutilitare BA 09 cu cârlig ridicător MAN TGS 33.440 

6x4 BL și CIUR MOBIL CU ROTATOR MOBIL Caravaggi 1500D 

 s-a elaborat caiet de sarcini pentru verificări tahografe și limitatoare de viteză pentru 

autospecialele MAN;  

Au fost încheiate contracte pentru revizii cu firme specializate fiecărui tip de utilaj și 

autospecială. 

S-au elaborat caiete de sarcini pentru constatare, reparații, revizii pentru: instalații aferente 

celulei 2 a depozitului conform Bacău, instalație sortare Complex deșeuri Onești, instalații 

electrice din cadrul Complexului de  deșeuri Onești și   stație transfer Berești Tazlău 

Au fost încheiate contracte de servicii cu furnizori specializaţi pentru fiecare tip de instalație. 

Periodic, s-au efectuat vizite pe amplasamente (celula 2 - depozit conform Bacău, 

Complex deșeuri Onești, stație transfer Berești Tazlău, stație transfer Găiceana) cu reprezentanți 

ai viitorului operator al instalatiilor, respectiv S.C. ECO SUD S.A., în vederea urmăririi stadiului 

reparațiilor și a reviziilor. 

În vederea semnării contractului de delegare cu operatorul de instalații, au fost necesare 

a fi aprobate : 

 Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 9/30.01.2018 – privind aprobarea atribuirii şi 

încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a 

instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău; 

 Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 10/30.01.2018 – privind concesionarea 

bunurilor imobile și mobile realizate/achiziționate prin proiectul „Sistem integrat de 

management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” în vederea desfășurării contractului 

de delegare prin concesiune a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul 

Bacău. 

S.C. ECO SUD S.A. Bucureşti a înaintat către Județul Bacău un raport detaliat privind  

remedierile necesar a fi realizate pentru instalațiile de pe amplasamentele– Complex deșeuri 

Onești, Stație transfer Berești Tazlău și Statie transfer Găiceana. 

În luna februarie:  

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău a informat  Consiliul Județean Bacău despre 

notificarea primită de la Primăria Bacău, în calitate de operator al Depozitului conform de deșeuri 

Bacău și facilităților conexe, cu privire la încetarea activității Celulei 1 din cauza atingerii 

capacității maxime de depozitare. Au avut loc întâlniri la care au participat reprezentanți din: 

Prefectura Bacău, Consiliul Județean Bacău, ADIS Bacău, Primăria Bacău, Agenția pentru 
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Protecția Mediului Bacău, AN „Apele Române”–ABA Siret, în urma cărora s-a stabilit că este 

imperios necesară încheierea contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului 

de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău cu operatorul desemnat câștigător, 

pentru a se putea asigura continuitatea depozitării deșeurilor colectate la nivelul județului, 

depozitul conform Bacău fiind singurul depozit ecologic din județ. 

Un aspect important al întârzierii semnării contractului cu operator desemnat câştigător, 

S.C. ECO SUD S.A. a fost faptul că UAT Comănești este singurul membru ADIS Bacău care nu 

a aprobat contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații 

deșeuri municipale în județul Bacău, rezultat în urma procedurii de achiziție publică de tip licitație 

deschisă, derulată de ADIS Bacău, în numele și pe seama tuturor UAT-urilor membre. 

UAT Comănești a transmis către ADIS Bacău „Hotărârea privind aprobarea atribuirii 

„Contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri 

municipale în județul Bacău”, adoptată în data de 30.01.2018. În urma analizării hotărârii s-a 

constatat faptul ca Consiliul Local al UAT Comănești a adoptat un alt contract de concesionare 

pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău față 

de cel rezultat ca urmare a desfășurării și finalizării procedurii de licitație publică organizată în 

vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri 

municipale în județul Bacău, aprobat de toate celelalte UAT-uri membre ADIS. 

Din această cauză, ADIS Bacău este în imposibilitatea de a încheia contractul de 

concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri 

municipale cu operatorul desemnat, situație care poate avea ca urmare imposibilitatea 

operatorului de a desfășura depozitarea deșeurilor în Celula 2 și operarea instalațiilor de deșeuri, 

consecința fiind o situație de criză care ar afecta tot sistemul de salubrizare, cu impact asupra 

populației din întreg județul.  

În luna martie: 

Consiliul Local al orașului Comănești a aprobat prin HCL nr. 46/24.03.2018  atribuirea și 

încheierea contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a 

instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. 

În data de 22.03.2018 a avut loc o întâlnire la care au participat reprezentanți ai Consiliului 

Județean Bacău, ADIS Bacău, Primăria Bacău, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, AN 

„Apele Române”–ABA Siret – s-au discutat condiții, clarificări privind obligațiile de mediu ce revin 

Consiliului Județean Bacău, în calitate de proprietar al instalațiilor realizate prin proiectul SIMDS 

și deținătorul actelor de reglementare (AGA și AM) în vederea transferului către operatorul S.C. 

ECO SUD S.A. 

Autorizațiile de gospodărire a apelor si autorizaţiile de mediu au fost obţinute iniţial de 

Consiliul Județean Bacău pentru cele 3 amplasamente, respectiv Complex deșeuri Onești, stație 

transfer Berești Tazlău și stație transfer Găiceana, și au fost transferate operatorului de instalații 

S.C. ECO SUD S.A., în luna iunie 2018. 

În luna aprilie: 

S-a semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 

1087/16.04.2018, între ADIS Bacău și S.C. ECO SUD S.A. 

S-a semnat un protocol între ADIS Bacău, județul Bacău, municipiul Bacău, municipiul 

Moinești și S.C.ECO SUD S.A. București prin care părțile își asumă fiecare în parte realizarea pe 

cheltuiala fiecăreia în parte, efectuarea tuturor remedierilor necesare predării către Delegat, într-

o stare corespunzătoare operării conforme și corespunzătoare, a bunurilor de retur existente la 
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data semnării contractului. Protocolul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 95 

din 16.04.2018. 
 

În perioada 3-4 mai 2018 a avut loc o deplasare în teren cu reprezentanții S.C. ECO SUD 

S.A., pentru prelevare probe  apă și sol de pe amplasamentele Complex Onești, Stație transfer 

Berești Tazlău și stație transfer Găiceana. 
 

Având în vedere aspectele semnalate de Primăria Bacău cu privire la epuizarea capacității 

de depozitare a celulei 1 a depozitului deșeuri conform Bacău, s-au purtat discuții cu operatorul 

desemnat pentru operarea instalațiilor, S.C. ECO SUD S.A., pentru a începe operarea celulei 2 

a depozitului deșeuri conform Bacău înaintea finalizării perioadei de mobilizare ( respective 7 iulie 

2018), pentru evitarea unei situații de criză a deșeurilor în județ. 

În acest sens s-au făcut toate demersurile necesare, în regim de urgență, ( s-au finalizat 

reparaţiile, reviziile, probele  la instalaţiile aferente Celulei 2, depozit deșeuri conform Bacău, s-

au transferat AGA și AM de la Primăria Bacău către S.C. ECO SUD S.A.) pentru începerea 

activității de depozitare deșeuri  la Celula 2. 
 

În data de 13 iunie 2018 a fost semnat procesul verbal de predare-primire a celulei 2, 

încheiat între Consiliul județean Bacău și S.C. ECO SUD S.A., iar în data de 14 iunie 2018 a 

început depozitarea deșeurilor în celula 2 a depozitului conform Bacău. 

În data de 6 iulie 2018 s-a semnat procesul verbal de predare-primire a instalațiilor 

realizate prin proiectul SIMDS, respectiv instalații Complex deșeuri Onești, stație transfer Berești 

Tazlău, Stație transfer Găiceana. Operarea instalațiilor de deșeuri a început la data de 13 iulie 

2018. 
 

În perioada ianuarie – iulie 2018, lunar, s-a întocmit și transmis către MFE-Direcția 

Generală Programe Europene Infrastructură Mare și DRI Bacău un Raport de progres lunar, în 

care au fost prezentate activitățile desfășurate în cadrul UIP-SIMDS, conform cerințelor din 

contractul de finanțare. 
 

În luna august au fost prelucrate datele necesare întocmirii Raportului final al proiectului 

SIMDS care a fost realizat conform formatului și cerințelor prevăzute prin contractul de finanțare. 

Raportul a fost transmis MFE-Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare și DRI 

Bacău, la data de 31 august 2018. 

Ca urmare a depunerii Raportului Final al proiectului SIMDS, la solicitarea MFE-Direcția 

Generală Programe Europene Infrastructură Mare, în perioada 17-19 septembrie 2018, s-a 

efectuat misiunea de verificare la fața locului de către reprezentanții MFE și DRI Bacău; scopul 

misiunii a fost verificarea funcționalității proiectului SIMDS. 

Verificările s-au efectuat la sediul UIP-SIMDS și pe amplasamentele obiectivelor de 

investiții realizate prin proiect. 

Potrivit verificărilor efectuate asupra Raportului final, precum și în urma vizitei la fața locului 

s-a constatat, de către reprezentanții MFE că infrastructura realizată prin proiectul SIMDS este 

finalizată și în uz. 

De asemenea, s-a constatat că indicatorii de performanță ce trebuie realizați ca urmare a 

implementării proiectului SIMDS (în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile) 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea I 
Aparatul de specialitate 

 Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de 
management al deșeurilor solide în județul Bacău” 

 

108 

nu au fost atinși, având în vedere perioada scurtă de la începerea activității instalațiilor de deșeuri 

până la depunerea Raportului final. 

În consecință, MFE a solicitat Consiliului Județean Bacău întocmirea unui Plan de măsuri 

care să cuprindă acțiuni, termene și responsabili, în vederea atingerii indicatorilor de performanță 

declarați a fi realizați după implementarea proiectului SIMDS. 

Planul de măsuri a fost transmis către MFE la data de 4 octombrie 2018. 

În luna noiembrie: 

A avut loc o vizită de 2 zile a reprezentanților Băncii Europene de Investiții (BEI), în cadrul 

căreia s-a realizat o sedință de lucru la sediul UIP-SIMDS, urmată de o vizită la infrastructura 

realizată prin proiectul SIMDS, proiectele PHARE și ISPA în județul Bacău (integrate în SIMDS), 

identificându-se în acest timp și necesitatea îmbunătățirii acesteia. La această întâlnire au 

participat reprezentanți BEI/Ramboll, echipa UIP-SIMDS, ADIS Bacău. 

Principalii beneficiari ai asistenței tehnice „Consolidarea capacității instituționale și 

îmbunătățirea funcționalității proiectelor în sectorul deșeurilor”, acordată de BEI sunt Asociațiile 

de Dezvoltare Intercomunitară ( ADIS) și consiliile județene, iar unul dintre obiectivele acestei 

asistențe este analiza stadiului implementării Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor. 

Au fost finalizate remedierile necesar a fi realizate în vederea predării către S.C. ECO SUD 

S.A. a instalațiilor realizate în cadrul proiectului SIMDS, într-o stare corespunzătoare operării 

conforme și corespunzătoare, remedieri identificate și menționate în protocolul încheiat în luna 

aprilie (protocol aprobat prin HCJ nr. 95 din 16.04.2018.). 
 

În perioada aprilie-noiembrie, periodic s-au efectuat vizite în teren, împreună cu 

reprezentanți ai S.C. ECO SUD S.A., în vederea verificării stadiului remedierilor prevăzute în 

protocol. 

Finalizarea remedierilor a fost menționată prin proces verbal de predare-primire încheiat 

între Consiliul Județean Bacău și S.C. ECO SUD S.A. 

Pentru asigurarea sumelor necesare reviziilor și reparațiilor necesar a fi efectuate la 

instalațiile de deșeuri în vederea predării către SC ECO SUD SA a fost aprobată Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 71 / 16.02.2018 privind utilizarea unor sume din Fondul de întreținere, 

înlocuire și dezvoltare, aferent proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide 

în județul Bacău”. 
 

În luna decembrie au fost predate, în baza Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 

67/2013 către Orașul Slănic Moldova 18 containere 1,1 mc pentru deșeuri reciclabile, 

achiziționate în cadrul proiectului SIMDS. Predarea s-a realizat la momentul în care Orașul Slănic 

Moldova a îndeplinit condițiile cadrului instituțional prevăzut prin proiectul SIMDS. 

Proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău” este 

funcțional și întreaga populație a județului Bacău beneficiază de rezultatele acestuia. 

Pentru asigurarea serviciului de salubrizare pe raza întregului județ este esențială 

colaborarea și implicarea UAT-urilor (implicit prin respectarea obligatiilor financiare) în relația cu 

cetățenii. 

Toate unitățile administrativ-teritoriale au posibilitatea asigurării respectării legislației 

specifice în domeniul protecției mediului și al asigurării reale a colectării selective a deșeurilor. 
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Activitatea Unității de Implementare al Proiectului - Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor Solide în județul Bacău se încheie la 31.12.2018, conform contractului de finanțare. 

În conformitate cu contractul de finanțare al proiectului „Sistem Integrat de Management 

al Deșeurilor Solide în județul Bacău”, beneficiarul Consiliul Județean Bacău are obligația de a 

urmări, controla și supraveghea activitatea operatorilor care efectuează serviciile de colectare, 

transport, tratare și depozitare a deșeurilor din județ.  

De asemenea, Consiliul Județean Bacău 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. Tot 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. 

Obiective 2019 

 Arhivarea documentelor aferente proiectului SIMDS; 

 Monitorizarea serviciilor de salubritate pe baza indicatorilor de performanță stabiliți 

prin Cererea de finanțare; 

 Urmărirea îndeplinirii măsurilor din Planul de măsuri în vederea atingerii indicatorilor 

de performanță în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile, 

declarați a fi realizați după implementarea proiectului SIMDS; 

 Asigurarea de asistență UAT-urilor în vederea realizării indicatorilor de performanță, 

în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile. 
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9. Compartimentul de audit public intern 

Compartimentul 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; 
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 se derulează conform planului de audit aprobat de Președintele 
Consiliului Judeţean Bacău, face parte din sistemul de control intern al aparatului de specialitate 
și nu se poate substitui celorlalte forme de control intern ataşate fiecărei activităţi. 

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. 

Compartimentul audit public intern funcţionează în subordinea directă a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Bacău și este constituit din funcţionari publici care nu trebuie 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. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit public intern, în conformitate cu prevederile 
legale, s-a procedat la desemnarea auditorului intern, din cadrul compartimentului, care să 
asigure supervizarea activității, în calitate de coordonator al activității compartimentului, fără a fi 
implicat în misiunea de audit public intern. 

La data de 31 decembrie 2018, structura de audit public intern nu are alocat nici un post 
de conducere, având desemnat doar un coordonator. Posturile de execuție sunt în număr de trei, 
ocupate în totalitate. 

Cât despre fluctuaţia personalului, în anul 2018, o funcție publică de execuție de auditor 
public intern din cadrul compartimentului, care s-a vacantat începând cu data de 21.11.2018 prin 
pensionare, a fost ocupată prin transfer în interesul serviciului, în data de 20.12.2018.  

La nivelul compartimentului, 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. 

Principalele domenii auditabile, în anul 2018, au fost: 

 Evaluarea gestionării fondurilor publice și administrarea patrimoniului, la Complexul 
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău; 
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 Evaluarea regularității în activitatea de finanțare nerambursabilă în cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Bacău; 

 Legalitatea derulării procedurii de închiriere la R.A. Aeroportul Internațional „George 
Enescu” Bacău; 

 Legalitatea acordării remunerației managerului instituției la Biblioteca Județeană 
„Costache Sturdza” Bacău; 

 Analiza privind activitățile desfășurate, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Bacău, pentru rezolvarea solicitărilor adresate entității de către public 
(persoane fizice și juridice); 

 Verificarea modului de ducere la indeplinire a recomandărilor dispuse prin rapoartele 
de audit încheiate în anul anterior. Au fost formulate un număr de 51 recomandări și, 
conform datelor din „stadiul progreselor înregistrate în procesul de implementare a 
recomandărilor”, dintre acestea, un număr de 34 recomandări au fost implementate 
deja, până la data de 31.12.2018. 

 
Situația monitorizării performanțelor pe baza indicatorilor relevanți, 

în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 
 

Nr. 
crt. 

Indicator Rezultat 

1. 
Gradul de îndeplinire a planului de audit public intern pe anul 2018: nr. de 
misiuni efectuate/nr. de misiuni prevăzute în plan 

6/6 

2. 
Gradul de monitorizare a implementării  recomandărilor din rapoartele de 
audit public intern: nr. recomandărilor monitorizate / nr. recomandărilor din 
rapoartele de audit 

51/34 

3. 
Numărul de raportări obligatorii, conform actelor normative, transmise în 
termen / nr. de raportări  

2/2 

4. 
Numărul de zile cursuri şi seminare efective / numărul de zile minim 
prevăzut de Legea nr. 672/2002. 

1/15 

5. 
Numărul de zile de studiu individual efectuat / numărul de zile minim 
prevăzut de Legea nr. 672/2002 

14/15 

6 
Numărul abaterilor de la normele Codului privind conduita etică a 
auditorului intern constatate legal. 

0 

7. 
Numărul abaterilor de la prevederile Cartei auditului public intern 
constatate legal. 

0 

Obiective pentru anul 2019: 

a. Sprijinirea entității publice în direcția consolidării capacității instituționale în procesul 
de implementare a legislației;  

b. Asigurarea conformităţii activităţilor derulate, cu politicile, programele şi 
managementul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău;  

c. Asigurarea protejării elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere; 
d. 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; 

e. Actualizarea normelor metodologice proprii, în conformitate cu modificările cadrului 
legislativ din domeniul auditului intern; 

f. Actualizarea și implementarea planului anual de audit intern; 
g. Realizarea de misiuni de audit neplanificate (ad-hoc), după caz; 
h. Elaborarea și transmiterea rapoartelor către Ministerul Finanțelor Publice – structura 

UCAAPI și către Camera de Conturi Bacău. 
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10. Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa 

Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa a fost înființat prin 

reorganizarea Serviciului cultură, activități publice, relații cu presa din cadrul Direcției resurse 

umane, management, în baza Hotărării Consiliului Județean nr. 70 din 16.02.2018 și se află în 

subordinea directă a Președintelui Consiliului Județean Bacău. 

În statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, Serviciul 

comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa figurează cu opt posturi, respectiv șase 

funcții publice (un post vacant) și 2 funcții contractuale (din care un post vacant - ocupat în 

prezent, prin detașare). În cadrul serviciului își desfășoară activitatea cinci consilieri, un inspector 

de specialitate și un referent. 

În proporție de 86%, personalul care își desfășoară activitatea în cadrul serviciului are 

studii superioare în domeniile: jurnalism, psihologie, științe economice, comunicare. 

Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa îndeplinește atribuțiile care 

revin Consiliului Județean Bacău și președintelui acestuia în domeniul comunicării și promovării 

imaginii, relații publice, protocol și relații cu presa, asigurând desfășurarea corespunzătoare a 

acestor activităti, în conformitate cu prevederile legale. 

Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa realizează, în principal, 

următoarele atribuții specifice: 

a) elaborează, în colaborare cu direcțiile din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Bacău, materiale informative şi de promovare, mape, broşuri, pliante, 

afişe, materiale audio-video sau în format electronic pentru promovarea imaginii 

județului și a instituției, pe plan intern şi extern; 

b) redactează, în colaborare cu direcțiile din aparatul de specialitate, materialele care 

urmează să fie postate pe pagina de facebook și pe site-ul Consiliului Judeţean 

Bacău. 

c) realizează și actualizează permanent site-ul Consiliului Judeţean Bacău, la 

solicitarea direcțiilor din aparatul de specialitate, conform procedurilor de sistem; 

d) organizează, în colaborare cu direcțiile din aparatul de specialitate, evenimente și 

acțiuni ale Consiliului Judeţean Bacău, în scopul promovării imaginii, inițierii și 

dezvoltării de parteneriate, relații de colaborare pe plan intern și extern; 

e) elaborează programul activităților și acțiunilor Consiliului Județean Bacău și 

calendarul evenimentelor și acțiunilor din județul Bacău; 

f) desfăşoară 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 (UAT-uri, instituţii şi 

autorităţi publice, guvern, parlament, mass-media, organizaţii neguvernamentale 

etc.); 

g) desfăşoară activitatea de comunicare publică şi imagine a Consiliului Judeţean 

Bacău prin stabilirea şi menţinerea unei bune relaţii de comunicare cu mass-media; 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea I 
Aparatul de specialitate 

 
Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa 

 

113 

h) realizează, în colaborare cu Cabinetul Președintelui, activităţile de protocol 

necesare în vederea primirii unor delegaţii de demnitari români sau străini, personal 

diplomatic acreditat în România, oameni de afaceri, reprezentanţi ai instituţiilor şi 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, patronate şi sindicate, presă, 

organizaţii neguvernamentale etc. 
 

De la înființarea sa, pe 19 martie 2018, și până la 31 decembrie 2018, Serviciul comunicare, 

imagine, activități publice, relații cu presa a desfășurat, conform atribuțiilor specifice, următoarele 

activități: 

A. Elaborarea materialelor informative şi de promovare a imaginii județului și a 

Consiliului Judeţean Bacău, pe plan intern şi extern 

1. Catalog de prezentare a județului Bacău – Bacău County - Investing now we build 

for the future, realizat în limba engleză, format A4, tipărit în condiții de o înaltă ținută 

grafică, care cuprinde informații actuale cu privire la localizarea județului Bacău, 

potențialul economic, uman, turistic, principalele orașe și municipii, oportunități de 

afaceri etc. Catalogul, realizat cu ocazia participării Consiliului Județean Bacău la 

Târgul Investițional ExpoReal München 2018, va putea fi folosit și la alte acțiuni cu 

participare internațională, în scopul promovării județului Bacău; 

2. Portofoliu Fișe de investiții - material tipărit, incluzând 11 fișe tehnice ale proiectelor 

de investiții propuse spre finanțare - care a fost prezentat cu ocazia participării 

Consiliului Județean Bacău la Târgul Investițional ExpoReal München 2018; 

3. Material video de prezentare a potențialului economic al județului Bacău, realizat în 

colaborare cu Direcția dezvoltare durabilă și managementul proiectelor; 

4. Prezentări multimedia ale județului Bacău în limba engleză, realizate cu ocazia 

participării Consiliului Județean Bacău la Târgul Investițional ExpoReal München 

2018 și deplasării la Madrid în cadrul proiectului Cele mai frumoase sate și un film 

de prezentare meșteșuguri din județul Bacău, realizat cu ocazia participării la 

Festivalul Regiunilor şi Oraşelor Open Day, Bruxelles 2018; 

5. Prezentări PowerPoint pentru raportul președintelui Consiliului Județean Bacău 

privind activitatea desfășurată în anul 2017, raportul președintelui la doi ani de 

mandat și altele; 

6. Materiale video filmate la evenimentele organizate de Serviciul comunicare, 

imagine, activități publice, relații cu presa, care pot fi puse la dispoziţia mass-media, 

persoanelor fizice și juridice interesate sau publicului larg, în mod direct sau prin 

postarea pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău; 

B. Elaborarea materialelor care s-au publicat pe site-ul oficial și pe facebook, sau au fost 

prezentate la diferite acțiuni la care au participat reprezentanți ai Consiliului Judeţean Bacău. 

În scopul unei mai bune informări a publicului și a asigurării accesului la informații, Serviciul 

comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa a realizat: 

 128 de știri, cuprinzând informații referitoare atât la acțiuni ale Consiliului Județean 

Bacău, hotărâri, proiecte, lucrări de investiții derulate/finalizate, participări la 
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manifestări și evenimente în țară și în străinătate cât și la manifestări organizate de 

instituțiile subordonate; 

 peste 250 de știri și materiale foto-video, care au fost postate pe pagina de 

facebook a instituției; 

 peste 60 de materiale informative care au fost prezentate la diferite acțiuni la care 

au participat reprezentanți ai Consiliului Judeţean Bacău. 

C. Administrarea site-ului oficial al Consiliului Judeţean Bacău 

Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa a administrat operativ și în 

condiții de siguranță pagina de internet www.csjbacau.ro prin: 

 Procesarea și postarea, la cererea compartimentelor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Bacău, a informațiilor puse la dispoziție de 

către acestea, respectiv: 

o 128 de știri, pentru ilustrarea cărora care au fost procesate peste 650 de 

fotografii; 

o 194 de hotărâri adoptate de consiliul județean și 411 anexe; 

o 22 de convocări ale Consiliului Județean Bacău dintre care, 12 convocări în 

ședință ordinară și 10 convocări în sedință extraordinară; 

o 18 procese-verbale ale ședințelor de consiliu județean; 

o rapoartele de activitate pentru anul 2017 ale președintelui Consiliului 

Județean Bacău și instituțiilor de cultură subordonate; 

o documentația în vederea acordării finanţării nerambursabile din fonduri 

alocate de Consiliul Judeţean Bacău pentru activităţi nonprofit de interes 

general, conform Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare 

o documentația pentru organizarea a 11 concursuri (de recrutare, pentru 

ocuparea unor posturi vacante sau de promovare în grad profesional) și 

rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs, ale rezultatelor fiecărei 

probe și a rezultatelor finale, pentru un număr de 25 de posturi; 

o raportul anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate 

în cursul anului fiscal 2017 de către Consiliul Județean Bacău în baza Legii 

nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general; 

o calendarul anual și agenda lunară a evenimentelor care au avut loc în județul 

Bacău în 2018; 

o alte rapoarte, comunicate, documentații și informații de interes public. 

 Actualizarea permanentă a informațiilor existente pe site, la solicitarea 

serviciilor/directiilor în drept; 

o actualizarea datelor de contact, prin adăugarea tuturor numerelor de telefon 

interior; 

o actualizarea datelor de contact cu privire la persoanele responsabile cu 

difuzarea informațiilor de interes public; 

 Prelucrarea și publicarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese ale 

personalului din aparatul de specialitate și consilierilor județeni; 
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o pe parcursul anului 2018 s-a prelucrat și publicat pe pagina de internet -cu 

respectarea regimului privind protecția datelor cu caracter personal- un număr 

de 188 de declarații de avere și 188 declarații de interese, astfel: 135 ale 

personalului din aparatul de specialitate, 41 ale consilierilor județeni și 12 ale 

personalului din unități subordonate C.J. Bacău, care au solicitat acest lucru. 

D. Organizarea de evenimente în scopul promovării imaginii, dezvoltării de parteneriate 

și informării publicului larg 

Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa a organizat sau a participat 

la organizarea, în colaborare cu direcții din cadrul instituției sau cu alte instituții și organisme, a 

unor evenimente, printre care: 

 16 aprilie 2018 – festivitatea de conferire a titlului de „Cetățean de Onoare al 

județului Bacău" domnului Mihail Nicolae Toncea, președinte şi director general al 

S.C. IAROM S.A. București, acționar majoritar al S.C. Aerostar S.A., în cadrul 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău; 

 18 iunie 2018 - semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea și extinderea 

unei clădiri vechi pentru înființarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice cu 

unitate de îngrijire la domiciliu - Filipeni; 

 24-26 august 2018 - concerte în aer liber sub egida „Serile Diasporei”, organizate 

în colaborare cu Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, în Piața Tricolorului; 

 17 octombrie 2018 - Campania „Integritate în funcția publică, prioritate pentru 

aleși” organizată împreună cu Direcția Generală Anticorupție  

 două acțiuni din cadrul Campaniei naţionale „Informare acasă! Siguranţă în lume!” 

(iunie și septembrie), în colaborare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

Campania şi-a propus să informeze cu privire la drepturile şi responsabilităţile pe 

care le au românii în ţările în care intenţionează să muncească, să studieze sau să 

locuiască; 

 12 decembrie 2018 – „Ziua economiei băcăuane”, în colaborare cu Camera de 

Comerț și Industrie. Aflat la prima ediție, evenimentul a reunit reprezentanți ai 

mediului economic, primării și instituții deconcentrate, asociații profesionale, 

instituții de educație și personalități ale comunității băcăuane; 

 27 septembrie 2018 - consultare cetățenească - unică în România și prima de acest 

gen din Uniunea Europeană - organizată exclusiv pentru copii, astfel încât aceștia 

să își poată exprima părerea cu privire la viitorul Europei, la care au participat peste 

300 de copii din județ. Acțiunea a fost organizată de Ministerul Afacerilor Externe 

(MAE) prin intermediul Ministrului Delegat pentru Afaceri Europene și Institutul 

European din România (IER), în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, 

Inspectoratul Școlar Bacău și UNICEF; 

 8-11 octombrie 2019 - participare în cadrul standului României, la Târgul 

Investițional ExpoReal München 2018, cel mai mare târg de investiţii din Europa. 

Scopul participării a fost de a atrage investitori în judeţul Bacău pentru o serie de 

proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii turistice, de sănătate și 

aeroportuare dar şi stimularea mediului de afaceri; 
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 6 noiembrie 2018 – conferința de lansare a proiectului „Educație, o șansă pentru 

fiecare!”, organizată în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău; 

 Acțiunile organizate în colaborare cu Cabinetul Președintelui , Complexul Muzeal 

„Iulian Antonescu” sub egida Centenarului Marii Uniri: „Zborul Marii Uniri”, 

Simpozionul „Centenarul Marii Uniri”, Simpozionul „Bacăul – Capitala rezistenţei şi 

victoriilor întregirii naţionale”. 

E. Elaborarea programului activităților și acțiunilor Consiliului Județean Bacău, în 

colaborare cu Cabinetul Președintelui, și a calendarului evenimentelor și acțiunilor din județul 

Bacău; 

În vederea asigurării unei mai bune promovări a diferitelor activități culturale care se 

desfășoară în județul Bacău, Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa a 

realizat: 

 Programul activităților și acțiunilor Consiliului Județean Bacău, care cuprinde:  

o activități interne ale instituției;  

o întâlniri cu reprezentanți ai unor instituții, organisme, firme din țară și 

străinătate; 

o acțiuni externe organizate de diferite instituții/organizații la care Consiliul 

Județean Bacău participă; 

o acțiuni realizate în parteneriat cu alte instituții/organizații; vizite şi alte întâlniri 

oficiale ale reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău cu delegaţii în ţară şi 

în străinătate; 

 Calendarul evenimentelor și acțiunilor din județul Bacău, care cuprinde: 

o manifestări culturale și artistice organizate de către instituțiile subordonate, 

o manifestări culturale și artistice organizate de către UAT-urile din județ, 

o manifestări culturale și artistice organizate de către alte instituții de cultură, 

ONG-uri, 

o acțiuni și evenimente economice, sociale, 

o acțiuni de tipul Ziua orașului/comunei, Fiii satului etc., 

o festivaluri artistice etc. 

 Calendarul târgurilor și piețelor agroalimentare 
 

Aceste calendare au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Bacău, au fost transmise 

către mass-media locală și către celelalte consilii județene. În același timp, la fiecare sfârșit de 

săptămână a fost întocmit Calendarul de week-end, care cuprinde toate activitățile care se 

derulează în județ, și care a fost postat pe pagina de Facebook a instituției și transmis către 

mass-media. 

F. Activitatea de gestionarea a relației cu mass-media:  

În vederea menținerii unei bune relații relaţii de colaborare cu mass-media locală și 

centrală: 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea I 
Aparatul de specialitate 

 
Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa 

 

117 

 a fost actualizată baza de date cu reprezentanţii mass-media locală şi centrală, în 

urma procesului de reacreditare a ziariştilor, pentru evenimentele organizate la 

nivelul Consiliului Judeţean Bacău; 

 au fost organizate 9 conferinţe de presă ale Consiliului Judeţean Bacău; 

 au fost elaborate și transmise către mass-media 41 comunicate de presă, 18 

informări de presă și alte materiale informative în vederea asigurării unei bune 

informări și a respectării transparenței informaționale. 
 

În urma monitorizării presei, în perioada 19.03.2018-31.12.2018 s-au obținut 

următoarele rezultate: 

Activitățile Consiliului Județean au fost prezentate în 502 știri publicate în presa locală și 

pe bloguri, sau transmise pe posturile TV locale. 

Din punct de vedere al caracterului informației, din totalul de 502 știri acestea pot fi grupate 

astfel: 

 În 268 știri publicate în mass-media și pe blogurile monitorizate, activitățile 

Consiliului Județean Bacău au fost prezentate în mod favorabil (53,39%) 

 În 195 știri activitățile desfășurate de către Consiliul Județean Bacău au fost 

prezentate în mod neutru (38,84%) și 

 39 știri au prezentat în mod nefavorabil activități sau acțiuni ale CJ Bacău (7,77%). 

 

 

 

Analizând evoluția în timp, se observă o scădere a numărului știrilor negative referitoare 

la activitățile instituției, ca urmare a unei mai bune comunicări și informări a reprezentanților 

mass-media. 

Evoluția în timp a știrilor și informațiilor prezentate în mass-media monitorizată este 

prezentată în tabelul și figura de mai jos. 

 
 

pozitiv
53%

negativ
8%

neutru
39%

Structura aparițiilor în presă 2018
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LUNA pozitiv negativ neutru TOTAL 

Ianuarie 14 1 12 27 

Februarie 15 1 28 44 

Martie 21 3 21 45 

Aprilie 28 2 19 49 

Mai 50 10 18 78 

Iunie 23 5 19 47 

Iulie 11 4 15 30 

August 26 2 17 45 

Septembrie 18 4 8 30 

Octombrie 18 1 19 38 

Noiembrie 30 2 14 46 

Decembrie 14 4 5 23 

TOTAL 268 39 195 502 

 

 
 

G. Activități de protocol realizate în colaborare cu Cabinetul Președintelui 

În perioada 19.03.2018 – 31.12.2018 Serviciul comunicare, imagine, activități publice, 

relații cu presa a îndeplinit, în colaborare cu Cabinetul Președintelui, activităţile de protocol în 

vederea primirii unor delegaţii de demnitari români sau străini, personal diplomatic acreditat în 

România, oameni de afaceri, reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, patronate şi sindicate, presă, organizaţii neguvernamentale etc. 

H. Alte activități 

 Crearea Grupului de lucru 

La inițiativa Serviciului comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa, în data de 

30 octombrie 2018 a avut loc prima întâlnire cu persoanele responsabile cu activitatea de 

comunicare din instituțiile subordonate. Temele abordate au fost: 

o prezentarea principalelor aspecte legate de comunicarea organizațională 

internă și externă, comunicarea cu mass-media, identitate vizuală, 

comunicarea on line etc. 
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o cunoașterea reciprocă a membrilor grupului, a organizațiilor și a activităților 

desfășurate; 

o armonizarea calendarelor și activităților, în scopul evitării suprapunerii, a 

perioadelor de supraîncărcare/lipsă de evenimente etc. 

o sprijinirea și promovarea reciprocă a acțiunilor desfășurate; 

o crearea unui grup de lucru care să permită membrilor acestuia schimbul de 

bune practici, cooperare, sprijin, stimularea creativității etc. 

o crearea și implementarea unor proceduri comune de lucru; 

o crearea unui grup pe WhatsApp pentru a comunica și transmite informații; 

o participarea reciprocă la acțiunile organizate; 

o realizarea unor întâlniri nonformale de lucru. 

Grupul de lucru este o structură non-formală, cu atribuții în scopul asigurării unei mai bune 

comunicări, atât în cadrul Consiliului Județean Bacău cât și cu instituțiile subordonate, pentru o 

mai bună cunoaștere a activităților desfășurate, promovarea acestora, stimularea cooperării și 

derularea unor acțiuni în comun. 

Principalele aspecte pozitive constatate în urma creării și operaționalizării grupului de lucru 

sunt: 

o promovarea activităților organizate de către instituțiile membre ale grupului pe 

Facebook și site-ul Consiliului Județean Bacău; 

o distribuirea postărilor instituțiilor membre ale grupului, pe pagina de Facebook 

a Consiliului Județean Bacău și pe paginile de Facebook ale celorlalți membri; 

o realizarea calendarului activităților din luna curentă și a calendarului de 

week-end, postate pe site-ul și pe pagina de Facebook a C.J. Bacău și trimise 

către mass-media; 

o desemnarea unor persoane de contact responsabile cu activitatea de 

comunicare; 

o participarea reciprocă la acțiunile membrilor grupului. 

 Realizarea Ghidului de identitate vizuală a Consiliului Județean Bacău 

 Servicii suport realizate pentru direcțiile aparatului de specialitate sau instituțiile 

din subordinea Consiliului Județean Bacău. În această categorie de activități au fost 

incluse:  

o concepția grafică, designul și realizarea a trei diplome de Cetățean de 

Onoare, trei plachete aniversare și altele; 

o concepția grafică, designul și realizarea a 78 de diplome pentru premierea 

rezultatelor obținute de sportivi și antrenori în anul 2018; 

o concepție grafică și realizarea invitațiilor la Reuniunile Culturale 

„Alecsandriada” - ediția a II-a, afișe, flyere pentru participarea C.J. Bacău la 

„Open Day” Madrid 2018, cărți de vizită, materiale de prezentare și informare 

și altele. 

Obiective propuse pentru 2019 

1. Realizarea, în colaborare cu Direcția dezvoltare durabilă și managementul 

proiectelor și Serviciul Informatizare, a hărții digitale a investițiilor din județul Bacău 

și a calendarului interactiv al evenimentelor culturale și sociale pentru anul 2019; 
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2. Organizarea, în colaborare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, a 

conferinței pe tema „Contribuția diferitelor categorii de cetățeni europeni la 

dezvoltarea țării gazdă. Concluzii pe politicile publice privind diaspora”, la care vor 

participa aproximativ 50 de experți din cele 27 țări membre ale UE. Acțiunea, 

organizată în contextul exercitării de către România a mandatului de președinte al 

Consiliului Uniunii Europene, va fi coordonată de către Instituția Prefectului Județul 

Bacău, Consiliul Județean Bacău, Municipiul Bacău și Aeroportul Internațional 

„George Enescu”, în perioada 3-5 mai 2019. 

3. Publicarea lunară a 2-4 pagini de ziar, cu informații privind activitatea C.J. Bacău, 

stadiul proiectelor, informații de interes general etc. 

4. Organizarea a cel puțin 12 conferințe de presă, întâlniri cu mass-media, vizite la 

obiective de investiții etc. 

5. Dezvoltarea și perfecționarea cunoștințelor angajaților din cadrul Serviciului 

comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa prin: studiu individual, 

participare la cursuri, schimb de experiență cu alte consilii județene, work 

shadowing etc. 

6. Realizarea de materiale de prezentare și promovare pe suport tipărit, în format 

video, foto etc. 
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11. Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 

Cabinetul Președintelui Consiliului Judeţean Bacău a fost înființat conform Hotărârii 

Consiliului Judeţean Bacău, nr. 92/2006 pentru ca normele şi cerințele Uniunii Europene 

referitoare la organizarea autorităților administrativ teritoriale să fie respectate. În consecință, a 

fost emisă şi aprobată de către președintele Consiliului Judeţean Bacău Dispoziția nr. 

265/16.11.2006, document ce reglementează atribuțiile personalului din cadrul Cabinetului 

Președintelui. 

Prin natura sarcinilor şi îndatoririlor prevăzute în această dispoziție, Cabinetul 

Președintelui Consiliului Judeţean 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. 

Personalul din cadrul Cabinetului președintelui este numit şi eliberat din funcție de către 

președintele consiliului județean şi își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de 

muncă pe durată determinată, încheiat în condițiile legii, pe durata mandatului președintelui 

consiliului județean. Atribuțiile personalului din cadrul acestui compartiment se stabilesc prin 

dispoziție a președintelui consiliului județean. 

Principalele activități desfășurate în cursul anului 2018: 

 Întocmirea de rapoarte, materiale şi informări la solicitarea președintelui Consiliului 

Judeţean Bacău; 

 Documentare pe domeniile aflate în competență; 

 Asigurarea de consiliere de specialitate pentru președintele Consiliului Judeţean 

Bacău; 

 Participarea la ședințele de consiliu județean; 

 Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu mass-media locală şi naţională; 

 Organizarea conferinţelor de presă; 

 Pe linia întocmirii şi gestionării documentației specifice se ține evidența 

documentelor intrate şi se menționează locul unde au fost repartizate spre rezolvare 

sau spre informare. 

 Activitățile de protocol fac parte integrantă din atribuțiile Cabinetului Președintelui 

în cadrul cărora se asigură organizarea unitară a concepției şi execuției 

ceremonialului şi protocolului la acțiunile care au loc pentru marcarea unor date 

importante; 

 Gestionează propunerile pentru persoanele care urmează să fie felicitate de 

președintele Consiliului Judeţean şi răspunsurile la felicitările adresate acestuia; 

 Propune şi gestionează lista de cadouri simbolice care se oferă cu diferite prilejuri 

și supune spre aprobare listele de invitați la recepțiile organizate cu ocazia 

festivităților; 
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 Pregătește ceremonialul de acordare a titlului de Cetățean de Onoare precum şi a 

ceremoniilor de depunere a jurământului în fața președintelui Consiliului Judeţean 

Bacău de către funcționarii publici; 

 Organizarea, în vederea unei bune desfășurări, a vizitelor oficiale; 

 Pe linia relației cu alte organisme, Cabinetul Președintelui asigură legătura acestuia 

cu autoritățile publice locale şi centrale precum şi cu ambasade, consulate, Uniunea 

Națională a Consiliilor Județene din România, Adunarea Regiunilor Europene şi 

Comitetul Regiunilor; transmite mesaje interne şi externe prin sistemul 

computerizat, urmărește şi controlează stadiul rezolvării lucrărilor şi răspunsurilor, 

în termenul legal, către petenți, autorități, instituții sau persoane juridice, referitoare 

la activitatea specifică; 

 Conceperea de comunicate de presă, declaraţii, invitaţii, luări de poziţie ale 

preşedintelui; 

 Furnizarea de știri, video, audio, foto şi text către mass-media; 

 Participarea, alături de președintele Consiliului Judeţean Bacău, la evenimente 

publice, întâlniri, ședințe; 

 Colaborarea cu departamentele și instituțiile subordonate Consiliului Județean 

Bacău la organizarea unor evenimente şi acțiuni de reprezentare a instituției. 

 Decontarea transportului studenților bursieri din județul Bacău, care efectuează 

stagii de pregătire în străinătate. Atribuțiile Cabinetului cu privire la desfășurarea 

acestui proiect sunt:  

o analiza dosarelor depuse de către tinerii studenți din județul Bacău care 

efectuează stagii de pregătire în străinătate conform Hotărârii nr. 47/20.04.2006 

cu modificările şi completările ulterioare; 

o verificarea documentelor justificative: act de identitate atestând cetățenia şi 

domiciliul pe raza județului Bacău; documentele care adeveresc calitatea de 

student şi invitația de la universitatea care a aprobat bursa; 

o contractul financiar încheiat între student şi universitatea din România; 

o facturile, chitanțele şi copiile după bilete;  

o obținerea aprobării membrilor comisiei; 

o darea spre plată a dosarelor aprobate.  

Pe parcursul anului 2018 au beneficiat de program un număr de 23 de studenți, 

valoarea totală a sumelor decontate fiind de aproximativ 30.000 lei. 
 

În cursul anului 2018, Consiliul Judeţean Bacău a primit, la sediul instituției, delegații din 

Republica Moldova, Republica Belarus, Ucraina, respectiv peste 100 de persoane. 
 

Au fost continuate relațiile de colaborare cu Primăria orașului francez Saint Leu La Forêt, 

din Departamentul Val-d'Oise, situat în regiunea Île-de-France, în cadrul Proiectului „Un altfel de 

sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale defavorizate băcăuane din Valea Zeletinului – 

promovarea învățării și consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul 

extinderii relațiilor de colaborare cu Franța”. În acest context, s-a derulat corespondența oficială, 

fiind lansate de către partenerii externi invitații privind efectuarea unor vizite oficiale precum şi de 

participare la diverse manifestări organizate de către aceștia. Conducerea Consiliului Județean 
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Bacău a transmis invitații partenerilor externi de a efectua vizite oficiale în județul nostru. O parte 

din invitații au fost onorate, în timp ce altele, din motive obiective, vor fi onorate în cursul anului 

2019. 
 

În ceea ce privește onorarea invitațiilor de participare la evenimentele organizate în 

străinătate, reprezentanții conducerii Consiliului Judeţean Bacău au participat la cinci asemenea 

evenimente, desfășurate în Spania, Franța, Ucraina și Republica Moldova. 
 

Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Bacău s-a implicat în implementarea, 

organizarea și derularea unor activități dedicate „Centenarului Marii Uniri”, respectiv: 

 Simpozion Național „Bacăul – capitala rezistenței şi victoriilor întregirii naționale”, 

manifestare organizată în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” 

Bacău și în asociere cu Asociația Generală a Arhiviștilor din România – Filiala 

Bacău. Activitatea a fost dedicată rolului orașului şi județului Bacău în Războiul 

Reîntregirii, premiză esențială pentru înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 

1918; 

 „Centenarul Zborului Marii Uniri” - manifestare organizată cu prilejul împlinirii a 100 

de ani de la zborul Bacău-Blaj, fiind omagiat gestul eroic al echipajului 

Niculescu-Precup de acum 100 de ani, gest care a avut o importantă deosebită 

pentru Marea Unire din 1918. A fost unul dintre cele mai importante evenimente ale 

Anului Centenar, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Culturii şi 

Identităţii Naţionale, Ministerului Apărării Naționale, ai Instituției Prefectului Județul 

Bacău, Consiliului Judeţean Bacău, Primăriei Municipiului Bacău, primari ai 

localităților din județ, dar și reprezentanți ai Primăriei Rădăuți și Costești, din Raionul 

Ialoveni - Republica Moldova, elevi, studenți şi cetățeni. Printre invitați s-au numărat 

Astrid Mallet, nepoata aviatorului Vasile Niculescu, vicepreședintele Consiliului 

Judeţean Alba, Dumitru Folea precum şi general (r.) Necolae Petrescu, președintele 

ARPIA, filiala Bacău. Momentul culminant al manifestării a fost zborul elicopterului 

care, pornit spre Blaj, a survolat Piața Tricolorului, iar echipajul a împrăștiat 

manifeste, reiterând momentul de acum 100 de ani. Tot cu acest prilej a fost 

organizată o expoziție urmată de un simpozion dedicat acestui eveniment unic. 

 „Centenarul Marii Uniri” – eveniment organizat în parteneriat cu Complexul Muzeal 

„Iulian Antonescu” Bacău. Cu acest prilej a fost organizat un Simpozion Național și 

a fost realizată o expoziție națională dedicată Primului Război Mondial și Marii Uniri, 

în colaborare cu: Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand” – Filiala Bacău, 

Garnizoana Bacău, ARPIA – Filiala Bacău, Arhivele Naționale Bacău. 

Evenimente desfășurate conform agendei președintelui Consiliului Judeţean Bacău 

în anul 2018 

Vizita ambasadorului Republicii Belarus 

Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu a primit vineri, 26 ianuarie 

2018, vizita Excelenței Sale, Andrei Grinkevich, ambasador al Republicii Belarus la București. La 

întâlnire a participat și primarul orașului Buhuși, Vasile Zaharia. Discuțiile au vizat domenii 
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multiple cu potențial, respectiv agricultură, construcții, confecții-textile, aeronautică, educație, 

cultură și sport, manifestându-se un real interes de colaborare de ambele părți. 

Lansarea proiectului ReCONNECT Diaspora 

Luni, 29 ianuarie 2018, Sala mare de ședințe a Consiliului Județean Bacău a găzduit 
Conferința de lansare a proiectului „ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane 
active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului", proiect destinat 
înființării a 30 de firme noi de către românii din Diaspora. 

Proiectul este derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în 

parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Eastern Marketing Insights SRL, începând cu data de 

19 septembrie a.c. și este destinat românilor din Diaspora care doresc să-și înființeze o afacere 

aici. 

Scriitorul Viorel Savin, cetățean de onoare al Județului Bacău 

Județul Bacău are, de vineri, 16 februarie 2018, un nou cetățean de onoare. Este vorba 
despre scriitorul Viorel Savin, care a primit această distincție, într-un cadru festiv, în ședința 
ordinară a Consiliului Județean Bacău. 

Proiectul-pilot „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la 

nivelul comunității” va fi extins la nivelul întregii țări 

Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, a participat miercuri, 14 
martie 2018, la o întâlnire de lucru cu membrii Direcției Generale de Ocupare a Forței de Muncă, 
Afaceri Sociale și Incluziune din cadrul Comisiei Europene, cu reprezentanți ai Ministerului Muncii 
și Justiției Sociale și reprezentanți UNICEF România. Acești parteneri sunt implicați în scrierea 
unui proiect care are ca scop dezvoltarea serviciilor comunitare integrate în comunități 
marginalizate, după modelul proiectului-pilot implementat în județul Bacău „Incluziune socială prin 
furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunității”. 

Președintele Consiliului Județean Bacău - câștigător la Gala Națională a Excelenței 

în Asistența Socială 

În data de 20 martie 2018, la Ateneul Român din București, s-a desfășurat a V-a ediție a 
Galei Naționale a Excelenței în Asistența Socială, organizată de către Colegiul Național al 
Asistenților Sociali din România. Județul Bacău a fost reprezentat în finală de către președintele 
Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu și preotul Ilarion Mâță, președintele Asociației „Sf. 
Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja-Oituz. 

Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, a fost nominalizat și declarat 
câștigător la categoria „Politicianul Anului” iar preotul Ilarion Mâță, președinte al asociației Sf. 
Voievod Stefan cel Mare - Harja, s-a clasat pe locul I la secțiunea „Premiul pentru asistentul social 
din domeniul incluziunii sociale și economiei sociale”, fiindu-i astfel recunoscută munca, 
implicarea devotamentul în slujba celor bătrâni și fără ajutor. 

Mihail Nicolae Toncea, cetățean de onoare al Județului Bacău 

Luni, 16 aprilie 2018, Sala Mare de ședințe a Palatului Administrativ a găzduit ședința 
extraordinară a Consiliului Județean Bacău, principalul punct pe ordinea de zi fiind conferirea 
titlului de „Cetățean de Onoare al județului Bacău" domnului Mihail Nicolae Toncea, președinte şi 
director general al S.C. IAROM S.A. București, acționar majoritar al S.C. Aerostar S.A. Bacău. 

Vizită oficială în Spania 

O delegație a Consiliului Județean Bacău, condusă de președintele Sorin Brașoveanu și 

vicepreședintele Silviu Pravăț, s-au aflat în perioada 24–30 aprilie 2018, în Spania, unde au 
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participat la o serie de activități derulate în cadrul programului organizat în parteneriat cu Asociația 

„Cele mai frumoase sate din România". 

Ministrul Sănătății, în vizită la Spitalul Județean de Urgență Bacău 

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, s-a aflat vineri, 6 mai 2018, într-o vizită de lucru în județul 

Bacău. Principalul obiectiv vizitat a fost Spitalul Județean de Urgență Bacău. 

Oaspeți de seamă la Bacău 

Ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, împreună cu Excelența Sa Ambasadorul S.U.A în 

România, Hans Klemm și ministrul Cercetării și Inovării, Nicolae Burnete, au vizitat vineri, 11 mai 

2018, compania AEROSTAR S.A. Bacău, la invitația vicepreședintelui Camerei Deputaților, 

Gabriel Vlase şi a senatorului Dragoș Benea. 

Târgul gospodăriilor de produse montane „La porțile Nemirei” 

Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu a participat la prima ediția a 

„Târgului gospodăriilor de produse montane - La porțile Nemirei – tradiții și obiceiuri”, organizat 

timp de două zile, în perioada 12-13 mai 2018, de Primăria Orașului Dărmănești. Scopul 

evenimentului a fost susținerea producătorilor și antreprenorilor de pe Valea Trotușului pentru a 

duce mai departe tradiția fabricării unor produse alimentare și non-alimentare cu vechi rădăcini 

în această zonă. 

Bacău - Capitala bibliotecilor din România 

În perioada 17-18 mai 2018 a avut loc Conferința Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România – ANBPR. Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin 

Brașoveanu, a participat la lucrările de deschidere ale Conferinței care s-a desfășurat la Biblioteca 

Județeană Costache Sturza din Bacău. 

Recunoștință Eternă Eroilor Neamului 

Ziua Eroilor a fost sărbătorită joi, 17 mai 2018, în aproape toate localitățile județului Bacău. 

Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, vicepreședinții Silviu Ionel Pravăț și 

Adrian Popescu au participat la evenimentele dedicate memoriei acestor martiri. Calendarul 

acțiunilor a cuprins localitățile Cuchiniș - Brusturoasa, Palanca, Dofteana, Tg. Ocna, Răcăciuni, 

Sărata și Moinești. Momente solemne au fost și la Cimitirul Central din municipiul Bacău unde a 

avut loc un ceremonial militar și religios. 

Gala Premiilor Comunității Băcăuane 

Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, a participat la Gala Premiilor 

Comunității Băcăuane, eveniment organizat de către Fundația de Sprijin Comunitar. Manifestarea, 

aflată la cea de 16-a ediție, reunește ONG-uri, persoane fizice, reprezentanți ai administrației 

publice locale și ai mediului privat, premiați pentru implicarea în proiecte sociale. 

Vizită Oficială în Franța 

O delegație a Consiliului Județean Bacău, condusă de președintele Sorin Brașoveanu s-a 

aflat în perioada 28 mai  – 2 iunie 2018, în Franța, alături de o delegație compusă din primari, 

cadre didactice și elevi de la școlile din comunele Stănișești, Motoșeni, Răchitoasa și Colonești 

în cadrul proiectului „Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale defavorizate băcăuane 
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din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării 

comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța”. 

Membri ai Guvernului României, alături de băcăuani 

Premierul Viorica Dăncilă, alături de Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Șova, 
ministrul Transporturilor, și Petre Daea, ministrul Agriculturii, s-au aflat astăzi, 2 iulie 2018, la 
Târgu Ocna și Slănic Moldova. Demnitarii s-au întâlnit cu Sorin Brașoveanu, președintele 
Consiliului Județean Bacău, cu prefectul județului, Maricica Coșa și, împreună cu membrii 
Comitetului pentru Situații de Urgență, s-au deplasat în zonele afectate de inundații. 

S-au pus bazele viitorului Spital Regional de Urgență 

Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, a fost prezent vineri, 13 iulie 
2018, la Iași, la momentul care a marcat debutul unui proiect de amploare, respectiv „Spitalul 
Regional de Urgență”. La eveniment au participat Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, reprezentanți 
ai Băncii Europene Internaționale, președintele Consiliului Județean Iași, Marcel Popa - gazda 
evenimentului, parlamentari și președinți ai consiliilor județene din Regiunea Nord Est. 

Serile Diasporei 

În perioada 24-26 august 2018, Filarmonica „Mihail Jora” Bacău a organizat o suită de 
concerte în aer liber sub egida ”Serile Diasporei”. Spectacolele au avut loc în Piața Tricolorului, 
în fiecare seară, începând cu orele 20.00.  

Festivalul antic Tamasidava  

Între 31 august – 02 septembrie 2018, iubitorii de istorie și nu numai, s-au bucurat de o 
incursiune în timp, în vremurile în care dacii și romanii făceau legea pe meleagurile băcăuane. 
Deschiderea oficială a avut loc vineri seară, când de la ora 21.00 a avut loc un spectacol cu 
dansuri și făclii. Festivalul Geto-Dacic Tamasidava este organizat de Asociația AROMAR și 
Asociația Culturală Geto-Dacii din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău și Primăria 
Municipiului Bacău. 

Strada Aeroportului va fi complet reabilitată 

Joi, 13 septembrie 2018, a fost semnat Contractul de proiectare și execuție a străzii 
Aeroportului din Bacău. După finalizarea lucrărilor cuprinse în acest contract, strada Aeroportului 
va avea patru benzi de circulație, rezolvându-se astfel problema traficului din zonă. Lucrările sunt 
parte a unui amplu proiect de modernizare a Aeroportului Internațional „George Enescu”. 

BAC-FEST 2018 

Festivalul Naţional BAC-FEST 2018 a debutat joi, 13 septembrie 2018, cu două 
evenimente de excepție. Primul a avut loc în aula Universității „George Bacovia”, unde Maia 
Morgenstern, personalitate marcantă a culturii române, a primit titlul de Doctor Honoris Causa. 
Festivalul BAC-FEST, organizat de Biblioteca Județeană „C. Sturdza” în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Bacău, este un adevărat maraton cultural, desfășurat pe parcursul a cinci zile, și include 
o serie de evenimente care permit publicului băcăuan întâlniri cu personalități de marcă ale vieții 
culturale românești. 

„Informare acasă! Siguranță în lume!”  

Miercuri, 19 septembrie 2018, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii din Bacău, a demarat cea 
de-a doua etapă a campaniei naționale „Informare acasă! Siguranță în lume!”. Campania şi-a 
propus să informeze cu privire la drepturile şi responsabilităţile pe care le au românii în ţările în 
care intenţionează să muncească, să studieze sau să locuiască. La eveniment au luat parte 
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ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Elena Intotero, președintele Consiliului Judeţean 
Bacău, Sorin Brașoveanu, prefectul județului, Maricica Coşa şi subprefectul Valentin Ivancea. 

O șansă egală pentru toți. Educație incluzivă în unitățile școlare 

Marți, 25 septembrie 2018, la sediul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din comuna 
Lipova a avut loc lansarea proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație incluzivă în unitățile 
școlare”. Valoarea totală a proiectului este de 6.398.942,72 lei (din care, contribuția Uniunii 
Europene prin FEDR este de 5.439.101,31 lei și 930.066,14 lei din bugetul național). 

Bugetul alocat pentru comuna Lipova este de 696.313,72 lei și acoperă un microbuz școlar, 
dotări pentru școală, materiale auxiliare pentru activitatea didactică, cheltuieli cu personalul 
propriu și pachete îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienă, excursii și burse școlare acordate 
elevilor. 

Secția de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău s-a mutat în casă nouă 

Joi, 27 septembrie 2018, a fost inaugurată noua Secție de Oncologie din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Bacău, investiție în valoare de aproximativ 2 milioane de lei, finanțată de 
Consiliul Judeţean Bacău. Lucrările au durat 12 luni şi au presupus atât intervenții asupra clădirii 
cât şi dotări. 

Europa Copiilor 

Vicepreședintele Consiliului Judeţean Bacău, Silviu Ionel Pravăț, a participat joi, 27 
septembrie 2018, la Sala Ateneu, la un eveniment inedit - „Europa Copiilor”. La eveniment s-au 
aflat, de asemenea, Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, primarul Cosmin 
Necula, subprefectul Valentin Ivancea, reprezentantul UNICEF în România Pieter Bult și 
parlamentari băcăuani. Peste 300 de copii și-au făcut vocile auzite într-o consultare cetățenească 
unică în România, prima de acest fel din Uniunea Europeană, organizată exclusiv pentru copii, 
astfel încât aceștia să își poată exprima opiniile cu privire la viitorul Europei. 

Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică la Spitalul Municipal „Sf. 

Ierarh Dr. Luca”, Onești 

La Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” din Onești a fost semnat luni, 1 octombrie 2018, 
contractul de finanțare pentru proiectul „Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizare 
energetică”. Depus în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 3, Prioritatea de 
Investiții 3.1, Operațiunea b - Clădiri Publice, proiectul are o valoare totală de 28 855 393,52 lei, 
din care, 98% o reprezintă finanţarea nerambursabilă iar 2% este contribuția proprie a instituției 
medicale. 

Vizita premierului în Bacăul 

Premierul Viorica Dăncilă s-a aflat, vineri, 5 octombrie 2018, într-o vizită de lucru în județul 
Bacău, pentru a analiza stadiul lucrărilor la obiectivul de investiții ,,Regularizare albie râu Slănic 
– în zona localităților Târgu Ocna și Slănic Moldova, județul Bacău”. 

Prim-ministrul a fost însoțit de ministrul Transporturilor, Lucian Șova, ministrul Apelor și 
Pădurilor, Ioan Deneș și ministrul Afacerilor Internelor, Carmen Dan. Directorul general adjunct 
al A.N „Apele Române”, Dorel Dume, a prezentat stadiul execuției, caracteristicile tehnice, scopul 
și alte detalii referitoare la acest obiectiv. 

Oaspeți din Republica Moldova, în vizită la Consiliul Județean Bacău 

Vineri, 5 octombrie 2018, vicepreședintele Consiliului Judeţean Bacău, Silviu Ionel Pravăț 
a primit vizita unei delegații din Republica Moldova, aflată într-o deplasare de lucru în județul 
nostru. Delegația a fost condusă de Ruslan Codreanu, primar general interimar al municipiului 
Chișinău, alături de care s-au aflat șefii Direcției Generale de Transport Public şi Căi de 
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Comunicație, Direcției Generale de Educație, Tineret şi Sport şi Direcției Generale de Finanțe ale 
municipiului Chișinău. 

Oficialii moldoveni s-au întâlnit cu reprezentanți ai autorităților publice locale dar şi cu 
manageri de spitale, unul dintre punctele de pe agenda de lucru fiind vizitarea Spitalului Municipal 
de Urgenţă din Moinești. 

ExpoReal 2018 

În perioada 8-11 octombrie 2018, o delegație a Consiliului Judeţean Bacău, condusă de 

vicepreședintele Adrian Popescu s-a aflat în München, Germania, la cel mai mare Târg 

Investițional din Europa, ExpoReal 2018. Scopul participării a fost acela de a atrage investitori în 

județul Bacău pentru proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii turistice, de sănătate, 

aeroportuare dar şi stimularea mediului de afaceri. Consiliul Judeţean Bacău a participat în cadrul 

standului României alături de consiliile județene din Iași, Suceava, Botoșani, Vaslui dar şi de 

primăriile Iași, Oradea, Siret, Constanța, Primăria București - Sector 5, Alba Iulia și Sebeș.  

Educație, o șansă pentru fiecare! 

Marți, 6 noiembrie 2018, la Sala Mare a Consiliului Județean Bacău a avut loc lansarea 
proiectului „Educație, o șansă pentru fiecare!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu o valoare totală de peste 5 milioane de lei și 
cu o perioadă de implementare până în 2021. Beneficiarii direcți sunt 516 copii cu dificultăți de 
ordin financiar în familie, dintre care 391 cu nevoi educaționale, elevi ai Școlii Gimnaziale Speciale 
„Maria Montessori” Bacău, ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bacău și ai Școlii 
Gimnaziale „Octavian Voicu” din municipiul Bacău. 

Omagiu generalului Nicolae Șova 

Locuitorii comunei Poduri și-au omagiat marți, 6 noiembrie 2018, eroul - generalul Nicolae 
Șova, una dintre personalitățile care și-a dedicat întreaga viață, cu credință și nemărginit 
devotament, intereselor țării. La ceremonialul de comemorare au participat vicepreședintele Silviu 
Ionel Pravăț, din partea Consiliului Județean Bacău, subprefectul județului Bacău, Valentin 
Ivancea, reprezentanți ai Garnizoanei Bacău, Asociației Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” 
filiala Bacău și ai Asociației de Tradiții Militare Românești „Regimentul 3 Artilerie 1877” Bacău. 

Pământ sfânt la Centenar 

Luni, 12 noiembrie 2018, eroii neamului românesc au fost omagiați în cadrul unor 
ceremonii militare și religioase. Evenimentul a fost organizat de Protopopiatul Onești în 
parteneriat cu Consiliul Județean Bacău și Asociația Cultul Eroilor, filiala Bacău iar printre 
participanți s-au numărat pompierii Detașamentului din Onești şi Garda Drapelului de la Batalionul 
95 Aviație din Bacău. Inedita acțiune a constat în luarea de mostre de pământ din trei locații alese, 
Oituz-Coșna-Cireșoaia, mostre care au fost ulterior depuse, în mod simbolic, în Cetatea 
Reîntregirii din Alba Iulia, atât în Catedrala Ortodoxă cât și în Muzeul Național al Unirii, pentru a 
marca apogeul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri. 

La ceremonie au fost prezenți președintele Consiliului județean Bacău, Sorin Brașoveanu, 
primarii localităților Târgu Ocna și Oituz - Ștefan Șilochi și Gheorghe Bodea, protopopul Ioan 
Bârgăoanu al Protopopiatului Onești, președintele Filialei Bacău a Asociației „Cultul Eroilor”, col. 
(r) Paul Valerian Timofte, preoți din parohiile Oituz, Poiana Sărată și Hârja. 

Vizită oficială în Republica Moldova  

În perioada 7-11 noiembrie 2018, președintele Sorin Brașoveanu, împreună cu o delegație 

a Consiliului Județean Bacău, a efectuat o serie de vizite oficiale la invitația partenerilor din partea 

stângă a Prutului. Cu acest prilej, au fost semnate trei înțelegeri de cooperare și înfrățire cu 

raioanele Rîșcani, Orhei și Soroca, scopul comun fiind identificarea priorităților şi posibilităților de 
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colaborare între cele trei raioane şi județul Bacău. Delegația băcăuană a vizitat şi o serie de 

obiective economice dar și monumente istorice din patrimoniul cultural comun, cu o conotație 

aparte în Anul Centenar. 

„Ziua economiei băcăuane” 

Miercuri, 12 decembrie 2018, Camera de Comerț și Industrie Bacău a organizat, în 

colaborare cu Consiliul Județean Bacău și Instituția Prefectului, „Ziua economiei băcăuane”. 

Evenimentul, aflat la prima ediție, a reunit într-un cadru festiv, dedicat Centenarului, reprezentanții 

marcanți ai mediului economic băcăuan: firme, sindicate, primării și instituții deconcentrate, 

asociații profesionale, instituții de educație și personalități ale comunității băcăuane. 

Spitalul vechi va fi reabilitat 

Joi, 13 decembrie 2018, a fost semnat contractul de proiectare și execuție a obiectivului 

de investiții „Reparații capitale, amenajare, extindere și reabilitare termică Clădire Spital Vechi - 

Spitalul Judeţean de Urgență Bacău”. Cea mai veche construcție a spitalului, inaugurată pe 24 

iulie 1906, va intra într-un amplu proiect de reabilitare prin care se vor efectua lucrări de reparații 

capitale, reamenajare interioară, reabilitare termică, demolare parțială și extindere a etajului. 

Valoarea totală a investiției este de 6.445.580 euro, din care, 6.387.570 euro Compania Națională 

de Investiții alocă, iar contribuția CJ Bacău, de 58.000 de euro. 

Profesorul Gheorghe Neagu este „Cetățean de Onoare” al județului Bacău 

La inițiativa Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina – Filiala Bacău, Consiliul 

Județean Bacău a conferit titlul de „Cetățean de Onoare al județului Bacău” distinsului dascăl 

Gheorghe Neagu, personalitate marcantă din domeniul educației și culturii băcăuane. Adorat de 

elevii săi, șicanat de oficiali din cauză că „vorbește prea mult”, invidiat sau iubit de colegi, după 

caz, în niciun caz nu a trecut neobservat. În 1990, a fost președinte al Consiliului de Organizare 

a Revoluției și vicepreședinte al FSN, a refuzat Certificatul de revoluționar, apoi a ieșit din politică, 

dar niciodată din viața culturală a Bacăului. A revigorat Asociația Culturală Pro Basarabia și 

Bucovina, Societatea de Științe Filologice „Alexandru Piru”, a activat în Cenaclul „Octavian Voicu” 

și Revista „Plumb”, rămânând, în ciuda trecerii anilor, un spirit viu, neobosit. 
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Partea a II-a. Instituţii publice de cultură 

1. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” 

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” are în componenţa sa patru secţii: Istorie-arheologie, 

Etnografie, Artă şi Relaţii publice, logistică, 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 orăşenesc la Buhuşi şi o Colecţie de etnografie „Preot 

Vasile Heisu” în comuna Răcăciuni.  

În afară de cercetare și conservare, scopul esențial al muzeului în societatea 

contemporană este educarea. Muzeul oferă prin expozițiile sale permanente sau temporare, prin 

programele științifice și culturale, un număr bogat de cunoștințe grupate într-un sistem organizat.  

Obiectivele generale cât și cele specifice, au fost armonizate cu funcțiile de bază ale unei 

instituții muzeale: 

 să asigure creșterea calității serviciului muzeal și o bună administrare tehnică și 

logistică, vizând creșterea interesului public;  

 să elaboreze programe și proiecte culturale proprii în domeniul cercetării, evidenței 

și valorificării patrimoniului  mobil și imobil, prin expoziții permanente sau temporare, 

studii și comunicări științifice, în concordanță cu strategia culturală promovată la 

nivel național și obiectivele socio-culturale ale județului; 

 să stabilească și să aplice măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru 

ducerea la îndeplinire a programelor culturale aprobate; 

 să cerceteze și să dezvolte colecțiile muzeale și patrimoniul muzeal (prin programul 

de cercetare și săpături arheologice dar și prin cel de achiziții de bunuri muzeale și 

donații); 

 s-au realizat lucrări de protejare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural 

aflat în administrarea instituției;  

 a fost inițiat un program de reparații și igienizare a patrimoniului unităților 

aparținătoare Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, constituit pe baza unei 

programări concrete, în funcție de priorități, specificațiile tehnice ale materialelor 

folosite dar și urgențe și programări constatate de cei avizați. 

Anul 2018 a fost anul în care, la nivel național, s-a sărbătorit „Centenarul Marii Uniri” de la 

1 decembrie 1918. Instituția noastră a derulat, în concordanță cu specificul activității de bază, o 

serie amplă de proiecte cu un bun impact atât în rândul specialiștilor din mediul cultural-științific, 

educațional, cât și asupra publicului larg: 

 Expoziția „Marea Unire în documente și simboluri”, organizată în cadrul 

simpozionului „Bacău – Capitala rezistenței și victoriilor întregirii naționale”, în 

colaborare cu Muzeul Militar Național „Ferdinand I” Bacău, Asociația Arhiviștilor din 
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România – Filiala Bacău, Arhivele Naționale Bacău, proiect finanțat de Ministerul 

Culturii și Identitații Naționale prin programul „Centenar”, coordonat de Consiliul 

Județean Bacău; 

 Expoziția „Centenarul Zborului Marii Uniri”, proiect finanțat de Ministerul Culturii și 

Identității Naționale, coordonat de Consiliul Județean Bacău, realizată în colaborare 

cu Muzeul Național al Aviației Române, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand 

I” Bacău, ARPIA Bacău, Arhivele Naționale Bacău; 

 Expoziția „Centenarul Marii Uniri”, proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității 

Naționale, coordonat de Consiliul Județean Bacău, realizată în colaborare cu 

Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău, Arhivele Naționale 

Bacău, Complexul Muzeal Județean Neamț, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.  

Pe parcursul anului calendaristic 2018, instituţia a continuat raporturile de colaborare și 

parteneriat cu alte instituţii de cultură, de învățământ, asociații și fundații din judeţ și din țară. 

În calitate de partener am participat la programe/proiecte europene/internaționale: „Ziua 

Internațională a Muzeelor” – inițiator Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM); „Noaptea 

Europeană a Muzeelor” – inițiator Ministerul Culturii, Franța; „Saloanele Moldovei” – co-inițiator 

Ministerul Culturii din Republica Moldova și Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova; 

Expoziţia internațională „Aurul şi argintul antic al României” – itinerată în perioada 2013-

2018 - inițiator Muzeul Național de Istorie a României (54 piese din categoria Tezaur). 

Principalele programe, proiecte, activităţi cultural-ştiinţifice şi artistice realizate în 

anul 2018 

S-au continuat proiecte mai vechi, devenite tradiţionale şi au fost derulate proiecte noi 

menite să pună în evidenţă caracterul pluralist şi multidiversitatea specifice activităţii de bază a 

instituţiei. Prezentăm o selecție a proiectelor mai importantă derulată în cadrul programelor: 

I. Cercetare științifică: 

 cercetări arheologice sistematice în situl cucutenian de la Fulgeriș - La trei cireși, 

comuna Pâncești, județul Bacău; 

 supraveghere arheologică pentru 32 de obiective de investiţie; 

 activitate de cercetare științifică vizând publicarea de volume, studii, recenzii etc.  

II. Administrarea patrimoniului muzeal 

Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal, în cifre: 

 au fost întocmite 282 de fișe de conservare 

 a fost restaurat un număr de 271 obiecte de patrimoniu 

 au fost întocmite 190 de fișe de restaurare 

Evidența patrimoniului muzeal: 

 s-au introdus în baza de date 462 de Fișe Analitice de Evidență  

 s-au introdus în Registrul de Evidență Unică 149 de piese de patrimoniu 

 s-au introdus în programul DOCPAD 828 de piese de patrimoniu 

 s-a realizat inventarierea generală a bunurilor de patrimoniu, nefiind înregistrate 

neconformități 
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Bibliotecă: 

 au fost împrumutate 371 cărţi şi periodice 

 au fost înregistrate 168 de cărți și publicații provenite din achiziții, donații, schimb 

interbibliotecar 

Clasarea patrimoniului mobil: 

 au fost realizate 113 dosare de clasare 

III. Dezvoltarea patrimoniului muzeal 

Valorificarea cercetării ştiinţifice prin propuneri de achiziţii de piese istorice, etnografice şi opere 

de artă este o permanentă provocare în dezvoltarea patrimoniului muzeal. Donaţiile şi preluările în 

custodie contribuie de asemenea la dezvoltarea patrimoniului muzeal. 

În anul 2018 au intrat în patrimoniul instituției un număr total de 164 de piese. 

IV. Valorificarea patrimoniului muzeal 

S-au realizat schimburi bibliotecare cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate. Au fost 

încheiate parteneriate cu instituţii de învăţământ şcolar şi universitar, cu institute academice şi de 

cercetare ştiinţifică: 

A. Participări ale specialiştilor instituției la sesiuni ştiinţifice, simpozioane locale şi 

naţionale 

 în cursul anului 2018, au fost susținute un număr de 53 de comunicări științifice în 

domeniul arheologie-istorie, heraldică, genealogie, sigilografie, etnografie, arte plastice. 

B. Studii, articole, note, recenzii 

 s-a publicat un număr de peste 50 de studii, articole, note, interviuri etc. în publicații 

locale și naționale și 8 în volum. 

C. Participări la expoziții temporare naționale 

 Participarea la expoziţia naţională „Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie”, organizată 

de Muzeul Bucovinei Suceava, itinerată în cinci muzee (Bacău, Iași, București, Alba Iulia, 

Neamț). 

 Expoziția „Radu Florescu. Viața și opera”, expoziție organizată în parteneriat cu 

Complexul Național Muzeal „Astra” și Muzeul Național de Istorie a României. 

 Expoziția „Casa regală a României” organizată în colaborare cu Muzeul Militar Național 

„Regele Ferdinand I” Bacău, Arhivele Naționale Bacău, Arhivele Naționale ale României, 

Muzeul Național de Istorie a României. 

 Expoziția „Urzeli”, organizată în cadrul programului cultural Museum Fest organizat de 

Muzeul Județean Buzău. 

 Participarea cu piese din tezaur (58 monede romane descoperite la Măgirești, în 2017) 

la expoziţia „Tezaure monetare romane. Arheologie, detecție, pasiune” organizată de 

Complexul Muzeal Județean Neamț. 

 Participarea (15 piese) la expoziția „Memoria Medaliei – Un veac de unitate a 

Transilvaniei cu România”, organizată de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui. 

 Participarea la expoziţia retrospectivă „Ion Bitzan”, organizată de Muzeul de Artă 

Contemporană București. 
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 Participarea la expoziţia „Un pictor de front - Aurel Băieșu”, organizată în colaborare cu 

Muzeul de Artă Piatra Neamț și Muzeul „Ion Irimescu” Fălticeni. 

 În cadrul proiectului „Exponatul săptămânii”, au fost prezentate publicului 24 de exponate 

(text și imagini). 

D. Reamenajare expoziții permanente 

 Completarea și finalizarea expoziției „Artişti plastici interbelici” - Muzeul de Artă. 

 Reamenajarea segmentului „Casa și curtea”, din expoziția permanentă de etnografie. 

Participări la editări albume, cataloage, pliante. 

  Albumul expoziției „Ion Bitzan”, editat de Muzeul de Artă Contemporană București. 

  Albumul „Aurel Băieșu” - editat de Muzeul de Artă Piatra Neamț. 

 Catalogul Uniunii Ariștilor Plastici – filiala Suceava. 

 Monografia „Oituzului Dobrogean. 95 de ani de la înființare (1923-2018)”, coord. Emanoil 

Rujanschi, Constanța; 

 Volumul „Stârcea – o familie cu blazon din fostul judeţ Roman”, autor Ovidiu Leonte, 

Piatra Neamț, Editura Cetatea Doamnei. 

V. Promovarea și dezvoltarea culturii, artei și civilizației românești 

A. Saloane, simpozioane, festivaluri, colocvii, lansări de carte, târguri 

B. Expoziţii personale şi de grup 

C. Spectacole muzicale, dramatice, coregrafice 

1. Expoziția de caricatură VEM – 50, expoziție personală Victor Eugen Mihai (30 ianuarie 

- 9 aprilie, Galeriile „Alfa”) 

2. Ziua Culturii Naționale (15 ianuarie) 

3. Simpozion, expoziție, lansare album de artă Artişti plastici băcăuani în colecţiile 

Muzeului de Artă, ediția a III-a, (Muzeul de Artă, 8 februarie - 18 martie) 

4. Simpozionul Unirea Principatelor Române din 1859 (23 ianuarie) 

5. Iubim Dragobetele, ediţia a VIII-a (24 februarie) 

6. Expoziția „Bucate”, expoziţie de obiect etnografic şi fotografie documentară cuprinzând 

elementele unei bucătării tradiţionale din judeţul Bacău (6 martie - 12 aprilie) 

7. Simpozionul „Femeile lumii”, ediția a II-a, tema: Modele feminine de-a lungul istoriei, 

dedicat zilei de 8 Martie 

8. Expoziția personală „Chemarea Levantului”, a artistului sirian Ammar Alnahhas (26 

aprilie - 19 iunie, Galeriile „Alfa”) 

9. Simpozionul 9 Mai în conștiința românilor 

10. „Te Deum”, slujba de resfințire a Casei Memoriale George Bacovia, cu ocazia 

comemorării a 61 de ani de la moartea poetului (22 mai, Casa memorială George Bacovia) 

11. „Ziua internațională a muzeelor”, 19 mai 

12. „Noaptea Muzeelor”, ediția a XIV-a, 19 - 20 mai 

13. „é-l-u-c-u-b-r-e-r”. Expoziție de grup a 15 renumiți pictori din București (19 mai - 19 

septembrie, Muzeul de Artă) 

14. Manifestarea „Urmele lui Ștefan cel Mare și Sfânt la Bacău”, în cadrul Programului 

Național Ștefanian (27 iunie) 
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15. Expoziţia-concurs de artă contemporană „Saloanele Moldovei”, ediţia a XXVIII-a, 

perioadă proiect 15 iunie - 5 noiembrie 

16. Expoziția „Lumini în negura vieții”, pictură și sculptură, a artiștilor plastici Ilie Cioartă 

(România) și Rita Schuerweghs (Belgia), (6 septembrie – 11 octombrie, Galeriile „Alfa”) 

17. Simpozionul „Buhuși, file de istorie”, editia a III-a, tema „Istoria orașului dincolo de 

cărțile de istorie”, Casa de Cultură Buhuşi, (13 septembrie) 

18. Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, 4 - 5 octombrie 

19. Expoziția Alexandru Artimon și civilizația medievală urbană din sud-vestul Moldovei în 

secolele XIV-XVII (Bacău-Tg. Trotuș-Adjud), (4 octombrie – noiembrie) 

20. Icoanele satului românesc, expoziție foto-documentară cu bisericile de lemn din judeţul 

Bacău (5 octombrie - decembrie) 

21. Expoziția Marea Unire în documente și simboluri, (25 octombrie - noiembrie) 

22. Din cufărul bunicii, expoziție realizată de Ziua persoanelor cu dizabilităţi, 3 decembrie 

23. Expoziția personală de pictură și grafică Cristina Ciobanu, (26 octombrie - 1 decembrie, 

Galeriile „Alfa”) 

24. Trei Provincii – Trei Muzee, expoziţie de port popular din cele trei provincii istorice ale 

României, reunite într-o alegorie a României Mari, (6 decembrie 2018 - februarie 2019) 

25. Războiul, ţăranii şi pământul, expoziţie foto-documentară şi de obiect etnografic 

ilustrând relaţia dintre plugarul simplu şi Marele Război, (6 decembrie 2018 - ianuarie 2019) 

VI. Conferințele științifice ale Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” 

1. „Centenarul Unirii Basarabiei cu România - Paradigmele Unirii Basarabiei cu România”, 

susținută de cercetătorul dr. Corneliu Ciucanu de la Centrul de Istorie și Civilizație Europeană 

Iași, 26 martie;  

2. „Armata și biserica în timpul Războiul de Reîntregire Națională și a Unirii din 1918”, 

susținută de cercetătorul dr. Corneliu Ciucanu de la Centrul de Istorie și Civilizație Europeană 

Iași, 4 octombrie; 

VII. Activități editoriale 

1. ”CARPICA” vol.XLVII, anuarul științific al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”. 

2. ”MUSEUM” – Periodic al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, numărul 7 – 8.  

3. Catalog Saloanele Moldovei - ediția a XXVIII-a.  

4. Volumului „Zborul Marii Uniri”, ediția a II-a, autor comandor George-Paul Sandachi. 

5. Catalog de expoziție „Centenarul Zborului Marii Uniri”; 

6. Album de artă „Artişti plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de artă”, vol. IV.  

7. Pliant de expoziție ”Chemarea Levantului” - Ammar Alnahhas. 

8. Anuarul etnografic 2019 – Flori din colecția de textile a Muzeului de Etnografie. 

9. Manuscrisul lui Cezar Uncescu Jurnal de campanie, volum publicat în cadrul 

proiectului cultural „Amintirile din război ale învăţătorului Cezar Uncescu (1916-

1918). 

10. Prin jertfă către Marea Unire. Omagiul eroilor Războiului de Întregire Națională din 

județul Bacău, volum dedicat eroilor băcăuani din primul război mondial, autor, dr. 

Anton Coșa. 
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VIII. Educație și pedagogie muzeală 

În cadrul proiectelor 

1. Văd, aud, vorbesc!  lecții deschise, interactive susținute de muzeografii instituției:  

 „De ziua Armatei României, într-un an centenar”, la muzeul de istorie, 25 octombrie; 

Festivalul anotimpurilor 2018, 26 martie; Marea Unire și soldații băcăuani, 13 

noiembrie; Sărbătorim Centenarul: Oameni, tradiţii. Locuri, 15 noiembrie; 

Ocupația de muzeograf și prezentarea generală a instituției, 26 noiembrie; 

Centenarul, 28 noiembrie;  

2. Povestea lunii, lecții deschise de Istorie și Istoria Artei  

 Proiect educaţional România – Arc peste Timp (24 ianuarie, 9 mai, 1 decembrie); 

Femeia în oglindă, 8 martie; 

3. Perspective 

 Expozițile Arhitectura tradițională românească, (februarie) și Arhitectura 

modernă, (iunie), clasa a XI-a Arhitectură; Atestat 2018 - clasa a XII-a Arhitectură, 

Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău; 

4. Ateliere  ®creative, realizate în colaborare cu şcoli şi grădiniţe din Municipiul şi Judeţul 

Bacău, desfăşurate la sediul instituţiei sau la sediul unităţilor şcolare: 

 Legendele Mărţişorului, 16 februarie - 3 martie; Pictură pe linguri, 26 martie, 13 

iulie; Tricouri cu poveşti, vino sa le ghiceşti, 27 martie; Ouă încondeiate, 29 

martie; Curcubeul copilăriei, 1 iunie; Lemnul prinde viaţă, 8 - 9 noiembrie; 

Mândru românaş, 27 noiembrie; Șezătoare la Tescani, în cadrul proiectului „Perle 

din Strabuni”, 28 noiembrie; Măşti traditionale, 7 decembrie; Sorcova, 10 - 14 

decembrie;  

 Prietenii pictorului Nicu Enea - Tabăra de pictură 2018, casa memorială ”Nicu 

Enea”. 

5. Venind în întâmpinarea programului național Școala altfel – Să știi mai multe, să fii 

mai bun, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău a creat, în perioada derulării 

programului, un calendar propriu de activități care să-i atragă pe elevii băcăuani, stabilind 

parteneriate şcolare cu instituţii de învăţământ din judeţul Bacău. 

6. Voluntari pentru muzeu: Ziua/ Noaptea Internațională a Muzeelor - 18/19 mai. 

7. Parteneriate educaționale (selecție):  

În anul 2018 am concretizat peste 33 de parteneriate cultural - educaţionale desfăşurate la 

sediul instituției și în unităţi şcolare ale judeţului Bacău: 

 Concursul Naţional Primăvara artelor, secţiunea Arte Vizuale, organizator Colegiul 

Naţional de Artă „George Apostu” Bacău, 20 - 29 aprilie; Proiectul educaţional 

Centenarul Unirii. Strămoşii mei – Eroii, organizator Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Bacău; Proiectul educaţional Centenarul Unirii prin ochii copiilor, 

organizator Şcoala Gimnazială „George Apostu” Stănișești, judeţul Bacău, 15 mai; 

Cerc pedagogic Identitatea naţională şi dezvoltarea atitudinii patriotice la 

şcolarii mici în anul Centenarului, Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău, 23 

noiembrie; Zborul Marii Uniri, Parohia Ortodoxă Lazaret, 25 noiembrie; Cerc 

pedagogic al profesorilor de geografie Locuri eroice: Oituz, Şcoala Gimnazială 
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„Alecu Russo” Bacău, 26 noiembrie; Proiectul educaţional Ziua României, Şcoala 

Gimnazială nr. 2 Cleja, 28 noiembrie. 

Proiecte realizate ca partener/coorganizator, altele decât cele din programul minimal 

(selecție): 

 Artişti plastici basarabeni în colecţiile Muzeului de Artă Bacău, manifestare 

culturală dedicată celebrării unirii Basarabiei cu România, desfăşurată sub egida 

Centenar, (Muzeul de Artă, 27 martie - 13 mai); 

 Manifestarea Daruri de Paște, ediția a III-a, Muzeul de Istorie Buhuși în colaborare 

cu Clubul Elevilor Buhuși, 2 aprilie; 

 Manifestarea Daruri de Paște, ediția a IV-a, Muzeul de Istorie Buhuși, în colaborare 

cu Clubul Elevilor Buhuși, 24 aprilie ; 

 Proiecție de film românesc – Balanța, de Lucian Pintilie (în memoria regizorului), 

Casa Memorială „George Bacovia” în parteneriat cu Caravana „Film mai aproape”, 

23 august;  

 Simpozionul Buhuși, file de istorie, editia a III-a, la Casa de cultură Buhuşi, în 

colaborare cu Consiliul Local Buhuși, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu" Buhuşi, 

Biserica Sfânta Înviere, Biblioteca ”George Bacovia” Buhuși, cu tema: Istoria 

orașului dincolo de cărțile de istorie, 13 septembrie; 

 Biserica şi neamul, model al unităţii de credinţă, artă şi tradiţie, organizator 

Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Asociaţia „Sfântul Voievod Ştetefan cel Mare” 

Hârja (vernisaj 25 mai);  

6. Activități culturale, științifice și artistice găzduite (selecție) 

  Muzeul Iluziilor, organizator Asociaţia Astronomică Pluto Cluj-Napoca (15 - 28 

februarie); 

 Mineralia. Cristale naturale, pietre şi bijuterii , Asociația „Mineralia” Baia-Mare 

(23 -25 martie); 

 Bursa locurilor de muncă, organizator AJOFM (20 aprilie); 

 Expoziția Art Kid, profesor îndrumător Livia Crețu, (iunie); 

 Manifestarea Toamna colecţiilor, ediţia a XVI-a, organizată de Asociaţia Filatelică 

„Grigore Pascu” Bacău şi Clubul „Colecţionarii” Bacău, octombrie; 

  Simpozionul Cultul Sfintei Cuvioasei Parascheva în Arhiepiscopia Romanului 

şi Bacăului şi expoziţia Lumina din călimară, ediţia a V-a, organizatori 

Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Protopopiatul Bacău (18 octombrie); 

 Expoziția Sinestezii vizuale, autori Ilie Boca și Ovidiu Ungureanu, Galeria ”Hol” 

(noiembrie); 

 Cerc metodic al profesorilor de geografie din Bacău dedicat Centenarului, 27 

noiembrie; 

 Expoziția foto-documentară Strămoșii mei – Eroii, ediția a aII-a, organizată de 

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al 

Județului Bacău și Arhivele Naționale Bacău - Filiala Bacău (decembrie); 

 Expoziția de iarnă Brickenburg -  fanii LEGO, organizată de Asociaţia 

Brickenburg, 10 - 21 decembrie. 
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Îmbunătățiri aduse spațiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparații, 

reabilitări, după caz 

Muzeul de Artă: S-au demarat lucrările în vederea refacerii accesului și a împrejmuirii; 

Sediul Central (Muzeul de Istorie):  

 - a fost realizat proiectul de reamenajare a spaţiilor expoziţionale, etajele I şi II, corp 

A;  

 - lucrări de reparaţii şi reorganizare la spaţiul - parter, hol intrare - prin reconfigurarea 

şi reorganizarea spaţiului pentru magazin-librărie şi stand suveniruri; 

Casa Memorială George Bacovia: Au fost finalizate lucrările de amenajare beci și curte; 

Casa Nicu Enea: A fost înlocuită învelitoarea acoperișului și s-au aplicat tratamente de 

ignifugare. 

Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei 

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” are, în acest moment, un număr de 59 posturi, statul 

de funcţii și organigrama cuprinde următoarea structură: 

 funcţii de conducere: 7 (manager, director adjunct, contabil şef, şef secţie 

Arheologie -  Istorie, şef  secţie Etnografie, şef secţie Artă, şef secţie Logistică, relații 

publice, marketing cultural, editorial); 

 funcţii de execuţie: 52 posturi 

Au fost actualizate fișele postului pentru personalul contractual nou angajat, s-a continuat 

procesul de întocmire a procedurilor legate de Legea nr. 946/2005 a Controlului Managerial Intern, 

a transparenţei decizionale, s-a continuat întocmirea procedurilor operaţionale pentru activităţile 

specifice. 

Cursuri de perfecţionare = 5; promovări = 3; angajări = 9; plecări= 1. 

Situația vizitatorilor 

Numărul total de vizitatori = 38.880; vizitatori on line pe site-ul instituției = 11.000, vizitatori unici 

= 52.000 accesări. 

Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării activității de PR/de strategii 

media 

Pe tot parcursul anului s-au transmis către mass-media comunicate de presă. Pentru toate 

activităţile şi manifestările culturale, ştiinţifice, artistice şi de educaţie muzeală organizate de 

Complexul Muzeal au fost create și executate, în cadrul instituției, afișe, invitații și au fost oferite 

pliante, cataloage de prezentare, flyere de prezentare, cărți poștale. S-au postat un mare număr 

de link-uri şi tag-uri online. Am participat cu materiale publicitare la târgul de turism 2018, la 

ROMEXPO. 
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2. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” 

Un studiu realizat de Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii cu privire la situaţia 

muzeelor din România (Diagnoza sectorului cultural - Instrument pentru managementul culturii, 

2009) situează ţara noastră pe poziţia a 12-a ca număr de muzee (dintr-un număr de 17 ţări 

europene studiate) şi pe locul 14 ca număr de vizitatori (dintr-un total de 16 ţări europene incluse 

în analize). 

Bacăul ocupă locul 16 pe ţară după indicele participării la activităţile culturale, locul 9 după 

indicele de infrastructură culturală şi locul 24 pe ţară după indicele de vitalitate culturală 

(Vitalitatea culturală a oraşelor din România – 2010). 

În cadrul instituției publice de cultură Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea”, 

actul de management utilizează stilurile deja consacrate: autocratic, persuasiv, consultativ sau 

democratic. S-au avut în permanenţă în vedere categoriile de probleme care privesc cele patru 

resurse principale ale instituţiei: umane, financiare, materiale şi informaţionale.  

Managementul a fost unul direcţionat în sensul îmbunătăţirii activităţii compartimentelor 

care prezentau carenţe (cu privire la marketing cultural muzeal, ştiinţific, relaţii publice, imagine, 

informatizare a instituţiei, a patrimoniului) şi menţinerea celor care dau randament.  

Prezentul raport este raportul anual (anul 2018) referitor la contractul de management 

încheiat în baza Proiectului de management fundamentat pentru perioada 2016 – 2021. 

Activităţile enumerate în prezentul raport reprezintă activitatea desfăşurată de Complexul 

Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” în perioada de raportare, prin subunităţile sale Muzeul de 

Ştiinţele Naturii, Vivariul Bacău, Observatorul Astronomic „Victor Anestin” şi Casa Memorială „Ion 

Borcea” din comuna Racova, judeţul Bacău.  

Activităţile culturale desfăşurate în Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” se 

realizează pe bază de proiecte, propuse, susţinute, dezbătute de muzeografii din cadrul instituţiei 

şi ulterior aprobate de conducerea instituţiei. 

Există mai multe categorii de proiecte care se desfăşoară în cadrul instituţiei şi anume 

proiecte cultural – expoziţionale, ştiinţifice şi educaţionale. 

Proiectele desfăşurate ca parte a programului cultural minimal sunt structurate astfel încât 

să acopere principalele domenii care vizează activitatea unui muzeu conform legislaţiei existente 

şi cerinţelor contemporane, europene, structurare prezentă şi în cadrul proiectului de 

management în baza căruia este condusă instituţia. 

 

Activitatea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” se regăseşte la intersecţia 

mai multor domenii ce au legătură directă cu ştiinţele naturii, patrimoniul cultural al instituţiei, 

colecţiile, inclusiv biblioteca de specialitate 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. 
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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.  

Activităţile culturale desfăşurate în Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” se 

realizează pe bază de proiecte, propuse, susţinute, dezbătute de muzeografii din cadrul instituţiei 

şi ulterior aprobate de conducerea instituţiei. 

Există mai multe categorii de proiecte care se desfăşoară în cadrul instituţiei şi anume 

proiecte cultural – expoziţionale, cultural - ştiinţifice şi cultural - educaţionale. 

Proiectele desfăşurate ca parte a programului cultural minimal sunt structurate astfel încât 

să acopere principalele domenii care vizează activitatea unui muzeu conform legislaţiei existente 

şi cerinţelor contemporane, europene, structurare prezentă şi în cadrul proiectului de 

management în baza căruia este condusă instituţia. 

Activităţi specifice - Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”: 

 Proiecte educaţionale 

 Expoziții 

 Proiecte de mediu 

 Bibliotecă de specialitate 

 Publicații științifice 

 Colecții 

 Cercetare 

 Simpozioane științifice 

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 larg 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 

touchscreen-uri, ecrane, interactive wall, produse editoriale (reviste ştiinţifice, cărţi, caiete 

tematice, articole ştiinţifice, cataloage de colecţie, pliante, afişe), produse pentru shop-ul muzeului 
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(insectare, ierbare), studii de mediu (studii de biodiversitate, bilanţ de mediu I şi II, raport de 

mediu, cabinete de biologie, studii de determinare material biologic). 

1. Expoziţii - Produsul muzeal principal prin intermediul căruia se transmite mesajul dorit 

este constituit de expoziţiile permanente şi temporare ale instituţiei precum şi expoziţiile itinerante 

(care sunt prezente la sediul instituţiei sau la sediile partenerilor). Expoziţiile instituţiei noastre 

folosesc cele mai noi principii de muzeografie, fiind prevăzute cu module interactive în scopul 

implicării directe a vizitatorului în procesul cunoaşterii. 

Expoziţiile permanente se constituie în produsul care atrage noi categorii de public. La 

această dată, pe subunităţi sunt deschise publicului următoarele expoziţii permanente: 

La Muzeul de Ştiinţele Naturii: 

 Păduri din România; Ocrotirea naturii; Flori din adâncurile Terrei; Plante 

ornamentale – sera. 

La Observatorul Astronomic: 

 Universul – de la Pământ la Stele; 

La Vivariu: 

Păsări cântătoare şi de ornament; Peşti exotici şi autohtoni; Reptile din România; Rase de 

porumbei; 

La Casa Memorială Ion Borcea: 

 Viaţa şi opera savantului Ion Borcea. 

Însă pentru a menţine aproape de muzeu publicul deja existent, pe lângă acestea este 

necesar ca la intervale regulate de timp să se adauge expoziţii temporare. Instituţia noastră 

deschide în fiecare an 2 – 3 expoziţii temporare pentru fiecare subunitate. Tematicile acestora 

sunt de ştiinţele naturii, cu evidenţierea unor subiecte neabordate în expoziţiile permanente (Cinci 

simţuri – Un Univers) dar şi teme de interes în comunitate (Viciile – tentaţii înşelătoare), muzeul 

având un important rol formator. Caracterul acestor expoziţii este pronunţat educativ dar şi 

interactiv.  

La acestea se adaugă și expoziţiile itinerante. Aici se disting două categorii de produse: 

expoziţii itinerante proprii şi ale partenerilor. Prima categorie, pe lângă veniturile pe care le aduc, 

contribuie la îmbunătăţirea popularităţii instituţiei în judeţ sau înafara acestuia.  

Pornind de la situaţia existentă şi anume aceea de subfinanţare a culturii, în relaţie cu 

unele muzee de ştiinţele naturii am dezvoltat un sistem de schimb de expoziţii. Astfel fiecare 

muzeu deschide expoziţii temporare la sediul său, expoziţii care ulterior devin itinerante, ajungând 

la sediul muzeului partener. Din acest schimb fiecare partener are la sediu două expoziţii dar a 

investit doar în una dintre ele. Anul acesta avem disponibile nouă asemenea produse, evidenţiate 

în oferta culturală a instituţiei.  

2. Prezentări multimedia – sunt susţinute la sediul beneficiarului sau în sălile de 

conferinţe ale subunităţilor instituţiei. Sunt prezentări ale mai multor subiecte ştiinţifice prezentate 

la nivel adecvat grupei de vârstă, concepute de specialiştii instituţiei. Uneori acestea sunt gândite 

de comun acord cu cadrele didactice. Temele abordate vin în completarea informaţiilor primite de 

elevi conform programei şcolare. Pot fi puse în practică drept urmare a unor parteneriate sau în 

urma solicitărilor formulate de cadrele didactice.  

3. Workshop-uri  – sunt organizate cu o anumită temă, în completarea tematicilor 

abordate în expoziţii, sau de sine stătătoare. Implică categorii de public ce sunt alcătuite din 
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pasionaţi ai ştiinţelor naturii. Prezintă într-o manieră simplificată, neobişnuită diverse subiecte de 

interes ştiinţific.  

4. Simpozioane ştiinţifice - De-a lungul timpului Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii a 

fost sediul a numeroase simpozioane pe teme de biologie, însă simpozionul care defineşte 

activitatea ştiinţifică a colectivului din această instituţie este „Biology and sustainable 

development” ajuns la ediţia a XV. Acesta este un prilej anual pentru specialiştii din ţară să ia 

contact cu rezultatele activităţii specialiştilor din instituţia noastră. Anual ne calcă pragul specialişti 

renumiţi din România şi nu numai. Rezultatele cercetărilor prezentate în cadrul simpozionului sunt 

publicate în revista proprie de specialitate Studii şi Comunicări ajunsă la nr. XXY, în cadrul Editurii 

Ion Borcea. 

5. Mese rotunde, conferinţe – muzeul este pentru comunitate o zonă în care se pot 

accentua teme care vizează protecţia mediului, evenimente ecologice sau astronomice dar şi 

descoperiri ştiinţifice recente care vizează interesul public. Sunt organizate periodic întâlniri ale 

publicului larg cu specialişti din diverse domenii ale ştiinţelor naturii.    

6. Cercuri şi cluburi de astronomie sau biologie – sunt organizate pe niveluri de vârstă 

dar şi în funcţie de nivelul de performanţă al celor înscrişi. Astfel, pe lângă muzeul de ştiinţele 

naturii şi observatorul astronomic activează cluburi – pentru pasionaţi şi cercuri – pentru cei 

interesaţi să atingă un nivel înalt de performanţă.  

7. Şcoli de vară – au apărut ca urmare a necesităţii oferirii unor produse suplimentare pe 

perioada vacanţei de vară. Astfel, pentru o perioadă de 2 – 3 zile muzeul, vivariul sau  

observatorul astronomic se transformă în şcoală de vară pentru elevii pasionaţi aflaţi în vacanţă. 

Uneori specialiştii din instituţie se deplasează în municipiu sau în judeţ, pentru a ţine prelegeri în 

cadrul şcolilor de vară organizate de parteneri. 

8. Show-uri de planetariu. Acest produs cultural este unul specific Observatorului 

astronomic. În urma implementării unui proiectului de restaurare cu finanţare europeană în Bacău 

se află acum cel mai modern observator astronomic din ţară. Sala sa de planetariu este dotată 

cu un sistem de proiecţie digitală care oferă publicului larg show-uri de planetariu preformate dar 

şi show-uri de planetariu produse de specialiştii noştri utilizând aparatura modernă. Se produc 

astfel show-uri cu teme alese de specialişti, adaptate (la cererea profesorilor), sau care vizează 

evenimente astronomice vizibile sau nu din ţara noastră.    

9. Prezentări pentru touchscreen-uri, ecrane, proiecţie imersivă, interactive wall. 

Subunităţile instituţiei noastre sunt dotate cu touchscreen-uri, ecrane, la care se adaugă un perete 

interactiv cu care este dotat muzeul de ştiinţele naturii. Pe aceste mijloace electronice rulează 

prezentări detaliate ale tematicilor abordate în expoziţii, jocuri întrebări - răspuns, jocuri puzzle 

sau filme ştiinţifice utilizate ca o completare a expoziţiilor sau pentru aprofundarea cunoştinţelor 

de către public. Toate aceste produse sunt rezultatul muncii specialiştilor instituţiei iar punerea 

lor în valoare se realizează cu sprijinul specialiştilor din biroul de muzeotehnică al instituţiei. 

10. Produse editoriale (reviste ştiinţifice, cărţi, caiete tematice, articole ştiinţifice, 

cataloage de colecţie). Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Ion Borcea Bacău editează şi 

publică astfel de produse cultural - ştiinţifice prin editura proprie: Editura Ion Borcea. Acestea sunt 

rezultat al cercetării ştiinţifice a specialiştilor instituţiei sau a colaboratorilor. 
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11. Pliante, afişe sau alte produse de marketing special produse pentru a face 

publicitate evenimentelor culturale prin shop-urile aflate la fiecare dintre subunităţile instituţiei dar 

şi la centrele de informare de la Observatorul Astronomic. 

12. Insectare, ierbare - produse special pentru shop-ul muzeului. Speciile de 

plante/insecte sunt colectate din teren de specialiştii instituţiei, conservate, determinate şi apoi 

constituite în ierbare/insectare. În urma repetatelor solicitări în cadrul muzeului de ştiinţele naturii 

au fost create aceste produse culturale ce prezintă specii comune, de plante/insecte structurate 

sistematic/tematic, disponibile contra cost. 

13. Studii de mediu. Instituţia este autorizată de Ministerul Mediului pentru a conduce şi 

dezvolta studii de biodiversitate, bilant de mediu I şi II, raport de mediu, cabinete de biologie, 

studii de determinare material biologic. Acestea se desfăşoară atât ca parte a proiectelor 

multianuale cultural-ştiinţifice (studii de biodiversitate), cât şi la solicitare (bilant de mediu I şi II, 

raport de mediu, cabinete de biologie, studii de determinare material biologic).   

Fiecare dintre produsele mai sus enunţate sunt aduse în faţa publicului larg prin serviciile 

culturale oferite acestuia gratuit/contra cost în baza taxelor şi tarifelor aprobate anual de 

ordonatorul de credite Consiliul Judeţean Bacău. 

 

Conform Contractului de management pentru anii 2016 – 2021: 

Obiective generale 

1. Eficacitatea şi eficienţa funcţionării 

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; 

Protejarea patrimoniului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, printr-o utilizare 

adecvată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a evita utilizări defectuoase sau pierderi; 

Identificarea, evidenţa şi gestionarea pasivelor Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii.  

2. Fiabilitatea informaţiilor interne şi externe 

Gestionarea resurselor printr-o evidenţă contabilă adecvată; 

Informaţiile utilizate în interiorul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii cât şi cele furnizate 

către terţi trebuie să fie fiabile, corecte; 

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. 

Obiective specifice 

Pentru anul 2019 obiectivele instituţiei sunt următoarele: 

 organizarea evidenţei patrimoniului cultural deţinut în administrare conform 

prevederilor legale; 
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 punerea în valoare şi cercetarea ştiinţifică a patrimoniului muzeal existent prin 

organizarea de expoziţii permanente, temporare, itinerante, proiecte cultural-

educaţionale; 

 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.; 

 conservarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal; 

 colaborarea constantă şi eficientă a diverselor structuri interne ale organizaţiei în 

vederea satisfacerii nevoilor de informare ale publicului; 

 realizarea periodică de studii privind grupurile ţintă vizate şi a nevoilor de informare 

a acestora; 

 dezvoltarea profesională continuă a personalului prin participarea la toate formele 

de pregătire profesională organizate de structura tutelară, dar şi în alte forme de 

învăţământ; 

 dezvoltarea legăturii cu mass-media, ONG-uri culturale şi de protecţia mediului, 

instituţii de cercetare şi învăţământ, instituţii de profil, similare din ţară şi din 

străinătate. 

Management organizațional 

Instituția este condusă urmând metoda managementului prin obiective. Această metodă 

diferă prin varietatea aspectelor incluse, generalitate și exactitate. Conducerea prin obiective a 

unei organizatii integreaza într-un mod sistematic, principalele activități manageriale focalizate 

spre indeplinirea în condiții de eficacitate și eficiență 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 organizației și 

pentru subdiviziunile sale organizatorice ierarhizate  și  integrate  într-o rețea. Astfel, sistemul de 

obiective include:  

 obiective generale ale organizației;  

 obiective derivate de gradul I sau II - specifice funcțiilor/activităților organizației;  

 obiective specifice compartimentelor operaționale și funcționale;  

 obiective individuale ale conducătorilor de nivel inferior și executanților. 

Managementul prin obiective - Obiectivele generale ale instituției sunt cele menționate 

în proiectul de management, iar cele specifice se enunță anual în funcție de proiectele anului în 

curs. 
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Prin proiecte, managerul pune în practică demersul în care resursele umane, materiale și 

financiare sunt organizate într-un mod specific pentru realizarea unor lucrări din domeniul de 

activitate al instituției, cu specificații date, cu restricții de cost și timp, urmând un ciclu de viață 

standard pentru a realiza schimbări benefice definite prin obiective cantitative și calitative. Este 

în fapt un mijloc de a administra schimbările în organizația constrânsă să se adapteze cât mai 

rapid la schimbări. Conducatorului de proiect ii sunt atribuite importante competente si 

responsabilitati.  

Proiectele sunt implementate de echipe de proiect, iar sefii compartimentelor instituției au 

sarcina coordonării, monitorizării, raportării și imbunătățirii ritmului de implementare raportat la 

calendarul proiectelor. 

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.  

În câteva fraze, am structurat contextul intern din Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

„Ion Borcea” Bacău: 

 Cultura organizaţională este puternică, bine structurată, Complexul Muzeal de 

Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău având în componenţă patru subunităţi: Muzeul 

de Ştiinţele Naturii, Vivariul, Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, Casa 

Memorială „Ion Borcea”, fiecare dintre ele având obiective specifice clar conturate 

şi personal profesionist dornic de promovare a noului şi de dezvoltare continuă; 

 Resursele de care dispune instituţia sunt variate, relativ accesibile majorităţii 

componenţilor culturii organizaţionale, reprezentând, în acelaşi timp, atât un 

„îndrumar” pentru desfăşurarea activităţii în muzeu, cât şi o sursă continuă de 

inspiraţie, în vederea îmbogăţirii acestui domeniu; 

 Situaţia resurselor material – financiare depinde preponderent de ordonatorul de 

credite Consiliul Judeţean Bacău; 

 Resursele umane de care dispune Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion 

Borcea” Bacău reprezintă una dintre „valorile” unităţii, un adevărat „capital” de 

competenţă. 

 Specialiştii instituţiei manifestă preocupări de perfecţionare în domeniu, participă 

periodic la cursuri de formare/perfecţionare, au preocupări de autoperfecţionare şi 

de autoevaluare. 

Oferta educaţională, culturală, ştiinţifică actuală, perfectibilă, conferă cadrul propice 

desfăşurării unei activităţi moderne, adaptate cerinţelor europene, cu performanţe specifice. 

Măsuri de organizare internă: 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” îşi desfăşoară activitatea în baza 

Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de ordonatorul principal de credite. 

S-au emis dispoziţii interne privind continuarea şi îmbunătăţirea implementării sistemului 

intern de control managerial, conform legislaţiei în vigoare. 
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Propuneri privind modificarea reglementărilor interne: 

S-au făcut propuneri către ordonatorul principal de credite de actualizare a regulamentului 

de organizare şi funcţionare: conform adresei nr. 268 / 4476 din 07.03.2018 

Sinteza activităţii organismelor de conducere: 

Întreaga activitate în cadrul Complexului muzeal de ştiinţele Naturii se desfăşoară în baza 

organigramei aprobate de ordonatorul principal de credite. 

Întrunirile consiliului de administraţie, se realizează, la propunerea directorului sau a unei 

treimi din consiliul de administraţie, ori de câte ori este nevoie. 

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. 

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. De asemenea, achiziţiile de bunuri au o dinamică 

diferită. De exemplu colecţia de entomologie sau cea de plante superioare se măresc considerabil 

anual.  

Conservarea stării fizice stabile a bunurilor gestionate se poate obţine doar prin 

supravegherea constantă a condiţiilor de microclimat şi evitarea instalării factorilor de risc 

dăunători pentru piesele din colecţii.  

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”.  

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 Al. 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 magazii, spaţii pentru birouri sau 

adăpostul antiatomic. 
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Orientarea activităţii profesionale către beneficiari: 

În întreaga perioadă de management 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 2018 conducerea instituţiei a avut în vedere mărirea categoriilor de beneficiari 

ai activităţilor iniţiate de Complexul Muzeal.   

Pentru a atrage tinerii, s-au implementat în expoziţiile Muzeului de ştiinţele naturii elemente 

ce vizează tehnologiile noi şi anume: 

 s-au adăugat materiale digitale pentru peretele interactiv ce conţine touchscreen-uri 

şi ecrane care prezintă show-uri multimedia, filme documentare cu subiecte legate 

de expoziţiile muzeului; 

 s-a adăugat aparatură care asigură un fundal sonor în sala de expoziții temporare 

a muzeului precum și la etajul I al Observatorului Astronomic. 

 în fiecare lună, în expoziţia permanentă a Muzeului de Ştiinţele Naturii se află un 

„exponat al lunii”, care pe lângă etichetă este prevăzut cu un cod QR.  

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 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 
2018 

(1) (2) (3) 

1. Reparaţii curente 20226 

2. Tipărituri 3267 

3. Suveniruri 3641 

4. Dotări 55867 

5. Manifestări culturale  55867 

6. Manifestări ştiinţifice 7500 

Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse: 

Se constată, raportat la perioada anterioară de management, o creştere a numărului de 

vizitatori, beneficiari a unui număr mai mare de proiecte culturale (dar şi o diversificare a 

acestora). 

Implementarea noilor tehnologii, precum şi a dezvoltării de proiecte ce vizează expoziţii 

interactive, organizarea de proiecte cum sunt: Festivalul Științelor, Scoala de vară, care implică 

publicul larg în subiectul prezentat a dus la mărirea numărului de vizitatori. 

Implicarea în proiecte europene/naţionale cum sunt „Noaptea Europeană a Muzeelor”, 

„Săptămâna altfel“, „Zilele patrimoniului“ a dus la o deschidere mai largă a instituţiei către public. 

Organizarea la sediul instituţiei de mese rotunde, workshop-uri, cu ocazia evenimentelor 

din calendarul ecologic, a Zilei Muzeelor, a Zilei Culturii Naţionale, a Zilelor patrimoniului, a 

condus la atragerea către instituţie a mai multor categorii de public. 
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Expoziţiile organizate la sediul instituţiei au vizat subiecte din majoritatea domeniilor 

ştiinţelor naturii, iar frecvenţa evenimentelor organizate la sediul subunităţilor şi a sediului central, 

a crescut. 

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 pusă în practică prin acţiuni de popularizare a expoziţiilor şi 

manifestărilor organizate de instituţie, s-au concretizat în faptul că în anul 2018, un număr de 

55867 vizitatori au trecut pragul celor 4 secţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, faţă de  

51131 în anul 2017 după cum urmează: 16133 - Muzeul de Ştiinţele Naturii, 10406 - Vivariu, 407 

- Casa Memorială „Ion Borcea” şi 24185 Observatorul Astronomic. 
 
 

Nr. 
crt. 

Număr vizitatori 
grup individual Total 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

1. cu plată 27168 23990 6773 6381 32500 30371 

2. fără plată 6623 11812 12008 13684 18631 25496 

TOTAL     51131 55867 

Muzeul de Ştiinţele Naturii 

1. cu plată 10057 8240 1310 2692 11367 10932 

2. fără plată 1481 1436 3285 3858 4766 9294 

TOTAL     16133 20226 

Vivariul 

1. cu plată 7067 4879 1698 2649 8765 7528 

2. fără plată 1254 916 387 355 1641 1271 

TOTAL     10406 8799 

Observatorul Astronomic 

1. cu plată 11885 10760 483 1032 12368 11792 

2. fără plată 3581 6084 8236 8445 11817 14529 

TOTAL   24185 26321 

Casa Memorială „Ion Borcea” Racova 

1. cu plată 0 111 0 8 0 119 

2. fără plată 307 376 100 26 407 402 

TOTAL   407 521 
 

Reprezentarea grafică a numărului de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 

„Ion Borcea”, pe subunităţi, pentru anii 2017 şi 2018. 
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Măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată: 

Analiză: În perioada de raportare, principalii beneficiari ai vizitelor gratuite au aparţinut 

publicului adult, în proporţie de 50-65%: participanţi la evenimentele culturale organizate de 

muzeu, la zilele de vizitare gratuită (15 ianuarie, 15-16 mai, 18 mai, 1 iunie, 25 noiembrie, 1 

decembrie), oficialităţi, parteneri media şi doar 25% au constituit copii până la vârsta de 7 ani, 

copii aflaţi în grija instituţiilor de asistenţă socială, deţinuţi şi persoane cu handicap. 

Pentru perioada de raportare, s-a înregistrat un număr total de 55867 vizitatori, dintre care 

20.226 la Muzeul de Ştiinţele Naturii, 8.799 la Vivariu, 26.321 la Observatorul Astronomic şi 521 

la Casa Memorială „Ion Borcea”. 

Beneficiarii vizitelor contra cost se constituie de fapt în grupurile ţintă, la aceştia 

adăugându-se beneficiarii manifestărilor, evenimentelor, vernisajelor şi vizitelor gratuite. 

În anul de raportare grupurile ţintă au fost evidenţiate în registrele de vizitatori atât din 

punct de vedere al localităţii de domiciliu (populaţia locală, din afara judeţului (din alte judeţe) şi 

din străinătate), cât şi din punct de vedere al grupei de vârstă (publicul larg; preşcolari; învăţământ 

primar, gimnazial şi liceal; specialişti.  

Profilul beneficiarului actual 

Numărul total de beneficiari înregistrat în perioada de raportare este de 55867 beneficiari. 

Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife 

practicate, în anul 2018 au fost 119.831 lei, iar numărul de bilete vândute 34.687. 

Management financiar 

În perioada de raportare s-au înregistrat venituri şi cheltuieli ce se înscriu în parametrii 

prevăzuţi în proiectul de management. Se constată depăşirea veniturilor proprii prevăzute în 

bugetul aprobat acestea fiind de 119,831 mii lei faţă de 100,00 mii lei prevăzut. 

 

Nr. 
crt. 

Categoria 
Propus 2018 

– proiect 
management 

Realizat 
2018 

(0) (1)   

1. 

  

Venituri proprii din care: 60,00 119,831 

 1.a.1. venituri din activitatea de bază 33,00 78,513 

 1.a.2. surse atrase 0,00 41.318 

 1.a.3. alte venituri proprii 27,00 0,00 

 1.b. subvenţii/alocaţii 5063,00 3621,136 

 1.c. alte venituri 0,00 0,00 

2. 

  

 2.a. Cheltuieli de personal, din care: 1764,00 2543,375 

 2.a.1. Cheltuieli cu salariile 1393,35 2362,084 

 2.a.2. Alte cheltuieli de personal - contribuţii 370,44 81,291 

 2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 1425,53 768,495 

 2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 0,00 0,00 

 2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 0,00 0,00 

 2.b.3. Cheltuieli pentru reparaţii curente 171,99 9,700 

 2.b.4. Cheltuieli de întreţinere 184,11 597,858 

 2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 165,37 122,937 
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2.b.6. Cheltuieli pentru contributii handicap 0,00 38,00 

2.c. Cheltuieli de capital 1815,00 429,097 

 

În urma realizării proiectelor de reparaţii curente, a implementării proiectelor din planul 

cultural minimal, precum şi a cheltuielilor de personal, s-au înregisttrat următoarele valori cu 

privire la cheltuielile cu beneficiarii: 
 

Nr. 
crt. 

Categoria 
Anul 2018 
Realizat 

(0) (1) (2) 

1. Venituri proprii 119,831 

2. Subvenţii/alocaţii 3621,136 

3. 

Cheltuieli de întreţinere, 
din care: 
- cheltuieli de capital  
- investiţii 

 
 

429,097 
 

4. Cheltuieli de personal 2543,375 

5. Cheltuieli cu colaboratorii - 

6. 

Cheltuieli cu beneficiarii, 
din care: 
- din subvenţie; 
- din venituri proprii 

55867 beneficiari 
 

64,817 
2,144 

Managementul resurselor umane 

Dinamica și evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancționare) 

Evaluarea personalului în anul 2018. Nr. de personal evaluat - 51 
 

Tabel cu numărul de personal care a urmat cursuri de formare profesională 

în anul 2018 

Denumirea cursului de formare profesională 
Nr. de 

personal 

„Legislaţia muncii pentru bugetari şi aplicarea Legii 153/2017” 1 

„Responsabil protecţia datelor cu caracter personal” 1 

„Implementarea Controlului Intern Managerial conform OSGG nr. 600/2018” 5 

„Achiziţile publice – Noi norme legislative” 1 

„Legislaţia muncii şi salarizare. REVISAL 1 

„CFP. CFG. FOREXEBUG” 2 
 

Tabel cu numărul de personal al cărui contract individual de muncă a încetat în 2018 

Funcţie 
Nr. de 

personal 

Muzeograf gradul II – studii superioare 1 

Inspector de specialitate gradul I – studii superioare 1 

Conservator treapta I – studii medii 1 

TOTAL 3 
 

Tabel cu numărul de personal angajat în 2018 

Funcţie 
Nr. de 

personal 

Inspector de specialitate gradul I – studii superioare 2 

Consilier juridic gradul II – studii superioare 1 

Conservator treapta I – studii medii 1 

Gestionar custode treapta IA – studii medii 1 
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Supraveghetor muzeu – studii medii/generale 2 

muncitor calificat (tâmplar) tr. I – studii generale 1 

TOTAL 8 
 

TABEL cu numărul de personal promovat în 2018 

Funcţie Funcţie nouă 
Nr. de 

personal 

Inspector de specialitate gradul 
I – studii superioare 

Inspector de specialitate gradul IA – studii 
superioare 

1 

Referent de specialitate gradul I 
– studii superioare 

Referent de specialitate gradul IA – studii 
superioare 

1 

 

a) tabelul managementului resurselor umane U.M.  

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 2018 sau aflate în etapa de implementare 

Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

1. Principalele proiecte realizate în anul 2018 
 

Nr 
crt. 

Denumirea activităţii Data Locaţia 

A. Activităţi culturale 

I. EXPOZITII 

Expoziţii permanente / Îmbunătăţiri aduse expoziţiilor permanente 

1. 
Sonorizare ambientală a expoziţiei permanente 
(expoziţia de minerale şi peşteră) şi seră 

01.08. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

2. 
Sonorizare ambientală a expoziţiei permanente 
de la Observatorul Astronomic 

01.08. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

3. Exponatul lunii 2018 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

4. Exponatul lunii ianuarie – Cassis cornuta 3.01 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

5. Exponatul lunii februarie – Gâsca de Nil 1.02 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

6. Exponatul lunii martie– Cioara grivă 1.03 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

7. Exponatul lunii  aprilie  – Cucul 3.04 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

8. Exponatul lunii mai - Tosena splendida 2.05 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

9. Exponatul lunii iunie: liliacul mare 1.06 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

10. Exponatul lunii iulie: Fluturele-cap-de-mort  2.07 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

11. Exponatul lunii august „Tabanus bovinus” 1.08 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

12. 
Exponatul lunii septembrie Ambrozia (Ambrosia 
artemisiifolia) 

3.09 
Muzeul de Ştiinţele Naturii 

13. Exponatul lunii octombrie: „Iasca rădăcinilor” 1.10 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

14. Exponatul lunii noiembrie Corbul (Corvus corax) 1.11 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

15. 
Exponatul lunii decembrie - „Iasca fagului” 
(Fomes fomentarius) 

3.12 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

16. Biologi băcăuani – Ion Ionescu de la Brad 22.06 Muzeul de Ştiinţele Naturii 
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Nr 
crt. 

Denumirea activităţii Data Locaţia 

17. 
Atinge şi descoperă - Istoricul Muzeului de 
Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Bacău” 

15.12. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

Expoziţii temporare 

18. „Din lumea fluturilor” – fluturi exotici 19.04 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

19. „Cânepa- trecut, prezent şi viitor” 27.04 Vivariu 

20. „Astronautica mileniului III” 01.05. 
Observatorul Astronomic „Victor 

Anestin” 

21. 
Expoziţia temporară „Superorganismul – viaţa 
complexă a termitelor”   

20.09 Muzeul de Ştiinţele Naturii -Sera 

22. Lumea Ciupercilor, Ediţia a XIII-a 15.11. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

23. O lume dispărută 06.12. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

Expoziţii itinerante 

24. Aloe vera – planta minune  8.01 Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman 

25. Insecte sociale 15.02 
Muzeul de Ştiinţele Naturii Piatra 
Neamţ 

26. Universul Invizibil 01.03. 
Unităţi şcolare din judeţul Bacău / 

Observatorul Astronomic  

27. Noutăți în astronomie 01.03. 
Unităţi şcolare din judeţul Bacău / 

Observatorul Astronomic 

28. Evoluţia stelară 01.03. 
Unităţi şcolare din judeţul Bacău / 

Observatorul Astronomic 

29. Trofee de vânătoare 11.10. 
Muzeul Cinegetic al Carpaţilor 

Răsăriteni Posada 
/Muzeul de Ştiinţele Naturii 

30. Fascinanta lume a scoicilor”  
18-

21.10 
Casa de Cultură Piatra Neamţ 

31. „La hotarul dintre lumi de Oleg Fulga”  30.11 
Muzeul de Artă „Ion Irimescu” 
Fălticeni 

32. Strategii de supravieţuire în lumea insectelor 2018 
Muzeul Cinegetic al Carpaţilor 

Răsăriteni Posada 
/ Muzeul de Ştiinţele Naturii 

33. Cinci simţuri – un univers! 2018 
Instituţii similare sau Unităţi 
şcolare din judeţul Bacău  

/ Muzeul de Ştiinţele Naturii 

34. Viciile – tentaţii înşelătoare 2018 
Instituţii similare sau Unităţi 
şcolare din judeţul Bacău  

/ Muzeul de Ştiinţele Naturii 

35. Comorile şi iluziile din farfurie 2018 
Instituţii similare sau Unităţi 
şcolare din judeţul Bacău  

/ Muzeul de Ştiinţele Naturii 

36. Amfibieni şi reptile - cunoaştere şi protecţie 2018 
Unităţi şcolare din judeţul Bacău 

/ Muzeul de Ştiinţele Naturii 

II. Manifestări complexe 

1. Ziua Culturii Naţionale 15.01. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

2. 
Realizarea unei pagini web pentru accesarea 
online a publicaţiei „Studii şi Comunicări” - 
lansare pagina web 

8.02 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

3. 
Satele Culturale ale României la Muzeul de 
Ştiinţele Naturii Bacău 

30.03 
CSJ Bacău, Muzeul de Ştiinţele 
Naturii 

4. Ziua Internaţională a muzeelor 2018 18.05. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

5. Noaptea Europeană a muzeelor 2018 19.05. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

6. 

2 ani de la restart la Subunitatea Observatorul 
Astronomic „Victor Anestin” – lansare serviciu 
cultural nou: Observații solare cu public + demo 
transmisie imagini live de la telescop la televizor. 

31.05 
Observatorul Astronomic „Victor 
Anestin” 
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7. Festivalul Ştiinţelor 6.06. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

8. 
 ”Câte-n Lună și în Stele” – concert + observații 
astronomice  

29.06. 
Observatorul Astronomic „Victor 

Anestin” 

9. Zilele Europene ale Patrimoniului 15.09 Subunitățile Complexului Muzeal 

10. 

„Ubuntu” – poezia care ne unește organizat de 
Biblioteca Județeană ,,C. Sturdza” Bacău a fost 
găzduit de Observatorul Astronomic în sala se 
Planetariu 

15.09. 
Observatorul Astronomic „Victor 

Anestin” 

11. 
Curs de astronomie ”Să învățăm cerul” - proiect 
pilot 

18-
20.09. 

Observatorul Astronomic „Victor 
Anestin” 

12. 
Întâlnirea specialiștilor în planetarii din S-E  
Europei, care utilizează sistemul de proiecție 
SkyExplorer - workshop 

6.11 
Observatorul Astronomic „Victor 

Anestin” 

13. 
Biologia şi dezvoltarea durabilă - Simpozion 
ediţia a XV a 

7-8.12. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

III. Proiecte  cultural educaţionale 

1. Calendarul naturii – activităţi educative 2018 Unităţi şcolare din judeţul Bacău 

2. 
Activităţile muzeale metode complementare 
educaţiei şcolare 

2018 Unităţi şcolare din judeţul Bacău 

3. 
Activităţile muzeale – din culisele muzeului de 
ştiinţele naturii – colocvii ocazionate de 
evenimente naţionale  

2018 Unităţi şcolare din judeţul Bacău 

4. Clubul de astronomie „Matei Alexescu” 01.02. 
Observatorul Astronomic „Victor 

Anestin” 

5. 
Ziua arborilor si a păsărilor „Căsuţa păsărelelor” 
– proiect educațional 

10.05. Vivariu 

6. Ziua Internațională a Mediului  - Eco Fashion 05.05. Vivariu 

7. 
Școală de vară de astronomie „Din tainele 
Universului” a Clubului de astronomie „Matei 
Alexescu”  

18-
20.07. 

Observatorul Astronomic „Victor 
Anestin” 

8. Ziua mondială a animalelor 04.10. Vivariu 

9. Observații astronomice  2018 
Observatorul Astronomic „Victor 

Anestin” 

10. Să învățăm cerul – proiect pilot pentru adulți 2018 
Observatorul Astronomic „Victor 

Anestin” 

11. Lumea insectelor – activităţi educative 2018 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

12. Viața secretă a plantelor – activităţi educative 2018 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

 IV. Tipărituri 

1. 
Harta cerului la 1 decembrie 1918 – Marea 
Unire 

15.01. 
Observatorul Astronomic „Victor 

Anestin” 

2. 
 Realitate augmentata (AR) la Subunitatea 
Observatorul Astronomic „Victor Anestin” 

17.04 Observatorul Astronomic „Victor 
Anestin” 

3. 
Realizare materiale de prezentare a Muzeului 
de Științele Naturii și Vivariului: pliant + broșură 

15.12 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

4. Revista științifică „Studii şi Comunicări” 15.12. Muzeul de Ştiinţele Naturii 

5. Revista „ Clubul de astronomie Matei Alexescu” 15.12. 
Observatorul Astronomic „Victor 

Anestin” 

V. Proiecte cultural-ştiinţifice 

1. 

Date privind biodiversitatea şi ecologia 
cerambicidelor (Insecta, Coleoptera, 
Cerambycidae) din Munţii Nemira 

2018 

Gurău Gabriela 

2. 
Diversitatea şi ecologia macromicetelor din 
Munţii Nemira 

2018 
Jigău Ortansa 
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3. 
Cercetări asupra diversităţii scarabeoideelor 
(Scarabaeoidea, Coleoptera) din Rezervaţia Naturală 
Munţii Nemira, jud. Bacău 

2018 
Arinton Mihaela 

4. 
Studiul apoidelor în zonele montane din  
Rezervaţia Naturală Munţii Nemira 

2018 
Tomozei Bogdan 

5. 
Studiul populaţiilor de amfibieni şi reptile  din 
Munţii Nemira 

2018 
Ghiurcă Daniel 

6. 
Studiul populaţiilor de reptile şi păsări din  
Rezervaţia Naturală Munţii Nemira 

2018 
Roşu  Sorin 

7. Studiul algoflorei din lacul Poiana Uzului 2018 Tudor Anca 

8. Studierea scolitidelor din  Munţii Nemira 2018 Maftei Daniel 

9. 
Studii asupra diversităţii şi ecologiei fungilor din  
Munţii Nemira 

2018 
Pavel Otilia 

10. 
Studii privind diversitatea floristică şi 
fitocenologică din  Munţii Nemira, judeţul Bacău  

2018 
Ardei Irina 

11. 
Studii privind diversitatea  micromamiferelor din  
Munţii Nemira, jud. Bacău 

2018 
Paraschiv Dalia 

12. 
Studiul elateridelor din ecosistemele montane 
ale judeţului Bacău 

2018 
Zaharia Lăcrămioara 

13. Paraziţi externi pe diferite specii de păsări 2018 Burghelea Costel 

A. Alte proiecte 

1.  Proiect pentru conservarea patrimoniului (colecţii) Muzeul de Ştiinţele Naturii 2018 

2.  
Proiect privind activităţile de întreţinere a serei 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 

Muzeul de Ştiinţele Naturii 2018 

3.  Intreţinerea patrimoniului, colecţiilor de animale vii Vivariu 2018 

4.  
Întreţinerea şi valorificarea patrimoniului - Casa Memorială 
„I. Borcea” Racova 

Casa Ion Borcea 2018 

5.  Reamenajare spații intrare – ieșire vizitatori    Muzeul de Ştiinţele Naturii 2018 

6.  Recondiționare butaforie Muzeul de Ştiinţele Naturii 2018 

7.  Oameni de știință din România Muzeul de Ştiinţele Naturii 2018 

8.  Harta Lunii 
Observatorul Astronomic „Victor 

Anestin” 2018 

9.  Organizarea, dezvoltarea şi conservarea stupinei 
Vivariu/Muzeul de Ştiinţele Naturii 

2018 

 

2. Proiecte rezultate din colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care 

se adresează aceleiaşi comunităţi: 
 

În anul 2018, instituţia a fost parte în 60 proiecte în colaborare cu: Inspectoratul Şcolar 

Judeţean şi Casa Corpului Didactic, instituţii partenere intermediare în concretizarea proiectelor 

cultural - educaţionale desfăşurate în unităţi şcolare ale judeţului Bacău;  
 

Nr. 
crt. 

Instituția Denumirea proiectului 
Perioada de 
desfășurare 

1. 
Școala Gimnazială „George Bacovia” 
Bacău 

Proiect Cultural Educațional – 
Să cunoaștem lumea vie - 

ianuarie 2018 

2. Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău Protocol de colaborare activități/ vizitare 
15 – 19 ianuarie 

2018 

3. 
Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” 
Bacău 

Proiect  Educațional – Clubul de 
astronomie -  Matei Alexescu - 

15 ianuarie - 15 
decembrie 2018 

4. 

Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” 
Moinești, Școala Gimnazială „George 
Enescu” Moinești, Școala Gimnazială 
„TristanTzara” Moinești  

Proiect Educațional Extracurricular – 
Realitate și iluzie - 

12 - 18 februarie 
2018 
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5. Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău Protocol de colaborare activități/ vizitare 
februarie - mai 

2018 

6. Colegiul Tehnic „N.V.Karpen” Bacău 
Proiect Cultural Educațional –  
Natura – izvor de viață - 

Februarie – 
martie 2018 

7. 
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun ” 
Bacău 

Proiect Educațional – 
Povestea Pământului - 

30 ianuarie-30 
iunie 2018 

8. 
Școala Gimnazială „Gheorghe 
Avramescu” Prăjești 

Proiect Educațional –  
Apa – Izvorul Vieții - 

20 martie 2018 – 
20 martie 2019 

9. Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 
Proiect de Educație Ecologică -Nimic nu 
se pierdem totul se transformă - 

19 februarie- 31 
martie 2018 

10. Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău 
Proiect Cultural Educațional – Luna 
Pădurii - 

27 martie 2018 

11. Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău 

Convenție de colaborare / parteneriat 
privind activități specifice programelor de 
studii de licență -Biologie și Ecologie și 
protecția mediului și programul de master  
- Valorificarea resurselor biologice și 
protecția mediului - 

martie 2018 – 
martie 2023 

12. Școala „Constantin Platon” Bacău Protocol de colaborare activități/ vizitare 31 martie 2018 

13. 
Școala Gimnaziala  „Ion Luca” Bacău 
structură a Colegiului Tehnic „Dumitru 
Mangeron” 

Proiect Educational -Povestea Păsărilor  
martie 2017 – 
martie 2018 

14. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău Proiect Educațional -  Sunt Sănătos - 
30 ianuarie – 30 

iunie 2018 

15. 
Școala Gimnazială „Mareșal Al. Averescu” 
Adjud 

Proiect Educațional Excursie Școlară 
Tematică -  Obiectivele Culturale din 
Bacău -  

An scolar 2017 - 
2018 

16. 
Școala Gimnazială „Octavian Voicu” 
Bacău 

Protocol de  colaborare activități/ vizitare 
26 -30 martie 

2018 

17. Colegiul Tehnic „N.V.Karpen” Bacău Protocol de colaborare activități/ vizitare 
An scolar 2017 - 

2018 

18. Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 
Proiect Cultural Educațional – Ziua 
Păsărilor și Arborilor - 

10 mai 208 

19. Colegiul Tehnic „N.V.Karpen” Bacău 
Proiect Cultural Educațional – Tinerii și 
Natura - 

mai  - iunie 2018 

20. 
Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” 
Bacău 

Proiect Cultural – Educațional – Căsuța 
păsărelelor - 

iunie 2017 – 
iunie 2018 

21. Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău 
Proiect Cultural – Educațional – Căsuța 
păsărelelor - 
 

mai – octombrie 
2018 

22. Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Bacău 
Proiect Cultural – Educațional – Căsuța 
păsărelelor - 

An scolar 2017-
2018 

23. 
Colegiul Național de Artă  „George 
Apostu” Gr. Gr. Step by Step Bacău 

Protocol colaborare – activități/vizitare 22 mai 2018 

24. 
Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” 
Moinești 

Proiect Educașional extracurricular – Vis 
de copil - 

21 – 31 mai 
2018 

25. 
Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” 
Bacău 

Proiect  Educațional – Clubul de 
astronomie -  Matei Alexescu - 

1 iunie – 15 
decembrie 2018 

26. 
Acord de susținere a proiectului 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” 
Bacău 

Eco-Camp /Asociația Vernal 4 -7 iunie 2018 
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crt. 

Instituția Denumirea proiectului 
Perioada de 
desfășurare 

27. 
Inspectoratul Școlar al Județului Neamț; 
Biblioteca Orășenească „Mihai Eminescu” 
Bicaz; Școala Gimnazială nr.1 Bicaz 

Proiect interdisciplinar – Cercul de 
Astronomie – Cometa  - 

14 septembrie 
2016 - 20 iunie 

2018 

28. 

Fundația „Episcop Melchisedec ” Filiala 
Bacău, Asociația  „Ovidenia” Bacău 2005, 
Parohia Ortodoxa Căbești Primăria Podu 
Turcului, Liceul Tehnologic  „Alexandru 
Vlahuță” 

Proiect Socio-Educațional de tip școală 
de vară – Vacanță în tinda Bisericii - 

2 – 6 iulie 2018 

29. 
Asociația Societatea Română pentru 
Astronomie Culturală 

Declarație de parteneriat -  
Promovarea Astronomiei Culturale 

7 august 2018 - 
7 august 2019 

30. Protoieria Sascut Protocol colaborare - vizite august 2018 

31. Scoala Gimnazială „Nicu Enea” Bacău 
Proiect Cultural Educațional -  
Ziua Mondială a animalelor 

2 -4 octombrie 
2014 

32. 
Scoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Gr. Nr 
31 Bacău 

Proiect Cultural -  Codul bunelor maniere, 
arta de a trăi cu eleganță 

8 octombrie 
2018 – 

1 mai 2019 

33. Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău 
Proiect Educațional - Saptamâna 
Mondială a spațiului Cosmic 

8 – 15 octombrie 
2018 

34. Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău 
Proiect Educațional – Explorarea 
Universului 

17 – 24 
octombrie 2018 

35. Liceul „Grigore Antipa” Bacău 
Proiect Cultural Educațional –  
Ziua Internațională a Mării Negre 

23 octombrie 
2018 

36. 
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” 
Bacău 

Proiect Cultural Educațional –  
Ziua Internațională a Mării Negre 

26 octombrie 
2018 

37. Scoala Gimnazială Letea Veche/ Bacău 
Proiect Cultural Educațional –  
Ziua Internațională a Mării Negre 

29 octombrie 
2018 

38. 
Scoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” 
Bacău 

Proiect Educațional Domeniul Educație 
Ecologică – Pământul -Planetă vie 

An școlar 2018-
2019 

39. 
Școala Gimnazială „Alexandru Piru” 
Mărgineni /Bacău 

Proiect Cultural Educațional –Protejăm 
natura, protejăm animalele 

1 – 31 octombrie 
2018 

40. Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 
Proiect Cultural Educațional -  Din lumea 
viețuitoarelor marine 

29  octombrie 
2018 

41. 
Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” 
Bacău 

Proiect Educațional – Universul 
31 octombrie – 7 
noiembrie 2018 

42. Școala Gimnazială Ungureni/Bacău 
Proiect Educațional - În spațiu e loc 
pentru toată lumea 

octombrie 2018- 
octombrie 2019 

43. 
Inspectoratul Școlar al Județului Bacău 
Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” 
Bacău 

Proiect Educațional - Educație în oglindă 
octombrie 2015 

– 
octombrie 2018 

44. Palatul Copiilor Bacău 
Activități extracuriculare cu scop 
educative – proiect parteneriat 

octombrie 2016 
– 

octombrie 2018 

45. 
Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” 
Bacău 

Proiect Cultural Educațional – Să 
cunoaștem corpul uman 

1 noiembrie 
2018 

46. 
Școala Gimnazială „Alexei Mateevici ” 
Movileni/Galați 

Acord de Parteneriat  in cadrul Proiectului 
Educațional – Predarea Științelor prin 
Investigare Științifică 

1 noiembrie 
2018 

47. 
Scoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Gr. Nr 
31 Bacău 

Proiect Cultural -  Haihui printre stele 
2 noiembrie 

2018 

48. 
Colegiul Național  Pedagogic „Ștefan cel 
Mare” Bacău 

Proiect  Educațional – Viața sub lupă 
28 noiembrie – 
16 septembrie 

2019 

49. Colegiul Economic  „Ion Ghica” Bacău 
Proiect Cultural Educațional – Plantele 
medicinale și importanța lor 

1 decembrie 
2018 – 

mai 2019 
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50. Colegiul Tehnic „N.V.Karpen” Bacău 
Proiect  Educațional – Formarea și 
Evoluția Universului 

3 -7 decembrie 
2018 

51. 
Școala Gimnazială Filipești /Bacău, 
Școala Gimnazială Secuieni/Bacău 

Proiect  Educațional – Călător în Univers 
3 – 15 

decembrie 2018 

52. Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău Parteneriat Educațional – Omul și Astrele 
17-21 decembrie 

2018 

53. 

Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Bacău 
Centrul Județean de Asistență  
Psihopedagogică Bacău 

 Proiect educațional - Informat și Implicat 
An școlar 2017-

2018 

54. 
Inspectoratul Școlar al Județului Bacău 
Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 

– Proiect Educational - Evenimente din 
Calendarul Ecologic 

An școlar 2017-
2018 

55. Școala Gimnazială Filipești 
Proiect Cultural Educațional – Secretele 
Naturii 

An școlar 2017-
2018 

56. 

Inspectoratul Școlar al Județului Bacău 
Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” 
Bacău; Grădinița cu Program Normal „Crai 
Nou”,Structură ; Grădinița cu Program 
prelungit nr 29, Structură;  

Proiect de Parteneriat  - Un an cu 
picătura de apă 

An școlar 2017-
2018 

57. 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă 
Bacău 

Proiect de Parteneriat Educațional 
Domeniul Educație Ecologic -Pământul – 
Planetă Vie 

An școlar 2017-
2018 

58. Fundația Comunitară Bacău Proiect Științescu – Inovație in educație 
7 iunie 2016 – 
7 iunie 2019 

59. 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Bacău 

Activități: Importanța legăturii elev – 
muzeu; Calendarul ecologic Mondial; Arii 
protejate din județul Bacău; Cunoașterea 
și protecția Naturii  

august 2016 – 
august 2019 

60. 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie 
Naturală  Republica Moldova, Chișinău 

Acord -  adru de Colaborare – proiecte 
comune 

2015 - 2020 

 

În anul de raportare s-au realizat 60 proiecte cultural educaţionale, în 

colaborare/parteneriat, la iniţiativa instituţiilor partenere sau a Complexului Muzeal de Ştiinţele 

Naturii „Ion Borcea”. 

Fiecare dintre proiectele mai sus amintite s-a desfăşurat în baza a câte unui 

protocol/contract de colaborare cu unităţile şcolare, ce cuprinde acţiuni de cunoaştere şi 

conştientizare a valorilor mediului înconjurător, a importanţei protejării mediului, s-au desfăşurat 

atât acţiuni dedicate evenimentelor din calendarul ecologic: „Ziua Mondială a Zonelor Umede”, 

„Luna pădurii”, „Ziua Pământului”, „Ziua Mediului” cât şi lecţii educative şi de fixare a cunoştinţelor 

de biologie, de evaluare şi recapitulare, prin prezentare de filme documentare şi concursuri cu 

proiecte de mediu, în scopul educării elevilor în spiritul conturării deprinderilor de conservare şi 

protejare a naturii. 

În anul 2018 s-au realizat şi proiecte în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” 

Bacău; Direcţia Silvică Bacău; Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, Direcţia Generală de 
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, Fundaţia Comunitară Bacău, Palatul Copiilor 

Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Universitatea „George Bacovia”, Aeroportul 

„George Enescu”, instituţii care se adresează aceleiaşi comunităţi, dar şi cu instituţii similare sau 

care au obiectul de activitate din domeniul ştiinţelor naturii: Universitatea Al. I. Cuza Iaşi – 

Facultatea de Biologie, Facultatea de Geologie; Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a 

Republicii Moldova, Muzeul Cinegetic Posada; Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi; 

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, Complexul Muzeal Neamţ - secţia de Ştiinţele Naturii 

Roman, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Republica Moldova, Chişinău. 

 

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. Zilele Europene ale Patrimoniului  
Consiliului Europei şi a Uniunii 
Europene, Ministerul Culturii 

14.09 

2. „Ziua internaţională a muzeelor” 2018 
Consiliul Internaţional al Muzeelor 
(ICOM), Muzeul de Ştiinţele Naturii,  

18.05 

3. „Noaptea europeană a muzeelor”, 2018 

Ministerul Culturii şi Comunicării din 
Franţa, Consiliului Europei, de 
UNESCO şi de Consiliul Internaţional 
al Muzeelor (ICOM):  

19.05 

4. 
Simpozionul Ştiinţific 
 „Biologia şi dezvoltarea durabilă” editia a XVI a 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Ion Borcea” Bacău 

6-7 
decembrie  

 

Participare în calitate de partener (coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant etc.) 

la programe/proiecte naţionale 
 

Nr. 
crt. 

Proiectul Iniţiator / Colaboratori Perioada 

1. Ziua culturii naţionale 2018 Ministerul Culturii 15 ianuarie  

2. Programul - Şcoala altfel Ministerul Învăţământului 2018 

3. 

Participare întrunire la Bucureşti la Muzeul 
Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” – 
discuţii legate de realizarea Cărţii roşii pentru 
nevertebratele din România (CRNR)  

Academia Română 22.02 

4. 

Participare la Sedinta Adunarii Generale a 
Societatii Micologice din Romania, pe anul 2018 
Vizitarea expoziţiilor din cadrul Complexului 
Muzeal Naţional „Moldova", Iasi 

Gradina Botanica 31. 03 

5. 

Tabăra micologică Poiana Negri Suceava ediţia 
a III a: 
- participare la Tabara Micologică, Poiana Negri, 
Ediţia a III-a, 2018, organizată de Societatea 
Micologică din România, Grădina Botanică din 
Iaşi; 
- coorganizator - „ Expoziţiei cu ciuperci 
proaspete” la Liceul Tehnologic 
 Dorna Candrenilor, Judeţul Suceava 

Societatea Micologică 
Română şi Gradina 
Botanică Iaşi 

20-23.09 

6. „Ziua Educaţiei” 
Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Ion 
Borcea” Bacău 

5 .10 
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Analiza programului minimal realizat 

Activitatea instituţiei Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău a fost 

constituită în perioada de raportare din proiecte culturale cumulate în programul cultural minimal 

anual. 

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. 
 

Proiectele expoziţionale sunt:  

2018 - 24 proiecte cultural expoziţionale distribuite pe categorii astfel: 

5 proiecte ce vizează expoziţii permanente şi îmbunătăţiri aduse acestora: 

 Sonorizare ambientală a expoziţiei permanente (expoziţia de minerale şi peşteră) 

şi seră  

 Sonorizare ambientală a expoziţiei permanente de la Observatorul astronomic – 

etaj I 

 „Atinge şi descoperă - Istoricul Muzeului de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Bacău” 

 „Biologi băcăuani – Ion Ionescu de la Brad” 

- „Exponatul lunii” – 12 exponate lunare şi anume: ianuarie: cassis cornuta; 

februarie: gâsca de Nil; martie: cioara grivă; aprilie: cucul; mai: tosena 

splendida; iunie: liliacul mare; iulie: fluturele-cap-de-mort; august: „tabanus 

bovinus”; septembrie: ambrozia (ambrosia artemisiifolia); octombrie:„Iasca 

rădăcinilor”; noiembrie: corbul (corvus corax); decembrie: „Iasca fagului” 

 Exponatul lunii ianuarie 2018 – Fluierarul negru (Tringa erithropus) 

6 proiecte ce vizează expoziţii temporare: 

 „Din lumea fluturilor-Fluturi exotici” 

 „Cânepa-trecut, prezent şi viitor” 

 „Superorganismul – viaţa complexă a termitelor” 

 „Astronautica mileniului III” 

 „Lumea ciupercilor” ediţia a XIII-a 

 „O lume dispărută”   

13 proiecte ce vizează expoziţii itinerante: 

 5 vernisaje expoziţii itinerante: 

 Aloe vera – planta minune 

 „Insecte sociale” 

 „Trofee de vânătoare”  

 „Fascinanta lume a scoicilor” 

 „La hotarul dintre lumi de Oleg Fulga” 

 8 proiecte de itinerare a expoziţiilor ce au fost vernisate în anii anteriori: 

 „Strategii de supravieţuire în lumea insectelor” 
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 „Noutăţi în astronomie” 

 „Universul invizibil” 

 „Evoluţia stelară” 

 „Comorile şi iluziile din farfurie” 

 Viciile – tentaţii înşelătoare 

 Cinci simţuri – un univers! 

 Amfibieni şi reptile - cunoaştere şi protecţie 

 

Pe parcursul perioadei de raportare s-au derulat 137 proiecte. Ele s-au desfăşurat astfel:  

 24 proiecte cultural expoziţionale. Dintre acestea de evidenţiat sunt:  

  4 proiecte: unul vizând expoziţiile permenente - Sonorizare ambientală a expoziţiei 

permanente (expoziţia de minerale şi peşteră) şi seră la Muzeul de Ștințele naturii și a expoziţiei 

permanente de la Observatorul astronomic – etaj I, expoziţiile temporare „Astronautica mileniului 

III” precum şi „O lume dispărută”. 

- ediţia a XIII-a a simpozionului ştiinţific „Biologia şi dezvoltarea durabilă”; 

- a X-a ediţie a evenimentului Noaptea Europeană a Muzeelor; 

- prima ediţie a Festivalului Științelor,  

- „Forumul Naţional al Utilizatorilor SKY Explorer” - Observatorul Astronomic „Victor 

Anestin”  proiecte care s-au bucurat de un real succes. 

 13 proiecte vizând manifestări complexe; 

 73 proiecte educaţionale; 

 5 proiecte editoriale/tipărituri; 

 13 proiecte cultural ştiinţifice; 

 9 proiecte de întreţinere şi evidenţiere a patrimoniului. 

Proiecte în curs de implementare: 

Proiectele cultural expoziționale: 

 Reptile exotice vii – expoziție itinerantă 

 „Mirodeniile – poveşti cu gust” – expoziţie temporară 

Proiecte în elaborare 

Sunt în elaborare proiectele anului 2019, care vor fi stabilite ca fiind planul cultural minimal 

în urma aprobării bugetului pentru anul 2019. 

De asemenea, se desfășoară și alte proiecte, 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. Întreţinerea patrimoniului, colecţiilor de animale vii; 

6. Întreţinerea şi valorificarea patrimoniului - Casa Memorială „I. Borcea” Racova; 
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7. Realizarea unei secţiuni pe site-ul instituţiei în format CMS, open source, în care să fie 

expuse fotografii ale lucrărilor premiate în cadrul diferitelor concursuri şcolare organizate de 

instituţia noastră; 

8. Implementarea şi administrarea sit-ului instituţiei în format CMS; 

9. Organizarea, dezvoltarea şi conservarea stupinei. 

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.  

Relaţiile instituţiei, interne şi internaţionale, au fost filtrate şi avizate prin Consiliul de 

administraţie organ de conducere colectiv care are întotdeauna ultima decizie. 

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. 

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).  

Pe scurt, strategia de Marketing a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” 

Bacău are în vedere: 

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. 

Pentru că misiunea instituţiei vizează mai ales publicul larg, este necesară îmbunătăţirea 

colaborării, constantă şi eficientă, a diverselor structuri interne ale organizaţiei în vederea 

satisfacerii nevoilor de informare ale publicului. S-a formulat o metodologie clară în vederea 

analizării categoriilor de public prin realizarea periodică de studii cu privire la grupurile ţintă vizate, 

precum şi a nevoilor de informare a acestora. 
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Se au în vedere elemente cum sunt dezvoltarea profesională continuă a personalului prin 

participarea la toate formele de pregătire profesională organizate de structura tutelară, dar şi în 

alte forme de învăţământ, atât pentru personalul de conducere, cât şi pentru cel de execuţie.   

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. 

O bună reflectare în mass-media, dar şi pe reţelele sociale (mai ales pentru mediul urban) 

a proiectelor culturale realizate de instituţie, contribuie la îndeplinirea misiunii acesteia, mijloacele 

de comunicare în masă facilitând ajungerea mesajului la grupurile ţintă. De asemenea pentru o 

bună reflectare a obiectivelor propuse în vederea îndeplinirii misiunii, este necesară menţinerea 

legăturii cu mass-media, ONG-uri culturale şi de protecţia mediului, instituţii de cercetare şi 

învăţământ, instituţii de profil, similare din ţară şi din străinătate. 

Pentru realizarea cu succes a obiectivelor fundamentale ale instituţiei, implicit o realizare 

a indicatorilor de performanţă pentru managementul acesteia, o atenţie deosebită este acordată 

în cadrul procesului managerial planificării activităţilor desfăşurate în instituţie.  

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 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. În anul 2017 am conceput şi un videoclip 

care face publicitate expoziţiilor noastre permanente (ataşat materialului). 

Oferta culturală cuprinde şi o serie de servicii, altele decât cele ce fac referire la activitatea 

de bază. Se are în vedere permanent îmbogăţirea ofertei shop-rilor aflate în instituţie dar și 

îmbunătăţirea mapei de prezentare a instituţiei. 

Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

Imaginea instituţiei este permanent promovată şi îmbunătăţită. Instituţia este prezentă în 

publicaţiile locale, ziare, reviste online, precum şi în cadrul emisiunilor de radio şi TV informative 
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şi de profil regionale sau locale, 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. 

Vizibilitatea instituţiei a fost crescută şi prin îmbogăţirea materialelor publicitare. Activitatea 

de marketing cultural a cuprins de asemenea, realizarea unei mape de prezentare a instituţiei, 

publicarea de vederi, cărţi poştale „Mari oameni de știință” precum şi pliante publicitare; 

Instituţia este prezentă şi în mediul virtual prin site-ul instituţiei dar şi în social-media prin 

pagini dedicate instituţiei şi Observatorului Astronomic.  

 

Activităţi – marketing cultural – realizare materiale, comunicate de presă 

și postări în social media 
 

Nr. 
crt. 

Evenimentul 
Nr. de 
postări 

Titlul articolului Data  

1. Workshop educațional TROFEE DE VÂNĂTOARE 1 
Workshop educațional TROFEE DE 
VÂNĂTOARE 

12.12.2018 
 

2. OBSERVAȚII ASTRONOMICE 1 
SESIUNE DE OBSERVAȚII 
ASTRONOMICE! 14 decembrie 2018 

12.12.2018 

3. CURENTUL METEORIC GEMINIDE 1 CURENTUL METEORIC GEMINIDE 
12.12.2018 
 

4. 
GRIGORE ANTIPA - Ctitorul muzeologiei modern 
1867-1944 

1 
GRIGORE ANTIPA - Ctitorul 
muzeologiei modern 1867-1944 

07. 12.2018 

5. 
Vernisajul expoziției temporare „O LUME 
DISPĂRUTĂ” 

2 „O LUME DISPĂRUTĂ” 
06. 12.2018 
29.11.2018 

6. 
Simpozionului „BIOLOGIA ŞI DEZVOLTAREA 
DURABILĂ”, ediţia a XVI 

2 
Simpozionul „BIOLOGIA ŞI 
DEZVOLTAREA DURABILĂ”, ediţia a 
XVI 

06. 12.2018 
05.12.2018 

7. Exponatul lunii decembrie: Iască (Fomes fomentarius) 1 
Exponatul lunii decembrie: Iască 
(Fomes fomentarius) 

03. 12.2018 

8.3 STEJARUL MARII UNIRI - centenar 1 STEJARUL MARII UNIRI 01. 12.2018 

9.4 
Workshop educaţional „Ciupercile în natură şi în viaţa 
omului” 

1 
Workshop educaţional „Ciupercile în 
natură şi în viaţa omului” 

28.11.2018 

10. „LUMEA CIUPERCILOR - 2018” 1 „LUMEA CIUPERCILOR - 2018” 15.11.2018 

11. 
Sesiune de observații astronomice, 16 noiembrie 
2018, 

1 Sesiune de observații astronomice 15.11.2018 

12. Curentul meteoric „Leonide” 1 Curentul meteoric „Leonide” 15.11.2018 

13. 8 noiembrie – Ziua Internaţională a Zonelor Urbane 1 
8 noiembrie – Ziua Internaţională a 
Zonelor Urbane 

08.11.2018 

14. 
Bacăul – capitala astronomiei naţionale 
Forumului Naţional al Utilizatorilor SKY Explorer” – 
Sky Explorer Users Forum 

2 

Bacăul – capitala astronomiei 
naţionale 
Forumului Naţional al Utilizatorilor 
SKY Explorer” – Sky Explorer Users 
Forum 

06.11.2018 
01.11.2018 

15. 
Observatorul „Victor Anestin”- comemorează 100 de 
ani de la moartea astronomului Victor Anestin 

1 
Observatorul „Victor Anestin”- 
comemorează 100 de ani de la 
moartea astronomului Victor Anestin 

05.11.2018 

16. 
Proiect cultural-educațional „Să cunoaștem corpul 
uman!” 

1 
Proiect cultural-educațional „Să 
cunoaștem corpul uman!” 

02.11.2018 

17. Proiect cultural - educațional „Găsește Exponatul!” 1 
Proiect cultural - educațional 
„Găsește Exponatul!” 

01.11.2018 

18. Exponatul lunii octombrie: Corbul (Corvus corax) 1 
Exponatul lunii octombrie: Corbul 
(Corvus corax) 

01.11.2018 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul 
Nr. de 
postări 

Titlul articolului Data  

19. 
Proiect cultural-educațional „Ziua Internațională A 
Mării Negre” 

1 
Proiect cultural-educațional „Ziua 
Internațională A Mării Negre” 

31.10.2018 

20. Ziua Internațională a Mării Negre 1 Ziua Internațională a Mării Negre 31.10.2018 

21. Curentul Meteoric Orionide 1 Curentul Meteoric Orionide 16.10.2018 

22. 
Expozitia temporară "Trofee din Romania" la Muzeul 
Cinegetic Posada. 

1 
Expozitia temporară "Trofee din 
Romania" la Muzeul Cinegetic 
Posada. 

15.10.2018 

23. 
13 octombrie 2018 - Ziua Internaţională pentru 
Reducerea Dezastrelor 

1 
13 octombrie 2018 - Ziua 
Internaţională pentru Reducerea 
Dezastrelor 

13.10.2018 

24. Ziua Mondială a Animalelor  1 
Ziua Mondială a Animalelor - la 
Vivariu 

06.10.2018 

25. Ziua Astronomiei – 13 octombrie 2018 1 
Ziua Astronomiei – 13 octombrie 
2018 

05.10.2018 

26. 4 octombrie: Ziua Mondială a Animalelor 1 
4 octombrie: Ziua Mondială a 
Animalelor 

04.10.2018 

27. 
Proiect cultural-educațional „Ziua Mondială a 
Animalelor” 

1 
Proiect cultural-educațional „Ziua 
Mondială a Animalelor” 

03.10.2018 

28. 
Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic 4-10 
octombrie 2018 

1 
Săptămâna Mondială a Spațiului 
Cosmic 4-10 octombrie 2018 

03.10.2018 

29. 
Exponatul lunii octombrie: iasca rădăcinilor 
(Heterobasidion annosum) 

1 
Exponatul lunii octombrie: iasca 
rădăcinilor (Heterobasidion annosum) 

01.10.2018 

30. 1 octombrie 2018 - Ziua Mondială a Habitatului 1 
1 octombrie 2018 - Ziua Mondială a 
Habitatului 

01.10.2018 

31. 
Tabăra Micologică - ediţia a III-a, Poiana Negri-2018, 
județul Suceava 

1 
Tabăra Micologică - ediţia a III-a, 
Poiana Negri-2018, județul Suceava 

28.09.2018 

32. 25 septembrie – Ziua internațională a mediului marin 1 
25 septembrie – Ziua internațională a 
mediului marin 

25.09.2018 

33. 
Vernisajul expoziției „SUPERORGANISMUL – viaţa 
complexă a termitelor” – 20.09. 

2 
Vernisajul expoziției 
„SUPERORGANISMUL – viaţa 
complexă a termitelor”. 

20.09.2018 
12.09.2018 

34. Zilele Europene ale Patrimoniului 1 Zilele Europene ale Patrimoniului 13.09.2018 

35. Echinocţiul de toamnă – 23 septembrie 2018 1 
Echinocţiul de toamnă – 23 
septembrie 2018 

11.09.2018 

36. 
Exponatul lunii septembrie: 
ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) 

1 
Exponatul lunii septembrie: 
ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) 

01.09.2018 

37. Ziua Mondială a Șopârlei (World Lizard Day) 1 
Ziua Mondială a Șopârlei (World 
Lizard Day) 

14.08.2018 

38. 
9 august - Ziua internaţională a grădinilor zoologice şi 
a parcurilor 

1 
9 august - Ziua internaţională a 
grădinilor zoologice şi a parcurilor 

09.08.2018 

39. Exponatul lunii august: tăunele (Tabanus bovinus) 1 
Exponatul lunii august: tăunele 
(Tabanus bovinus) 

01.08.2018 

40. 
Eclipsă totală de lună – 27 iulie 2018 – Cea mai lungă 
eclipsă de Lună din acest secol 

2 
Eclipsă totală de lună – 27 iulie 2018 
– Cea mai lungă eclipsă de Lună din 
acest secol 

24.07.2018 

41. Ziua Mondială a Șarpelui (World Snake Day) 1 
Ziua Mondială a Șarpelui (World 
Snake Day) 

17.07.2018 

42. 
OAMENI DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA Victor 
Nadolschi – astronom, matematician, entomolog 
(1911-1996) 

1 

OAMENI DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA 
Victor Nadolschi – astronom, 
matematician, entomolog (1911-
1996) 

04.07.2018 

43. 
Perseverența și încrederea stau la baza împlinirii 
profesionale şi uman 

1 
Perseverența și încrederea stau la 
baza împlinirii profesionale şi umane 

04.06.2018 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul 
Nr. de 
postări 

Titlul articolului Data  

44. 
Exponatul lunii iulie: fluturele cap-de-mort (Acherontia 
atropos) 

1 
Exponatul lunii iulie: fluturele cap-de-
mort (Acherontia atropos) 

02.07.2018 

45. Ziua Dunării 1 Ziua Dunării 29.06.2018 

46. 
Invitație la Observatorul Astronomic - sesiune de 
observații astronomice în noaptea de 29 spre 30 iunie 
2018 

1 
Invitație la Observatorul Astronomic - 
sesiune de observații astronomice în 
noaptea de 29 spre 30 iunie 2018 

26.06.2018 

47. 
Expoziția temporară PERSONALITĂȚI BĂCĂUANE - 
Ion Ionescu de la Brad, 

1 PERSONALITĂȚI BĂCĂUANE 25.06.2018 

48. 
200 de ani de la nașterea savantului Ion Ionescu de la 
Brad (1818-1891) 

1 
200 de ani de la nașterea savantului 
Ion Ionescu de la Brad (1818-1891) 

26.06.2018 

49. Solstițiul de vară – 21 iunie 2018 1 Solstițiul de vară – 21 iunie 2018 19.06.2018 

50. 
17 iunie - Ziua Mondială Pentru Combaterea 
Deșertificării și a Secetei 

1 
17 iunie - Ziua Mondială Pentru 
Combaterea Deșertificării și a Secetei 

18.06.2018 

51. Festivalul Științelor – ediția 1 2 Festivalul Științelor – ediția 1 
31.05.2018 
15.06.2018 

52. 
Invitație la Observatorul Astronomic sesiune de 
observaţii astronomice în noaptea de 15 spre 16 iunie 
2018. 

1 Invitație la Observatorul Astronomic 12.06.2018 

53. 
Proiect educațional Ziua Mondială a Mediului la 
Muzeul de Științelel Naturii 

1 
Proiect educațional Ziua Mondială a 
Mediului 

12.06.2018 

54. 8 iunie - Ziua Mondială a Oceanelor 1 8 iunie - Ziua Mondială a Oceanelor 08.06.2018 

55. 
5 Iunie: Ziua Mondiala a Mediului – proiect educțional 
la Vivariu 

1 
5 Iunie: Ziua Mondiala a Mediului – 
proiect educțional la Vivariu 

08.06.2018 

56. 5 iunie Ziua Mediului 1 5 iunie Ziua Mediului 08.06.2018 

57. 
Exponatul lunii iunie: 
liliacul comun mare (Myotis myotis) 

1 
Exponatul lunii iunie: 
liliacul comun mare (Myotis myotis) 

04.06.2018 

58. 
OBSERVATORUL ASTRONOMIC - DOI ANI DE LA 
RESTART – 31 mai 2018 

1 
OBSERVATORUL ASTRONOMIC - 
DOI ANI DE LA RESTART –  
31 mai 2018 

29.05.2018 

59. Proiectul cultural –educaţional „Căsuţa păsărelelor”, 2 
Proiectul cultural –educaţional 
„Căsuţa păsărelelor”, 

25.05.2018 

60. 24 mai - Ziua Europarcurilor 1 24 mai - Ziua Europarcurilor 24.05.2018 

61. 23 mai - Ziua Mondială a Țestoaselor 1 23 mai - Ziua Mondială a Țestoaselor 23.05.2018 

62. Ziua Internațională a Biodiversității 2018 1 
Ziua Internațională a Biodiversității 
2018 

23.05.2018 

63. 
OAMENI DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA 
Alexandru Borza (1887-1971) 

1 
OAMENI DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA 
Alexandru Borza (1887-1971) 

21.05.2018 

64. Proiect cultural-educațional „Viața secretă a plantelor” 2 
Proiect cultural-educațional „Viața 
secretă a plantelor” 

18.05.2018 
03.05.2018 

65. 
Proiect cultural eucațional Ziua Păsărilor și Arborilor la 
Muzeul de Științelel Naturii  

1 
Proiect cultural eucațional Ziua 
Păsărilor și Arborilor 

18.05.2018 

66. 
Proiect cultural eucațional Ziua Păsărilor și Arborilor la 
Vivariu   

1 
Proiect cultural eucațional Ziua 
Păsărilor și Arborilor 

17.05.2018 
10.05.2018 

67. 
„Noaptea Europeană a Muzeelor 2018” la Complexul 
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău 19 mai 
2018 

1 

„Noaptea Europeană a Muzeelor 
2018” la Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău19 
mai 2018 

16.05.2018 

68. 
„ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUZEELOR” la 
Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” 
Bacău 18 mai 2018 

1 

„ZIUA INTERNAȚIONALĂ A 
MUZEELOR” la Complexul Muzeal 
de Științele Naturii „Ion Borcea” 
Bacău 18 mai 2018 

15.05.2018 

69. 
Activitate cuprinsă în proiectul „Let’s get green” cu 
elevii Școlii Gimnaziale nr. 10 din Bacău  

1 
Activitate  cuprinsă în proiectul „Let’s 
get green” cu elevii Școlii Gimnaziale 
nr. 10 din Bacău  

17.05.2018 

70. Ziua Internațională de Acțiune Pentru Climă 1 
Ziua Internațională de Acțiune Pentru 
Climă 

15.05.2018 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul 
Nr. de 
postări 

Titlul articolului Data  

71. Ziua Mondială a Păsărilor migratoare 1 Ziua Mondială a Păsărilor migratoare 11.05.2018 

72. WORKSHOP ”Albina domestică - Apis mellifica” 2 ”Albina domestică - Apis mellifica” 10.05.2018 

73. 
Proiect cultural-educațional „Să cunoaștem lumea 
vie!” 

1 
Proiect cultural-educațional „Să 
cunoaștem lumea vie!” 

03.05.2018 

74. 
Vernisajul expoziției „CÂNEPA - trecut, prezent şi 
viitor”. 

2 
Vernisajul expoziției „CÂNEPA - 
trecut, prezent şi viitor”. 

26.04.2018 
03.05.2018 

75. 
Exponatul lunii mai: 
Distantalna splendida 

1 
Exponatul lunii mai: 
Distantalna splendida 

02.05.2018 

76. 
Ziua Pământului – activitate cultural educațională 
Vivariu  

1 Ziua Pământului 25.04.2018 

77. 
Vernisajul expoziției „Din lumea fluturilor – fluturi 
exotici”. 

2 
vernisajul expoziției „Din lumea 
fluturilor – fluturi exotici”. 

19.04.2018 
17.04.2018 

78. Ziua Astronomiei – 21 aprilie 1 Ziua Astronomiei – 21 aprilie 18.04.2018 

79. 
”Școala altfel” laMuzeul de Științelel Naturii și la 
Vivariu 

2 ”Școala altfel” 
10.04.2018 
04.04.2018 

80. Proiect cultural educațional „Secretele naturii” 1 „Secretele naturii” 05.04.2018 

81. 
Exponatul Lunii Aprilie: 
cucul (Cuculus canorus) 

1 
Exponatul Lunii Aprilie: 
cucul (Cuculus canorus) 

02.04.2018 

82. 1 Aprilie - Ziua Internațională a Păsărilor 1 
1 Aprilie - Ziua Internațională a 
Păsărilor 

01.04.2018 

83. 
Proiect educațional „Ziua Mondială a Apei – Pic, pic un 
strop de apă”. 

1 
„Ziua Mondială a Apei – Pic, pic un 
strop de apă”. 

31.04.2018 

84. 
Proiectul cultural-educațional ”Amfibieni și reptile - 
cunoaștere și protecție” 

1 
”Amfibieni și reptile - cunoaștere și 
protecție” 

31.04.2018 

85. Proiectul cultural-educațional „Natura- izvor de viață” 1 „Natura- izvor de viață” 28.03.2018 

86.  Proiectul cultural-educațional ”Luna Pădurii” 1 ”Luna Pădurii” 28.03.2018 

87. Earth Hour - Ora Pământului 1 Earth Hour - Ora Pământului 23.03.2018 

88. 
Proiect cultural-educațional „Nimic nu se pierde, totul 
se transformă” 

1 
Proiect cultural-educațional „Nimic nu 
se pierde, totul se transformă” 

21.03.2018 

89. Ziua Mondială a Apei - WWD 2018 1 Ziua Mondială a Apei - WWD 2018 22.03.2018 

90. 22 martie – Ziua Parcului Cancicov 1 22 martie – Ziua Parcului Cancicov 22.03.2018 

91. 
Proiect cultural-educațional „Să cunoaștem lumea 
vie!” 

1 
Proiect cultural-educațional „Să 
cunoaștem lumea vie!” 

21.03.2018 

92. 
OAMENI DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA  
Eliza Alexa 

1 
OAMENI DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA  
Eliza Alexa 

20.03.2018 

93. Echinocțiul de primăvară – 20 martie 2018 1 
Echinocțiul de primăvară – 20 martie 
2018 

19.03.2018 

94. 
Exponatul lunii martie:  
Cioara grivă (Corvus corone cornix) 

1 
Exponatul lunii martie:  
Cioara grivă (Corvus corone cornix) 

01.03.2018 

95. Eclipsă parțială de Soare – 15 februarie 2018 1 
Eclipsă parțială de Soare – 15 
februarie 2018 

13.02.2018 

96. 
Lansarea site-ului dedicat revistei stiintifice a institutiei 
„Studii şi Comunicări”. 

2 
Site-ul dedicat revistei stiintifice a 
institutiei „Studii şi Comunicări”. 

09.02.2018 

97. 
Exponatul lunii februarie: Gâsca de Nil (Alopochen 
aegyptiacus) 

1 
Exponatul lunii februarie: Gâsca de 
Nil (Alopochen aegyptiacus) 

01.02.2018 

98. Eclipsă totală de lună – 31 ianuarie 2018 1 
Eclipsă totală de lună – 31 ianuarie 
2018 

30.01.2018 

99. 
Ziua Culturii Naţionale 15 ianurie 2018 la Observatorul 
Astronomic 

1 Ziua Culturii Naţionale 12.01.2018 

100. 
Exponatul lunii ianuarie: Coiful cu coarne (Cassis 
cornuta L.) 

1 
Exponatul lunii ianuarie: Coiful cu 
coarne (Cassis cornuta L.) 

03.01.2018 

 

În anul 2018 site-ul instituţiei www.complexulmuzealionborceabacau.ro a fost accesat de 

peste 79.000 de ori de către 24.531 vizitatori unici evidențiați lunar.  

http://www.complexulmuzealionborceabacau.ro/
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În același an, site-ul „Studii și Comunicări“ a fost accesat de 33.996 de ori de către 9.445 

vizitatori unici, evidențiați lunar. 

Pagina de socializare a Observatorului Astronomic a fost apreciată de 2939 persoane și 

este urmărită de 2987 persoane, iar pagina instituţiei a fost apreciată de 665 persoane şi urmărită 

de 676 persoane. 

Pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii de PR/de strategii media, s-au realizat: 

 instituirea şedinţelor operative cu şefii de secţie şi birou, pentru optimizarea 

organizării activităţilor; 

 documentarea în vederea promovării acţiunilor culturale ale muzeului; 

 diseminarea informaţiilor prin intermediul comunicatelor de presă, cu imagini şi 

explicaţii; 

 promovarea imaginii instituţiei; 

 diseminarea principalelor date de contact ale instituţiei prin cărţile de vizită 

concepute pentru subunităţile Muzeul de Ştiinţele Naturii, Observatorul Astronomic, 

Vivariu. 

Drept urmare, ca indicator al eficienţei programelor implementate de instituție, răspunsul 

comunităţii s-a concretizat în anul 2018 în: 

 prezenţa unui număr mare de vizitatori: de 55867; 

 numărul mare (3641 buc.) al pliantelor, vederilor, flyerelor, suvenirurilor vândute 

(pliante 1788 buc. și suveniruri 1853 buc.); 

 creşterea numărului ştirilor şi articolelor în mass-media: 84 articole/postări 

menționate în cel puțin 224 surse (tabelul următor). 

Apariţii articole în presă și internet 

Nr. 
crt 

Evenimentul Publicaţie 
Nr. 

articole 
Titlul articolului 

1.  

Articol - 
colaborare  
 
Comunicat de 
presă 

www.ziaruldevaslui.ro/stefan-cel-mare-
evocat-la-podul-inalt-fotovideo/ 
Muzeul Judetean „Ștefan cel Mare” Vaslui 

1 

Ștefan cel Mare, evocat la Podul 
Înalt.... 
Activitate -Manifestare cultural --— 
științifică „Lupta de la Vaslui Podul 
Înalt (10.ianuarie 1475)” 

2.  Articol/postare 

www.desteptarea.ro 
20.01.2018 
 
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
03.01.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau/ 
03.01.2018 

3 

Coiful cu coarne atracția lunii 
ianuarie, la Muzeul de 
Șiițele.Naturii Bacău 
 
Exponatul lunii ianuarie – Coiful cu 
coarne (Cassis cornuta L.) 
 
Exponatul lunii ianuarie – Coiful cu 
coarne (Cassis cornuta L.)  

3.  
Articol /postare –  
Comunicat Ziua 
Culturii Naţionale  

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
12.01.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau/ 
12.01.2018 

2 
Activitate organizata cu ocazia Zilei 
Culturii Nationale – dedicate 
celebrării Centenarului Marii Uniri 

4.  

Articol/postare– 
Comunicat Eclipsă 
Totală de Lună 31 
ianuarie 2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
30.01.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau/ 

4 

Invitație la o sesiune de observații 
-Eclipsă totală de Lună 31 ianuarie 
2018 
 

http://www.ziaruldevaslui.ro/stefan-cel-mare-evocat-la-podul-inalt-fotovideo/
http://www.ziaruldevaslui.ro/stefan-cel-mare-evocat-la-podul-inalt-fotovideo/
http://www.desteptarea.ro/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau/
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau/
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau/
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau/
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Nr. 
crt 

Evenimentul Publicaţie 
Nr. 

articole 
Titlul articolului 

30.01.2018 
 
Bacău.net 
30.01.2018 
 
www.ziare.com/bacau/articole/observatorul
+astronomic+bacau 
30.01.2018 

Invitație la o sesiune de observații 
-Eclipsă totală de Lună 31 ianuarie 
2018 
 
Băcăuanii sunt invitați la 
Observatorul Astronomic „Victor 
Anestin” pentru a observa eclipsa 
totală de Lună 
 
Băcăuanii sunt invitați la 
Observatorul Astronomic „Victor 
Anestin” pentru a observa eclipsa 
totală de Lună 

5.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
01.02.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau/ 
01.02.2018 

2 
Exponatul lunii februarie: Gâsca de 
Nil (Alopochen aegyptiacus) 

6.  

Articol /postare – 
Comunicat 
Lansarea site-ul 
„Studii și 
Comunicări 
Bacău” 
(http://studiisicom
unicaribacau.ro) 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
06.02.2018 

 
 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau/ 
06.02.2018 

2 

Invitatie - Lansarea site-ul dedicat 
revistei științifice „Studii și 
Comunicări” 
(http://studiisicomunicaribacau) 

7.  

Articol /postare – 
Comunicat Eclipsă 
parțială de Soare – 
15 februarie 2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
13.02.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
13.02.2018 
 
https://ziarbacau.ro/2018/.../vizitatorii-vor-
putea-vedea-avans-eclipsa-partiala-de-
soare 

3 

Eclipsă parțială de Soare – 15 
februarie 2018 
 
 
Eclipsă parțială de Soare – 15 
februarie 2018 
 
 
Eclipsă parțială de Soare – 15 
februarie 2018 

8.  Interviu TV Iasi TVIasi  interviu manager Gabriela Gurău 1 
Observatorul Astronomic "Victor 
Anestin" 

9.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
. ionborcea 
01.03.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
01.03.2018 
 

2 
Exponatul lunii martie:  
Cioara grivă (Corvus corone 
cornix) 

10.  

Articol/postare – 
Comunicat 
Echinocțiul de 
primăvară – 20 
martie 2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
. ionborcea 
19.03.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
19.03.2018 
https://www.realitatea.net/echinoc-iul-de-
primavara-2018 
19.03.2018 

3 

Stire - Echinocțiul de primăvară – 
20 martie 2018 
 
 
Echinocțiul de primăvară – 20 
martie 2018 
 
 
Echinoctiul de primăvara are loc pe 
20 martie 2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau/
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau/
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau/
http://studiisicomunicaribacau/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://ziarbacau.ro/2018/.../vizitatorii-vor-putea-vedea-avans-eclipsa-partiala-de-soare
https://ziarbacau.ro/2018/.../vizitatorii-vor-putea-vedea-avans-eclipsa-partiala-de-soare
https://ziarbacau.ro/2018/.../vizitatorii-vor-putea-vedea-avans-eclipsa-partiala-de-soare
https://ziarbacau.ro/2018/.../vizitatorii-vor-putea-vedea-avans-eclipsa-partiala-de-soare
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.realitatea.net/echinoc-iul-de-primavara-2018
https://www.realitatea.net/echinoc-iul-de-primavara-2018
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Titlul articolului 

11.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
20.03.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
20.03.2018 

2 
Oameni de Știință din România  
Eliza Alexa 

12.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
22.03.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
22.03.2018 

2 Ziua Mondială a Apei - WWD 2018 

13.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
22.03.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
22.03.2018 

2 22 martie – Ziua Parcului Cancicov 

14.  

Articol /postare – 
Comunicat  
Earth Hour – Ora 
Pământului 
23.03.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
23.03.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
23.03.2018 
https://www.mediafax.ro/.../ora-pamantului-
2018-lumina-stinsa-simbolic-in-180-de-ta... 
 
https://www.realitatea.net/ora-pamantului-
2018-sambata-180-de-tari-inclusiv-
romania.-Bacău 
 
https://adevarul.ro › Oraşul tău 
 
 
https://evz.ro/50-de-orase-din-romania-vor-
stinge-lumina-de-ora-pamantului 
 

6 

Știre – Invitație 24 martie 2018 
între orele 20:30-21:30 , să fiți 
partea evenimentului Ora 
Pământului  
Știre – Invitație 24 martie 2018 
între orele 20:30-21:30 , să fiți 
partea evenimentului Ora 
Pământului  
 
ORA Pământului 2018 | Lumina, 
stinsă simbolic în 180 de ţări, 
inclusiv ... 
 
 
Ora pamântului 2018 
Pe 24 martie stingem lumina 
 
O oră pe intuneric de Ora 
Pămantului 
 
Pe 24 martie stingem lumina 
Ora Pământului 
50 de oraşe din România vor 
stinge lumina  

15.  
Articol – 
colaborare 
 

ZiareLive.ro/Știri Locale/Bacău/ 
30.03.2018 
 
www.desteptarea.ro 
30.03.2018 

2 

„Satele Culturale ale României” 
 
 
„Satele Culturale ale României” , 
alese la Bacău 

16.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
01.04.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
01.04.2018 

2 
1 Aprilie - Ziua Internațională a 
Păsărilor  

17.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
02.04.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
02.04.2018 

2 
Exponatul Lunii Aprilie: 
cucul (Cuculus canorus) 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.mediafax.ro/.../ora-pamantului-2018-lumina-stinsa-simbolic-in-180-de-ta...
https://www.mediafax.ro/.../ora-pamantului-2018-lumina-stinsa-simbolic-in-180-de-ta...
https://www.mediafax.ro/.../ora-pamantului-2018-lumina-stinsa-simbolic-in-180-de-ta...
https://www.mediafax.ro/.../ora-pamantului-2018-lumina-stinsa-simbolic-in-180-de-ta...
https://www.realitatea.net/ora-pamantului-2018-sambata-180-de-tari-inclusiv-romania.-Bacău
https://www.realitatea.net/ora-pamantului-2018-sambata-180-de-tari-inclusiv-romania.-Bacău
https://www.realitatea.net/ora-pamantului-2018-sambata-180-de-tari-inclusiv-romania.-Bacău
https://www.realitatea.net/ora-pamantului-2018-sambata-180-de-tari-inclusiv-romania.-Bacău
https://evz.ro/50-de-orase-din-romania-vor-stinge-lumina-de-ora-pamantului
https://evz.ro/50-de-orase-din-romania-vor-stinge-lumina-de-ora-pamantului
https://evz.ro/50-de-orase-din-romania-vor-stinge-lumina-de-ora-pamantului
https://evz.ro/50-de-orase-din-romania-vor-stinge-lumina-de-ora-pamantului
http://www.desteptarea.ro/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
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18.  

Articol /postare – 
Comunicat - 
Lansare produs 
cultural la 
Observatorul 
Astronomic „Victor 
Anestin” 
 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
13.04.2018 
 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
13.04.2018 
 
www.desteptarea.ro 
16.04.2018 
 
Bacău.net 
16.04.2018 
 
 
Index-stiri.ro/observatorul-astronomic- 
16.04.2018 
 
https://www.ziarelive.ro- Stiri Locale  
Bacău 
16.04.2018 
 
https://www.stiri la zi Bacău 
16.04.2018 
 
http://www.inimabacaului.ro 
18.04.2018 

8 

Lansare produs cultural la 
Observatorul Astronomic „Victor 
Anestin” 
 
 
Lansare produs cultural la 
Observatorul Astronomic „Victor 
Anestin” 
 
 
Observatorul Astronomic lansează 
un nou produs cultural 
 
Produs nou, ce folosește conceptul 
de realitate augmentată (AR), la 
Observatorul Astronomic Bacău 
 
Observatorul Astronomic lansează 
un nou produs cultural 
 
Observatorul Astronomic lansează 
un nou produs cultural 
 
 
Observatorul Astronomic lansează 
un nou produs cultural 
Aplicație virtuală lansată de 
Observatorul Astronomic Bacău 

19.  

Articol /postare – 
Comunicat 
Din lumea fluturilor 
– fluturi exotici – 
expoziție 
temporară 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
17.04.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
17.04.2018 
 
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-
expozitia-din-lumea-fluturilor-fluturi-exotici/ 
19.04.2018 
 

3 

Expoziţie temporară „Din lumea 
fluturilor – fluturi exotici” 
 
 
 Expoziţie temporară „Din lumea 
fluturilor – fluturi exotici” 
 
 
Bacău: expoziţia „Din lumea 
fluturilor – fluturi exotici” 
 

20.  

Articol/postare – 
Comunicat 
Ziua Astronomiei – 
21 aprilie 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
18.04.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
18.04.2018 
www.romania.ro/ 
20.04.2018 

3 

Invitație la Observator- Ziua 
Astronomiei 
 
Invitație la Observator- Ziua 
Astronomiei 
 
Ziua astronomiei sărbătorita in mai 
multe oorașe din țară 

21.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
25.04.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
25.04.2018 

2 Ziua Pământului 

22.  

Articol/postare – 
Comunicat 
Cânepa – trecut, 
prezent și viitor – 
expoziție 
temporară 
27.04.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
25.04.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
25.04.2018 
 

4 

Expoziție temporară -„Cânepa – 
trecut , prezent și viitor” 
 
 
Expoziție temporară -„Cânepa – 
trecut , prezent și viitor” 
 
Expoziție temporară -„Cânepa – 
trecut , prezent și viitor” 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.desteptarea.ro/
https://www.ziarelive.ro-/
https://www.stiri/
http://www.inimabacaului.ro/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-expozitia-din-lumea-fluturilor-fluturi-exotici/%2019.04.2018
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-expozitia-din-lumea-fluturilor-fluturi-exotici/%2019.04.2018
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-expozitia-din-lumea-fluturilor-fluturi-exotici/%2019.04.2018
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-expozitia-din-lumea-fluturilor-fluturi-exotici/%2019.04.2018
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-muzeal/bacau-expozitia-din-lumea-fluturilor-fluturi-exotici/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-muzeal/bacau-expozitia-din-lumea-fluturilor-fluturi-exotici/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-muzeal/bacau-expozitia-din-lumea-fluturilor-fluturi-exotici/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-muzeal/bacau-expozitia-din-lumea-fluturilor-fluturi-exotici/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-muzeal/bacau-expozitia-din-lumea-fluturilor-fluturi-exotici/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-muzeal/bacau-expozitia-din-lumea-fluturilor-fluturi-exotici/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.romania.ro/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
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Nr. 
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Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
26.04.2018 
 
www.desteptarea.ro 
27.04.2018 

 
 
Cânepa a ajuns exponat la Vivariu 

23.  
Interviu Euro TV – 
manager Gabriela 
Gurău 

Euro Tv Bacău 
06.05.2018 

1 

Ziua si Noaptea Muzeelor 2018 dar 
si despre cele mai recente 
evenimente culturale de la 
Complexul Muzeal Ion Borcea 
Bacau 
06.05.2018 

24.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
10.05.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
10.05.2018 

2 

WORKSHOP ”Albina domestică - 
Apis mellifica” 
 
 
 
WORKSHOP ”Albina domestică - 
Apis mellifica” 

25.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
11.05.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
11.05.2018 

2 
Ziua Mondială a Păsărilor 
migratoare 

26.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
15.05.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
15.05.2018 

5 
Ziua Internațională de Acțiune 
Pentru Climă 

27.  

Articol/postare – 
Comunicat 
„Ziua 
Internațională a  
Muzeelor” –  
18.05.2018 
 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
15.05.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
15.05.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
16.05.2018 
 
www.desteptarea.ro 
17.05.2018 
 
www.ziare.com/bacau/articole/ziua+interna
tionala+muzeelor+bacau 
17.05.2018 

5 

„Ziua Internațional Muzeelor” tema 
– „Muzeele hiperconectate: noi 
abordări, noi vizitatori”. 
 
„Ziua Internațională a Muzeelor” 
tema – „Muzeele hiperconectate: 
noi abordări, noi vizitatori”. 
 
„Ziua Internațională a Muzeelor” 
 
 
 
„Ziua Internațională a Muzeelor” 
 
 
„Ziua Internațională a Muzeelor” 
 

http://www.desteptarea.ro/
https://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea?__tn__=K-R&eid=ARCxbuyObTlJj5Ihlz8o00GancxLtx8LAyMDOXHMkyMbY1BwRAJs-JezukQ9n4fNtM2BFB99ylA6JbKH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARARRGGc-tzWIc2A3wIOcqb50mZa-p_32yj42L0quuTaDEwjOkMYR7SLYuT0loc_yVgcbR7TD77CUcNdmr_jGxgyGNMWSxhmR-DylpIke4YNnUBVRT4qCNL5JCnF7sUU4Xqkbr9aUxXGfyJOm08-wBri6vGKXAJA2dDTNx_w63S1IFq9ontVcCsj7YnyFBOTzKgt7DvTGkLyi2zTuJ3v5JXUvVupr-fvRQbuTmlpRyryfDg3yWZCqB-pP3RRm9XUF9aPnIQOzSfGOwnuuLnnuBW6mqcysUIx-o9g9oNfzBqkR_70_Nt0cgW6lgJJquTMd9MYglw-lRwpTpXjy6XgzTLELe1WINGY_zeZdQ
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.desteptarea.ro/
http://www.ziare.com/bacau/articole/ziua+internationala+muzeelor+bacau
http://www.ziare.com/bacau/articole/ziua+internationala+muzeelor+bacau
http://www.ziare.com/bacau/articole/ziua+internationala+muzeelor+bacau
http://www.ziare.com/bacau/articole/ziua+internationala+muzeelor+bacau
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28.  

Articol/postare – 
Comunicat 
Noaptea 
Europeană a 
Muzeelor 2018 
19.05.2018 
 
 
 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
. 
ionborcea 
16.05.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
16.05.2018 
 
www.bacau.net/noaptea-muzeelor 
16.05.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
18.05.2018 
 
http://www.desteptarea.ro/ 
19.05.2018 
 
http://www.noapteamuzeelor.ro 
18.05.2018 

6 

Noaptea Europeană a Muzeelor 
2018 ediția a XIV-a 
 
 
Noaptea Europeană a Muzeelor 
2018 ediția a XIV-a 
 
 
Noaptea Muzeelor are loc in acest  
week-end în Bacău 
 
 
Noaptea Europeană a Muzeelor 
 
 
Noaptea Europeană a Muzeelor 
 
 
Noaptea Europeană a Muzeelor 

29.  

Articol/postare – 
Comunicat 
Observatorul 
Astronomic – Doi 
ani de la Restart – 
31.05.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
. 
ionborcea 
16.05.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
16.05.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
18.05.2018 

3 

Invitație la Observatorul 
Astronomic – Doi Ani de la Restart 
– 31.05.2018 
 
Invitație la Observatorul 
Astronomic – Doi Ani de la Restart 
– 31.05.2018 
 
Observatorul Astronomic – Doi Ani 
De La Restart – 31.05.2018 

30.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
23.05.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
23.05.2018 

2 
Ziua Internațională a Biodiversității 
2018  

31.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
23.05.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
23.05.2018 

2 
23 mai - Ziua Mondială a 
Țestoaselor 
 

32.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
24.05.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
24.05.2018 

2 24 mai - Ziua Europarcurilor   

33.  

Articol/postare– 
Comunicat 
Festivalul 
Științelor Ediția a I-
a 
06.06.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
. 
ionborcea 
31.05.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
31.05.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
 
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-
festivalul-stiintelor-la-complexul-muzeal-de-
sti 

4 

„Festivalul Științelor” – ediția I 
 
 
 
„Festivalul Științelor” – ediția I 
 
 
 
„Festivalul Științelor” – ediția I 
 
 
„Festivalul Științelor” la Complexul 
Muzeal de Stiințele Naturii 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.desteptarea.ro/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/bacau-festivalul-stiintelor-la-complexul-muzeal-de-stiintele-naturii-ion-borcea-bacau/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/bacau-festivalul-stiintelor-la-complexul-muzeal-de-stiintele-naturii-ion-borcea-bacau/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/bacau-festivalul-stiintelor-la-complexul-muzeal-de-stiintele-naturii-ion-borcea-bacau/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/bacau-festivalul-stiintelor-la-complexul-muzeal-de-stiintele-naturii-ion-borcea-bacau/
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34.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
04.06.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 04.06.2018 

2 
Exponatul lunii iunie: 
liliacul comun mare (Myotis myotis)  

35.  
Articol- interviu 
muzeograf 
Paraschiv Dalia 

www.desteptarea .ro 
04.06.2018 

1 
Perseverența și încrederea stau la 
baza implinirii profesionale și 
umane. 

36.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
05.06.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
05.06.2018 

2 5 iunie Ziua Mediului  

37.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
08.06.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
08.06.2018 

2 
8 iunie - Ziua Mondială a 
Oceanelor 

38.  

Articol/postare – 
Comunicat  
Observații 
Astronomice 
15-16.06.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
12.06.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
12.06.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
13.06.2018 

3 

Invitație la Observator – Observații 
Astronomice asupra planetelor 
Jupiter și Saturn 
 
Invitație la Observator – Observații 
Astronomice asupra planetelor 
Jupiter și Saturn 
 
Invitație la Observator – Observații 
Astronomice asupra planetelor 
Jupiter și Saturn 

39.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
17.06.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
17.06.2018 

2 
17 iunie - Ziua Mondială Pentru 
Combaterea Deșertificării și a 
Secetei  

40.  

Articol/postare – 
Comunicat  
Solstițiul de vară-  
21.06.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
19.06.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
19.06.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
20.06.2018 
 
 
www.desteptarea.ro › Actualitate 

4 

21 iunie - Solstițiul de vară- 
inceputul verii astronomice 
 
 
21 iunie - Solstițiul de vară- 
inceputul verii astronomice 
 
 
21 iunie - Solstițiul de vară 
 
 
 
 
21 iunie - Solstițiul de vară- cea mai 
lunga zi din an și cea mai scurtă 
noapte 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.desteptarea.ro/21-iunie-solstitiul-de-vara/
https://www.desteptarea.ro/21-iunie-solstitiul-de-vara/
https://www.desteptarea.ro/21-iunie-solstitiul-de-vara/
https://www.desteptarea.ro/21-iunie-solstitiul-de-vara/
https://www.desteptarea.ro/21-iunie-solstitiul-de-vara/
https://www.desteptarea.ro/21-iunie-solstitiul-de-vara/
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41.  

Articol/postare -  
Comunicat  - 
Personalități 
Băcăuane 
Expoziție 
temporară 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
25.06.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
25.06.2018 
 
www.desteptarea.ro 
26.06.2018 

3 
Personalități Băcăuane – Ion 
Ionescu de la Brad 

42.  

Articol/postare – 
Comunicat  
Observații 
Astronomice 
29-30.06.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
26.06.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
26.06.2018 

2 
Invitație la Observator – Observații 
Astronomice asupra planetelor 
Jupiter și Saturn 

43.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
29.06.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
29.06.2018  

2 29.06.2018 Ziua Dunării 

44.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
02.07.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
02.07.2018 

2 
Exponatul lunii iulie: fluturele cap-
de-mort (Acherontia atropos) 

45.  
Articol – Interviu 
muzeograf Velea 
Maria 

www.desteptarea.ro 
02.07.2018 

1 O viață cu ochi în stele. 

46.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
04.07.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
04.07.2018 

2 

Oameni de știință din România – 
Victor Nadolschi, astronom, 
matematician, entomolog (1911-
1996) 

47.  

Articol/postare – 
Comunicat  
Eclipsă totală de 
Lună  
27-28.07.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
16.07.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
16.07.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
17.07.2018 
https://urbanbacau.info/tag/eclipsa-de-lun 
17.07.2018 
 
https://www.dcnews.ro/eclipsa-luna-27-
iulie-romania-harta-judete-unde-se-vede-
eclips. 
27.07.2018 

5 

Invitație la Observator – Observații 
Astronomice asupra Eclipsei totale 
de Lună 
 
Invitație la Observator – Observații 
Astronomice asupra Eclipsei totale 
de Lună 
 
Eclipsa Totală de Lună 
 
 
Eclipsa de lună 
 
 
 
ECLIPSĂ LUNĂ 27 iulie Romania. 
Harta judete: unde se vede eclipsa 

48.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
01.08.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau - 01.08.2018 

2 
Exponatul lunii august: tăunele 
(Tabanus bovinus) 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.desteptarea.ro/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://urbanbacau.info/tag/eclipsa-de-lun
https://urbanbacau.info/tag/eclipsa-de-lun
https://www.dcnews.ro/eclipsa-luna-27-iulie-romania-harta-judete-unde-se-vede-eclips.
https://www.dcnews.ro/eclipsa-luna-27-iulie-romania-harta-judete-unde-se-vede-eclips.
https://www.dcnews.ro/eclipsa-luna-27-iulie-romania-harta-judete-unde-se-vede-eclips.
https://www.dcnews.ro/eclipsa-luna-27-iulie-romania-harta-judete-unde-se-vede-eclips.
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
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49.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
09.08.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
09.08.2018 

2 
9 august - Ziua internaţională a 
grădinilor zoologice şi a parcurilor 

50.  

Articol/postare– 
Comunicat  
Curentul Meteoric 
Perseide – 
12.08.2018 
 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
08.08.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
08.08.2018 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
09.08.2018 

3 

Invitație la Observator – pentru a 
urmări Perseidele și pentru 
observații astronomice asupra 
planetelor Jupiter si Saturn 
Curentul Meteoric Perseide 
 
 
Curentul Meteoric Perseide 

51.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
14.08.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
14.08.2018 

2 
Ziua Mondială a Șopârlei (World 
Lizard Day) 

52.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
01.09.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
01.09.2018 

2 
Exponatul lunii septembrie: 
ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) 

53.  

Articol/postare– 
Comunicat 
Zilele Europene 
ale Patrimoniului 
15.09.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
13.09.2018 
 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
13.09.2018 
 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
14.09.2018 
 
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-
cultural/bacau-zilele/ 
15.09.2018 

4 

Zilele Europene ale Patrimoniului – 
la Complexul Muzeal de Științele 
Naturii „Ion Borcea” Bacău tema -
Locuri ale memoriei - 
 
Zilele Europene ale Patrimoniului – 
la Complexul Muzeal de Științele 
Naturii „Ion Borcea” Bacău tema -
Locuri ale memoriei  
 
Zilele Culturii Europene 
 
 
 
Zilele Culturii Europene 

54.  

Articol/postare – 
Comunicat 
Superorganismul 
– Viața complexă 
a termitelor- 
expozitie 
temporară 
20.09.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
12.09.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
12.09.2018 
 
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-
cultural/bacau-expozitia-superorganismul-
viata-complexa-a-termitelor/ 
20.09.2018 

3 

„Superorganismul – Viața 
complexă a termitelor” 
 
 
Superorganismul – Viața complexă 
a termitelor” 
 
 
Bacau-expozitia-superorganismul-
viața-complexă-a-termitelor 

55.  

Articol/postare - 
Comunicat 
Echinocțiul de 
toamnă 
23.09.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
11.09.2018 
 

6 

23 septembrie - Echinocțiul de 
toamnă, marchează începutul 
toamnei astronomice 
 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/bacau-zilele/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/bacau-zilele/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
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https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
11.09.2018 
 
Nordist Băcăuan  
16.09.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro - 21.09.2018 
 
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-
echinoctiul-de-toamna-23-septembrie-
2018/ 
 
https://zdbc.ro › Educatie-Cultura › Cultura 
23.09.2018 

23 decembrie - Echinopțiul de 
toamnă, marchează începutul 
toamnei astronomice 
 
Echinocțiul de toamnă,  23 
septembrie 
 
Echinocțiul de toamnă, 23 
septembrie 
 
 
Echinocțiul de toamnă, 23 
septembrie 
Ziua echinoctiului, când incepe 
toamna cea adevarată 

56.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
25.09.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
25.09.2018 

2 
25 septembrie – Ziua 
internațională a mediului marin 

57.  
Articol - 
colaborare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
28.09.2018 

1 
Tabăra Micologică - ediţia a III-a, 
Poiana Negri-2018, județul 
Suceava 

58.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea  
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
01.10.2018 

2 
1 octombrie 2018 - Ziua Mondială 
a Habitatului 

59.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
01.10.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
01.10.2018 

2 
Exponatul lunii octombrie: iasca 
rădăcinilor (Heterobasidion 
annosum 

60.  

Articol/postare  - 
Comunicat 
Săptămâna 
Mondială a 
Spațiului Cosmic 
04-10.10.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
02.10.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
02.10.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
02.10.2018 
 
http://www.desteptarea.ro/ 
08.10.2018 

4 

4 – 10 octombrie pe tot globul se 
serbează Săptămâna Spațiului 
Cosmic 
Săptămâna Mondială a Spațiului 
Cosmic 
 
 
Săptămâna Mondială a Spațiului 
Cosmic 
 
 
Săptămâna Mondială a Spațiului 
Cosmic 

61.  

Articol/postare - 
Comunicat 
Ziua Astronomiei 
13.10.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
05.10.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
05.10.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
06.10.2018 
 
http://www.desteptarea.ro/ 
06.10.2018 

4 

30 septembrie – Ziua Astronomiei 
 
 
 
30 septembrie – Ziua Astronomiei 
 
 
 
Astronomii din lumea întreagă 
sărbătoresc – Ziua Astronomiei 
 
 
Astronomii din lumea întreagă 
sărbătoresc – Ziua Astronomiei 

https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://zdbc.ro/ziua-echinoctiului-cind-incepe-toamna-cea-adevarata/
https://zdbc.ro/ziua-echinoctiului-cind-incepe-toamna-cea-adevarata/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.desteptarea.ro/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.desteptarea.ro/
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62.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
06.10.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
06.10.2018 

2 
Ziua Mondială a Animalelor - la 
Vivariu 

63.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
13.10.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
13.10.2018 

2 
13 octombrie 2018 - Ziua 
Internaţională pentru Reducerea 
Dezastrelor 

64.  

Postare - 
colaborare  
Expozitia 
temporară "Trofee 
din Romania" la 
Muzeul Cinegetic 
Posada 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
15.10.2018 

1 
Expozitia temporară "Trofee din 
Romania" la Muzeul Cinegetic 
Posada 

65.  
Postare 
 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
21-22.10.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
21-22.10.2018 

2 
Curentul Meteoric Orionide 
16.10.2018 

66.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
31.10.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau - 31.10.2018 

2 Ziua Internațională a Mării Negre 

67.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
01.11.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
01.11.2018 

2 
Exponatul lunii octombrie: Corbul 
(Corvus corax) 

68.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
05.11.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
05.11.2018 

2 

Observatorul „Victor Anestin”- 
comemorează 100 de ani de la 
moartea astronomului Victor 
Anestin 

69.  

Articol/postare/stir
e – Comunicat 
Bacăul – capitala 
astronomiei 
naționale 
06-08.11.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
31.10.2018 
 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
31.10.2018 
 
 
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-
cultural 
01.11.2018 
 
Radio România Constanța colaborare 
06.11.2018 

4 

Bacăul – capitala astronomiei 
naționale- Întâlnirea specialiștilor 
din planetarii care utilizează 
sistemul de proiecție Sky Explorer 
 
Bacăul – capitala astronomiei 
naționale- Întâlnirea specialiștilor 
din planetarii care utilizează 
sistemul de proiecție Sky Explorer 
 
Bacăul – capitala astronomiei 
naționale- Întâlnirea specialiștilor 
din planetarii care utilizează 
sistemul de proiecție Sky Explorer 
 

70.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
08.11.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau - 08.11.2018 

2 
 

8 noiembrie – Ziua Internaţională a 
Zonelor Urbane 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
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Nr. 
crt 

Evenimentul Publicaţie 
Nr. 

articole 
Titlul articolului 

71.  

Articol/postare – 
Comunicat  
„Lumea 
Ciupercilor – 
2018”- expoziție 
temporară 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
14.11.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
14.11.2018 
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-
expozitia-lumea-ciupercilor-editia-a-XIII 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
14.11.2018 

4 

 „Lumea ciupercilor”, ediţia a XIII 
 
 
„Lumea ciupercilor”, ediţia a XIII 
 
 
 
 
Bacău: expoziția „„Lumea 
ciupercilor”, ediţia a XIII-a 
 
Bacău: expoziția „Lumea 
ciupercilor”,  ediţia a XIII-a 

72.  

Postare – 
Comunicat  
Observații 
Astronomice 
16.11.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
15.11.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
15.11.2018 

2 

Invitație la Observator – Observații 
Astronomice asupra Lunii și a 
planetei Marte 
 
Invitație la Observator – Observații 
Astronomice asupra Lunii și a 
planetei Marte 

73.  

Articol - Unde 
mergem in week-
end-ul 16-18 
noiembrie 2018 in 
orasul Bacau? 

Blog personal  
de Constantin Hriban  
joi, noiembrie 15, 2018 

1 
ora19.00:Observații astronomice 
la Observatorul Astronomic „Victor 
Anestin" 

74.  

Articol/postare – 
Comunicat  
Curentul meteoric 
Leonide  
17-18.11.2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea - 16.11.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau - 16.11.2018 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro - 16.11.2018 
http://www.desteptarea.ro/ - 17.11.2018 

4 

Curentul meteoric Leonide 
 
Curentul meteoric Leonide 
 
Curentul meteoric Leonide 
 
 
Curentul meteoric Leonide 

75.  
 

Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
28.11.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
28..11.2018 
 

2 
Workshop educaţional „Ciupercile 
în natură şi în viaţa omului” 

76.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
01.12.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
01.12.2018 

2 Stejarul Marii Uniri 

77.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
03.12.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
03.12.2018 

2 
Exponatul lunii decembrie: Iască 
(Fomes fomentarius) 

78.  

Articol/postare -
Comunicat – O 
lume dispărută – 
Expoziție 
temporară 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
05.12.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
05.12.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
05.12.2018 

3 

O lume dispărută 
 
 
 
 
 
 
 
Expoziție temporară – O lume 
dispărută 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-expozitia-lumea-ciupercilor-editia-a-XIII
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-expozitia-lumea-ciupercilor-editia-a-XIII
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-expozitia-lumea-ciupercilor-editia-a-XIII
https://evenimentemuzeale.ro/.../bacau-expozitia-lumea-ciupercilor-editia-a-XIII
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/bacau-expozitia-lumea-ciupercilor-editia-a-xiii-a/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/bacau-expozitia-lumea-ciupercilor-editia-a-xiii-a/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
http://www.facebook.com/complexulmuzeal
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.constantins.ro/2018/11/unde-mergem-in-week-end-ul-16-18-noiembrie-2018-in-orasul-bacau.html
https://www.constantins.ro/2018/11/unde-mergem-in-week-end-ul-16-18-noiembrie-2018-in-orasul-bacau.html
https://www.constantins.ro/2018/11/unde-mergem-in-week-end-ul-16-18-noiembrie-2018-in-orasul-bacau.html
https://www.constantins.ro/2018/11/unde-mergem-in-week-end-ul-16-18-noiembrie-2018-in-orasul-bacau.html
https://www.constantins.ro/2018/11/unde-mergem-in-week-end-ul-16-18-noiembrie-2018-in-orasul-bacau.html
https://plus.google.com/108177223627082238908
https://www.constantins.ro/2018/11/unde-mergem-in-week-end-ul-16-18-noiembrie-2018-in-orasul-bacau.html
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.desteptarea.ro/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
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Nr. 
crt 

Evenimentul Publicaţie 
Nr. 

articole 
Titlul articolului 

79.  

Articol /postare –  
Comunicat 
Sesiune ştiintifică 
– „Biologia şi 
Dezvoltarea 
Durabilă” ediţia a 
XVI-a 2018 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
05.12.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
5.12.2018 
 
Evenimente culturale recomandate de 
Cimec.ro 
06.12.2018 
www.ziarelive.bacau 
06.12.2018 
Bacău.net 
06.12.2018 
 
http://www.desteptarea.ro/ 
07.12.2018 

6 

Sesiune ştiintifică – „Biologia şi 
Dezvoltarea Durabilă” ediţia a XVI 
-a 2018  
Sesiune ştiintifică – „Biologia şi 
Dezvoltarea Durabilă” ediţia a XVI 
-a 2018  
 
Sesiune ştiintifică – „Biologia şi 
Dezvoltarea Durabilă” ediţia a XVI 
-a 2018  
 
Sesiune ştiintifică – „Biologia şi 
Dezvoltarea Durabilă” ediţia a XVI 
-a 2018  
 
Sesiune ştiintifică – „Biologia şi 
Dezvoltarea Durabilă” ediţia a 
XVI-a 2018  
 
Muzeul de Științele Naturii, fanion 
al cercetării romanești  

80.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
07.12.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
7.12.2018 

2 
GRIGORE ANTIPA - Ctitorul 
muzeologiei moderne 1867-1944 

81.  

Articol/postare – 
Comunicat – 
Curentul Meteoric 
Geminide 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
12.12.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
12.12.2018 
http://www.desteptarea.ro/ 
12.12.2018 

3 

Curentul Meteoric Geminide – 
observații astronomice 
Curentul Meteoric Geminide – 
observații astronomice 
 
Fenomenul astronomic al lunii 
decembrie- curentul meteoric 
Geminide ... 

82.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
12.12.2018 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
12.12.2018 

2 
Workshop educațional Trofee de 
Vânătoare 

83.  

Articol/postare– 
Comunicat – 
observații 
astronomice 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
12.12.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
 
www.kristofer.ro/evenimente-weekend-
bacau-14-15-16-decembrie-2018/ 

3 

Sesiune  de observații astronomice 
14 decembrie 2018 
 
 
 
 
În acest weekend în Bacău (14-16 
decembrie 2018) - Kristofer.ro  - 
observații astronomice 

84.  Postare 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal
.ionborcea 
21.12.2018 
 
https://www.facebook.com/observatorulastr
onomicbacau 
21.12.2018 

2 

Pe 22 dec. 2018 la ora 00:23 are 
loc solstițiul de iarna/observatii 
astronomice asupra Lunii și 
planetei Marte 

 Total  224  

 

În cazul fiecărei activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2018, s-au realizat fotografii şi 
mărturii video, materiale care au intrat în arhiva digitală a instituţiei. 

http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.ziarelive.bacau/
http://www.desteptarea.ro/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.desteptarea.ro/
https://www.desteptarea.ro/fenomenul-astronomic-al-lunii-decembrie-curentul-meteoric-geminide/
https://www.desteptarea.ro/fenomenul-astronomic-al-lunii-decembrie-curentul-meteoric-geminide/
https://www.desteptarea.ro/fenomenul-astronomic-al-lunii-decembrie-curentul-meteoric-geminide/
https://www.desteptarea.ro/fenomenul-astronomic-al-lunii-decembrie-curentul-meteoric-geminide/
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
http://www.facebook.com/complexulmuzeal.ionborcea
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
https://www.facebook.com/observatorulastronomicbacau
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3. Filarmonica „Mihail Jora” 

Filarmonica „Mihail Jora” Bacău şi-a continuat drumul ascendent pe care s-a înscris în 

ultimii 20 de ani şi în anul 2018, reuşind prin activităţile diverse organizate în țară şi străinătate , 

să mențină aceeaşi ținută profesională apreciată de publicul spectator și de critica de specialitate. 

Instituția şi-a diversificat aria colaborărilor interne şi internaționale devenind fără îndoială 

cea mai prolifică şi vizibilă filarmonică din România. 

În anul 2018 am avut în vedere continuarea proiectelor existente , de mare tradiție, precum 

Festivalul „Enescu-Orfeul Moldav” ajuns la cea de a XXXX a ediţie, a stagiunii de concerte şi 

recitaluri de la Biblioteca municipală din Oneşti , a festivalului de muzică contemporană, ediția a 

XXXII a și a Cursului internațional de dirijat, ediția a XV a. 

Am continuat şi în anul 2018 o serie de concerte propuse publicului băcăuan având ca titlu 

„Familii de muzicieni” , în care artiştii, soț si soție, părinți şi copii, au evoluat pe aceeaşi scenă, în 

acelaşi concert, transmițând în acest fel un mesaj de continuitate şi respect pentru valorile familiei. 

Familiile Calleya, Manoleanu, Ionescu-Galați, Neagoe, Zlat, Secondini, au încântat publicul 

prezent la sala „Ateneu” şi au dat un imbold tuturor în a-şi indruma copiii spre arta sunetelor. 

Instituția şi-a diversificat prezența în fața publicului, părăsind sala „Ateneu” în favoarea 

unor spații în care contactul publicului cu muzica clasică şi de divertisment a fost mult mai direct, 

la aceste manifestări participând mii de cetățeni ai oraşului.  

Concertul caritabil organizat în colaborare cu Asociația „Mi-e drag acasă” de ziua copilului 

la sala teatrului de vară „Radu Beligan” , a bucurat peste 1500 de spectatori încântați de lucrările 

orchestrale dirijate de Maestrul Ovidiu Bălan, de vocea sopranei Gabriela Iştoc şi de pregătirea 

claselor de balet ale Colegiului „G.Apostu” din Bacău îndrumate de prof. Simona Baicu. Prezența 

corului Colegiului de artă „George Apostu”, dirijat de prof. Ionuț Vîlcu , a încununat prin lucrările 

propuse, o seară de neuitat . 

De un succes deosebit s-a bucurat spectacolul „Împreună de sărbători” susținut de 

orchestră sub bagheta dirijorului Juan Cantarell și avându-i ca parteneri pe Gabriela Iştoc, 

soprană, Sorin Zlat Band, Corul „Ateneu” dirijat de prof. Gh. Gozar, Secția de coreografie a 

Colegiului de artă „George Apostu” pregătită de prof. Simona Baicu. Sala Teatrului de vară a fost 

arhiplină iar spectatorii prezenți, de la cei 100 de copii invitați de asociația „Mi-e drag acasă” și 

până la cei vârstnici s-au bucurat de o seară minunată. 

Au fost prezentate o serie de recitaluri camerale la Biblioteca municipală din Oneşti, la 

centrul cultural „Fundația „Pelin” din Tecuci, la Centrul de cultură Rossetti- Tescanul din Tescani, 

la Centrul de cultură G.Apostu, cu oaspeți din țară şi străinătate. 

Tânăra generație de dirijori şi solişti români şi străini şi-a găsit un susținător constant în 

colectivul orchestrei simfonice, care i-a primit cu maximă disponibilitate şi generozitate: Ovidiu 

Marinescu , Emil Vişenescu, Lea Adam, Cristian Lupeş, Filip Papa, Natalia Ceaikovski, Matei Pop, 

Mihaela Manea, Andrea Cardinale, Filippo Arlia, Mihnea Ignat, Andreas Mihăiță, Nicolay Dimitrov, 

Stefan Cazacu, Josu de Solaun, Eloisa Cascio, Dinu Mihai Stefan, Beatrice Mappa, Evgeny 

Starodubtev, Nicolas Bourdoncle, Maria Diana Petrache, Fang Shuang, Makcim Fernandez 
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Samodaiev, George Hariton, Emilio Aversano, Mihai Ungureanu, Petrea Gâscă, Mihai Sârbu, 

Cosmin Morariu, Adrian Petrescu, Segawa Yasuyo, Andrea Barizza, Juan Cantarell, Răzvan 

Hamza, Luiza Borac, Denis Ivanov, sunt tineri artişti din cinci continente care au încântat prin arta 

lor miile de spectatori prezenți în sala „Ateneu”, la recitalurile şi concertele anului 2018. 

Muzica simfonică a lăsat spațiu şi muzicii de divertisment, muzicii folk, jazzului, într-un 

demers al conducerii instituției de a oferi băcăuanilor genuri muzicale diverse, muzică pentru 

toate gusturile şi o paletă mai largă de exprimare a artiştilor din diferite domenii. 

Au fost prezenți astfel pe scena sălii „Ateneu”, Nicolas Simion Group, Sorin Zlat Band, 

Sanem Kalfa și George Dumitriu, Roberto Salvalaio, Italia, Mariana Fits și Mariano Castro, 

Argentina etc 

Festivalul „Saxofonul romantic”, organizat de Asociația „Nume noi” a fost găzduit şi anul 

acesta de sala „Ateneu” având ca invitat special Filarmonica de stat din Chişinău dirijată de 

Maestrul Mihail Agafiței, ca dealtfel şi ediția a VI-a a concursului internațional de pian „Frederich 

Chopin”. 

La inițiativa Consiliului Județean am organizat „Serile Diasporei” în perioada 25-27 august, 

în care orchestra a propus în două concerte programe de largă popularitate ( Prin pași de dans 

în Europa și Seară de muzică latino- americană) sub bagheta dirijorilor Cristian Lupeş și Ramiro 

Arista(Argentina) iar Nicolas Simion Group a propus o seară de Jazz intitulată „Crazy world”. Au 

fost mii de spectatori la aceste seri antrenante, în care cei prezenți s-au bucurat să asculte 

programe captivante propuse de artişti de excepție. 

Colaborarea cu concursurile internaționale de pian de la Cantu, Varallo, Madrid, de vioară, 

de la Gorizia, „G.Enescu-Bucureşti”, cu concursul „ Mihail Jora”, Bucureşti cu concursurile de 

canto de la Sibiu, Genova, s-a materializat în concerte ale laureaților, o inițiaţivă singulară în țară, 

menită să aducă în prim plan noua generație de artişti, validată de cele mai importante instanţe, 

concursurile internaționale din întreaga lume. Laureați ai acestor prestigioase competiții au cântat 

pe scena din Bacău în anul 2018 ; Silvio Rossomando, Matei Ioachimescu, Matias Nestor Cuevas, 

Xing Chang, Elia Cecino, Andrei Licareț, Gabriela Iştoc, Mihaela Manea, Aaron Cavassi, Ioana 

Florea, Denis Ivanov, Anna Bulkina, Josu de Solaun, Anna Savkina, Evgeny Starodubtev, Yasuko 

Furumi, Martyna Jatkauskaite-Palaiologou, Mihai Urzicană etc. 

O analiză a tuturor proiectelor internaționale la care Filarmonica din Bacău a participat în 

calitate de partener, fie ca organizator principal la sediu, sau ca invitat în ţară şi străinătate, îşi 

poate trage primele concluzii doar prin înşiruirea numeroaselor cursuri, festivaluri, concursuri, 

turnee, la care orchestra a participat şi pe parcursul anului 2018 ; 

„Zilele muzicii contemporane” festival cu participare internațională, ajuns la ediția nr XXXII 

este de departe cea mai importantă manifestare organizată de Filarmonică sub patronajul 

Consiliului Județean, fiind prima de acest fel din România şi una din cele mai importante din lume, 

un vector de imagine ce asigură menținerea Bacăului în avangarda muzicii contemporane. La 

ediția din acest an coordonată de dirijorul Cristian Lupeş, instituția a propus o altă primă audiție 

în Bacău, a unei opere de Aurel Stroe, Orestia II în interpretarea unui ansamblu artistic din 

Timişoara. 

La această ediție a festivalului au fost prezente pe scena sălii „Ateneu”, ansamblurile 

„Archaeus” și „Game” din Bucureşti, Trio Contraste din Timişoara și Duo Moş - Măniceanu de la 
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Academia de muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, Ansamblul Academiei de muzică din 

Chişinău, într-un efort comun de a sărbători Marea unire de la 1918. 

Formarea şi perfecționarea noilor Maeştri ai baghetei constituie pentru colectivul instituției 

o permanență materializată în cursuri internaționale de dirijat în colaborare cu instituții de prestigiu 

din întreaga lume. Cursurile de dirijat organizate în parteneriat cu Conductors Institute - SUA, au 

ajuns la ediţia a XV a . 

Nu există în ţară şi nici în Europa o instituție de concert care să susțină o activitate aşa de 

bogată în domeniul perfecționării tinerilor dirijori. 

În afara importanței evenimentelor în sine, care aduc în Județul Bacău an de an circa 40 

de tineri dirijori din 6 continente, plasând Bacăul într-un circuit prestigios ce oferă orchestrei o 

cotă de imagine greu de obținut prin alte mijloace, aceste cursuri reprezintă liantul instituției cu 

viitorul artei dirijorale din care în mod cert vor face parte unii din aceşti tineri, cei mai buni mesageri 

ai culturii naționale, ai spiritului şi spațiului românesc.  

Cel mai bun exemplu îl constituie dirijorul Karel Mark Chichon care a făcut primii paşi în 

arta dirijorală în compania orchestrei noastre cu peste 20 ani în urmă şi care este în prezent la 

40 de ani, unul din cei mai promițători dirijori ai tinerei generații, prezență permanentă pe scenele 

operelor din Viena, New York, Londra, Amsterdam şi care nu uită să menționeze de câte ori are 

ocazia importanța colaborării cu colectivul orchestrei din Bacău, cea care i-a determinat în mod 

decisiv cariera artistică. Mai recent un alt tânar dirijor, prezent la 4 ediții ale cursurilor de dirijat, 

Ken Yanagisawa, a devenit asistent la New York Philharmonic, una din cele mai importante 

filarmonicii din lume, fapt ce atestă nivelul excepțional de pregătire de care beneficiază aceştia la 

cursurile de dirijat din Bacău. 

Din cei peste 200 de tineri dirijori prezenți în ultimii ani la cursurile de dirijat din Bacău, 

deja, circa 60 dintre ei au reuşit să devină dirijori principali ai unor orchestre stabile din SUA, Asia 

şi Europa. Sunt instituții din întreaga lume care vor fi potențiali parteneri ai orchestrei din Bacău 

şi ai României în general, prin aceşti tineri care s-au perfecționat în toți aceşti ani în Bacău sub 

îndrumarea profesorilor Ovidiu Bălan, Robert Gutter şi Charles Gambetta. 

Participarea orchestrei la concursurile inţernaționale de pian, vioara (Cantu şi Varallo) 

ajunse în acest an la ediţia a XXVII a, la Festivalul de la Alba(ediţia a XIII a), Sacile, sunt deja 

prezențe fireşti ale Bacăului, ca oraş al României reprezentat de orchestra simfonică sub 

conducerea Maestrului Ovidiu Bălan pe scenele lumii, o marcă ce garantează succesul, indiferent 

în ce context ar fi implicată.  

În luna septembrie Maestrul Ovidiu Bălan a dirijat concursul de vioară „Rodolfo Lipizer” de 

la Gorizia-Italia, una din cele mai importante competiții pentru vioară, din lume. 

Orchestra a continuat promovarea muzicii de operă în acest an propunand publicului 

băcăuan opera „Don Pasquale” de G.Donizetti sub conducerea dirijorului Juan Cantarell și având 

ca partener corul Gavril Musicescu al Filarmonicii „Moldova „ din Iaşi 

Toate aceste activități deosebite au însă nevoie de o campanie mult mai agresivă de 

pătrundere în conştiința comunității pentru a încheia un ciclu ce pleacă de la proiect şi ajunge la 

realizarea lui după eforturi de foarte multe ori considerabile. 

Realizarea proiectelor în sine nu constituie un final atâta timp cât diseminarea nu se face 

pe multiple planuri şi în forme variate. Cel mai important vector de imagine este acțiunea în sine 

cu partenerii şi personalitățile implicate nu numai la realizarea proiectelor respective dar şi în 
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transmiterea în mediile din care provin a informațiilor, pe măsura desfăşurării acestora şi în 

special după terminarea lor. Asociații, grupări profesionale, comunități din toată lumea au acces 

în acest fel la ecourile de cele mai multe ori pozitive ale proiectelor noastre. 

Drumul către conştiința marelui public pleacă în primul rând de la promovarea acestor 

activități.  

Radio România Actualități, TVR Cultural, TVRM, TVR Iaşi, prezintă interviuri cu 

personalitățile prezente în stagiunea de concerte şi recitaluri a Filarmonicii. 

Împreună cu TVRM am continuat organizarea unui ciclu de emisiuni în care în afara unor 

talk-showuri cu personalități băcăuane din domeniul culturii au fost prezentate formațiile camerale 

ale instituției, în practică cele care promovează prin recitaluri în ţară şi străinătate imaginea 

instituției şi a artei interpretative româneşti(Duo Capriccio,Trio Syrinx, Trio Spirito, Trio Ateneu, 

Cvartetele Consonanțe, Avantgarde şi Fagottissimo). 

Ziarele locale prezintă sistematic anunţuri ale programelor filarmonicii dar şi recenzii 

despre evenimentele ce s-au desfăşurat. Activitatea instituției este prezentată şi în reviste de 

specialitate precum Muzica, Credidam, Melos etc. 

Afişajul din păcate nu este în măsură să asigure o publicitate adecvată programelor 

instituției deoarece la nivelul municipiului lipsesc cu desăvârşire spațiile necesare unei asemenea 

activități. 

Cea mai bună publicitate însă este dată de nivelul deosebit al concertelor şi recitalurilor 

din stagiune şi de impactul lor asupra publicului prezent săptămână de săptămână la sala Ateneu. 

Ei sunt beneficiarii pe termen scurt şi lung a tot ceea ce instituția organizează stagiune de 

stagiune. 

Formarea şi menținerea partenerului de concert al formațiilor instituției este preocuparea 

permanentă a conducerii artistice. Schimbările petrecute în societate după anul 1989 au 

îndepărtat în primă fază atenţia de la teatru, concert, lectură, lăsând instituțiile de concert şi 

spectacole într-o concurență neloială cu televiziunile, cu libertățile unei societați capitaliste în 

continuă dezvoltare. Esențial a fost în aceste condiții să asigurăm o permanentă întinerire a 

publicului, lucru pe care l-am realizat prin două programe ; 

În primul rând concertele educative pe care orice instituție de concert din lume le 

organizează pentru educarea tinerei generații dar şi pentru inocularea dragostei pentru muzică în 

rândul viitorilor spectatori. Această activitate nu trebuie lăsată numai în responsabilitatea 

filarmonicii şi a câtorva profesori de muzică inimoşi şi responsabili de instruirea tinerilor şi 

formarea lor în spiritul dragostei față de frumos.  

În anul 2018 orchestra a susținut 14 concerte educative, desfăşurate pe parcursul întregii 

stagiuni. 

Municipalitatea şi în special Inspectoratul Scolar Județean au în egală măsură 

responsabilități în direcția facilitării colaborării filarmonicii cu unitățile şcolare din municipiu. 

A te adresa unităților de învățământ de pe o poziție în care solicitarea colaborării este 

privită mai degrabă ca o rugăminte din partea noastră şi ca pe o activitate benevolă din partea 

lor, nu este de natură să le asigure elevilor o constanță în procesul de instruire şi în consecință 

scade şi probabilitatea ca din rândul acestor tineri să se formeze viitorul public al Ateneului. 

O idee care s-a dovedit benefică, materializată în ultimii ani, a fost atragerea elevilor de la 

clasele IX - XII spre sala de concert prin facilitarea prezenței la toate recitalurile şi concertele 
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stagiunii în urma achiziționării unui singur bilet în valoare de 10,5 Roni. Acest proiect a continuat 

şi în anul 2018. S-a parcurs astfel un drum lung, dar sigur, de la curiozitate spre atracție pentru 

foarte mulţi tineri, care lăsând strada în favoarea Ateneului, pentru un loc de întâlnire, au avut 

surpriza să-şi descopere afinități cu arta, transformându-se concert după concert într-un public 

fidel atins de farmecul muzicii şi câştigat pentru Ateneu sau pentru alte săli din locurile unde-i va 

purta viața. De aceea nu este o surpriză faptul că în ultima perioadă sala „Ateneu” devine din ce 

în ce mai plină, indiferent de programele propuse. 

Multiplele activități ce se desfăşoară în timpul anului în sala Ateneu trebuie să ofere şi un 

ambient plăcut în concordanță cu frumusețea muzicii oferite de programele noastre. 

Concerte, recitaluri, spectacole de teatru, de divertisment, simpozioane, întruniri de partid, 

festivitați de premiere, lansări de carte, promovare de produse, expoziții în holul Ateneului, toate 

recheamă un spațiu al echilibrului estetic. 

În cadrul stagiunii, în care sunt prezenți artişti valoroşi din țară şi străinătate, cu programe 

definite cu destulă anticipație, ce asigură publicului calitatea şi diversitatea necesară, iar 

orchestrei motivaţia permanentei autoperfecționări prin studiu, şi-au făcut loc treptat, dar sigur, 

inițiaţive care în timp au devenit constante ale activiţății noastre; 

 promovarea tinerilor interpreți băcăuani prin organizarea unor concerte dedicate 

special lor, în care cele mai bune elemente fac primii paşi în colaborarea cu o 

orchestră profesionistă. 

 promovarea artiştilor instrumentişti din cadrul orchestrei din Bacău prin 

programarea lor în recitaluri şi concerte cu orchestra, pe durata întregii stagiuni. Nu 

mai puțin de 30 de instrumentişti s-au pregătit cu seriozitate şi au făcut performanță 

în fata colegilor şi a publicului băcăuan în anul 2018. Filarmonica din Bacău este de 

departe instituția ce promovează cel mai mare număr de solişti din propriul aparat 

orchestral, asigurând astfel motivația necesară atât celor care fac acest pas cât şi 

a celor care urmează să-l facă. 

 concerte de divertisment în județ şi în județele limitrofe (Neamț, Focşani, Vaslui, 

Suceava)  

 promovarea mişcării corale prin colaborarea şi facilitarea prezenței pe scena Ateneu 

a corurilor „Animosi”, „Armonia” „Ateneu”, „Balada”, ”Sanctus” al facultații de muzică 

din Piatra Neamț, al Liceului teologic din Oneşti, în programe vocal-simfonice şi a 

cappela . 

 înregistrări pentru radio şi case discografice din Europa cu lucrări în primă audiție 

de compozitori români şi străini, menite să promoveze atât nivelul profesional al 

orchestrei cât şi valențele şcolii interpretative româneşti. 

Filarmonica din Bacău a reuşit în ultimii ani să unească prin muzică diferitele culte din 

România, colaborând într-un mod echilibrat şi de înalt profesionalism cu : 

a) comunitatea catolică din Bacău prin concertele organizate la Catedrala Catolică din 

piaţa Florescu. 

b) cultul adventist prin susținerea în comun a unor programe artistice  

c) comunitatea ortodoxă prin susținerea unor concerte în Parohia Buna Vestire în 

colaborare cu preotul/tenor Iulian Musat. 
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d) minorităţile prin punerea la dispoziţie a sălii Ateneu pentru spectacole ale 

minorităților rromă, germană şi armeană 

Instituția şi-a propus şi reuşeşte în ultimii ani să fie un bun al tuturor, o certitudine a calităţii 

şi progresului continuu, o marcă ce pătrunde tot mai adânc în conştiința zecilor de mii de 

spectatori din țară şi străinătate. 

Toată această activitate complexă este posibilă doar într-o atmosferă de lucru organizată 

şi bazată pe respect între membrii instituției fie ei artişti sau personal T.E.S.A.  

Instituția acționează ca un organism viu în care fiecare celulă îşi are funcția şi aportul ei la 

funcționarea întregului. Conducerea a dat o nouă semnificație rolului consultativ cu sindicatul 

oamenilor muncii, cu consiliul artistic, cu artiştii din fiecare compartiment, reuşind să-i implice ca 

factori determinanți în luarea deciziilor ce privesc activitatea instituției, responsabilizându-i în 

acest fel prin permanenta autoevaluare a activității fiecăruia. 

În ultimii ani instituția şi-a impus un mod de acțiune ce pune pe prim plan creşterea nivelului 

profesional individual şi al ansamblului. Drumul parcurs, în special în ultimii 20 de ani a fost în 

continuă creştere, favorizat şi de dispariția limitărilor de orice fel existente la orice pas în perioada 

de dinainte de 1989. Dacă în primii ani acumulările erau mai mult de natură cantitativă, orchestra 

răspunzând favorabil la toate invitațiile, pe măsură ce prezența Bacăului se făcea tot mai mult 

simțită în lume, câştigând în experiență şi prestigiu, creşterea calității programelor instituției era 

tot mai evidentă, oferindu-ne o poziție privilegiată de partener indispensabil . 

Anii pe care îi trăim, deşi într-o perioadă de criză evidentă în care toate activitățile au 

tendința de a se restrânge, nu periclitează în niciun fel colaborările interne şi externe ale instituției 

deoarece se ştie că şi în perioade mai puțin faste regândirea strategiilor diferitelor instituții, 

organizații, se face luând ca bază, în primul rând calitatea şi valoarea produsului. 

Faptul că numai în anul 2018 orchestra a susținut 71 de concerte din care 14 concerte 

educative, 30 de recitaluri în sala Ateneu, peste 20 de concerte în străinătate, a organizat cursuri 

internaționale de dirijat, a fost gazdă a două festivaluri internaționale de prestigiu cum sunt 

„Enescu-Orfeul Moldav” şi „Zilele Muzicii Contemporane”, a imprimat pentru parteneri externi, 

lucrări simfonice şi vocal-simfonice, este demonstrația celor afirmate mai sus ; unde este valoare, 

este şi cerere. 

Iar dacă menționăm şi faptul că la aceste recitaluri şi concerte pe scena Ateneu au 

fost prezenți în calitate de solişti peste 30 de artişti din aparatul propriu, atunci avem şi mai 

clar progresul şi nivelul profesional de excepție la care această instituție a ajuns. 

În concluzie, anul 2018, prin activitatea complexă desfăşurată la sediu, în țară şi străinătate, 

filarmonica din Bacău şi-a consolidat poziția de instituție de frunte a Județului, una dintre primele 

instituții băcăuane integrate pe deplin în structurile valorilor europene.  

Pentru anul 2019 instituția și-a propus următoarele obiective: 

a) Definitivarea lucrărilor necesare pentru obținerea avizului ISU 

b) Începerea lucrărilor de modernizare a sălii „Ateneu” 

c) Asigurarea unei stagiuni de recitaluri și concerte pentru publicul stabil (abonați etc.) 

d) Continuarea promovării muzicii de operă prin prezentarea în luna martie a operei 

„Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart în parteneriat cu Spazio Musica din Genova 
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e) Colaborarea cu corurile filarmonicii din Iaşi în lucrarea vocal simfonică „Missa nr. 3 

în fa minor” de A. Bruckner și a „Fanteziei pentru pian, cor şi orchestră” de L.v. 

Beethoven, în colaborare cu corurile „Astra” din Brașov și „Ateneu” din Bacău 

f) Organizarea unui concert eveniment la Teatrul de vară pe 11 aprilie 2019 cu titlul 

„10 tenori, 10 țări, 5 continente”, sub bagheta dirijorului Leonardo Quadrini, Italia 

g) Participarea la concursul de pian „Citta di Cantu”, ediția a XXVIII-a, în perioada 1-10 

mai 

h) Organizarea, în cele mai bune condiții, a Cursului internațional de dirijat din luna 

iunie, ediția a XV-a 

i) Organizarea ediției a II-a a „Serilor Diasporei”, la sfârșitul lunii august 

j) Organizarea ediției a XXXX-a Festivalului „Enescu, Orfeul Moldav” 28-31 august 

k) Organizarea ediției a XXXII-a Festivalului de muzică contemporană 1-5 octombrie 

l) Participarea la Festivalul internațional „George Enescu”, printr-un concert în sala 

Radio, în data de 7 septembrie 2019 
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4. Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” 

1. Viziune 

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. 

2. Misiune 

Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău are ca misiune identificarea, dezvoltarea, 

organizarea, conservarea, cercetarea, comunicarea și punerea în valoare a patrimoniului 

documentar, asigurând accesul liber la colecțiile sale atât generației de azi, cât și celor viitoare, 

în scop de educare, cercetare, studiu și informare. 

3. Obiective (generale și specifice) 

În conformitate cu viziunea și cu misiunea pe care și le asumă, Biblioteca Județeană 

„Costache Sturdza” Bacău va urmări, în intervalul 2017 - 2021, realizarea unor obiective adaptate 

societății contemporane, pentru a face astfel față provocărilor lumii în care trăim. Dintre acestea, 

cele mai importante sunt: 

3.1. valorificarea patrimoniului cultural; 

3.2. perfecționarea resursei umane; 

3.3. educarea publicului în spiritul valorilor culturale; 

3.4. asigurarea accesului la informație. 

La rândul lor, aceste obiective generale presupun o serie de obiective specifice, biblioteca 

propunându-și: 

3.1.1. să îmbogățească patrimoniul existent, prin achiziție de documente; 

3.1.2. să faciliteze accesul la acest patrimoniu; 

3.1.3. să stimuleze libera circulație a informației; 

3.1.4. să digitalizeze o parte a patrimoniului existent; 

3.2.1. să realizeze parteneriate cu instituții similare; 

3.2.2. să asigure participarea angajaților la cursuri / programe de specialitate; 

3.2.3. să încurajeze colaborarea cu omologi din țară și din străinătate; 

3.2.4. să-i motiveze angajați pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin; 

3.3.1. să dezvolte noi programe pentru comunitate; 

3.3.2. să organizeze activități / manifestări cultural-educative; 

3.3.3. să colaboreze cu instituții de învățământ; 
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3.3.4. să creeze premisele care să ofere adulților posibilitatea învățării pe tot parcursul 

vieții; 

3.4.1. să-și adapteze serviciile la nevoile utilizatorilor; 

3.4.2. să încerce să atragă noi utilizatori prin calitatea serviciilor oferite; 

3.4.3. să modernizeze pagina web ca mijloc de comunicare cu utilizatorii; 

3.4.4. să creeze o pagină de facebook a instituției pentru a ține pasul cu evoluția rapidă a 

mijloacelor de comunicare. 

4. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management 

Strategia culturală pentru anii 2017 - 2021 vizează recâștigarea de către Biblioteca 

Județeană „Costache Sturdza” Bacău a rolului de partener de încredere și de furnizor de servicii 

cultural-artistice de calitate. Prin programele, proiectele și acțiunile care urmează a fi desfășurate 

în următorul mandat sunt urmărite 5 axe principale care vor contribui la recunoașterea locală, 

națională și internațională a instituției drept un actor important în viața spirituală a comunității 

băcăuane: 

 conservarea și valorificarea patrimoniului cultural local; 

 elaborarea și depunerea unor proiecte cu finanțare europeană; 

 dezvoltarea parteneriatului cu școala și consolidarea dimensiunii formativ-educative 

a bibliotecii în viața comunității pe care o deservește; 

 organizarea unor evenimente și manifestări cu impact regional / național; 

 transformarea bibliotecii într-un spațiu al dialogului (prin colaborarea cu diverse 

instituții). 

5. Strategia și planul de marketing 

În virtutea ideii că orice plan de marketing trebuie să pornească de la nevoile și așteptările 

beneficiarului, strategia instituției pentru următorii 5 ani va avea în vedere profilul utilizatorilor 

actuali, dar și pe acela al potențialilor beneficiari. Astfel, vor fi urmărite aspecte precum: 

 întocmirea unui profil al beneficiarului; 

 fidelizarea utilizatorilor; 

 promovarea programelor/proiectelor/activităților bibliotecii pe toate canalele 

disponibile; 

 încheierea de parteneriate cu mass-media (ziare, posturi de radio și televiziune, 

bloggeri etc.); 

 refacerea imaginii instituției, prin proiecte/activități de calitate; 

 promovarea on-line, prin intermediul site-ului și al paginii Facebook. 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

În următoarea perioadă, Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău își propune să 

deruleze următoarele 5 programe de bază care, prin proiectele și activitățile incluse, să contribuie 

la atingerea obiectivelor generale și specifice propuse, în conformitate cu misiunea asumată: 

1. Patrimonium. 

2. Alternative (biblioteca, spațiu al dialogului intercultural). 

3. Identitate locală - identitate națională - identitate europeană. 

4. Educația continuă. 
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5. Dezvoltarea competențelor profesionale. 

6. Promovarea imaginii bibliotecii 

7. BacFest. 

8. Zilele Bibliotecii. 

7. Proiectele din cadrul programelor 

La rândul lor, fiecare dintre aceste 8 programe implică diferite alte proiecte, menite să 

asigure vizibilitatea instituției și să garanteze atingerea obiectivelor propuse. Dintre acestea, cele 

mai importante sunt: 

 Completarea colecțiilor 

 Digitalizarea cărților/colecțiilor vechi, de mare valoare 

 Festivalul Național „George Bacovia” 

 Conferințele Bibliotecii „Costache Sturdza” Bacău 

 Genius loci 

 Moștenirea culturală a minorităților Bacăului 

 Euro-Book. Parteneriate cu instituții similare din Uniunea Europeană și spațiul 

extracomunitar 

 Combaterea vulnerabilității bibliotecarilor prin dezvoltarea competențelor 

informatice 

 Face-Books. Be cool-tural! 

De asemenea, în funcție de evoluția contextului socio-economic și de oportunitățile de 

colaborare cu diferite instituții, din țară și străinătate, Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” 

Bacău va propune beneficiarilor și alte proiecte. 

II. Management organizațional 

O succintă analiză a direcțiilor de acțiune întreprinse pentru eficientizarea activității 

instituției arată că măsurile luate au contribuit la ieșirea din starea de letargie în care intrase 

biblioteca. Astfel, măsurile interne au dus la dinamizarea activității, cele peste 100 de evenimente 

derulate pe parcursul anului 2018 aducând instituția în atenția publicului și făcând-o mult mai 

prezentă în spațiul public. Implicarea în viața cultural-artistică a comunității este cel mai mare 

câștig obținut și se datorează tocmai acțiunilor întreprinse pentru a răspunde misiunii pe care o 

are Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău. 

De asemenea, a început procesul de rebranduire a bibliotecii care trebuie să ducă mai 

departe tradiția redutabilă pe care o are (cea mai veche instituție de cultură din Bacău) și să 

devină un actor important în spațiul intelectual local, regional și național. 

Măsuri de organizare internă: 

 Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru eficientizarea activității. 

 Întocmirea a șapte proceduri operaționale pentru dezvoltarea Sistemului de Control 

Intern Managerial. 

 Constituirea Consiliului de administrație și a Comisiei de achiziții. 

 Reorganizarea activității de introducere retroactivă, în Baza de date a unităților de 

bibliotecă pentru completarea integrală a acesteia. 
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Propuneri privind modificarea reglementărilor interne: 

 modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară, în conformitate 

normele legislative în vigoare; 

 reorganizarea compartimentelor și a birourilor în sensul eficientizării activității; 

 delegarea unor sarcini în vederea optimizării activității de bibliotecă. 

Activități specifice: 

 s-a finalizat inventarul la Sala de Lectură Carte; 

 s-a finalizat inventarul la Sala de lectură periodice; 

 s-a finalizat inventarul la Compartimentul Copii; 

 s-a finalizat casarea de la Compartiment Artă; 

 s-a finalizat casarea de la Sala de Lectură Carte; 

 s-a finalizat casarea de la Compartiment Împrumut la domiciliu. 

III. Management financiar 

Biblioteca Județeană „C. 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 „Costache Sturdza” Bacău se formează 

din: 

a) finanțare de la Consiliul Județean Bacău; 

b) venituri proprii formate din tarife pentru servicii speciale oferite utilizatorilor; 

c) 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 „Costache Sturdza” Bacău în 

anul 2018 sunt aprobate de către Consiliul Județean Bacău prin Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 

247/28.12.2017. 

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 finanţare.  

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 au fost prevăzuți și realizați indicatorii economici: 
 

Nr. crt. Categorii 

2018 

Prevăzut 
( mii lei) 

Realizat 
( mii lei) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Venituri proprii ( totalitatea surselor atrase) - 3,78 

2 Alocații bugetare, total, din care: 3.202,00 3.074,07 

2.1 Cheltuieli de personal: 2.622,00 2.528,73 

2.1.1 - Salarii de bază 2.462,00 2.382,89 

2.1.2 - Tichete de vacanță 72,00 65,25 

2.1.3 - Contribuții: 87,00 80,15 

2.1.2.1 Contribuții de asigurări sociale de stat 21,50 21,27 
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Nr. crt. Categorii 

2018 

Prevăzut 
( mii lei) 

Realizat 
( mii lei) 

2.1.2.2 Contribuții de asigurări de șomaj 1,00 0,67 

2.1.2.3 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 7,00 7,00 

2.1.2.4 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli 
profesionale 

0,50 0,21 

2.1.2.5 Contribuții pentru concedii și indemnizații 5,00 0,68 

2.1.2.6 Contribuția asiguratorie pentru muncă 52,00 50,32 

3 Cheltuieli cu bunuri și servicii: 570,00 535,55 

3.1 Furnituri de birou 5,00 4,95 

3.2 Materiale pentru curățenie 3,90 3,90 

3.3 Încălzit, iluminat și forță motrică 21,00 17,05 

3.4  Apă, canal, salubritate 7,00 6,94 

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 11,00 10,10 

3.8 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 
( proiecte culturale) 

330,00 314,21 

3.9 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 50,00 43,26 

3.10 Obiecte de inventar 10,00 8,76 

3.11 Deplasări interne, detașări 5,00 3,84 

3.12 Materiale de laborator(pentru legatorie) 3,00 2,96 

3.13 Cărți, publicații și materiale documentare 85,00 83,13 

3.14 Pregătire profesională 7,00 5,02 

3.15 Protecția muncii 9,00 8,90 

3.16 Prime de asigurare non-viață 1,00 0,59 

3.17 Chirii 21,10 20,96 

4 Cheltuieli de capital: 10,00 9,79 

4.1 Active nefinanciare 10,00 9,79 

4.1.1 Mașini, echipamente și mijloace de transport 0,00 0,00 

4.1.2 Alte active fixe 10,00 9,79 
 

În anul 2018 s-au obţinut venituri operaționale din donaţii de carte (contul 779) în sumă de 

20,82 mii lei. 

La nivelul anului 2018, ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor este de 

82,26 %, a cheltuielilor cu bunurile și serviciile de 17,42% și a cheltuielilor de capital (active 

nefinanciare) de 0,32% 

Ponderea cheltuielilor cu materialele și prestările de servicii cu caracter funcțional (proiecte 

culturale) în totalul cheltuielilor cu bunurile și serviciile efectuate în anul 2018 este de 58,67%, iar 

a cheltuielilor cu achiziția de cărți, publicații și materiale documentare de 15,52%. 
 

Pentru anul 2019, Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău a propus pentru 

aprobare Consilului Județean Bacău următorul buget de venituri și cheltuieli:  
 

Nr. crt. Denumirea indicatorilor 
Propuneri anul 

2018 
(mii lei) 

(1) (2) (3) 

1 Venituri proprii (totalitatea surselor atrase) - 

2 Alocații bugetare, total, din care: 4.541,00 

2.1 Cheltuieli de personal: 3.786,00 

2.1.1 - Salarii de bază 2.951,00 

2.1.2 - Sporuri pentru condiții de muncă 406,00 

2.1.3 - Indemnizație de hrană 235,00 
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2.1.4 - Tichete de vacanță 117,00 

2.1.5 - Contribuții – contribuția asiguratorie pentru muncă 75,00 

3 Cheltuieli cu bunuri și servicii: 665,00 

3.1 Furnituri de birou 6,00 

3.2 Materiale pentru curățenie 4,00 

3.3 Încălzit, iluminat și forță motrică 24,00 

3.4  Apă, canal, salubritate 8,00 

3.5 Carburanți și lubrifianți 4,00 

3.6 Piese de schimb 1,00 

3.7 Poștă, telecomunicații, radio, TV , internet 15,00 

3.8 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 
(proiecte culturale) 

180,00 * 

3.9 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 50,00 

3.10 Reparații curente - igienizare 200,00 

3.11 Obiecte de inventar 15,00 

3.12 Deplasări interne, detașări 8,00 

3.13 Materiale de laborator (pentru legatorie) 3,00 

3.14 Cărți, publicații și materiale documentare 100,00 

3.15 Pregătire profesională 12,00 

3.16 Protecția muncii 10,00 

3.17 Prime de asigurare non-viață 3,00 

3.18 Chirii 22,00 

4 Cheltuieli de capital: 90,00 

4.1 Active nefinanciare 90,00 

4.1.1 Mașini, echipamente și mijloace de transport 82,00 

4.1.2 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 8,00 

IV. Managementul resurselor umane 

Pe parcursul anului 2018, Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău a organizat o 

serie de acţiuni de formare și dezvoltare a personalului propriu, conform Planului de pregătire 

profesională 2018 alcătuit pe baza nevoilor normative impuse de legislaţie, de standardul 

profesional și de evoluția domeniului de activitate la nivel național și mondial. 

Cursurile de formare şi cele de perfecţionare profesională a personalului au fost livrate de 

către furnizori de servicii de formare acreditați de Autoritatea Națională de Calificări – instituția 

care reglementează și coordonează cadrul general al educației și formării profesionale continue 

a adulților: 

 Curs de Perfecţionare în profesia de bibliotecar - modulul I - organizat de Asociația 

Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor din România (ANBPR), la sediul Bibliotecii 

Județene „Costache Sturdza” Bacău, 2 salariați  

 Curs de Perfecţionare în profesia de bibliotecar - modulul II - organizat de ANBPR, 

la Biblioteca Județeană „N.M. Spătarul” Vaslui, 2 salariați 

 Curs de formare și dezvoltare profesională – Avantajele implementării tehnologiilor 

informației și comunicării în serviciile de bibliotecă: organizat de ANBPR la 

Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău, 24 bibliotecari 

 Curs de igienă: organizat de Asociația pentru Învățământ European Bacău, 3 

salariați 

 Curs de arhivar - organizat de Alexral Consult, un salariat 

 Curs Control Intern Managerial - doi salariați 

Conform Planului de pregătire profesională 2018, activitatea de formare a bibliotecarilor 

publici din bibliotecile comunale, orășenești și municipale din județul Bacău, a constat în: 
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 Curs de Perfecţionare în profesia de bibliotecar - modulul I - organizat de A.N.B.P.R. 

la sediul Bibliotecii Județene „Costache Sturdza” Bacău, 4 bibliotecari locali. 

 Patru Instruiri trimestriale pentru actualizarea cunoştinţelor şi pentru perfecţionarea 

profesională, în lunile: martie, mai, septembrie, decembrie 2018; 

 O călătorie documentară la Cetatea Marii Uniri din Alba Iulia - sub egida Anului 

comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, organizată în perioada 20 - 21 aprilie 

2018 cu scopul de a-și însuși noi cunoștințe și de a contribui în mod activ la 

promovarea în comunitățile locale a conștiinței identităţii şi a unității spirituale a 

neamului românesc. 

 Consiliere metodologică și profesională permanentă. 

Strategia de formare a personalului de specialitate din Biblioteca Județeană „Costache 

Sturdza” Bacău nu se rezumă la programele de formare profesională asigurate în condiţiile art. 

194 din Codul Muncii, conform căruia angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la 

programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, cel puțin o dată la 2 ani cu suportarea 

cheltuielilor de către angajator. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin Planul de 

management, s-au avut în vedere și alte căi de dezvoltare profesională pentru personalul de 

strictă specialitate. Astfel, în anul 2018, bibliotecarii publici băcăuani au beneficiat din plin de 

oportunități de dezvoltare profesională prin participarea la simpozioane, conferințe și proiecte cu 

caracter internațional, național sau local. Dintre acestea menționăm doar: 

 Conferința Internațională a Bibliotecarilor din România – „Biblioteca Publică – soluții 

și perspective în dezvoltarea comunității”, Bacău, 17-18 mai 2018. Bibliotecarii 

publici băcăuani au beneficiat de oportunitatea de a audia 14 comunicări științifice 

și de a participa la 4 ateliere de lucru susținute de profesioniști ai domeniului. 

 „Zilele Bibliotecii – 125 de ani de Bibliotecă publică în Bacău”, 27 - 28 iunie 2018: 

10 comunicări științifice, susținute de profesioniști ai domeniului și personalități 

locale. 

 Conferința Internațională a Bibliotecarilor din România – „Inițiative, Oportunități, 

Obiective ale Bibliotecilor Publice din România”, Alba Iulia, 14 - 17 noiembrie 2018 

- au participat 3 salariați. 

 Conferințe profesionale și simpozioane organizate de alte biblioteci județene: 

Neamț, Vrancea și Dolj, în cadrul cărora au susținut sau au audiat comunicări 

științifice - au participat câte 3 salariați. 

Activitatea de formare profesională este un demers continuu, care consumă timp și resurse 

organizaționale importante. O analiză completă și corectă a activității de formare relevă faptul că 

în anul 2018 au beneficiat de servicii de formare profesională, cu suportarea cheltuielilor de către 

angajator, un număr de 34 de salariați. La acestea, se adugă și alte oportunități și forme gratuite 

de dezvoltare profesională, identificate și fructificate la maximum. 
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V. Proiecte finalizare sau în curs de implementare 

1. Centenarul Marii Uniri 

Data de 
desfășurare 

Denumire activitate 

23.01.2018 

Bacăul și Unirea Unirea Principatelor Române, în documente şi cărţi de patrimoniu - Vilică 
Munteanu şi Mihaela Chelaru „Mărturii despre Unire păstrare în ilustratele de epocă" - Mihai 
Ceucă; „Politica faptului împlinit - 24 ianuarie 1859" - Nicoleta Zărnescu; Lansarea volumului 
„O istorie a oraşului Bacău. Monografie – 1928” - Maria Grigoriu şi Constantin Călin 

27.03.2018 
Stejarii Unirii. Plantarea unui număr de 100 de stejari, pe raza județului Bacău, cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la unirea României cu Basarabia 

18.05.2018 
Unirea Bibliotecilor. Activitate derulată cu ocazia organizării la Bacău a Conferinței Naționale 
a bibliotecilor, acțiune la care au fost invitați să participe și reprezentanți ai autorităților de 
dincolo de Prut, ai bibliotecilor din Republica Moldova, cu care s-a semnat și acord de înfrățire 

01-02.12.2018 

Biblioteca Unirii. În cadrul acestei activităţi, Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău 
a contactat editurile din România (100 de edituri pentru Diaspora) în vederea colectării cărților 
care s-au constituit în fondul de carte pe care biblioteca băcăuană l-a donat bibliotecii din 
Perugia. De asemenea, pentru marcarea celor 100 de ani de la Marea Unire, au fost 
organizate și spectacole românești pentru românii din diasporă 

17.12.2018 
Iată Vin Povestitori. Lansarea volumului „Mică istorie a unui secol mare” și conferința 
„Izvoarele istoriei Marii Uniri” (susținută de istoricul Anton Coșa) 

2. Editare de carte 

Au văzut lumina tiparului, la editura Bibliotecii Județene „Costache Sturdza” Bacău, 

următoarele lucrări: 

 Dicționar geografic al județului Bacău, Ortensia Racoviță (ediție anastatitică), prefață 

Adrian Jicu 

 „Bacăul din trecut si de azi”, Gr. Grigorovici (ediție anastatică), prefață Cornel Galben 

 „Între oglinzi paralele. O Istorie ilustrată a Bacăului (1918-2018)”, Mihai Ceucă, Adrian 

Jicu 

 „Județul Bacău. Studiu agricol”, Simion P. Radianu – (ediția anastatică), prefață Liliana 

Cioroianu 

 „Bacăul de la 1850-1900”,  Costache Radu – (ediție anastatică), prefață Adrian Jicu 

 Emil Prato, ochiul magic al Bacăului, Mihai Ceucă, Iulian Bucur 

 „Și omul n-a mai scos niciun cuvânt”, Ion Tudor Iovian 

 „Revista Ateneu” 

 „Începuturile”, Ioan Dănilă, Grigore Pascu 

 „Puncte, linii, timbre”, Mihai Ceucă 

 „Teatrul Municipal Bacovia. Jurnalul unui teatru de provincie (1849-2018)”, Alin Popa, 

Violeta Popa, Ivona Lucan 

3. Conferința Națională a Bibliotecilor Publice din România „Biblioteca publică – 

servicii și perspective în dezvoltarea comunității” (16 -19 mai 2018). 

În cadrul proiectului, în afara atelierelor și dezbaterilor profesionale au mai avut loc 

următoarele activități: 

 Lansare de carte Dan Petrușcă – „Oarecum anacronic” 

 Conferințe: Pasiunea Poeziei 

o „Pasiune & Poezie” – Conferinţă susţinută de Nora Iuga 
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o „Singurătăţi de genul masculin” – Conferință susținută de prof. univ. dr. 

Constantin Dram - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de 

Litere. Vernisaj expoziție Institutul Polonez 

 Recital poezie Denise Ababei & Elisa-Noemi Judeu 

 Concerte: Cvartet „Consonanțe”, Sofia Vicoveanca, Florin Piersic 

4. BacFest 2018 – Festivalul Național „George Bacovia” 13 - 17 septembrie 2018 

Activități derulate: 

 Gala premiilor BacFest 2018. 

 Decernare Doctor Honoris Causa: Maia Morgenstern.  

 Colocviile revistei „Ateneu”. 

 UBUNTU - performance realizat de poeții participanți la festival. 

 Mircea Cărtărescu – „Un om care scrie”. 

 Atelier de joacă și imaginație – Lansare de carte „Vertijia” – Ioana Nicolaie. 

 Cătălin Dorian Florescu – „Bărbatul care aduce fericirea”. 

 Adrian Alui Gheorghe –„ Zugzwang sau Strada cu o singură ieșire” 

Spectacole BacFest: 

 „O lecţie de bune maniere” – piesă de teatru oferită comunității băcăuane de Teatrul 

Evreiesc de Stat, în interpretarea actriței Maia Morgenstern 

 „Patimile după Bacovia” - Piesă de teatru – A.C.T. Bacău - (adaptare după George 

Bacovia și Ovidiu Genaru” 

 Recital Ada Milea 

 Concerte: Fado - Cristina Dăscălescu; Alexandra Ușurelu; ProConsul 

 5. Alte proiecte culturale 

Data Denumire activitate Participanți 

16.01.2018 
„Ziua Culturii Naţionale - Satul 
românesc - găsire și regăsire. 
Trebuiau să poarte un nume” 

Colegiul Național Ferdinand I  

21.03.2018 Ziua poeziei - „Aproape Poet” 

Ion Tudor Iovian, Ovidiu Genaru, Violeta Savu, Calistrat Costin, 
Dan Petrușcă, Val Mănescu, Mirela Bălan, Mioara Băluță, 
Theodor Calcan, Atena Ivanovici, Cristina Ştefan, Tincuța 
Horonceanu-Bernevic, Ioan Burlacu, Nicolae Mihai, Rodica 
Dascălu și Sebi Sufariu 

18.04.2018 „A scrie sau a nu scrie Serii” Editura Librex - Monica Ramirez, Oana Arion, Ionuț Radu 

 Lansări de carte 

Data Titlu lucrare Autor 
Nr. 

participanți 

10.01.2018 „Ghid metodic pentru învământul primar” 
Petronela Savin, Monica 
Fichio 

80 

12.01.2018 „Implozia lui Melec” - Viorel Savin Viorel Savin 60 

16.02.2018 „Ar fi trebuit să mă cheme Eva” Atena Ivanovici 60 

22.02.2018 „Drumul către tinerețe” Mihnea Cătălin Ivancea 100 

23.02.2018 „Verde ca pepenele” Mădălina Rotaru 210 

15.03.2018 „Dincolo” Dan Perșa 85 

16.03.2018 „Vise pe hârtii” Mihaela Murafa 167 
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Data Titlu lucrare Autor 
Nr. 

participanți 

23.03.2018 
„Gheorghe Vrănceanu. Un liceu, mai multe 
destine. File de monografie” 

Paul Deboveanu  

29.03.2018 „Amintiri despre poetul Bacovia” Maximilian Vasiliu 50 

26.04.2018 „Maeştrii unei arte muribunde” Claudiu Komartin 55 

08.05.2018 „Simfonia mea albastră”  Cecilia Moldovan 50 

08.06.2018 „Cuvinte care nu dor” Elena Rotaru 150 

15.06.2018 „O lumânare pe malul Prutului” Victor Enășoae 65 

25.10.2018 „Brandul tău personal eşti tu” Alexandra Huştiu Bibire 30 

27.10.2018 
„Rețete medicale din Moldova în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea” 

Maria Paşcu 70 

06.11.2018 „Iudacainul” Ioan Enache 70 

07.12.2018 
„13, cu noroc”, „Oameni mari care au făcut 
România Mare” 

 Lucia Hossu-Longin, Teodor 
Hossu-Longin 

55 

14.12.2018 

„Dansul Vieții!, „Nervuri” ” „O călătorie la 
Salzburg”, „Primul an de libertate” „Charles 
Baudelaire „După 150 de ani” „Axiologice, 
Bicentenar Vasile Alecsandri” 

Rodica Dascălu, Cristina 
Ștefan, Ioan Neacșu, Grigore 
Codrescu, Liviu Chiscop 

54 

17.12.2018 
„Mică istorie a unui secol mare” - „Izvoarele 
istoriei Marii Uniri” 

Ciprian Măceșaru, Anton 
Coșa 

158 

 6. Biblioteca și școala 

Data Denumire acțiune Participant 
Nr. 

participanți 

15.01.2018 În zadar în colbul şcolii? Şcoala Gimnazială nr. 10 Bacău 100 

01.02.2018 
Ziua Internaţională a Cititului 
Împreună 

Şcoala Gimnazială nr. 10 Bacău 800 

20.02.2018 Poveștile copilăriei Grădinița Căsuța Veverițelor 20 

23.02.2018 Lecția de magie 
Colegiul Național „Ștefan cel Mare” 
Bacău, Asociația Astronomică Pluto 

27 

27.02.2018 

Satul românesc - găsire și regăsire. 
Ziua îndrăgostiților de frumos. Ziua 
spunerii basmelor. Atelier de 
mărțișoare 

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 13 

01.03.2018 Poveştile copilăriei Școala Gimnazială Alexandru cel Bun 33 

06.03.2018 Lumea Poveștilor Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău 45 

09.03.2018 Cuvânt, copil, carte Școala Gimnazială Octavian Voicu Bacău 75 

26.03.2018 Alături de prieteni într-o lume de vis 
Colegiul Național „Ștefan cel Mare” 
Bacău, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” 
Bacău 

61 

26.03.2018 Spitalul cărților bolnave Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău 38 

26.03.2018 Biblioteca Altfel Colegiul „Anghel Saligny” Bacău 14 

27.03.2018 
Ziua internațională a Teatrului -”Alte 
măști, aceeași piesă” 

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău  

28.03.2018 
Cele mai frumoase povești ale 
Fraților Grimm 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” 23 

29.03.2018 „Cu adevărat a Înviat!" 
Școala Gimnazială „Octavian Voicu” 
Bacău 

 

29.03.2018 „Convinge-mă să citesc” 

Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” 
Bacău, Colegiul Național „Ferdinand I” 
Bacău, Școala Gimnazială „Domnița 
Maria” Bacău 

89 

17.04.2018 „Prietenie pe o sfoară” 
Grădinița cu program prelungit nr.24, 
structură a Școlii Gimnaziale „Alexandru 
Șafran” Bacău 

46 

18.04.2018 „Ion Creangă eroul nostru” Gradiniţa „Crai Nou” Bacău 49 
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Data Denumire acțiune Participant 
Nr. 

participanți 

19.04.2018 
„Săptămâna Altfel, Prietenie pe o 
sfoară” 

Grădinița cu program prelungit nr.24, 
structură a Școlii Gimnaziale „Alexandru 
Șafran” Bacău 

25 

20.04.2018 
„Săptămâna Altfel, Prietenie pe o 
sfoară” 

Grădinița cu program prelungit nr.24, 
structură a Școlii Gimnaziale „Alexandru 
Șafran” Bacău 

30 

23.04.2018 
Ziua Internaţională a cărţii, Ziua 
dreptului de autor 

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 30 

25.04.2018 
Vizita la bibliotecă, „Prietenie pe o 
sfoară” 

Școala Buhuși 19 

22.05.2018 CDIdei în cărți Casa Corpului Didactic Bacău 80 

08.06.2018 Chirița în Iași Colegiul de Artă „George Apostu” Bacău 150 

21.06.2018 
Satul românesc - Găsire și regăsire. 
Șezătoare-n cireșar 

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 25 

25.06.2018 Școala de vară Școala Gimnazială „Alecu Russo” 20 

27.07.2018 O vară de 10 Școala Gimnazială nr.10 Bacău 130 

30.08.2018 Lectură în iarbă D.G.A.S.P.C. Bacău 35 

05.10.2018 Marea Lectureală 
Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” 
Bacău, Colegiul Național „Ferdinand I” 
Bacău 

110 

05.10.2018 Ziua educaţiei Școala Gimnazială Faraoani 45 

19.10.2018 Caligramele toamnei 
Colegiul Național „Vasile Alecsandri” 
Bacău 

28 

21.11.2018 
Biblioteca - altarul cărților, cărțile - 
comori de suflet 

Colegiul de Artă „George Apostu” Bacău, 
Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

210 

 7. Conferințele Bibliotecii 

Data Denumire activitate Nr. participanți 

21.11.2018 Maria Grigoriu - Bonjour, Madame! 60 

05.12.2018 Nora Iuga – „Alături cu drumu" 63 

 8. Club de lectură 

Data  Participanți Nr. participanți 

22.02.2018 Nosce Te Ipsum Centrul de zi „Ghiocelul” Bacău 20 

23.04.2018 Nosce Te Ipsum Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 25 

05.06.2018 Nosce Te Ipsum Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 25 

06.11.2018 Nosce Te Ipsum Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 25 

 9. Activități în parteneriat 

Data Titlu Partener 
Nr. 

participanți 

09.02.2018 Dialog Structurat cu Tinerii Federația Tinerilor din Bacău 60 

08.02.2018 Nu exista „Nu pot” Destine Broker, Selgros Cash&Carry, Auchan 120 

08.09.2018 
O noapte umoroasă... muzică + 
umor + caricatură 

Centrul Național pentru Sănătate Permanentă; 
Primăria Bacău 

40 

 10. Vizită la bibliotecă 

Data Participanți Nr. participanți 

21.02.2018 Colegiul „Grigore Antipa” Bacău 12 

26.03.2018 Colegiul Național „N. V. Karpen” Bacău 15 

27.03.2018 Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Bacău 59 

27.03.2018 Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Bacău 61 

28.03.2018 Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Bacău 60 
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28.03.2018 Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Bacău 48 

28.03.2018 Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 23 

29.03.2018 Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Bacău   

27.03.2018 Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 80 

27.03.2018 Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 25 

27.03.2018 Școala Gimnazială Sascut 12 

28.03.2018 Școala Gimnazială Buhoci 24 

28.03.2018 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău 50 

29.03.2018 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău 29 

04.05.2018 Grădinița Step by Step Bacău 23 

21.06.2018 Școala Gimnazială Sascut 10 

25.06.2018 Școala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău 20 

02.08.2018 Școala Scurta/Orbeni 16 

05.10.2018 Școala Gimnazială Faraoani 45 

10.10.2018 Centrul de Educația Incluzivă nr.1 Bacău 10 

15.10.2018 Colegiul Național Catolic 35 

15.10.2018 Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău 15 

18.10.2018 Colegiul Catolic Bacău 50 

19.10.2018 Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 28 

30.10.2018 Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău 37 

06.11.2018 Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău 16 

07.11.2018 Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău 20 
 

11. Întâlniri metodice 
 

14.03.2018 Întâlnire metodică Sem. I 

07.05.2018 Întâlnire metodică Sem. II 

26.09.2018 Întâlnire metodică Sem. III 

12.12.2018 Întâlnire metodică Sem. IV 
 

VI. Proiecte în elaborare 

1. Promovarea valorilor culturale băcăuane, prin editare de carte, la editura bibliotecii 

2. E-cultura: Biblioteca digitală a României, proiect al Ministerului Culturii și Identității 

Naționale, finanțat prin POC 2014-2020, axa prioritară 2 

3. Zilele Bibliotecii 

4. BacFest 2019 

5. Digitizarea resurselor 

VII. Comunicare instituțională 

Pe parcursul anului 2018, evenimentele organizate de Biblioteca Județeană „Costache 

Sturdza” din Bacău au fost mediatizate în presa locală, centrală și internațională, în baza bunelor 

relații instituționale în vigoare cu partenerii media. 

Din cele câteva sute de apariții mediatice care au contribuit la consolidarea imaginii 

bibliotecii, amintim aparițiile din presa italiană, cu ocazia evenimentului Biblioteca Unirii (1 - 2 

decembrie 2018, Bacău - Perugia), articole și știri la Radio România Actualități, Radio Trinitas, 

Radio Cultural, TVR Iași, „Observator cultural”, EUROTV, „Ateneu”, „Deșteptarea” etc. 

De asemenea, activitățile bibliotecii au fost reflectate atât pe site-ul propriu, 

www.bjbacau.ro, cât și pe site-ul Consiliului Județean Bacău, dar și pe cele ale partenerilor și 

colaboratorilor noștri. 

http://www.bjbacau.ro/


CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea a II-a 
Instituții publice de cultură 

 
Bibilioteca Județeană „Costache Sturdza” 

 

198 

Pe de altă parte, un rol important în comunicarea instituțională revine paginii de Facebook 

Biblioteca Județeană „Costache Sturdza”, care a contribuit la promovarea activității instituției. 

Cu ocazia evenimentelor importante, am elaborat și trimis comunicate de presă către 

partenerii media, în vederea promovării activității noastre. 

Obiective propuse pentru 2019: 

1. Completarea colecțiilor bibliotecii 

2. Digitizarea celor mai importante unități de inventar 

3. Organizarea de manifestări culturale specifice (lansări de carte, conferințe, vernisaje, 

cursuri etc.) 

4. Încheierea de noi parteneriate cu instituții de cultură, educație, O.N.G.uri etc. 

5. Colaborarea cu ordonatorul principal de credite în vederea pregătirii documentației 

pentru constuirea unei bilioteci județene moderne 

6. Organizarea Zilelor Bibliotecii 2019 (iunie 2019) 

7. Organizarea BacFest 2019 (septembrie 2019) 

8. Optimizarea activității bibliotecii prin măsuri interne. 
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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 

etnofolclorice a judeţului Bacău. 

Conform obiectului de activitate (H.C.J. nr.40/ 30.04.2004) strategia managerială a urmărit 

prin programul iniţiat reabilitarea spiritualitaţii satului băcăuan, dezvoltarea activitaţii 

aşezămintelor culturale şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial al judeţului Bacău. 

În anul 2017 activitaţile 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 

XXIV-a, Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale - ediţia a XI-a, Salonul Naţional 

al Artei Naive – ediţia a XXIV-a, Conexiuni Culturale, „Nedeea de la Pădurăreni” 

(Solonţ), „Nedeea de la Arini” (Găiceana); 

II. Activităţi conform scopului şi obiectului de activitate (teme de cercetare şi realizarea 

de documente fotografice şi filmate – „Obicei de nuntă de pe Valea Ghimeşului”) – 

finalizat. 

Managementul organizaţional 

În anul 2018, funcţionarea instituţiei a fost asigurată printr-un număr de 13 ½ posturi, din 

care: 

 funcţii de conducere: 1 (manager); 

 funcţii de execuţie: 12 ½ posturi, din 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; 

 s-au emis dispoziţii interne privind continuarea implementării sistemului intern de 

control managerial, conform legislaţiei în vigoare. 

Managementul financiar 

Situatia economico-financiară a instituţiei în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018: 
 

Indicatori 
Planificat in perioada 

01.01.2018 –31.12.2018 
Realizat in perioada 

01.01.2018 – 31.12.2018 

I.Numărul de personal contractual conform 
statului de funcţii aprobat, din care: 

 
13 ½  

 
13 ½  
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Indicatori 
Planificat in perioada 

01.01.2018 –31.12.2018 
Realizat in perioada 

01.01.2018 – 31.12.2018 

- Personal de conducere 2 2 

- Personal de specialitate 9 ½  9 ½  

- Personal tehnic 2 2 

II. Cheltuieli totale, din care: 595.000 551.691,12 

- cheltuieli de personal 548.000 504.739 

- cheltuieli de intreţinere               47.000              46.952,12 

- cheltuieli programe culturale - - 

- cheltuieli pentru reparaţii capitale - - 

- cheltuieli de capital - - 

III. Venituri totale, din care:   

- subvenţii 595.000 577.000 

 

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de 
performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanță 
Perioada evaluată 

01.01.2018-31.12.2018 

(0) (1) (2) 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subventie+venituri-cheltuieli de 
capital)/nr. de beneficiari 

42.741 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei)                      - 

3. Număr de activitaţi educationale                      - 

4. Număr de apariţii media(fără communicate de presă)                     

5. Număr de beneficiari neplătitori 13 ½  

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 activităti                      - 

Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

Nr. Denumire indicator Cod Plan 

crt.     2019 

0 1 2 3 

I. TOTAL CHELTUIELI SF+SD   1118.50 

 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE   

1 
TOTAL CHELTUIELI-SF 

(10+20+30+50+51+55+57+59+81+85) 1 1118.50 

1.1 Cheltuieli de personal 10 968.00 

1.1.1 Cheltuieli salariale în bani 10.01 720.00 

1.1.1.1 Salarii de bază 01.01 720.00 

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 0.00 

1.1.1.7 Indemnizaţii de delegare 01.13 0.00 

1.1.1.8 Aloc. ptr. transp. la/de la locul de muncă 01.15 0.00 

1.1.1.9 Alte drepturi salariale în bani 01.30 0.00 
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SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE   

1 
TOTAL CHELTUIELI-SF 

(10+20+30+50+51+55+57+59+81+85) 1 1118.50 

1.1.2 Cheltuieli salariale în natură 10.02 230.00 

1.1.2.1 Transportul la și de la locul de muncă 02.05 0.00 

1.1.2.2 Norma de hrană 02.02 57.00 

1.1.2.3 Vouchere de vacanță 02.06 173.00 

1.1.3 Contribuţii 10.03 18.00 

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 Contribuţii asiguratorie de muncă 03.07 18.00 

1.2 Bunuri şi servicii 20 150.50 

1.2.1 Bunuri şi servicii 20.01 101.50 

1.2.1.1 Furnituri de birou 01.01 0 

1.2.1.2 Materiale pentru curăţenie 01.02 0 

1.2.1.3 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 01.03 0 

1.2.1.4 Apă, canal şi salubritate 01.04 0 

1.2.1.5 Carburanţi şi lubrifianţi 01.05 12.00 

1.2.1.6 Piese de schimb 01.06 8.00 

1.2.1.7 Transport 01.07 0.00 

1.2.1.8 Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 01.08 6.50 

1.2.1.9 Materiale şi prest.serv.cu caract. funcţ. 01.09 26.00 

1.2.1.10 Alte bunuri şi servicii ptr. întreţ.şi funcţ. 01.30 39.00 

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       9.00 

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 9.00 

1.2.6 Deplasări, detaşări, transferări 20.06 3.00 

1.2.6.1 Deplasari interne, detasari, transferari 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 0.00 

1.2.10 Consultanţă şi expertiză 20.12 0 

1.2.11 Pregatire profesională 20.13 20.00 

1.2.12 Protecţia muncii 20.14 2.00 

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.și 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 15.00 

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 
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SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE   

1 
TOTAL CHELTUIELI-SF 

(10+20+30+50+51+55+57+59+81+85) 1 1118.50 

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 Dobanzi 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 ad-tiv 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. Sustinerea 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 
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)     
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SECTIUNEA DE DEZVOLTARE   

2 TOTAL CHELTUIELI-SD (51+56+70+81+85)   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. birotica 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 

Managementul resurselor umane 

În ceea ce privește gestionarea curentă a funcțiilor contractuale din instituție  în cursul 

anului 2018 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. 8 2009 privind voucherele de vacanță precum și normele de aplicare cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărîrea de Guvern nr. 286/ 2011pentru 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; 

 Hotărîrea de Consiliu Județean Bacău nr. 134 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul din cadrul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea 

Consiliului Județean Bacău. 

Au avut loc următorele activități: 

 evaluarea performanțelor profesionale individuale a salariaţilor pentru activitatea 

desfasurată în perioada 01.01.2018-31.12.2018;  

 programarea concediului de odihnă pentru anul 2018 şi monitorizarea efectuării 

acestuia de către toţi salariaţii; 

 pregătirea și întocmirea graficului de formare profesională pentru anul 2018. 

 pregătirea şi întocmirea documentației pentru concursul organizat pentru ocuparea 

funcției contractuale de conducere de șef birou și a funcției de execuție de referent gr. 

I A; 

 întocmirea şi punerea în aplicare a procedurii de licitaţie pentru acordarea voucherelor 

de vacanţă;  

 organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional şi în treaptă pentru trei 

funcții de referent gr. I A si două funcții de referent tr.I A; 

 întocmirea documentației pentru modificarea statului de funcţii şi transmiterea acesteia 

pentru aprobare Consiliului Judeţean Bacău; 
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 au fost puse în aplicare prevederile H.C.J. Bacău nr. 134/2018 privind stabilirea 

salariilor pentru personalul contractual din instituția noastră.  

Au fost întocmite un număr de 45 de dispoziţii avînd ca obiect: numiri în funcţie; detaşare; 

promovare în funcție; încetare a raportului de muncă; stabilirea noului salariu de bază; exercitarea 

cu caracter temporar a unei funcții de conducere; constituirea comisiilor de concurs și de 

contestație; popriri. 

Proiecte finalizate în 2018  

1. Festivalul judeţean de folclor 

Acest festival urmăreşte păstrarea, acurateţea şi frumuseţea costumelor, autenticitatea 

textelor poetico - muzicale, ineditul unor dansuri populare, stiluri interpretative de excepție. 

Manifestarea a avut loc la Slănic Moldova (partener fiind primăria şi consiliul local) au participat 

aprox. 600 artişti amatori din 18  localităţi ale judeţului.  

Spectacolul de Gală al festivalului, festival care începe de fapt în luna ianuarie urmărind 

mai multe etape, s-a desfăşurat în perioada 21 - 22 iulie 2018 având un impact deosebit asupra 

celor aprox. 1500 turişti români şi străini aflaţi în localitatea Slănic Moldova. 

Rezultatele aşteptate ale acestui proiect: menţinerea în activitate a unui număr de aprox. 

600 de artişti amatori 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 etnofolclorice ale judeţului Bacău. 

Buget: plan:16.000 lei; • realizat : 16.000 lei 

2. Târgul meşteşugurilor artistice tradiţionale 

Scopul acestei manifestări îl constituie promovarea meşteşugurilor tradiţionale practicate 

în judeţul Bacău. Totodată prin organizarea acestei manifestări artistice urmărim 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 2018, ca şi la ediţiile precedente am urmărit prin promovarea „Târgului 

Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale” punerea în evidenţă a meşteşugurilor specifice practicate în 

judeţul Bacău şi implicit a meşterilor care le practică, angrenarea lor în circuitul turistic pentru o 

şi mai bună popularizare a meşteşugurilor respective, atragerea de noi actanţi, precum şi 

promovarea imaginii judeţului Bacău şi a meşteşugurilor specifice zonei. 

O particularitate a constituit-o faptul că turistul aflat în staţiunea Slănic Moldova (locul de 

desfăşurare al târgului) a avut posibilitatea să participe şi să lucreze direct la roata olarului, 

războiul de ţesut să împletească fibre vegetale luând astfel contact direct cu îndeletnicirea 

respectivă. 

Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 21 - 22 iulie 2018, în staţiunea Slănic Moldova 

(partener Primăria şi consiliul local). 

Buget: Manifestarea este parte componentă a Festivalului Judeţean de Folclor 

  • plan: 3.000 lei  • realizat: 3.000 lei 

3. Salonul Naţional al Artei Naive 

Aflat la cea de a XXIV-a ediţie, Salonul Naţional al Artei Naive s-a bucurat şi în anul 2018 

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). 
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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 continuie tradiţia Şcolii de artă naivă din  Bacău, avându-i drept exponenţi principali pe 

Ion Măric, Catinca Popescu, Alexandrina Voicu, Virginia Bîrsan, Maria Margoş. 

Salonul s-a desfăşurat în perioada  martie-aprilie 2018 la Muzeul de Artă Contemporană 

al Centrului de Cultură şi Artă „George Apostu”, partenerul C.J.C.P.C.T.Bacău. 

Buget: • plan: 3.000 lei • realizat 3.000 lei 

4. Conexiuni culturale 

Programul intitulat generic „Conexiuni culturale” şi-a propus, şi în anul 2018, reabilitarea 

vieţii cultural artistice din comunele şi satele băcăuane. În acest scop Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale, în parteneriat cu primăriile, consiliile locale, 

şcolile şi parohiile din zonă au organizat o serie de colocvii, seminarii, 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 amatori 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 2018 

Luna Denumire manifestare/data desfășurării 

Ianuarie Centenarul Marii Uniri. Ziua culturii naţionale 

 

 15 ianuarie „Eminescu, mit al culturii naționale”. Spectacol de muzică şi poezie 

la împlinirea a 167 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu (parteneriat 

Colegiul „Vasile Alecsandri” Bacău); 

 etapa I (ianuarie – aprilie) a Festivalului Județean de Folclor (transmiterea 

Regulamentului de concurs către aşezămintele culturale, alcătuirea unui calendar 

de repetiţii pe centre si zone folclorice, îndrumarea metodologică a conducătorilor 

formaţiilor artistice). 

Februarie Centenarul Marii Uniri 

 

 24 februarie „Conexiuni culturale”; 

 „Dragobetele sărută fetele” (Ziua îndrăgostiţilor la români); 

 Şezătoare cultural artistică în parteneriat cu primăria Bereşti Tazlău. 

Martie  30 martie „Salonul de primăvară al artei naive” - manifestare culturală naţională 

ce va avea vernisajul în data de 30 martie la Muzeul de Artă Contemporană al 

Centrului Internaţional de Cultură „George Apostu”. (partener al Centrului 
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Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău pentru 

această manifestare) 

Aprilie Centenarul Marii Uniri 

 

 aprilie „Conexiuni culturale” - șezătoare literar artistică în comuna Valea Seacă; 

 23 aprilie Veronica Micle şi Mihai Eminescu  

 23 aprilie - prezentare și donare de carte „Reţete de bucate adunate de la sate”  

- autor Feodosia Rotaru; 

 23 aprilie - „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

Mai Centenarul Marii Uniri 

 

 „Conexiuni culturale” – Şezătoare literar-artistică în comuna Agăş; 

 22 mai „Nedeea de la Pădurăreni” – serbare câmpenească cultural artistică și 

religioasă cu ocazia Hramului Sfinților Împărați Constantin și Elena (în parteneriat 

cu primăria, consiliul local, școala și parohia din Cucuieți - Solonț); 

 Ziua Eroilor Oituz; 

 Etapa a a II-a a Festivalului Județean 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 Centenarul Marii Uniri 

  1 Iunie - „Copilăria mea”, spectacol dedicat Zilei Copilului, în comuna Sascut 

Iulie  Festivalul județean de folclor, repetiţii generale, în vederea organizării 

spectacolelor de gală de la Slănic Moldova, 21 – 22 iulie. 

 „Târgul meşteşugurilor artistice tradiționale”, ediția a X-a, Slănic Moldova 

August  14–15 august - Festivalul Interjudeţean „Muguraş Săuceştean”, 

 „Sântilia de la Poiana Sărată” (Nedee mocănească), 

  29 august - „Ziua bradului” – serbare câmpenească în comuna Livezi 

Septembrie   8 septembrie - „Conexiuni culturale”, serbare câmpenească cultural, artistică şi 

religioasă cu ocazia Hramului „Sfânta Maria Mică”, în comuna Găiceana, satul 

Arini, 

  9 septembrie - Festivalul Naţional de Folclor „Moineşteanca”, în Moineşti 

Octombrie  „Conexiuni culturale” - Şezătoare literar artistică, în comuna Brusturoasa 

 1 octombrie Ziua Internaţională a Persoanelor în vârstă 

Noiembrie Centenarul Marii Uniri 

 

 „Conexiuni Culturale” – Şezătoare literar-artistică, în comuna Sascut – Pânceşti 

 „SADOVENIANA” (omagierea scriitorului Mihail Sadoveanu) 

 30 noiembrie - Redeschiderea Bibliotecii comunale în comuna Solonţ 

 Depunere coroane de flori la Monumentul Eroilor Neamului din comuna Sascut 

Decembrie  „Alaiul datinilor şi obiceiurilor de iarnă” (coorganizator) organizator principal 

Ansamblul folcloric „Busuiocul” 

 Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă de la Slănic Moldova 
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Cercetare – conservare:  

  „Reţete de bucate adunate de la sate” - definitivat autor referent Feodosia Rotaru. 

  „De colindat, de urat, de sorcovit (tradiţii hibernale din judeţul Bacău), 

de Ion Dănilă – în lucru. 

Comunicare instituţională - relaţii cu presa 

 Cotidianul „Deşteptarea”; 

 Radio România – Antena Satelor; 

 Exclusiv TV. 

Obiective propuse pentru anul 2019 

1.  Atragerea unui număr cât mai mare de tineri către arta naivă. 

2. Punerea în evidenţă a meşteşugurilor specifice practicate în judeţul Bacău şi implicit 

a meşterilor care le practică. 

3.  Angrenarea în circuitul turistic pentru o mai bună popularizare a meşteşugurilor 

respective. 

4.  Atragerea de noi actanţi. 

5.  Promovarea imaginii judeţului Bacău prin organizarea Targului Meşteşugurilor 

Artistice Tradiţionale, în staţiunea Slănic-Moldova. 

6.  Iniţierea formaţiilor artistice din cadrul aşezămintelor culturale. 

7.  Reînfiinţarea formaţiilor artistice în localităţile unde ele au dispărut, promovarea 

tinerelor talente. 

8.  Susţinerea unei activităţi cultural artistice permanente în comunele şi satele 

judeţului pentru a promova cultura şi arta tradiţională. 

9.  Tema de cercetare: „De colindat, de urat, de sorcovit (tradiţii hibernale din judeţul 

Bacău) – definitivare. 
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6. Ansamblul Folcloric „Busuiocul” 

Înfiinţat în anul 1973 ca aşezământ cultural, dobândind personalitate juridică sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Bacău în anul 2004, iar începând cu anul 2009 încadrată ca 

instituţie publică de spectacole şi concerte, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” este o instituție 

publică de cultură, care promovează cultura tradițională prin realizarea de spectacole și creația 

populară contemporană, națională și locală prin organizarea activităților lucrative în domeniul 

artizanatului și în alte domenii specifice creației populare. De asemenea, asigură asistență de 

specialitate formațiilor școlare, studențești și așezămintelor culturale din județ. 

Management organizaţional 

În contextul instituţiilor publice care organizează spectacole şi concerte, Ansamblul 

folcloric „Busuiocul” este o instituţie de repertoriu care 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. 

Ansamblul Folcloric „Busuiocul” are sediul în Bacău, strada Trotuș, nr. 6 A, locul unde îşi 

desfăşoară cea mai mare parte din activitate. Aici se pregătesc spectacolele sub toate formele: 

repetiții, pregătirea scenariilor, coregrafie, pregătirea de costume pentru prezentarea la 

spectacole etc. 

Proiecte finalizate în 2018 sau aflate în etapa de finalizare 

1) Realizarea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi recitaluri, cu noi 

repertorii, asumate pe criterii de autenticitate şi valoare 

Ca în fiecare an, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a programat şi susţinut numeroase 

spectacole, concerte şi recitaluri, promovând cântece, jocuri populare şi obiceiuri tradiţionale, 

autentice şi valoroase, reprezentative pentru zonele etnofolclorice băcăuane. O serie de 

reprezentaţii au avut loc cu prilejul unor manifestări desfăşurate sub generice, precum: „Zilele 

comunei”, „Zilele oraşului” ori „Ziua recoltei”, „Hramul Satului”, „Hramul Bisericii”, în diverse 

localităţi din județ și din țară. 
 

2) Organizarea şi susţinerea proiectelor culturale Festivalul Naţional de Folclor „Ion 

Drăgoi”, Manifestarea „Sântilia de la Poiana Sarată” și „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de 

Iarnă” 

În perioada 26 - 27 iunie, la Bacău, s-a desfăşurat a XXV-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 Republicii 

Moldova. Alături de interpreţi consacraţi, o seamă de tineri, îndrăgostiţi de cântecul popular, au 

avut şansa să-şi etaleze talentul într-un cadru rezervat acestora. De menţionat că înregistrările 

spectacolelor din festival au fost difuzate, apoi, în șase emisiuni TV. 

Sântilia de la Poiana Sărata a demonstrat, o dată în plus, că parteneriatul dintre Ansamblul 

Folcloric „Busuiocul” şi Căminul cultural Oituz (întreţinut de primăria din localitate), poate asigura 

evenimente cultural-artistice remarcabile. „Sântilia” a propus, în perioada 15 august - 8 noiembrie, 

un program bogat şi divers în cadrul căruia spectacolele artistice s-au împletit cu manifestările 

cultural-educative şi cu manifestările omagiale.  
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Ajunsă la cea de-a 53-a ediţie, manifestarea „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de iarnă” s-a 

derulat în inima oraşului Bacău, în ziua de joi, 27 decembrie 2018. La actuala ediţie au participat 

formaţii de jocuri cu măşti din localităţi băcăuane dar și din țară, numărul spectatorilor fiind foarte 

mare, fapt care demonstrează încă o dată, că evenimentul este așteptat. 

Ca un preambul al acestei manifestări şi în întâmpinarea Sfintelor Sărbători de Crăciun, 

Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a organizat, în ziua de 22 decembrie 2018, în Sala Teatrului de 

Vara „Radu Beligan” din Bacău, spectacolul de colinde „O, ce veste minunată!”, în al cărui 

program s-au regăsit colinde religioase, vestitoare ale Naşterii Domnului, precum şi colinde laice, 

în conţinutul cărora putem încă descoperi teme şi simboluri din mitologie românească. 

3) Participarea la importante manifestări de amploare interjudeţeană, naţională şi 

internaţională 

În anul 2018, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a răspuns invitaţiei de a participa la o serie 

de manifestări naţionale şi intermaţionale, bucurându-se de entuziaste aprecieri din partea 

specialiştilor şi publicului. Astfel, menţionăm prezenţa sa la Vadul lui Vodă – Republica Moldova, 

cu ocazia hramului localităţii (07 - 08 noiembrie 2018), precum şi deplasarea grupului de copii ai 

ansamblului în Perugia - Italia, cu ocazia evenimentului cultural „Biblioteca Unirii” – 30 noiembrie 

- 03 decembrie 2018. 

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 altor formaţii din judeţ şi din ţară. Acest demers asumat de conducerea instituției 

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 2018 au fost încheiate contracte de parteneriat cu primării/școli din oraș și din satele 

învecinate, în baza cărora au fost susținute activități specifice domeniului de activitate al instituției, 

partenerii cu care ansamblul „Busuiocul” a colaborat, bucurându-se de reprezentaţii artistice 

deosebit de binevenite pentru cei cărora le-au fost dedicate, dar si de inițiere, susținere, 

îndrumare și evaluare în cadrul activităților pe care le-au desfășurat. 

Management financiar 

În concordanţă cu obiectivele și indicatorii de performanţă pentru anul 2018, realizarea 

resurselor financiare a fost bine chibzuită, cu respectarea întocmai a prevederilor legale. 

Referitor la planul de venituri proprii, în anul 2018, acesta a fost de 143 mii lei şi s-a realizat 

în proporție de 100,8 % respectiv 147 mii lei. 

Veniturile proprii au fost realizate în acest an cu preponderență din realizarea de costume 

populare (80 mii lei) și, într-o măsură aproape identică, din realizarea de spectacole. 

Pentru anul 2018, planul de cheltuieli prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli a fost de 

2.678 mii lei, cheltuielile efective realizate la finele anului fiind de 2.400 mii lei. 

Spaţiul de lucru în care işi desfăsoară activitatea ansamblul se află în strada Trotuş nr. 6A 

Bacău 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 m.p., unde se realizează confecţionarea costumelor populare și atelierul de tâmplărie cu o 

suprafaţă de 92 mp. În momentul de faţă, spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul din 

cadrul ansamblului sunt corespunzătoare din punct de vedere al condiţiilor care se impun pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.  
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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 2017 – 2018 pe derularea programelor de învăţământ în domeniul educaţiei permanente. 

Am urmărit păstrarea, prin programele de şcolarizare, a specificului zonal şi a cerinţelor 

populaţiei pe care o deservim, stimularea creativităţii şi a talentului. 

Pentru a permite unui număr cât mai mare de cursanţi să frecventeze şcoala noastră, sub 

genericul  „O şcoală pentru timpul dumneavoastră liber”, „Arta ca terapie” am decis să organizăm 

cursuri pe toată durata săptămânii, mai ales că sunt navetişti care nu pot veni decât sâmbăta. 

Astfel, am reuşit să păstrăm o cifră de şcolarizare onorabilă (aprox. 200 elevi). 

Disciplinele artistice existente în anul 2018 sunt în funcţie de numărul de elevi şi de cererea 

publicului: canto muzică uşoară, muzică populară, pian, orgă, chitară, instrumente de suflat, 

instrumente populare, dans popular, actorie, pictură, pictură spontană, grafică, iconografie, 

design vestimentar. 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău funcţionează cu un număr de 8 profesori cu 1 

normă și 11 profesori cu ½ normă. 

În luna ianuarie 2018 s-au organizat întruniri atât în şcoli, cât şi în instituţii, pentru a dialoga 

despre beneficiile artei în scop terapeutic şi de a găsi noi talente în rândul elevilor, dar şi în rândul 

oamenilor maturi (Şcoala generală „Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala „Mihail Sadoveanu” Bacău, 

Şcoala generală „A. Piru” Mărgineni, Liceul „Vasile Alecsandri” Bacău, Liceul „George Apostu” 

Bacău şi Grădiniţa „Crai Nou” Bacău, Grădiniţa nr. 29, Colegiul „Nicolae Vasilescu Karpen” Bacău, 

Şcoala „Ion Drăgan” Bacău, Şcoala Gimnazială „Letea Veche” Bacău, Şcoala Gimnazială 

„Constatin Platon” Bacău, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău). 

Management organizaţional 

În anul 2018, funcţionarea instituţiei a fost asigurată printr-un număr de 19 posturi, din care: 

 - funcţii de conducere: 1 (manager); 

 - funcţii de execuţie: 18  posturi din 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. 
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Management financiar 
 

Situaţia economico-financiară a instituţiei în perioada  

01.01.2018  - 31.12.2018 
 

Indicatori 
Planificat în perioada 
01.01.2018-31.12.2018 

Realizat în perioada 
01.01.2018- 31.12.2018 

I.Numărul de personal contractual conform 
statului de funcții aprobat, din care: 

 
19  
 

 
19  
 

- Personal de conducere 1 1 

- Personal de specialitate 18 
 

18 
 

- Personal tehnic - - 

II. Cheltuieli totale, din care: 756.000 754.184,26 

- cheltuieli de personal 690.000 688.984 

- cheltuieli de întreținere 66.000 65.200,26 

- cheltuieli programe culturale - - 

- cheltuieli pentru reparaţii capitale - - 

- cheltuieli de capital - - 

III. Venituri totale, din care: 760.000 755.000 

- subvenţii 739.000 739.000 
 

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă 
Perioada evaluată 

01.01.2018-31.12.2018 

(0) (1) (2) 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de 
capital)/număr de beneficiari 

- 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - 

3. Număr de activităţi educaţionale - 

4. Număr de apariţii media (făra comunicate de presă) 3 

5. Număr de beneficiari neplătitori - 

6. Număr de beneficiari plătitori - 

7. Număr de expoziţii/număr de reprezentaţii/frecvenţa medie zilnică 10 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 3 

9. Venituri proprii din activitatea de bază - 

10. Venituri proprii din alte activităţi - 
 

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. 

 

Nr. crt. Denumire indicator Cod Plan 2018 
0 1 2 3 

I. Total cheltuieli SF+SD   940.50 

    
Secțiunea de Funcționare 
   

1 
Total cheltuieli SF 
(10+20+30+50+51+55+57+59+81+85) 1 940.50 

1.1 Cheltuieli de personal 10 844.50 

1.1.1 Cheltuieli salariale în bani 10.01 747.00 

1.1.1.1 Salarii de bază 01.01 747.00 

1.1.1.2 Sporuri pentru condiţii de muncă 01.05 0.00 

1.1.1.3 Alte sporuri 01.06 0.00 
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Nr. crt. Denumire indicator Cod Plan 2018 

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 Indemnizații plătite persoanelor din afara unităţii 01.12 0.00 

1.1.1.7 Indemnizaţii de delegare 01.13 0.00 

1.1.1.8 Alocații pentru transportul la/de la locul de muncă 01.15 0.00 

1.1.1.9 Alte drepturi salariale în bani 01.30 0.00 

1.1.2 Cheltuieli salariale în natură 10.02 81.50 

1.1.2.1 Norma de hrană 02.01 43.50 

1.1.2.2 Vouchere de vacanță 02.06 38.00 

1.1.3 Contribuţii 10.03 16.00 

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 asigurări sociale de sănătate  03.03 0.00 

1.1.3.4 
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale 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 CAM 03.07 16.00 

1.2 Bunuri şi servicii 20 96.00 

1.2.1 Bunuri şi servicii 20.01 52.00 

1.2.1.1 Furnituri de birou 01.01 0.50 

1.2.1.2 Materiale pentru curăţenie 01.02 1.00 

1.2.1.3 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 01.03 15.00 

1.2.1.4 Apă, canal şi salubritate 01.04 3.00 

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 Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 01.08 6.50 

1.2.1.9 
Materiale şi prestare de servicii cu caracter 
funcţuncțional 01.09 0.00 

1.2.1.10 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare 01.30 20.00 

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 7.00 

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 7.00 

1.2.6 Deplasări, detaşări, transferări 20.06 10.00 

1.2.6.1 Deplasări interne, detașări, transferări 06.01 10.00 

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 0.00 

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 
Contribuții ale administrației publice locale la 
realizarea lucrărilor contractuale asociate 20.19 0.00 

1.2.14 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 20.24 0.00 

1.2.14.1 
Comisioane și alte costuri aferente imprumuturilor 
interne 24.02 0.00 
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Nr. crt. Denumire indicator Cod Plan 2018 

1.2.15 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 20.25 0.00 

1.2.16 Alte cheltuieli 20.30 30.00 

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 30.00 

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 rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale 50.04 0.00 

1.5 Transferuri între unitățile administrative 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 catre 
unitățile administrativteritoriale în situații de 
extremă dificultate 01.24 0.00 

1.5.1.3 
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
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 

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 precedenți şi recuperate 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 

 
Secțiunea de dezvoltare 
   

2 Total cheltuieli SD (51+56+70+81+85)   0.00 

2.1 Transferuri între unitățile administrativ-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 Finanțare 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 
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Nr. crt. Denumire indicator Cod Plan 2018 

2.3.2.1 Finanțare națională 02.01 0.00 

2.3.2.2 Finanțare 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 mijloace de  transport 01.02 0.00 

2.4.1.1.3 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 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 
comerciale 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 

Managementul resurselor umane 

În cursul anului 2018 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii  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. 8/2009 privind voucherele de vacantă precum şi normele de aplicare  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. 134 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul din cadrul instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean 

Bacău. 

În anul 2018 au avut loc următorele activități: 

 evaluarea performanțelor profesionale individuale a salariaţilor pentru activitatea 

desfăşurată în perioada 01.01.2018-31.12.2018;  

 programarea concediului de odihnă pentru anul 2018 şi monitorizarea efectuării 

acestuia de către toţi salariaţii; 

 pregătirea și întocmirea graficului de formare profesională pentru anul 2018; 

 întocmirea şi punerea în aplicare a procedurii de licitaţie pentru acordarea 

voucherelor de vacanţă;  

 organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional şi în treaptă pentru 

funcţia de economist şi referent  gr. I, 2 funcții de referent gr. IA şi o funcție de 

referent tr. IA ; 

 transformarea funcţiei de economist gr. I în inspector de specialitate gr. I; 

 transformarea funcţiei de referent gr.IA în referent de specialitate gr.IA; 
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 întocmirea documentației pentru modificarea statului de funcţii şi transmiterea 

acesteia pentru aprobare Consiliului Județean Bacău; 

 au fost puse în aplicare prevederile HCJ Bacîu nr. 134/2018 privind stabilirea 

salariilor pentru personalul contractual din instituția noastră care aparține familiei 

ocupaționale  administrație publică; 

Au fost întocmite un nr. de 10 dispoziții având ca obiect: încetare a raportului de muncă; 

promovare în funcţie; stabilirea noului salariu de bază; constituirea comisiilor de concurs și de 

contestație. 

Proiecte finalizate în 2018 sau aflate în etapa de implementare 

Martie 2018 – Festivalul „Armonii în timp” „Vine, vine primăvara!” ediţia I, spectacol dedicat 

„Zilei Internaţionale a Femeii”, care a avut loc la Casa de Cultură din Buhuşi, în colaborare cu 

şcolile şi liceele din Buhuşi. 

Iunie 2018 - Festivalul „Armonii în timp” „De ziua ta, copile drag”, ediţia a III-a, spectacol 

dedicat „Zilei Internaţionale a Copilului”, care a avut loc la Casa de Cultură din Buhuşi, în 

colaborare cu şcolile şi liceele din Buhuşi – spectacol şi concurs de desen pe asfalt (cel mai lung 

desen). 

Octombrie 2018 - Festivalul „Armonii în timp”, ediţie dedicată Centenarului Marii Uniri – 

concurs de interpretare vocală, regiunea Nord-Est care s-a desfăşurat la sala Ateneu, Filarmonica 

„Mihail Jora” Bacău. S-au oferit premii, diplome şi medalii.  

Proiecte în elaborare 

1. Festivalul „Armonii în timp” – Concurs Regiunea Est – vizează sărbătorirea în luna 

iunie a 65 de ani de existenţă a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău. Cu această ocazie vom 

invita la Festival managerii Şcolilor Populare de Arte şi Meserii. Festivalul va avea loc în 

colaborare cu Ansamblul folcloric „Busuiocul”. 

2. Studiu de fezabilitate pentru extinderea spaţiului de activitate din cadrul Şcolii 

Populare de Arte şi Meserii Bacău 

3. Revista şcolii – revistă aniversară, 65 de ani de existenţă a Şcolii Populare de Arte 

şi Meserii Bacău 

Comunicare instituţională – evenimente, relaţii cu presa 

 05 martie 2018 – a avut loc ședinţa Consiliului de Administraţie şi a salariaţilor din 

cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău. 

 17 martie 2018 – Festivalul „Armonii în timp” „Vine, vine primăvara!” ediţia I, Spectacol 

dedicat „Zilei Internaţionale a Femeii”, care a avut loc la Casa de Cultură din Buhuşi, 

în colaborare cu şcolile şi liceele din Buhuşi. 

În calitate de director/manager al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, am făcut parte 

din comisia de evaluare la Salonul Naţional „Primăvara Artei Naive”– editia XXIV-a, în data de 30 

martie 2018, în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Bacău, elevii şcolii au obţinut premii importante. 

 2 mai 2018 – a avut loc Şedinţa Consiliului de Administraţie şi a salariaţilor din cadrul 

Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău. 
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 1 iunie 2018 – Festivalul „Armonii în timp” „De ziua ta, copile drag”, ediţia a III-a, 

spectacol dedicat „Zilei Internaţionale a Copilului”, care a avut loc la Casa de Cultură 

din Buhuşi, în colaborare cu şcolile şi liceele din Buhuşi – spectacol şi concurs de 

desen pe asfalt (cel mai lung desen). 

 24 iunie 2018 – Spectacol dedicat „Zilei Internaţionale a Iei”, care a avut loc în Piaţa 

Tricolorului, unde au participat profesorii şi elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

Bacău. 

 28 iunie 2018 – Expoziţie de artă vizuală „Careu de Dame”, ediţia a IV-a care a avut 

loc la Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi, unde au participat  elevii şi profesorii 

Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău. 

 2 iulie 2018 - 31 iulie 2018 – Şcoala de vară, ediţia a II-a – cursuri pentru elevi şi 

invitaţi, la toate secţiunile. 

   

 19 iulie 2018 – Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi, Galeriile de artă „Ion Neagoe” 

– Expoziţie „Confesiuni” – pictură, grafică, iconografie – au participat elevii şi profesorii 

Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău. 

 16 august 2018 – 22 august 2018 – Tabăra de pictură, grafică, muzică populară si 

muzică uşoară – Valea Budului, județul Bacău – Tabăra Naţională de Cultură 

Etnografică Românească, ediţia a VIII-a organizată de către Direcţia Judeţeană pentru 

Sport şi Tineret Bacău. Au participat cei mai buni elevi ai Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii Bacău. 

 29 august 2018 – Anunţ în Cotidianul Deşteptarea privind înscrierile pentru anul şcolar 

2018-2019. 

 6 septembrie 2018 – a avut loc ședinţa Consiliului de Administraţie şi a salariaţilor din 

cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău. 

 11 septembrie 2018 – Expoziţie de pictură, grafică „Premoniţii Picturale”, care a avut 

loc la Galeria de Artă „i” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde  elevii 

Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău au susţinut un program artistic.  

 1 octombrie 2018  – Deschiderea anului şcolar 2018-2019 – au fost prezenţi elevii şi 

profesorii  Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău şi reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Bacău. 

 22 octombrie 2018 – Anunţ în Cotidianul Deşteptarea privind Festivalul „Armonii în 

timp”, ediţie dedicată Centenarului. 

 25 octombrie 2018 – Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi – Expoziţie de artă 

vizuală „Identităţi ieşene”, ediţia a VII-a – au expus elevii şi profesorii Şcolii Populare 

de Arte şi Meserii Bacău. 

 27 octombrie 2018 – 28 octombrie 2018 – Festivalul „Armonii în timp”, ediţie dedicată 

Centenarului Marii Uniri – concurs de interpretare vocală, regiunea Nord-Est care s-a 

desfăşurat la sala Ateneu, Filarmonica „Mihail Jora” Bacău. S-au oferit premii, diplome 

şi medalii. 

 29 noiembrie 2018 – a avut loc Şedinţa Consiliului de Administraţie şi a salariaţilor din 

cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău. 
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În luna decembrie a avut loc la Casa Corpului Didactic din Iaşi expoziţie de pictură şi grafică 

la care au expus şi elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău. 

 4 decembrie 2018 – Salina Târgu Ocna, județul Bacău – Expoziţie de Artă Naivă 

„Lumea satului românesc” – au expus elevii şi profesorii Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii Bacău Ioan Măric, Pâţu Olguţa, manager.  

 18 decembrie 2018 – Concert de colinde „Am venit să colindăm” la Consiliul Judeţean 

Bacău, susţinut de elevii şi profesorii Şcolii Populare de Arte şi Meserii.  
 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău este o instituţie cu profil de învăţământ artistic, 

ce are ca obiect principal de activitate însuşirea meşteşugurilor tradiţionale, prin organizarea de 

cursuri de lungă şi scurtă  durată pentru toate categoriile de vârstă. 

Obiective propuse pe anul 2019 

1. Descoperirea de noi talente artistice autentice; 

2. O mai bună organizare a programului cultural artistic prin implicarea profesorilor şi 

elevilor; 

3. Păstrarea din programele de şcolarizare a specificului zonal şi al cerinţelor publicului; 

4. De premiat elevii şi profesorii cu rezultate deosebite pe diferite domenii; 

5. O mai bună implicare a profesorilor în crearea parteneriatelor cu alte instituţii de cultură; 

6. Extinderea spaţiului de activitate din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău. 

Realizarea unui studiu de fezabilitate a terenului din curtea şcolii; 

7. Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional; 

8. Proiecte cu caracter educativ în parteneriat cu alte Şcoli Populare de Arte şi Meserii din 

ţară. 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea a II-a 
Instituții publice de cultură 

 
Revista „Ateneu” 

 

218 

8. Revista „Ateneu” 

În anul Centenarului Marii Uniri, întreaga activitate editorială a Revistei de Cultură „Ateneu” 

a stat sub semnul acestui eveniment istoric de covârșitoare importanță pentru identitatea noastră 

națională, pentru unitatea poporului român. Eveniment pe care l-am înțeles ca pe un prilej de a 

identifica fâșia de lumină din fragmentele de istorie ale acestui secol de existență. 

Fiind o revistă tradiție, „Ateneu” este o „oglindă de cuvinte” a Cetății, reflectând gesturile 

de recuperare, restituirile documentar-rememorative, programele, acțiunile și manifestările 

diferitelor instituții și entități culturale ale județului Bacău, și nu numai, pentru că avem și 

deschidere națională, scopul fiind conservarea memoriei culturale. 

Din ciclul de articole dedicate Centenarului Marii Uniri, le amintim pe cele semnate de 

regretatul istoric Dumitru Zaharia, pe cele ale profesorului Alin Popa și muzeografului Anton Coșa, 

totodată, în paginile revistei făcându-și loc, număr de număr, consemnările de la conferințe, 

dezbateri, simpozioane consacrate evenimentului. 

„Ateneu” și-a respectat 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. Fără de care nu poate exista construcție culturală. 

Fiind în pas cu vremurile pe care le trăim, regândim periodic modalitățile prin care ne 

manifestăm prezența aici și acum, în dinamica actualității. În acest sens, suntem atenți la tot ce 

apare nou, ca tendințe, în literatură, arte, în sistemele de gândire, pentru a fi conectați, în 

permanență, la realitate, spre a-i putea furniza publicului informațiile dorite. 

Revista „Ateneu”, seria nouă, intrată în conștiința creatorilor și a publicului doritor de cultură 

de peste jumătate de secol, se străduiește, cu fiecare apariție, să nu ignore acest nou trend, 

păstrând, totodată, o ridicată ștachetă valorică. Scopul colectivului redacțional este să facă o 

revistă modernă, dinamică (nu provincială și vetustă), atractivă, gândită cu spirit critic, cu atitudine. 

O revistă echilibrată, deopotrivă consistentă și ofertantă la lectură. 

Prin toată activitatea sa, „Ateneul” 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. 

În anul 2018, 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 

noastre, 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. Am continuat, de asemenea, să reevaluăm 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 
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anul 2018 mai multe profiluri de creatori, de specialiști importanți din varii domenii, aşa după cum 

la rubrica de interviuri au fost invitate personalităţi marcante ale spaţiului cultural autohton: 

Academician Eugen Simion, scriitoarele Nora Iuga și Magda Cârneci, compozitoarea Felicia 

Donceanu, criticul literar Bogdan Crețu, dramaturgul Viorel Savin, etnograful Cristina Timariu, 

sculptorul Napoleon Tiron și alții. Fiindcă o revistă de cultură este implicit şi un laborator de creaţie, 

la rubricile de poezie şi proză am pus în valoare nume consacrate, alături de tineri aflaţi în curs 

de afirmare. 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. „Festivalul Național George 

Bacovia” (Bacău-Fest), „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 „Costache Sturdza” Bacău (lansări de carte, colocvii), de 

la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Filarmonica „Mihail Jora”, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale,  Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Școala 

Populară de Arte și Meserii etc. Dintre numerele cu un focus pe o temă, pe un eveniment 

remarcabil, menționăm pe cele care au consemnat in extenso Zilele Bibliotecii Județene 

„Costache Sturdza” Bacău, Conferința Națională a Bibliotecarilor din România, dar și ediția din 

iunie 2018 a „Ateneului”, în care am reflectat, sub titlul „Se întorc valorile acasă”, amplele 

manifestări, cu o rezonanță specială, dedicate repatrierii (în urma unor donații făcute de un înalt 

demnitar din Republica Libaneză) celor trei lucrări de George Apostu, din ciclul „Tată și fiu”, la 

Centrul de Cultură care poartă numele celebrului sculptor.  

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. 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 noastră se îndreaptă, în special, asupra noilor voci auctoriale. Fiind o parte a 

Europei şi a lumii avem, de asemenea, privirea aţintită şi spre alte meridiane, pentru a cunoaşte 

literatura, civilizaţia, mentalitatea altor popoare, oferind cititorului, în mod consecvent, traduceri şi 

jurnale de călătorie. În 2018, în pagina de „Meridiane” au fost publicate atât traduceri din Anatoli 

Râbacov, Evgheni Cigrin (Rusia), Allan Lillelund (Danemarca), Anar (Azerdbaijan), Mary Oliver 

(SUA), Takis Varvitsiotis (Grecia) cât și jurnale de călătorie din Dresda, Israel, Grecia, acestea 

din urmă sub semnătura Doinei Cernica. 

Dintre rubricile care se bucură de mare interes din partea cititorilor, menționăm „Cartea 

străină” (rubrică deținută de Ionel Savitescu), „Pentru limba noastră”, a lingvistului Ioan Dănilă, 
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dar și interesantele tablete, foarte personale și pe teme de actualitate, ale Elenei Ciobanu (Lumi 

anglo-saxone), Ștefan Radu (Conexiuni), însemnările Violetei Savu (Cartea din colet), ale lui 

Marius Manta de la „Cronofiabile”, cronicile dramatice ale lui Carmen Mihalache. La fel de bine 

primite, aducând mereu elemente de noutate în interpretare, în comentarii avizate, sunt rubricile 

colaboratorilor noștri permanenți: Constantin Călin, Vasile Spiridon, Adrian Jicu, Gheorghe Iorga, 

Maria Grigoriu, Ion Fercu, Ozana Kalmuski, Nicoleta Popa-Blanariu, Dan Petrușcă, Cornel 

Galben. 

Adăugăm faptul că revista, cu prilejul aniversării unor personalităţi culturale de anvergură, 

acordă spaţii speciale evenimentului respectiv prin punerea în pagină a unor materiale despre 

autor şi operă. 

Management organizațional 

Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 

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.  

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. Și fac parte din 

organizații profesionale, ca Uniunea Scriitorilor, Uniunea Națională a Oamenilor de Teatru, 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. 

Menționăm că, pentru perioada raportată, nu s-au impus măsuri de luat în urma 

controalelor organismelor acreditate. 

Revista îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiei publice de cultură, a H.C.J. Bacău nr. 75/1999 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. 

Activitatea managerului a fost analizată, evaluată în vara anului 2015, comisia de evaluare 

recomandând continuarea, pentru următorii cinci ani, a managementului instituției. 

Management financiar 

Situaţia economico-financiară a instituţiei în perioada 01.01.2018-31.12.2018 
 

Indicatori 
Planificat în perioada 
01.01.2018-31.12.2018 

Realizat în perioada 
01.01.2018- 31.12.2018 

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: 396.000 395.487 
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Indicatori 
Planificat în perioada 
01.01.2018-31.12.2018 

Realizat în perioada 
01.01.2018- 31.12.2018 

- cheltuieli de personal 346.000 346.000 

- cheltuieli de întreținere 50.000 49.487 

- cheltuieli programe culturale - - 

- cheltuieli pentru reparații capitale - - 

- cheltuieli de capital - - 

III. Venituri totale, din care: 396.000 396.000 

- subvenții 391.000 391.000 

 

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă 
Perioada evaluată 

01.01.2018-31.12.2018 

(0) (1) (2) 

1. 
Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli 
de capital)/numărul de beneficiari 

- 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - 

3. Număr de activități educaționale - 

4. Număr de apariții media (fără comunicate de presă) - 

5. Număr de beneficiari neplătitori - 

6. Număr de beneficiari plătitori - 

7. 
Număr de expoziții/număr de reprezentații/frecvența 
medie zilnică 

- 

8. Număr de proiecte/acțiuni culturale - 

9. Venituri proprii din activitatea de bază - 

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. crt. Denumire indicator Cod 
Plan 
2019 

0 1 2 3 

I. Total cheltuieli SF+SD  495.00 

Secțiunea de funcționare   

1 
Total cheltuieli SF 
(10+20+30+50+51+55+57+59+81+85) 1 495.00 

1.1 Cheltuieli de personal 10 435.00 

1.1.1 Cheltuieli salariale în bani 10.01 375.00 

1.1.1.1 Salarii de bază 01.01 360.00 

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 Indemnizații plătite persoanelor din afara unităţii 01.12 0.00 

1.1.1.7 Indemnizaţii de delegare 01.13 0.00 

1.1.1.8 Alocare pentru transport la/de la locul de muncă 01.15 0.00 

1.1.1.9 Alte drepturi salariale în bani 01.30 15.00 

1.1.2 Cheltuieli salariale în natură 10.02 50.00 

1.1.2.1 Tichete de masă 02.01 36.00 

1.1.2.2 Vouchere de vacanță 02.06 14.00 

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 
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Nr. crt. Denumire indicator Cod 
Plan 
2019 

0 1 2 3 

1.1.3.3 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate  03.03 0.00 

1.1.3.4 
Contribuţii de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale 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 ptentru concedii şi indemnizaţii 03.06 0.00 

1.1.3.7 CAM 03.07 10.00 

1.2 Bunuri şi servicii 20 60.00 

1.2.1 Bunuri şi servicii 20.01 55.00 

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 6.00 

1.2.1.9 
Materiale şi prestări de sericii cu caracter 
funcţional 01.09 25.00 

1.2.1.10 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare 01.30 22.00 

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 materiale 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 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 0.00 

1.2.12 Protecţia muncii 20.14 0.00 

1.2.13 
Contribuții ale administrației publice locale la 
realizarea lucrărilor contract asociați 

20.19 0.00 

1.2.14 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 20.24 0.00 

1.2.14.1 
Comisioane și alte costuri aferente imprumuturilor 
interne 

24.02 0.00 

1.2.15 Cheltuieri judiciare şi extrajudiciare 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 
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Nr. crt. Denumire indicator Cod 
Plan 
2019 

0 1 2 3 

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 unitățile administrației 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 administrativ 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 

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 precedenți şi recuperați 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 

Secțiunea de dezvoltare   

2 Total cheltuieli SD (51+56+70+81+85)  0.00 

2.1 Transferuri între unitățile administrative 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 mijloace de transport 01.02 0.00 

2.4.1.1.3 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 01.03 0.00 
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Nr. crt. Denumire indicator Cod 
Plan 
2019 

0 1 2 3 

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 
comerciale 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 

Managementul resurselor umane 

În cursul anului 2018, în ceea ce priveşte gestionarea curentă a funcţiilor contractuale din 

cadrul Revistei de Cultură „Ateneu” 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. 8/2009 privind voucherele de vacanţă precum şi normele de aplicare 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. 134 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul din cadrul instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea 

Consiliului Judeţean Bacău. 
 

Au avut loc următoarele activități: 

 evaluarea performanțelor profesionale individuale a salariaţilor pentru activitatea 

desfăşurată în perioada 01.01.2018-31.12.2018;  

 programarea concediului de odihnă pentru anul 2018 şi monitorizarea efectuării 

acestuia de către toţi salariaţii; 

 pregătirea și întocmirea graficului de formare profesională pentru anul 2018; 

 întocmirea şi punerea în aplicare a procedurii de licitaţie pentru acordarea 

voucherelor de vacanţă; 

 organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional pentru o funcție de 

economist gr. I și pentru o funcție de redactor gr. I A; 

 transformarea funcției de economist Gr. I în inspector de specialitate Gr. I; 

 întocmirea documentației pentru modificarea statului de funcţii şi transmiterea 

acestora pentru aprobare Consiliului Județean Bacău; 

 au fost puse în aplicare prevederile HCJ Bacău Nr. 134/2018 privind stabilirea 

salariilor pentru personalul contractual din instituția noastră care aparţine familiei 

ocupaționale administrație publică; 

 pregătirea și întocmirea documentației pentru concursul organizat pentru ocuparea 

funcției contractuale de execuţie de consilier juridic gr. II la compartimentul 

redacţional, contabilitate. 
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Au fost întocmite dispoziții având ca obiect promovări în funcție, stabilirea noului salariu de 

bază, constituirea comisiilor de concurs și de contestație. 

Proiecte finalizate 

Din anul care a trecut, cel mai important moment al activităţii noastre a fost cel al Colocviilor 

revistei, desfășurate în cadrul Festivalului Național „George Bacovia”. Tema aleasă pentru ediția 

2018 a fost „Romanul istoric între document și ficțiune”, care s-a bucurat de un real interes în 

rândul participanților. Evenimentul a fost amplu reflectat în numărul din septembrie al revistei, 

odată cu articolele consacrate Festivalului Național „George Bacovia”. 

Revenind la premiile anuale ale revistei pentru 2018, consemnăm faptul că ele au fost 

acordate de un juriu alcătuit din redactorii revistei, laureați fiind Eugen Uricaru - Premiul de 

Excelență, Dan Petrușcă - Premiul pentru Poezie, Bogdan Alexandru Stănescu - Premiul pentru 

Proză, Alex Goldiș - Premiul pentru Critică şi Istorie Literară, Gabriela Gîrmacea- Premiul special 

pentru volumul „Primul Război Mondial între realitate și ficțiune”. 

La Colocvii au avut loc și lansări de carte, scriitorii premiați oferind autografe celor interesați. 
 

Ca şi în anii precedenţi, ne-am străduit să realizăm venituri proprii şi am fost interesaţi de 

difuzarea şi audienţa revistei, citită acum mai ales pe site-ul www.ateneu.info. Care nu este un 

site de știri, ci doar unul în care postăm revista, la un anumit interval de timp după apariție, când 

ea a fost difuzată prin chioșcurile de presă, puținele rămase. Ne propunem să fim în continuare 

atenţi la feed-back, la ecoul revistei în rândul cititorilor fără să abdicăm de la spiritul critic. Pentru 

că avem convingerea că numai spiritul critic este cel care dă direcţia unei publicaţii de cultură şi 

instituie o necesară scară de valori.  

Proiecte în elaborare, obiective urmărite în anul 2019: 

 un program de promovare a culturii vii și a lecturii, sub genericul „Ateneu în dialog”. 

 realizarea unei noi ediții a Colocviilor revistei, cu o temă pe care o vom preciza în 

viitorul apropiat. 

 reflectarea celor mai importante manifestări ale culturii băcăuane, simpozioane, 

festivaluri, tabere de creație.  

 lansări ale numerelor de revistă în licee, colegii, la Universitatea „Vasile Alecsandri”, 

la facultățile de filologie și de comunicare.  

 deplasări în teritoriu, întâlniri cu cititorii din municipiul Bacău, dar și din alte orașe și 

comune ale județului. 

 interviuri cu personalități marcante ale lumii culturii, din diferite domenii.  

 promovarea unor tineri talentați în paginile revistei, găzduirea unor debuturi 

semnificative.  

 reflectarea unor evenimente dedicate unor personalități aflate la ceas aniversar, de 

exemplu, Constantin Ciosu 80.  

 dezbateri și colocvii despre rolul literaturii și artei în configurarea personalității, 

acțiuni organizate în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Casa 

Corpului Didactic, Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România. 

 susținerea, prin prezentări, a unor lansări de carte, expuneri, comunicări, conferințe, 

participări la simpozioane cu teme de literatură și artă, festivaluri literare, teatrale 

etc. 
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Partea a III-a. Servicii publice 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

1. Introducere – context local privind activitatea DGASPC Bacău 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău este instituție publică 

de interes județean cu un rol social, a cărei misiune este aceea de a promova și garanta 

respectarea drepturilor copilului și a persoanelor în situație de vulnerabilitate socială, indiferent 

de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei expertize, a resurselor bugetare alocate 

și implementarea politicilor și legislației în domeniu.  

Serviciile sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bacău sunt licențiate și reprezintă 33% din totalul serviciilor sociale existente la nivelul 

județului Bacău.  

Sub auspiciile Centenarului Marii Uniri, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bacău a asigurat servicii sociale specializate unui număr de peste 23.000 beneficiari și 

a fost prezentă în viața socială a județului prin organizarea și participarea la evenimente de interes 

comunitar. 

2. Evoluția indicatorilor referitori la serviciile pentru protecția copilului 

2.1. Protecția specializată a copilului separat temporar sau definitiv de părinți 

În anul 2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a asigurat 

protecție specializată prin serviciile de îngrijire de tip rezidențial și serviciile de tip familial unui 

număr de 1924 copii separați temporar sau definitiv de părinți. 

 

 

Grafic nr. 1 Numărul copiilor beneficiari de măsură de protecție specială în perioada 2016-2018 

Comparativ cu anii anteriori se înregistrează o creștere a numărului total de copii care au 

beneficiat de servicii de protecție specială cu 51 cazuri față de anul 2017. Creșterea acestui 
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indicator  este determinată direct de creșterea numărului de copiii care au beneficiat de măsură 

de protecție specială în sistem familial. Numărul copiilor din sistem rezidențial a scăzut cu 41 de 

cazuri față de anul 2016 și a crescut cu 17 cazuri față de anul 2017. 

În cifre absolute, în anul 2018 pentru un număr de 229 copii în situație de risc s-a instituit 

o măsură de protecție specială, după cum urmează: 

 128 măsuri de protecție specială instituite în sistem rezidențial  

 101 măsuri de protecție specială instituite în sistem familial  

Totodată, pentru 302 copii din serviciile DGASPC Bacău a încetat măsura de protecție 

specială astfel:  

 reintegrare în familie- 78 copii 

 revocare prin efectul legii - 121 copii 

 încredințare în vederea adopției-19 copii   

 încuviințare în vederea adopției -15 copii   

 încetare tutelă în condițiile legii - 32 copii 

 instituire tutelă: 4 copii  

 transfer în alte județe – 5 copii 

 instituire măsură de protecție ONG – 13 copii  

 deces - 3 copii  

 alte situații : 12 copii  

 

 

Grafic nr. 2 Dinamica sistemului de protecție specială în anul 2018 

Totodată, pe parcursul anului 2018 în interiorul sistemului de protecție specială s-au 

înregistrat 155 modifcări de măsură de protecție/modificare de alternativă de protecție, astfel încât 

numărul de copii beneficiari în cele două categorii de servicii sociale specializate se prezintă 

astfel:  
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Grafic nr. 3 Beneficiari pe categorii de servicii sociale 

La data 31.12.2018, în serviciile sociale specializate din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău erau instituționalizați 1622 copii/tineri, cu 73 de 

copii mai mulți decât la aceeași dată a anului 2017, astfel:  

  318 copii/tineri în sistem rezidențial  

 1304 copii/tineri în sistem familial  

 

 

Grafic nr. 4 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 64% din totalul beneficiarilor.  
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Grafic nr. 5 Distribuția comparativă pe grupe de vârstă a copiilor din sistemul de protecție specială 

Numărul copiilor/tinerilor încadrați în grad de handicap s-a diminuat cu 2 cazuri față de 

anul 2017 și este mai mare cu 12 cazuri față de anul 2016. Raportat la numărul total de copii din 

sistemul de protecție specială, la data de 31.12.2018, copiii cu handicap reprezintă un procent de 

23%.  

 

 

Grafic nr. 6, Copii cu măsură de protecție specială încadrați în grad de handicap 

Referitor la distribuția copiilor cu handicap pe categorii de servicii sociale, 46% dintre 

aceștia se află în sistem rezidențial și 54% în sistem familial.  
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Grafic nr. 7, Copii/tineri cu handicap pe categorie de servicii sociale 

2.2. Protecția de tip rezidențial în sistemul public a copilului/tânărului în dificultate 

(apartamente și case de tip familial) 

În anul 2018, DGASPC Bacău a asigurat protecție specializată prin serviciile de îngrijire 

de tip rezidențial unui număr de 345 copii/tineri aflați în dificultate (14 cazuri noi și 6 copii/tineri 

din sistemul de protecție de tip familial).  

La 31.12.2018 în subordinea DGASPC Bacău funcționau 5 servicii de îngrijire de tip 

rezidențial asigurând protecție specială unui număr de 288 copii/tineri în dificultate. 

 

 

Grafic nr. 8, Evoluția numărului de copii/tineri aflați în protecție specială în anul 2018 

 

Dinamica numărului de beneficiari direcți din serviciile rezidențiale organizate în cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Copilului Bacău, în anul 2018, este evidențiată 

în graficul următor:  
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Grafic nr. 9, Dinamca numărului de beneficiari din serviciile rezidențiale în anul 2018 

 

Grafic nr. 10, Tipologia intrărilor în SR în anul 2018 

Conform datelor raportate, s-au instituit 20 măsuri de protecție specială în serviciile de 

îngrijire de tip rezidențial, 14 fiind cazuri noi, copii în situație de risc din familie iar 6 cazuri sunt 

intrări din serviciile de tip familial.  

Cauzele instituirii măsurii de protecție special în servicii rezidențiale pentru cei 14 copii 

sunt următoarele:  

 Abuz și neglijare : 7 copii  

 Dizabilitate: 4 copii  

 Starea de sănătate a mamei : 3 copii  

Totodată, au încetat 57 măsuri de protecție specială din serviciile rezidențiale după cum 

urmează:  
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Grafic nr. 11, Încetări/modificări de măsură din SR în anul 2018 

 

 

Grafic nr. 12, Situație comparativă copii/tineri instituționalizați în perioada 2016 – 2018 

Analiza datelor privind evoluția numărului de copii/tineri din sistemul rezidențial evidențiază 

un trend descendent comparativ cu anii anteriori, ajungând la 288 copii/tineri la 31.12.2018, față 

de 324 copii/tineri înregistrați la 31.12.2016.  

Distribuția beneficiarilor pe grupe de vârstă se menține în continuare crescută în ceea ce 

privește ponderea ridicată a grupei de vârstă 14-17 ani și ≥18 ani, respectiv 196 copii/tineri, 

reprezentând 68% din totalul beneficiarilor din serviciile de îngrijire de tip  rezidențial. 
 

An 
Nr. total 
Copii/tineri 

Nr. copii – grupa de vârstă (ani împliniți) 

< 1 1 - 2 3 - 6 7 - 9 10 - 13 14 - 17 ≥18 ani 

2016 324 1 4 23 23 67 105 101 

2017 325 1 3 25 24 66 101 107 

2018 288  0 1 13 28 50 94 102 

Tabel nr. 1, Structura pe grupe de vârstă a copiilor din serviciile de tip rezidențial 
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Procentul copiilor/tinerilor încadrați în grad de handicap este de 60% din totalul 

beneficiarilor din sistem rezidențial, în cifre reprezentând 171 copii/tineri. Distribuția beneficiarilor 

pe grade de handicap indică o pondere crescută, respectiv 81% în rândul a celor încadrați în 

gradul I, urmat de gradul III, 12% și gradul II, 7%. 
 

Perioada 
Nr. total 

copii/tineri, din 
care: 

Nr. total 
copii/tineri 

încadrați în grad 
de handicap 

grad I grad II grad III 

31.12.2018 228 171 139 12 20 

Tabel nr. 2 Distribuția pe grade de handicap a copiilor/tinerilor din serviciile de îngrijire de tip rezidențial 

Activități desfășurate în cadrul serviciile sociale specializate din cadrul DGASPC 

Bacău 

2.3 Protecția de tip rezidențial în regim de urgență 

Componentă a protecției de tip rezidential, protecția copilului în regim de urgență a 

înregistrat în anul 2017 următoarea evoluție: 

Centrul de Primire în Regim de Urgență 

 68 copii au beneficiat de servicii în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență, 

distribuiți astfel: 18 cazuri din anul 2017 si 50 de cazuri noi înregistrate pe parcursul 

anului 2018: 44 de copii cu Dispoziții de plasament în regim de urgență și 6 copii cu 

Referate de găzduire. La data 31.12.2018 în cadrul CPRU se aflau instituționalizați 

17 copii.   

 Motivele care au stat la baza separării în regim de urgență a copiilor de familia 

naturală/lărgită sunt determinate în principal de acțiuni de abuz fizic și neglijare 

asupra acestora. 

 51 cazuri de copii cu măsură de protecție specială au fost soluționate astfel: 7 

reintegrări în familia naturală; 1 revocare prin efectul legii; 6 copii au fost plasați în 

sistem rezidențial privat; 34 copii plasați la AMP; 2 copii plasați în sistem rezidențial 

public, 1 caz –alte situații.  

Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață 

Pe parcursul anului 2018, 99 de copii în situație de risc au beneficiat de serviciile 

Adăpostului de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață, din care 68 de cazuri înregistrate 

în anul 2018 și 31 de cazuri provin din anul 2017. La data de 31.12.2018 în cadrul Adăpostului 

erau înregistrați 13 de copii.  

 86 cazuri au fost soluționate după cum urmează: 25 de copii au fost reintegrați în 

familie; 3 revocări de măsură prin efectul legii, 1 copil plasat în sistem rezidențial 

public; 52 copii plasați în sistem familial; 4 copii transferați în alte județe, 1 caz alte 

situații.  

 Analizând comparativ datele pentru perioada 2016-2018, constatăm o creștere a 

numărului de copii în situații de risc care au beneficiat de servicii sociale în cadrul 

Adăpostului Morcoveață de la 69 de copii înregistrați în anul 2016 la 80 de copii 

înregistrați în anul 2017 și 99 de copii în anul 2018. 
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În concluzie, din analiza datelor, putem evidenția următoarele aspecte:  

 167 de copii au beneficiat de servicii sociale pe parcursul anului 2018 în cadrul celor 

două alternative rezidețiale de protecție în regim de urgență, respectiv: 68 de copii 

în CPRU și 99 de copii în Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii 

Morcoveață;  

 Din cei 167 de copii, 118 sunt cazuri înregistrate doar în anul 2018, din care 109 ( 

92%) sunt cazuri de copii preluați în regim de urgență direct din familie ( familia 

naturală/lărgită).  

 În perioada 2016-2018, înregistrăm o scădere a numărului de copii care au 

beneficiat de servicii sociale rezidențiale în cadrul CPRU și o creștere a numărului 

de copii care au beneficiat de servicii sociale în cadrul Adăpostului de zi și de noapte 

pentru copiii străzii Morcoveață, așa cum reiese din graficul următor: 

 

 

Grafic nr. 13, Protecția copilului în regim de urgență –alternative rezidențiale 

 

 Pentru 89 de copii din CPRU și Morcoveață s-au instituit măsuri de protecție în 

sistem familial și rezidențial, reprezentând aprox. 37% din intrările în sistemul de 

protecție din anul 2018.  

2.4 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 2018 în subordinea ONG-urilor de pe raza județului Bacău funcționau 21 servicii 

de îngrijire de tip rezidențial asigurând protecție specială unui număr de 263 copii/tineri în 

dificultate. Pe parcursul anului 2018 au intrat în cadrul ONG-urilor  un număr de 19 de copii/tineri 

și au încetat măsurile de protecție socială pentru un număr de 33 copii/tineri, astfel încât la data 

de 31.12.2018 acestea asigurau servicii de protecție specială pentru un număr de 230 copii/tineri.  

2.5 Protecția de tip familial a copilului aflat în dificulate 

Protecția de tip familial a copilului aflat în dificultate este asigurată prin intermediul 

Serviciului de tip familial, Componentă a Centrului pentru Management de caz și Asistență 
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maternală, având ca atribuții principale coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie 

specială desfăşurate în interesul superior al copilului plasat la asistent maternal profesionist, la 

rude până la gradul IV și la familii/ persoane.  

La începutul anului 2018 erau ocrotiți în sistem familial un număr de 1321 copii/tineri din 

care: 

 677 copii cu măsură de protecție specială la asistenți maternali profesioniști 

 406 copii cu măsură de protecție specială la rude până la gradul IV 

 206 copii cu măsură de protecție specială la familii/persoane 

 32 tutelă 

În cifre absolute, în anul 2018 s-a instituit o măsură de protecție specială de tip familial 

pentru un număr de 196 copii în situație de risc, după cum urmează:  

 101 copii din familie ( cazuri noi)  

 95 copii din sistem rezidențial public și privat  

Totodată, pentru 212 copii a încetat/s-a modificat măsura de protecție specială astfel:  

 reintegrare în familie - 35 copii 

 revocare prin efectul legii - 84 copii 

 încredințare în vederea adopției - 19 copii 

 încuviințare în vederea adopției - 15 copii 

 încetare tutelă în condițiile legii - 32 copii 

 instituire tutelă: 4 copii  

 transfer în alte județe - 1 copil 

 deces - 1 copil  

 alte situații: 9 copii  

 modificare măsură de protecție specială în sistem rezidențial (public și privat): 12 

copii  

 

Grafic nr. 14, Dinamica intrări – ieșiri în anul 2018 

La finalul anul 2018, în sistemul de protecție specială de tip familial se aflau un număr de 

1304 copii după cum urmează:  
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Măsura 
protecţie 

Nr. copii 31.12.2016 Nr. copii 31.12.2017 Nr. copii 31.12.2018 

Total, 
din care 

Hot. 
CPC/ 

Sentinţă 

Regim 
urgenţă 

Total, 
din 

care: 

Hot. CPC/ 
Sentinţă 

Regim 
urgenţă 

Total, 
din 

care: 

Hot. 
CPC/ 

Sentinţă 

Regim 
urgenţă 

Plasament la 
rude pană la 

gr. IV 
391 337 54 406 365 41 384 371 13 

Plasament la 
alte familii 

sau persoane 
161 120 41 206 163 43 174 158 16 

Plasament la 
asistent 
maternal 

658 516 142 677 551 126 746 609 137 

Tutela 37 37 0 32 32 0    

TOTAL 1247 1010 237 1321 1.111 210 1304 1.138 166 

Tabel nr. 3, Evoluția numărului de copii ocrotiți prin măsuri de protecție special de tip familial 

 

Grafic nr. 15, Situație comparativă copii în servicii de tip familial în perioada 2016 – 2018 

Din analiza graficului anterior se constată următoarele: 

 Creșterea numărului de copii care beneficiază de o măsură de protecție de tip 

familial, de la 1247 copii/tineri înregistrați la 31.12.2016, la 1304 copii/tineri 

înregistrați în 31.12.2018, creșterea fiind de aprox.4%, în cifre absolute fiind vorba 

de 57 copii/tineri.  

 Scăderea numărului de copii din sistem familial la 31.12.2018 față de finalul anului 

2017, situație ce se explică în special prin încetarea tutelor conform prevederilor 

legale în vigoare și reducerea numărului de copii plasați la rude, familii/persoane cu 

54 de cazuri. 
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 Comparativ cu 31.12.2017 se înregistrează o creștere a numărului de copii aflați în 

plasament la AMP cu 69 de cazuri. 

În acest context, la nivelul populației de copii din sistemul de protecție la 31.12.2018, din 

totalul de 1304 copii plasați în servicii de tip familial, 57% sunt în plasament la AMP, 13% la 

familii/persoane, în timp ce ponderea celor aflați în plasament la rude este de 30%. 

Referitor la distribuția pe grupe de vârstă, valori semnificative se înregistrează pentru 

intervalul de vârstă 14-17 ani ( 384 copii); 10-13 ani (311 copii); 3-6 ani(221 copii) și 7-9 ani (199 

copii), așa cum este prezentat în graficul următor:   

 

 

Grafic nr. 16, Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor din sistem familial 

La 31.12.2018, numărul copiilor din sistem familial încadrați într-un grad de handicap era 

de 200 de copii, reprezentând 15% din numărul total, 81% dintre aceștia fiind în plasament la 

asistent maternal profesionist. 

Rețeaua de asistență maternală 

În ceea ce privește rețeaua de asistență maternală aceasta înregistra la 01.01.2018 un 

număr de 386 asistenți maternali profesioniști la domiciliul cărora beneficiau de măsură de 

protecție un număr de 677 copii, din care 145 erau încadrați în grad de handicap. La 31.12.2018, 

rețeaua de asistenți maternali era formată din 379 asistenți maternali profesioniști la domiciliul 

cărora beneficiau de măsură de protecție un număr de 746 copii, din care 162 erau încadrați într-

un grad de handicap. 

Comparativ cu anul 2016, în anul 2018 se înregistrează o diminuare a numărului de AMP 

cu aproximativ 5%, în timp ce numărul copiilor plasați la AMP înregistrând o creștere cu aprox 

12% față de aceeași perioadă a anului 2016.  

NR. Total beneficiari

<1

1 - 2

3 - 6

7 - 9

10 - 13

14 - 17

≥18

746

21

72

145

130

152

186

40

384

6

3

40

46

120

149

20

174

1

11

36

23

39

49

15

Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor din sistem familial 

Plasament familii / persoane

Plasament rude

AMP



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea a III-a 
Servicii publice 

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

 

238 

2.6 Adopția 

În anul 2018, 40 de copii din sistemul  județean de protecție a copilului au primit șansa de 

a crește într-o familie. Acestora li se adaugă 74 de copii instituționalizați care au devenit liberi la 

adopție. 

 

 
Anul 

2016 2017 2018 

Deschidere procedură adopţie internă 
(copii liberi la adopţie) 

44 23 74 

Familii atestate 46 56 57 

Familii pe lista de aşteptare 56 72 68 

Adopţii finalizate 24 37 42 

Încredinţări în vederea adopţiei 19 33 25 

Copii dezinstituţionalizaţi 43 32 40 

Adopţii în monitorizare 68 79 73 

Tabel nr. 4, Evoluția indicatorilor privind adopția 

Pe parcursul anului 2018 s-au aflat pe rolul instanței cu propunere de deschidere adopții 

un număr de 164 de cazuri/ dosare, din care 86 de cazuri depuse în anul 2018, 78 cazuri rămase 

din semestrul II 2017. 

 Din totalul dosarelor depuse, 74 de copii au devenit adoptabili în perioada raportată, 21 

cazuri sunt în pronunțare, 68 cazuri pe rolul Tribunalului Bacău cu propunerea de deschidere 

procedură adopție și 1 caz respins. 

În anul 2018 un număr de 168 copii au prevăzut în PIP-uri adopția națională, din care 90 

sunt cazuri din 2018 si 78 cazuri rămase în lucru din anul 2017. 

La 31.12.2018 în sistemul de protecție din cadrul DGASPC Bacău sunt înregistrați 79 copii 

liberi la adopție, din care 27 de copii sunt pe ”Profilul copiilor greu adoptabili” ( copii pentru care 

nu s-a identificat o familie timp de 9 luni de zile de la momentul în care au fost declarați adoptabili).  

Principalii factori care influențează acest demers al adopției sunt: 

  vârsta copiilor, așa cum este prezentată în graficul următor:  
 

 

Grafic nr. 17, Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor liberi la adopție 
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 starea de sănătate, respectiv încadrarea în grad de handicap. Astfel, aprox. 37% 

dintre copiii liberi la adopție la 31.12.2018 sunt încadrați într-un grad de handicap: 

 

Grafic nr. 18, Încadrarea în grad de handicap a copiilor liberi la adopție 

Comparativ cu anii anteriori, în anul 2018 înregistrează valori în creștere, următorii 

indicatori:  

 Deschidere procedură adopţie internă: 74 cazuri – copii liberi la adopție 

 Copii dezinstituţionalizaţi: 40 cazuri 

 Adopţii finalizate: 42 cazuri 

 Familii atestate: 57 familii 

2.7 Prevenirea separării copilului de familie 

Pe această componentă, în anul 2018 au continuat intervențiile și proiectele inițiate în anii 

anteriori, după cum urmează:  

 Proiectul „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul 

comunității”; 

 Proiectul „Copiii au dreptul la familie”  implementat în parteneriat cu SERA România; 

 Proiectul „Prevenirea sarcinii nedorite în județul Bacău” implementat în parteneriat 

cu SERA România; 

 Proiectul de prevenire a separării copiilor de familie Hope and Homes for Children 

România - DGASPC Bacău 

Astfel, aproximativ 180 copii din 76 de familii au beneficiat în cadrul parteneriatului cu 

Fundația SERA România – Copiii au dreptul la familie și Fundația Hope and Homes for Children, 

de un pachet de servicii (consiliere, sprijin material, educație, facilitarea accesului la servicii 

medicale, educare pentru îngrijirea copilului și igienizarea spațiului de locuit etc.) urmărind 

eliminarea factorilor de risc pentru menținerea sau reintegrarea copilului în familie, după cum 

urmează:  
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Număr 

solicitări 
Număr familii 
beneficiare 

Număr copii 
beneficiari, 
din care : 

Număr 
cazuri 

prevenire 

Număr caz 
reintegrare 

Alte 
situații 

Proiectul 
”Copiii au dreptul la familie” 

39 cereri 

63  familii din 
care 35 cazuri 

din anii 
anteriori 

139 copii 128 copii 11 copii - 

Proiectul de prevenire a 
separării copiilor de familie 

Hope and Homes for 
Children România-
DGASPC Bacău 

13 cereri 13 familii 41 copii 17 copii 14 copii 
10 

cazuri 

Număr total de beneficiari  76 familii 180 copii 145 copii 25 copii 
10 

copii 

Tabel nr. 4, Beneficiari proiecte de prevenire a separării copilului de familie 

 
În contextul implementării proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii 

integrate la nivelul comunității”, au fost furnizate 78.318  servicii, după cum urmează: 

acompaniere și sprijin – 14.595, consiliere – 20.951, evaluare nevoi - 5.540, informare și orientare 

– 24.965, monitorizare și evaluare – 13.521, referire – 11.488, servicii prioritate zero – 15. De 

asemenea, pe parcursul anului 2018, 37 din cele 38 de comunități în proiect, au aplicat pentru 

microgranturi. Cererile de finanțare s-au adresat unui număr de aproximativ 3.013 copii cu vârste 

cuprinse între 0-17 ani, din totalul de 19.654 copii cu vulnerabilități înregistrați în Aurora și 978 

părinti.  

Cu impact direct asupra prevenirii riscului de separare a copilului de familie prin intervenții 

care vizează prevenirea sarcinii nedorite s-au implementat în anul 2018 activitățile din cadrul 

Proiectului ”Prevenirea sarcinii nedorite în județul Bacău” implementat în parteneriat cu SERA 

România.  

Astfel, în perioada 01.11.2016-31.12.2018, echipa mobilă de prevenire a abandonului prin 

prevenirea sarcinii nedorite a înregistrat următoarele rezultate: 1277 persoane consiliate; 62 
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consilieri de grup; 447 persoane care beneficiază de o metodă contraceptivă (6 sterilete, 207 

prezervative şi 234 pilule);199 consilieri individuale; 263 vizite medici;1659 vizite la domiciliu. 

Modulul Maternal 

Pe parcursul anului 2018 prin intermediul Modulului Maternal s-au furnizat servicii 

specializate de prevenire a separării nou-născutului, respectiv sugarului de mamă, unui număr 

de 28 mame în dificultate cu 39 copii, cu 5 cazuri mai multe decât în anul 2017, conform tabelului 

următor:  
 

01.01.2018-31.12. 
2018 

Cazuri existente la 
începutul lunii 

ianuarie 
Intrări Ieşiri 

Cazuri 
existente la 
sfîrșitul lunii 
decembrie 

Total cazuri 
instrumentate în 

cursul  anului  
2018 

Cupluri 
asistate 

copii 5 34 31 8 39 

mame 4 24 22 6 28 

Cupluri 
monitorizate post 

servicii 
2 14 

11 
 

5 
 

16 
 

Tabel nr. 5, Beneficiari Modulul Maternal în anul 2018 

Din cele 28 de cazuri –mame, 4 mame cu 5 copii provin din anul 2017, iar 24 mame cu 34 

copii au fost admise în anul 2018. Totodată s-au aflat în monitorizare post servicii 16 cazuri.  

Pe parcursul anului 2018 a încetat furnizarea de servicii în cadrul Modulului Maternal 

pentru un număr de 22 mame și copiii acestora(31 copii), astfel: 

 14 mame și copiii acestora (23 de copii) au fost reintegrați în familie; 

 pentru 7 copii a fost necesară instituirea unei măsuri de protecție specială la asistent 

maternal profesionist;  

  7 mame au părăsit Modulul Maternal ca urmare a instituționalizării copiilor;  

 Un cuplu mamă - copil a fost admis în cadrul Asociației Pro-Vita pentru născuți și 

nenăscuți, județul Prahova;  

În termeni de performanță a intervențiilor, obiectivul de prevenire a separării copilului de 

familie s-a atins în procent de 62%.  

2.8. Prevenirea și protecția victimelor violenței în familie 

În anul 2018 s-au oferit servicii de găzduire, acompaniere, asistență de specialitate, 

consiliere psihologică, socială și juridică în cadrul Modulului Artemis, unui număr de 41 victime 

ale violenței domestice (femei) și copiilor acestora (78). 

 

01.01.2018-31.12.2018 

Cazuri 
existente la 
începutul 

lunii ianuarie 

Intrări Ieşiri 

Cazuri 
existente la 

sfârșitul lunii 
decembrie 

Total cazuri 
instrumentate 

în cursul 
anului 2018 

Cupluri 
asistate 

copii 11 68 70 9 78 

mame 6 35 36 5 41 

Tabel nr. 6, Beneficiari Modulul Artemis în anul 2018 

Comparativ cu anii anteriori este evidentă creșterea numărului de cazuri gestionate în anul 

2018 în cadrul Modulului Artemis, după cum urmează: 
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Grafic nr. 19, Beneficiari în Modulul Artemis 2016-2018 

Pe parcursul anului 2018 a încetat furnizarea de servicii în cadrul Modulului Artemis pentru 

număr de 36 mame și copiii acestora (70 copii), astfel: 

 Reintegrare în familie – 43 copii și mamele acestora 

 Reintegrare în familie cu ordin de protecție – 4 copii și mamele acestora  

 Reintegrare socială – 23 copii și mamele acestora 

Specialiștii din cadrul Compartimentului pentru prevenire și combatere a violenței 

domestice au gestionat în anul 2018 un număr de 74 cazuri de violență în familie (victime 

femei), mai mult cu 20 de cazuri față de anul 2017. Beneficiari au fost și 205 de copii, victime 

colaterale în situațiile de violență în familie.  

Servicii asigurate victimelor violenței în familie și copiilor acestora:  

 consiliere primară = 74 cazuri; 

 consiliere socială = 72 cazuri; 

 consiliere psihologică = 45 cazuri; 

 consiliere juridică = 67 cazuri; 

 mediere =34 cazuri; 

 asistență socială =72 cazuri; 

Demersuri legale inițiate sau retrase de către victimele violenței în familie, în 

perioada raportată: 

 certificat medico-legal = 15 cazuri; dintre care: 15 inițiate, 0 retrase; 

 plângere la poliție = 52 cazuri dintre care: 52 inițiate, 27 retrase; 

 plângere penală = 21 cazuri dintre care: 21 inițiate, 7 retrase; 

 obținere ordin de protecție = 14 cazuri dintre care: 14 inițiate, 4 retrase; 

 evacuare agresor = 7 cazuri dintre care: 7 inițiate, 1 retras; 

 încredințare minor = 13 cazuri dintre care: 13 inițiate, 1 retras; 

 introducere acțiune de divorț = 17 cazuri dintre care: 17 inițiate, 8 retrase; 

 solicitare/majorare pensie de întreținere = 1 caz dintre care: 1 inițiat, 0 retras. 

Risc asociat cazului de violență în familie, în perioada raportată: 

 consum excesiv de alcool = 20 cazuri; 

2016

2017

2018

28

27

41

63

51

78

Beneficiari Modul Artemis 2016-2018 

Copii

Mame
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 antecedente penale = 4 cazuri; 

 boli neuropsihice = 4 cazuri; 

 condiții precare de viață = 33 cazuri; 

 violență în copilărie în familia de origine = 36 cazuri; 

 izolare de familie și prieteni = 19 cazuri. 

Totodată au fost furnizate servicii sociale și unui număr de 74 de agresori, după cum 

urmează:  

 Consiliere psihologică – 6 cazuri;  

 Consiliere pentru reinserție socială și ocupațională- 7 cazuri;  

 Consiliere juridică- 32 cazuri;  

 Consiliere și mediere familială- 33 cazuri;  

 Facilitare acces tratamente – 3 cazuri 

Factori de risc ai agresorului familial, în perioada raportată:  

 consum excesiv de alcool -59 cazuri;  

 antecedente penale = 6 cazuri; 

 boli neuropsihice = 1 caz; 

 condiții precare de viață = 33 cazuri; 

 violență în copilărie în familia de origine = 40 cazuri; 

 izolare de familie și prieteni = 3 cazuri. 

2.9 Evaluarea și recuperarea copilului cu dizabilități 

La data de 31.12.2018, în evidența RENPH în județul Bacău erau înregistrați 2022 copii 

încadrați într-un grad de handicap (371 copii cu handicap în sistemul de protecție specială și 1651 

copii cu handicap în familie), cu 60 de cazuri mai mult față de aceeași dată a anului 2017. 

În perioada raportată s-au emis certificate de încadrare în grad de handicap pentru un 

număr de 262 copii, cazuri noi și au fost reevaluate 1314 cazuri. Se constată o creștere cu aprox. 

8% a numărului de certificate de încadrare în grad de handicap, cazuri noi, de la 242 cazuri 

înregistrate în anul 2017, la 262 cazuri noi în anul 2018. 
 

 

Număr total copii încadrați în grad de handicap 

Cazuri noi

Cazuri reevaluate

1962

242

1720

2022

262

1314

Copii încadrați în grad de handicap 2017-2018

2017

2018
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Grafic nr. 19, Copii încadrați într-un grad de handicap 2017-2018 

Conform datelor înregistrate în RENPH (Registrul Electronic Național al Persoanelor cu 

Handicap) la 31.12.2018, 74% dintre copii cu dizabilități cu încadrați în Gr. I de handicap, 16% 

sunt încadrați în Gr.III, 9 % în Gr.II și 1% în Gr.IV.  

 

Grafic nr. 20, Distribuția pe grade de handicap a copiilor cu dizabilități la 31.12.2018 

De asemenea, în ceea ce privește distribuția pe tipuri de handicap, procentaje 

semnificative înregistrează copiii cu handicap asociat (26%); handicap mental (23%) și handicap 

psihic (22%).  

 

 

Grafic nr. 21 Distribuția pe tipuri de handicap a copiilor cu dizabilități la 31.12.2018 

1503, 74%

188, 9%

319, 
16%

12, 1%
Distribuția pe grade de handicap a copiilor cu handicap 

Gr.I

Gr.II

Gr.III

Gr.IV

fizic, 69, 3%

Somatic , 331, 16%

Auditiv , 71, 4%

Vizual , 86, 4%

Mental, 455, 23%
Psihic, 436, 22%

Asociat, 519, 26%

HIV/SIDA, 6, 0%

Boli rare , 46, 2%
Surdomutitate , 3, 

0%

Distribuția  pe tip de handicap a copiilor cu dizabilități la 31.12.2018 

fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat HIV/SIDA Boli rare Surdomutitate
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Totodată, aproximativ 82% (1651 copii) dintre copiii cu dizabilități se află în familie, în 

comunitățile județului Bacău, pentru fiecare dintre acești copii fiind necesare fie servicii de sprijin, 

fie servicii de recuperare/terapie de sprijin/curriculum adaptat etc. 

Servicii de recuperare destinate copilului cu dizabilități și familiilor acestora 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a furnizat pe parcursul 

anului 2018 servicii specializate (recuperare, terapie pentru copil și familie, grupuri de suport etc.) 

pentru 470 copii cu dizabilități (aproximativ 23% din numărul total de copii cu dizabilități).  
 

 

Grafic nr. 22 Copii beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de DGASPC Bacău  

Unitate mobilă de intervenție la domiciliu 

În perioada raportată echipele mobile au furnizat servicii unui număr de 112 copii cu 

dizabilități aflați în îngrijirea familiei naturale/lărgite din 40 de comunități din județul Bacău. La 

data de 31.12.2017 în baza de date a Unității mobile de intervenție la domiciliu erau înregistrați 

78 copii. 

Cele 3 echipe mobile au intervenit în 40 de comunități active din cele 85  de comunități 

din județul Bacău cu care s-au încheiat convenții de colaborare în anul 2018 din județul Bacău, 

după cum urmează: 

 Echipa Podu Turcului (37 de cazuri) a desfăşurat activităţi de colaborare cu 11 

primării din totalul celor 30, cu care s-au încheiat convenţii de colaborare, în anul 

2018. Primăriile active: Traian, Secuieni, Pînceşti, Lipova, Horgeşti, Gioseni, 

Corbasca, Răchitoasa, Coloneşti, Podu Turcului şi Negri şi-au arătat disponibilitatea 

în sprijinirea echipei în vederea realizării activităţilor propuse.  

 Echipa Onești (30 de cazuri) a desfăşurat activităţi de colaborare cu 10 primării 

din totalul celor 31 cu care s-au încheiat convenţii de colaborare. Primăriile active: 

Coțofănești, Ștefan cel Mare, Strugari, Gura Văii, Urechești, Sănduleni, Berești 

Tazlău, Luizi Călugăra, Helegiu, Filipești. 

C.S.S. “Alexandra” 
Onesti -Centrul de 
recuperare pentru 

copilul cu 
dizabilitati 

C.S.S."Ghiocelul" -
Centrul de

recuperare pentru
copilul cu
dizabilitati

C.S.S."Ghiocelul"-
Unitatea Mobila
de Interventie la

Domiciliu

C.S.S."Ghiocelul"-
Compartimentul

de consiliere
pentru persoanele

cu TSA

158 163

136

91

156
171

98
110
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130
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Copii beneficiari ai serviciilor  de recuperare din cadrul DGASPC Bacău
2016-2018
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 Echipa Comăneşti (45 de cazuri) a desfăşurat activităţi de colaborare cu 19 

primării din totalul celor 24 cu care s-au încheiat convenții de colaborare, acestea 

fiind: Asău, Agăş, Brusturoasa, Ghimeş Făget, Buciumi, Mănăstirea Caşin, Cașin, 

Tg. Trotuş, Zemeş, Bogdăneşti, Pîrgăreşti, Balcani, Solonţ, Comăneşti, Dărmăneşti, 

Dofteana, Slănic Moldova, Poduri, Oituz. 
 

 

Servicii sociale/intervenții furnizate beneficiarilor de către echipele mobile de 

intervenție la domiciliu în anul 2018 

Dimenisiunea socială a intervenției: 

 112 intervenţii de consiliere socială şi sprijin privind depăşirea situaţiilor de criză; 

 112 şedinţe de informare/ îndrumare privind  obţinerea drepturilor şi serviciile 

sociale; 

 55 şedinţe de mediere între familii şi instituţii/ servicii. 

 53 de familii au beneficiat de consiliere socială privind integrarea/ reintegrarea 

copilului într-o formă de învățământ 

Dimensiunea psihologică: 

 140 de cazuri au beneficiat de şedinţe de consiliere psihologică copii/părinţi; 

 125 de cazuri au beneficiat de şedinţe de stimulare cognitivă şi a limbajului; 

 57 de cazuri au beneficiat de şedinţe de stimulare senzorială; 

 63 de cazuri au beneficiat de şedinţe de optimizare şi dezvoltare personală. 

Kinetoterapie: 

 15 cazuri au beneficiat de şedinţe de educare neuromotorie; 

 8 cazuri au beneficiat de şedinţe privind dobândirea unor deprinderi motrice de 

bază; 

 12 cazuri au beneficiat de şedinţe de îmbunătăţire a calităţii motrice de bază; 
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 15 cazuri au beneficiat de şedinţe de educare psihomotrică; 

 7 cazuri au beneficiat de şedinţe de consiliere privind dobândirea unei aparaturi 

ortopedice/protezare; 

 14 cazuri au beneficiat de şedinţe de consiliere/îndrumare către centre specializate. 

Dimensiunea medicală: 

 22 de cazuri au beneficiat de şedinţe de informare și consiliere a familiei cu privire 

la tehnici şi modalităţi de creştere a abilităţilor de autoservire a copilului în vederea 

scăderii gradului de dependență; 

 17 cazuri au beneficiat de şedinţe cu privire la importanţa menținerii igienei 

personale a copilului și a locuinței; 

 25 de cazuri au beneficiat de şedinţe cu privire la importanța menținerii unui regim 

alimentar echilibrat specific vârstei și diagnosticului; 

 43 de cazuri au beneficiat de şedinţe cu privire la importanţa realizării 

evaluărilor/reevaluărilor medicale periodice, precum și respectarea indicațiilor 

primite de la medicul specialist și administrarea tratamentului recomandat 

Dimensiunea educațională –grupuri de suport  

Specialiștii din cadrul echipelor mobile au organizat și facilitat 3 întâlniri ale grupurilor de 

suport la care au participat 30 părinți/reprezentanți legali ai copiilor cu dizabilități.  

Alte tipuri de intervenții și rezultatele obținute: 

 Integrare/reintegrare într-o formă de învăţământ specifică diagnosticului copilului: 

42 de cazuri; 

 informare pentru integrarea în centre de recuperare specifică: 49 de cazuri; 

 îndrumare către centre medicale-staţiuni balneo-climaterice pentru 

investigaţii-tratament: 41 de cazuri; 

 îndrumare în vederea achiziţionării de echipamente medicale specifice 

diagnosticului: 15 cazuri; 

 îndrumare în vederea obţinerii orientării şcolare cu curriculum adaptat/ şcolarizare 

la domiciliu: 54 de cazuri; 

 mediere între familiile beneficiare în vederea oferirii reciproce de suport 

informaţional şi emoţional: 23 de cazuri; 

 mediere între familii şi autorităţile locale în vederea aplanării conflictelor şi 

dobândirea drepturilor aferente: 21 de cazuri; 

 mediere între familii şi autorităţile locale în vederea facilitării accesului copilului la 

servicii specializate (transport gratuit cu mijloacele de transport interurbane în 

sistem privat): 7 cazuri; 

 mediere între familii şi instituţiile de învăţământ, urmărind respectarea 

recomandărilor comisiei de orientare şcolară, adaptarea programei şcolare, gradul 

de adaptabilitate a copilului la cerinţele programei şcolare: 28 de cazuri; 

 dobândirea unui sprijin financiar pentru depăşirea situaţiei de criză: 19 cazuri; 

 dobândirea drepturilor aferente gradului: buget complementar 45 de cazuri; alocaţie 

dublă –10 cazuri; legitimaţie de transport urban şi interurban -14 cazuri; rovignetă – 
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10 cazuri; transport cu ambulanţa: 16 cazuri; indemnizaţie pentru copilul încadrat în 

grad de handicap: 8 cazuri; angajarea unui asistent personal pentru copilul cu 

dizabilităţi: 6 cazuri; scutire de la taxe şi impozite: 10 cazuri; alocaţie hrană şi 

cazarmament pentru copiii cu CES din învăţământul de masă: 25 de cazuri; card 

parcare: 2 cazuri; card european: 3 cazuri; credit bancar: 1 caz. 

Centre de recuperare pentru copilul cu dizabilități 

În anul 2018 un număr de 327 copii/tineri și părinții acestora au beneficiat de servicii de 

îngrijire de zi, terapie educațională, abilitare/reabilitare, recreere, socializare, consiliere, 

dezvoltarea deprinderilor de viață, orientare școlară și profesională, educare pentru părinți sau 

reprezentanții legali prin intermediul celor două centre de recuperare pentru copilul cu dizabilități 

din structura CSS Ghiocelul Bacău (130 beneficiari) și CSS Alexandra Onești (156 beneficiari). 
 

 

Grafic nr. 23 Copii beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de DGASPC Bacău 

Compartimentul de consiliere pentru persoanele cu tulburări de spectru autist 

Pe parcursul anului 2018, 106 copii și părinții/reprezentanții legali ai acestora au beneficiat 

de serviciile oferite în cadrul Compartimentului TSA. 

2.10 Servicii non-rezidențiale asigurate copiilor în situații de risc 

2.10.1 Centrul pentru Intervenție în Regim de Urgență pentru copilul abuzat, neglijat, 

exploatat și părăsit în unitățile sanitare –Telefonul Copilului „983” 

Pe parcursul anului 2018 pe această componentă au fost instrumentate 733 sesizări 

privind copii aflați în situații de risc, cu următoarea tipologie: 
 

Tipologie Total cazuri  Urban  Rural  

Abuz fizic  92 18 74 

Abuz emoțional  32 7 25 

Abuz sexual  27 5 22 

Neglijare  444 111 333 

Exploatare prin muncă  11 2 9 

Copii părăsiți în unitățile sanitare 4 3 1 

Competența altui serviciu  70 26 44 

Alte situații  53 25 28 

Total cazuri  733 197 536 

Tabel nr. 7 Tipologia sesizărilor în anul 2018 

2016

2017

2018
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156
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171

130
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Copii beneficiari  ai Centrelor de recuperare
din cadrul DGASPC Bacău 
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C.S.S."Ghiocelul" -Centrul de
recuperare pentru copilul cu
dizabilitati

C.S.S. “Alexandra” Onesti -
Centrul de recuperare pentru 
copilul cu dizabilitati 
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Analizând tipologia cazurilor instrumentate, cele mai frecvente situații investigate/evaluate 

și care au necesitat intervenție au fost cele de abuz și neglijare a copilului –595 cazuri, 

reprezentând 81% din totalul sesizărilor înstrumentate.  

Referitor la mediul de proveniență, în ceea ce privește cazurile de abuz și  neglijare, datele 

indică un procent mai mare al cazurilor din mediul rural ( 76%), iar cea mai afectată grupă de 

vârstă este cea cuprinsă în intervalul 3-6 ani cu un procent  de 28% din totalul cazurilor.  

Echipa mobilă a Centrului 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 214 deplasări în teren în comunitățile 

județului Bacău.  

Din totalul de 733 cazuri instrumentate în cursul anului 2018, 115 copii au fost preluați în 

sistemul de protecție specială în regim de urgență.  

2.10.2. Alternative non –rezidențiale destinate copilului străzii 

Pe parcursul anului 2018, specialiștii din cadrul Compartimentului de coordonare și 

informare pentru copilul străzii au gestionat un număr de 88 cazuri cu 53 de cazuri mai mult decât 

în anul 2017.  

În anul 2018 s-a dezvoltat activitatea de „lucru stradal” fiind realizate 65 de plasări în zonele 

municipiului Bacău cunoscute ca areal de activitate intensă în ceea ce privește cerșetoria. Ca 

urmare a acestor deplasări, au fost identificați 14 copii care au beneficiat de serviciile Adăpostului 

„Morcoveață”. În scopul eficientizării intervențiilor pe componenta de prevenire și combatere a 

actelor de cerșetorie, în anul 2018 s-au realizat activitățile planificate în „Planul de colaborare 

pentru prevenirea și combaterea actelor de cerșetorie pe raza municipiului Bacău” și s-au 

organizat și derulat o serie de acțiuni în cadrul comunității, după cum urmează:  

 Campanie de sensibilizare a comunității – „Atitudinea ta față de fenomenul 

cerșetoriei poate face diferența” cu scopul de informare și conștientizare a 

comunității cu asupra riscurilor la care sunt expuși copiii care cerșesc; campania 

s-a derulat timp de 4 luni și a implicat în activități 90 de copii, 16 adulți/părinți și 10 

specialiști.  

 Campania „19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și 

tinerilor” în parteneriat cu Fundația Internațională a Comunităților Educative (FICE) 

România și în colaborare cu mai multe școli și primării din județul Bacău. Campania 

s-a derulat în perioada 1-19 noiembrie 2019 și a implicat în activități 95 copii din 

mediul urban, 293 copii din mediul rural, 10 părinți 15 specialiști, 5 cadre didactice, 

6 reprezentanți ai APL-urilor. 

 Acțiuni de informare cu 30 de voluntari și 6 specialiști din cadrul ONG-ului YANA ; 

 Acțiuni de informare la Școala „Constantin Platon” din municipiul Bacău la care au 

participat 99 copii. 

2.10.3. 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 2018 au fost gestionate 

114 cazuri, asigurându-se accesul la servicii sociale și intervenții specializate după cum urmează:  
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 consiliere socială- 65 cazuri: s-au oferit servicii de consiliere individuală și pentru 

membrii familiei naturale și lărgite, în scopul obținerii actelor de stare civilă, al 

identificării unui loc de muncă, al relaționării cu autoritățile publice locale dar și cu 

membrii comunității care au oferit suport beneficiariarilor. 

 consiliere juridică – 65 cazuri: s-au oferit servicii de consultanță și consiliere juridică, 

în scopul respectării drepturilor copiilor; beneficiarii au fost acompaniați în fața 

instanțelor de judecată, s-a oferit suport juridic familiilor acelor copii aflați neînsoțiți 

pe teritoriul altor state; victimele traficului intern și extern de persoane au beneficiat 

de sprijin juridic direct, în funcție de nevoile identificate în timpul evaluărilor; 

 consiliere psihologică – 65 de cazuri (minori și adulți) - este un serviciu accesat, 

după evaluarea psihologică a beneficiarilor și identificarea problemelor, în funcție 

de nevoile acestora;  

 asistarea minorilor în etapele de audiere a acestora de către reprezentanții 

poliției/procuratură/parchet - 20 minori au fost asistați în timpul audierilor în procesul 

de urmărire penală.  

Echipa Compartimentului a organizat în anul 2018 o serie de acțiuni de informare și 

conștientizare a comunității cu privire la problematica beneficiarilor. 

 Cu ocazia „Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane” s-au desfășurat 

2 acțiuni pe linia prevenirii traficului la care au participat 70 de elevi, 200 de studenți 

și 5 cadre didactice; 

 Acțiune de informare la Școala Generală Stănișești la care au participat 60 de copii; 

 Cu ocazia Zilei Mondiale a Luptei împotriva Exploatării Sexuale au participat 75 de 

elevi la Liceul ”Anghel Saligny” din mun. Bacău ; 

 Acțiune de informare la Școala ”Constantin Platon” la care au participat 22 de copii. 

2.10.4. Alternative non –rezidențiale destinate copilului care a săvârșit fapte penale 

și nu răspunde penal 

Copiii care încalcă legea provin din familii social vulnerabile, familii dezorganizate, familii 

care neglijează copiii, familii numeroase, familii în care părinţii sunt consumatori de  alcool, familii 

ce utilizează metode brutale de educaţie sau disciplineaza violent propriii copii, părinţi cu 

antecedente penale, familii monoparentale sau cu părinţi şomeri, majoritatea dependenți de 

servicii sociale pe termen lung. Prevenirea delincvenţei juvenile cere eforturi din partea fiecărei 

comunități, pentru ca aceasta să asigure o dezvoltare armonioasă a minorilor, cu respect pentru 

propria personalitate încă din copilărie. 

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, 179 de cazuri ce au avut ca și problematică minorii care au comis fapte 

penale, dar nu răspund penal, asigurând următoarele tipuri de intervenții:  

 Monitorizarea/reevaluarea în teren a cazurilor active care au făcut obiectul 

evaluărilor inițiale și oferirii de servicii de specialitate : 55 cazuri;  

 Consiliere socială - s-au oferit servicii de consiliere individuală și pentru membrii 

familiei naturale și lărgite, în scopul obținerii actelor de stare civilă, al identificării 

unui loc de muncă, al relaționării cu autoritățile publice locale, dar și cu membrii 

comunității care au oferit suport/ sprijini beneficiarilor: 55 cazuri;  
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 Consiliere juridică – s-au oferit servicii de consultanță și consiliere juridică, în 

scopul respectării drepturilor beneficiarilor, s-a oferit suport juridic familiilor acelor 

copii în funcție de nevoile identificate în timpul evaluărilor: 55 cazuri;  

 Consiliere psihologică (minori și adulți) - este un serviciu accesat, după evaluarea 

psihologică a beneficiarilor și identificarea problemelor, în funcție de nevoile 

acestora: 55 cazuri;  

 Asistarea minorilor în etapele de audiere a acestora de către reprezentanții 

poliției/procuratură/parchet: 75 de minori au fost asistați în timpul audierilor. 

Specialiștii din cadrul Compartimentului apreciază ca progrese în anul 2018: crearea și 

buna functionare a activității de audiere a copilului-victimă și copilului agresor, în contextul 

modificării Codului de procedură penală; existența unei proceduri de lucru apreciată de 

colaboratori, care acoperă etapele de intervenție, în astfel de situații. 

Activitatea Echipei intersectoriale locale (EIL)1 

 Conceperea, derularea și participarea la Campania: „Atitudinea față de fenomenul 

cerșetoriei poate face diferența”; 

 Acțiuni de informare și conștientizare a copiilor din școli și licee din județ cu 

privire la problematica traficului de persoane și consecințele acestora - 

întâlniri cu elevi din Bacău; 

 Acțiuni de informare și conștientizare a beneficiarilor din cadrul alternativelor de 

urgență cu privire la drepturile acestora, formarea abilităților de igienă personală, 

cunoștințe de educație sexuală-4 actiuni, în colaborare cu specialiști ai instituției și 

persoanele de referință ale copiilor beneficiari; 

 Acțiuni de informare și conștientizare a personalului care lucrează în domeniul 

asistenței sociale de la nivelul autorităților publice locale-2 întâlniri; 

 2 noiembrie 2018 – Cercul Compasiunii – acțiune destinată memoriei copiilor 

decedați, ca urmare a abuzurilor; reprezentanți ai E.I.L. au participat , alături de alți 

specialiști la crearea unei Inimi - simbol din candele luminoase și obiecte decorative 

colorate de ei; 

 Participare la derularea Campaniei: „19 zile de prevenire a abuzurilor și 

violențelor asupra copiilor și tinerilor ” - 5 acțiuni derulate în Școala Gimnazială 

„Constantin Platon”, Școala Gimnazială Gîrleni, Școala Gimnazială Pîrjol, Școala 

Gimnazială Lipova și Școala Gimnazială Colonești, în colaborare cu alți specialiști 

în domeniu.  

2.11 Servicii de asistență și sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu dizabilități 

sau cerințe educative specială 

Această categorie de servicii este asigurată la nivelul D.G.A.S.P.C. Bacău de către Centrul 

Multifuncțional pentru tineri în dificultate înființat conform Hotărârii nr.195/28.12.2016.  

                                            
1 EIL a fost reînființată prin HCJ nr.86/30.06.2015 cu scopul de a asigura un mecansim intersectorial de 

cooperare eficient în domeniul prevenirii și combarerii violenței asupra copilului, exploatării prin muncă, a traficului 

de copii și a violenței în familie.  
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Centrul Multifuncțional pentru tineri în dificultate a preluat proiecte și activități importante 

implementate de către D.G.A.S.P.C. Bacău, destinate tinerilor aflați în dificultate și care presupun 

pregătire și formare de deprinderi necesare integrării socio-profesionale, după cum urmează:  

 Proiect „Învăț, știu, pot!” - Atelier de formare în meseria de hair stylist; 

 Proiect ”Centrul de resurse pentru tineri în situație de risc;  

 Compartimentul pentru formarea de deprinderi de viață independentă;  

Pe parcursul anului 2018 prin intermediul C.M.D.I.T. s-au asigurat tinerilor în dificultate și 

cu nevoi speciale, servicii de găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau 

integrării familial și socio-profesionale, după cum urmează:  

 32 tineri au beneficiat de servicii de găzduire și îngrijire;  

 26 tineri au fost integrați profesional;  

 3 tineri au beneficiat de sprijin pentru obținerea unei locuințe;  

 16 tineri au accesat un curs de calificare/recalificare;  

 77 tineri au participat la 6 ateliere tematice în vederea integrării/reintegrării sociale 

și Dezvoltare personală/orientare vocațională  

 7 grupuri de suport cu participarea a 74 tineri;  

 7 tineri aflați în proces de monitorizare post-integratorie;  

 73 părinți/reprezentanți legali au primit servicii de suport cu scopul conștientizării  

nevoii de educație și susținere a tinerilor;  

 219 tineri între 16-29 ani, aflați în dificultate din mediul rural, identificați și înregistrați 

pe platforma web;  

 pentru 193 tineri din cei 219 s-a procedat la evaluarea psihologică a aptitudinilor 

vocaționale ale acestora, la consilierea și orientarea în carieră. 

În anul 2017, un număr de 5 tineri au beneficiat de sprijin financiar și material oferit de 

către Fundația H.H.C. România, facilitându-se astfel procesul de tranziție către viața 

independentă, integrarea pe piața muncii și continuarea studiilor.  

2.12 Activitatea Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului 

În anul 2018, Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului înregistrat următorii 

indicatori de rezultat:  

- 1476 cereri de evaluare în vederea încadrării în grad de handicap și programarea pentru 

evaluare și dosare pregătite pentru evaluare complexă; 

- 1576 dosare preluate de la S.E.C.C.D., după evaluarea complexă, prelucrate 

înprogramul D-smart, prezentate spre analiză C.P.C. și introduse în C.M.T.I.S.;  

- 1576 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 activității 

Comisiei pentru Protecția Copilului.  

Comisia pentru Protecția Copilului Bacău a analizat un număr de 1576 dosare de încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap și a adoptat 402 hotărâri (38 hotărâri pentru cazurile 

noi care au necesitat instituirea unei măsuri de protecție, 20 hotărâri de înocuire măsură de 

protecție, 88 hotarâri de menținere a măsurii de plasament până la finalizarea studiilor sau până 

la integrarea socio-profesională, 13 hotărâri de încetare a măsurii de protecție prin reintegrare în 
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familie, 99 hotărâri de încetare a măsurii de plasament prin efectul legii, 59 hotărâri de atestare 

A.M.P., 136 hotărâri de reatestare A.M.P., 3 hotărâri de retragere a atestatului de asistent 

maternal profesionist, 3 hotărâri de modificare hotărâre atestare, 1 hotărâre respingere prealabilă 

împotriva unei hotărâri de retragere atestat AMP.  

3. Evoluția indicatorilor referitori la serviciile pentru protecția persoanelor adulte în 

dificultate 

3.1 Protecția de tip rezidențial a persoanelor adulte (persoane cu dizabilități și 

persoane vârstnice) 

În anul 2018, în subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău au funcționat 19 servicii de îngrijire de tip 

rezidențial, din care 18 servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilități și 1 centru destinat 

persoanelor vârstnice, în cadrul cărora s-au acordat servicii unui număr de 878 persoane adulte 

în dificultate (cu și fără dizabilități).  

La data de 31.12.2018, în sistemul de protecție de tip rezidențial a persoanelor adulte erau 

instituționalizate 835 persoane, în scădere cu 5% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016. 

De altfel, în perioada 2016 – 2018 se menține un trend descendent în ceea ce privește numărul 

persoanelor instituționalizate. 
 

Nr. crt. Denumirea serviciului 
Nr. beneficiari 

31.12.2016 
Nr. beneficiari 

31.12.2017 
Nr. beneficiari 

31.12.2018 

1. C.I.T.O. Miorița Parincea 36 36 35 

2 C.R.R.P.H. Ungureni 82 64 64 

3. C.R.R.N. Răcăciuni 231 229 203 

4. C.R.R.N. Dărmănești 76 77 78 

5. C.I.A.P.V. Răchitoasa 80 76 78 

6. C.I.A.P.D. Comănești 48 44 43 

7. C.R.R.P.H. Comănești 111 133 122 

8. C.I.A.P.D. C. Negri Tg. Ocna 47 44 42 

9. C.R.R.P.D. Tg. Ocna 48 41 42 

10. C.R.R.RP.D. Condorul Bacău 49 47 47 

11. LP Saturn Filipești - 6 6 

12. LP Luna Filipești - 5 6 

13. LP Neptun Filipești - 6 6 

14. LP Jupiter Filipești - 6 6 

11. CIA  Filipești - 0 17 

12. C.R.R.N. Pietricica Comănești Casa Ghiocelul - 11 11 

13. C.R.R.N. Pietricica Comănești Casa Pietricica - 10 11 

14. C.R.R.N. Pietricica Comănești Casa Poduri - 11 11 

15. C.R.R.N. Pietricica Comănești Casa Bradul - 7 7 

TOTAL 877 853 835 

Tabel nr. 8 Evoluția numărului de persoane adulte instituționalizate în perioada 31.12.2016-31.12.2018 

Din totalul de 835 persoane instituționalizate, 768 sunt persoane adulte încadrate într-un 

grad de handicap și 67 sunt persoane nu au certificat de persoană cu handicap, după cum reiese 

din tabelul următor: 
 

Nr. crt. Denumirea serviciului Cu certificat de handicap Fără certificat de handicap Total 

1. C.I.T.O. Miorița Parincea 35 0 35 

2 C.R.R.P.H. Ungureni 64 0 64 

3. C.R.R.N. Răcăciuni 188 15 203 
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Nr. crt. Denumirea serviciului Cu certificat de handicap Fără certificat de handicap Total 

4. C.R.R.N. Dărmănești 74 4 78 

5. C.I.A.P.V. Răchitoasa 32 46 78 

6. C.I.A.P.D. Comănești 43 0 43 

7. C.R.R.P.H. Comănești 120 2 122 

8. C.I.A.P.D. C. Negri Tg. Ocna 42 0 42 

9. C.R.R.P.D. Tg. Ocna 42 0 42 

10. C.R.R.RP.D. Condorul Bacău 47 0 47 

11. LP Saturn Filipești 6 0 6 

12. LP Luna Filipești 6 0 6 

13. LP Neptun Filipești 6 0 6 

14. LP Jupiter Filipești 6 0 6 

11. CIA  Filipești 17 0 17 

12. 
C.R.R.N. Pietricica Comănești 
Casa Ghiocelul 

11 0 11 

13. 
C.R.R.N. Pietricica Comănești 
Casa Pietricica 

11 0 11 

14. 
C.R.R.N. Pietricica Comănești 
Casa Poduri 

11 0 11 

15. 
C.R.R.N. Pietricica Comănești 
Casa Bradul 

7 0 7 

TOTAL 768 67 835 

Tabel nr. 9, Distribuția persoane instituționalizate cu certificat și fără certificat de încadrare în grad de handicap, 
31.12.2018 

În funcție de tipologia handicapului, predomină handicapul mintal (472 beneficiari), urmat 

îndeaproape de handicapul psihic (210 beneficiari). 
 

 

Grafic nr. 24 Distribuția persoanelor cu handicap pe tipuri de handicap 

În ceea ce privește distribuția beneficiarilor pe grupe de vârstă în anul 2018 cea mai mare 

pondere înregistrată în rândul beneficiarilor din centrele rezidențiale o dețin bărbații din grupa de 

vârstă 45 – 49 de ani. Structura pe sexe indică faptul că populația masculină este în procent 53% 

iar populației feminină în procent de 45% în totalul populației din centre. 
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Grafic nr. 25, Distribuția beneficiarilor din centre pe grupe de vârstă și sexe 

În funcție de tipul serviciului rezidențial se înregistrează următoarea distribuție a 

beneficiarilor:  

 

Grafic nr. 26, Distribuția beneficiarilor în funcție de tipul serviciu rezidențial 

În ceea ce privește distribuția beneficiarilor după județul de proveniență la 31.12.2018 din 

totalul de 835 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate cea mai mare pondere o dețin 

beneficiarii cu domiciliul în județul Bacău, respectiv 702 persoane, în timp ce 133 beneficiari au 

domiciliul în alte județe.  

Pe parcursul anului 2018 au fost analizate 62 de solicitări de instituționalizare (19 în 

asteptare din anul 2017 și 43 cereri primite în anul 2018) din care: 26 dintre acestea au primit 

aviz favorabil, 12 solicitări soluționate prin oferirea de alternative și 24 solicitări au fost respinse.  

Prin urmare, în anul 2018 au intrat în sistemul de protecție specială un număr de 25 

persoane cu dizabilități din familie și o persoană din sistemul de protecție a copilului.  
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Din cele 25 persoane intrate în sistem din familie, 19 sunt încadrate în grad de handicap, 

iar 6 cazuri sunt persoane vârstnice.  

Referitor la dinamica sistemului de protecție special, în anul 2018 au încetat măsurile de 

protecție pentru un număr de 44 beneficiari, după cum urmează:  

 7 persoane au fost reintegrate în familia naturală, ceea ce reprezintă 16% din totalul 

persoanelor care au ieșit din sistemul de protecție; 

 36 persoane au decedat, reprezentând 82% din totalul persoanelor care au ieșit din 

sistemul de protecție; 

 1 persoană transfer în județul de domiciliu.  

 

 

Grafic nr. 27, Dinamica numărului persoanelor instituționalizate în anul 2018 

Elaborare Planuri de restructurare și reorganizare a centrelor rezidențiale 

În perioada raportată, au fost elaborate și transmise la A.N.P.D. pentru avizare planurile 

de restructurare și planurile de reorganizare a serviciilor sociale de tip rezidențial, după cum 

urmează  

 7 Planuri de restructurare elaborate conform Metodologiei de elaborare a planului 

de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap 

Anexă la Decizia Președintelui ANPD nr. 878/30.10.2018; 

 8 Planuri de reorganizare (Note de fundamentare și Fișa centrului) elaborate 

conform Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele 

adulte cu handicap aprobată prin Decizia nr. 877/30.10.2018 a Președintelui 

A.N.P.D.  

3.2 Promovarea imaginii persoanei cu dizabilități 

Expoziția cu vânzare „Cel mai frumos ou de Paște” , ediția a X-a. Eveniment organizat 

în Piațeta Tricolorului din Bacău cu ocazia Sărbătorilor Pascale cu participare și implicarea 
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Intrări din familie

Intrare din sistemul  protecție a  copilului
Reintegrare în familie

Transfer în alt judet
Decese

Beneficiari la sfarsitul anului 2018

835

25

1

7
1

36

835
Dinamica numărului de beneficiari
în  sistemul de protecție specială
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beneficiarilor serviciilor sociale - copii, vârstnici și adulți cu dizabilități - din subordinea 

D.G.A.S.P.C. Bacău (17 centre de adulți și copii) și din cadrul a 13 ONG-uri din județul Bacău. 

Totodată, au participat în calitate de parteneri, școli și grădinițe din municipiul Bacău, care au 

contribuit la pictarea de ouă și la promovarea evenimentului în comunitate.  

Competiția sportivă „Relay Run around Europe”. În perioada 07.08.2018 - 12.08.2018, 

o echipă formată din 6 beneficiari ai Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Răcăciuni din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, a reprezentat România, participând la a 20-a ediție a 

competiției „Relay Run around Europe” – sub sloganul: 20.Relay Run a F.M.I., pe urmele Greciei 

antice”. S-a ales ca probă ştafeta, deoarece echipele au aleargat pe rând cei 600 km, ruta fiind 

împărțită în 7 etape. Circuitul de alergare a început pe Muntele Olympus, iar traseul a traversat 

cele mai intersante locuri ale Greciei antice. Acestea sunt Thermopile, Delphi, Thebes, Marathon, 

stadionul primelor jocuri Olimpice moderne de la Atena, mormântul lui Agamemnon din Mykenes, 

Kalamata și Orașul Agrilos (cunoscut pentru fabuloasele castele). Punctul de final/finish al 

competiției a fost stadionul vechi al Jocurilor Olimpice din Olympia. 

Competiția sportivă internațională pentru persoanele cu dizabilități Decathlon 

„Integrative Meetings of Friends”, ediția a 58-a, Bacău, România, în perioada 

27-28.08.2018. Deschiderea oficială a avut loc în data de 27.08.2018, ora 9.00, în Aula 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în prezența autorităților județene și locale, dar și a 

personalităților din mediul academic și sportiv. Din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, au participat 30 

de beneficiari, grupați în 5 echipe, din centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități 

din Bacău, Răcăciuni, Filipești, Ungureni, Parincea, Comănești, Dărmănești și Tg. Ocna. 

Beneficiarii din centrele de îngrijire pentru adulți din D.G.A.S.P.C. Bacău au primit 7 premii I, 4 

premii II, 4 premii III la punctajul individual, și la punctajul pe echipe din totalul de 5 categorii, cele 

5 echipe formate din beneficiari de servicii sociale din cadrul centrelor rezidențiale din Bacău și-

au trecut în palmares primele 2 locuri ale clasamentului. 

Eveniment „Plăcintele bunicilor” și „Bicicleta, prietena vârstei a III-a”, ediția a VI-a, în 

contextul Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice. Evenimentul a fost organizat în data de 

03.10.2018, în parteneriat cu Primăria Tg.Ocna și participarea a 8 centre adulți din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Bacău (C.I.A.P.V. Răchitoasa ,C.R.R.P.H. Comănești, C.R.R.P.H. Ungureni, 

C.I.A.P.D. Comănești, C.R.R.N. Răcăciuni, C.R.R.N. Dărmănești, C.I.A.P.D. Tg. Ocna, 

C.R.R.P.D. Tg. Ocna ), Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, Club 60+, 2 centre din cadrul 

ONG-urilor (Așezământul social-filantropic „Sf. Voievod Ștefan cel Mare- Hârja”, Căminul 

„Speranța Bunicilor ”), persoane vârstnice din orașul Tg. Ocna, C.R.R.N Războieni din cadrul 

DGASPC Neamț. La concursul de biciclete au participat 10 persoane vârstnice. 

Evenimente în cadrul „Săptămânii Dizabilității” cu ocazia Zilei Internaționale a 

Persoanelor cu Dizabilități, după cum urmează:  

 25.11.2018, orele 11.00 la Teatrul Municipal „Bacovia”, în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Bacău și Teatrul Municipal „Bacovia” , spectacolul de animație ”Albă ca 

Zăpadă”, pentru 50 de copii cu dizabilități; 

 02.12.2018, orele 11.00 la Teatrul Municipal „Bacovia”, în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Bacău și Teatrul Municipal „Bacovia”, spectacolul de animație„ Cipollino” 

pentru 100 de copii cu dizabilități;  
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 02.12.2018, de la ora 18:00, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău și Teatrul 

Bacovia, spectacolul „Draga Elena Serghevna” pentru 100 de persoane adulte cu 

dizabilități;  

 03.12.2018, orele 12.00, beneficiari ai serviciilor sociale, membrii ai comunității locale 

Dărmănești și ai comunelor învecinate, au participat la Căminul Cultural Darmănești 

la un spectacol de lectură intitulat ’’CHIRIŢA ÎN PROVINCIE’’. Protagoniștii acestei 

manifestări au fost componenţi ai trupei reprezentative a Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmăneşti – din cadrul D.G.A.S.P.C.Bacău, rezidenţi ai 

centrelor, componenta adulţi. 

 Expoziţie de lucrări în tehnica cărbunelului pe carton, intitulată ”CONCLUZII 

ELEMENTARE’’- protagonistul fiind un beneficiar al Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmăneşti. 

 03.12.2018, Concert „Deschide-ți mintea! Deschide-ți inima!”, a II-a ediție, sub 

patronajul Consiliului Județean Bacău, în parteneriat cu Primăria municipiului Bacău, 

prin Direcția de Asistență Socială și cu sprijinul Filarmonicii Mihail Jora din Bacau, în 

Sala „ATENEU” a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău. Au fost prezentate momente 

artistice și colinde specifice Sărbătorilor de Crăciun susținute cu sprijinul persoanelor 

cu dizabilități și al comunității, cu un palmares impresionant în aria lor de activitate 

artistică. 

 03.12.2018, Bursa locurilor de muncă destinată persoanelor cu dizabilități, 

desfășurată la Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu’’ Bacău, eveniment la care au 

participat persoane cu dizabilități din comunitatea băcăuană cât și persoane cu 

dizabilități beneficiari ai unei măsuri de protecție.  

 Datini și obiceiuri de centenar - în data de 18.12.2018, beneficiari si specialiști din 

cadrul celor 12 centre rezidențiale pentru adulți au prezentat programe artistice 

(colinde, urături) la sediul D.G.A.S.P.C. Bacău și la Consiliul Județean Bacău. 

3.3 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 ușoară creștere 

în anul 2018 față de anul 2017. 

 

 

Grafic nr. 28, Numărul persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate în perioada 2016-2018 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018

17353

17143
17188

Persoane adulte cu dizabilități neinstituționalizate 
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Distribuția pe tipuri și grade de handicap a persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate: 
 

 
 

Grafic nr. 29, Distribuția persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate după tipul de handicap 

Conform datelor prezentate în graficul anterior, 34% dintre persoanele cu handicap 

neinstituționalizate prezintă handicap fizic,17% handicap somatic, 16% handicap vizual, 14% 

handicap psihic, 11% handicap mental. Un procent mic de 0,01% este reprezentat de persoanele  

neinstituționalizate cu surdocecitate. 

3.3.1 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 2018, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a eliberat un număr 

de 3.945 certificate, din care 2.065 cazuri noi, în scădere cu 2.911 cazuri față de anul 2016 și 

2.476 față de anul 2017.  

 

Anul Certificate eliberate Cazuri noi Cazuri reevaluate 

2016 6.856 2.529 4.327 

2017 6.421 2.192 4.229 

2018 3.945 2.065 1.880 

Tabel nr. 9, Număr certificate de handicap eliberate în perioada 2016 – 2018 

Drepturi și facilități acordate persoanelor cu handicap 

La nivelul judeţului Bacău se înregistrează la 31.12.2018 un număr total de 19.047 

persoane cu handicap (adulți și copii). Conform prevederilor legale, în anul 2018, persoanele cu 

handicap neinstituționalizate au beneficiat de drepturi și facilități, acordate în fiecare lună în baza 

unui buget total aprobat de 95.270 mii lei. Până la data de 31.12.2018 s-au făcut plăți în valoare 

de 95.212 mii lei.  

 

5933

2972

659

2712

1956 2302

308 327 17 2

Distribuția persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate
după tipul de handicap, în anul 2018
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Grafic nr. 30, Persoane cu handicap neinstituționalizate 

Persoanele cu dizabilități neinstituționalizate și familiile acestora beneficiază și de alte 

tipuri de servicii, după cum urmează: 

 Eliberare acorduri pentru asistent personal/indemnizație de însoțitor (2280 total 

acorduri eliberate, din care 995 pentru asistent personal şi 1.284 pentru 

indemnizaţie de insoţitor); 

 Anchete sociale (659 solicitări de anchetă socială, din care 233 pentru asistent 

personal şi 426 pentru indemnizaţie de însoţitor); 

 Eliberarea unui număr de 33.631 bilete, din care 16.259 bilete CFR și 17.372 bilete 

ITA; 6.150 legitimații transport auto interurban; 3.155 legitimații transport CFR; 2995 

legitimații transport auto; 825 legitimații transport urban pentru persoane cu 

handicap și asistenți personali; 

 Eliberarea unui număr de 6 adeverinţe pentru Casa Judeţeană de Pensii Bacău, 

pentru eliberarea de bilete de transport persoanelor cu handicap; 

 140 cereri indemnizație de însoțitor de care beneficiază adulții cu handicap vizual 

grav;  

 117 cereri transmise către Casa Județeană de Pensii Bacău cu privire la opțiunea 

persoanei cu handicap grav, pensionară de invaliditate gr.I; 

 Eliberarea a 908 avize (facilități transport gratuit) pentru reprezentanții persoanelor 

cu handicap grav decedate în vederea încasării drepturilor; 

 Efectuarea demersurilor specifice pentru verificarea datelor, colaborarea cu 

instituțiile statului pentru respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, consiliere 

specifică, monitorizare cazuri etc. (90 petiții/solicitări); 

 Facilitarea eliberării rovinietei gratuite pentru 989 persoane cu handicap sau 

însoțitori ai acestor persoane; 

 Preluarea unui număr de 371 cereri în vederea eliberării Cardului European de 

Dizabilitate. 

Conform datelor înregistrate în R.E.N.P.H., în județul Bacău figurează un număr de 1476 

asistenți personali. 

 

an 2016 an 2017 an 2018

18394

18932
19047

an 2016

an 2017

an 2018
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Grafic nr. 31, Număr asistenți personali profesioniști 

4. Managementul D.G.A.S.P.C. Bacău 

4.1. Management organizațional 

Managementul D.G.A.S.P.C. Bacău a fost orientat în anul 2018 în direcția atingerii 

obiectivelor instituționale stabilite în Planul anual de acțiune printr-o eficientă și eficace utilizare a 

resurselor, continuarea și dezvoltarea parteneriatelor de succes inițiate în anii anteriori, atragerea 

de noi colaborări și parteneriate, precum și prin accesarea finanțărilor nerambursabile active.  

Managementul instituției s-a bazat și în anul 2018 pe următoarele activități care au un 

caracter transversal asigurând resursele și contextul legal și administrativ pentru funcționarea 

organizației:  

 Activitatea de resurse umane  

 Activitatea juridică  

 Activitatea financiar economică  

Managementul organizațional fost influențat în anul 2018 de modificările legislative după 

cum urmează:  

 modificări aduse Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/2018),  

 de efectele Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice și ale Hotărârii nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete 

a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a 

condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare 

„Sănătate și asistență socială”, 

  ale intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 679/2016 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și ale semnării contractului colectiv de 

muncă la nivelul D.G.A.S.P.C. Bacău.  

Din punct de vedere organizațional s-au realizat, în principal, următoarele activități: 

 stabilirea priorităților de acțiune pentru anul 2018 și aprobarea acestora prin Planul 

anual de acțiune. Planul de acțiune pentru anul 2018 a fost avizat în Ședința de 

an 2016 an 2017 an 2018

1761

1308
1476

Număr asistenți personali 

an 2016

an 2017

an 2018
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Colegiu Director nr. 1/07.03.2018, ulterior fiind aprobat prin Hotărârea de Consiliu 

Județean nr. 81/26.03.2018;  

 asigurarea resurselor financiare necesare atât furnizării serviciilor sociale cât și 

pentru funcționarea administrativă și logistică a instituției. În anul 2018 au fost 

realizate 3 rectificări bugetare  

 negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă - întâlniri lunare de 

negociere și semnare de către ambele părți în luna septembrie 2018; semnare act 

adițional nr. 1 în data de 08.11.2018;  

 modificarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 147/04.07.2018 pentru asigurarea unei 

structuri organizaționale și de personal în corespondență cu actele normative 

aprobate în anul 2018 dar și cu nevoile beneficiarilor de servicii sociale;  

 aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C. Bacău 

prin HCJ nr. 184/28.09.2018 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale 

serviciilor sociale cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

 implementarea măsurilor și recomandărilor transmise în contextul unor misiuni de 

control realizate de către instituții de profil.  

4.2. Management financiar 

Analiza surselor de finanțare 

În anul 2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a dispus 

de un buget în sumă de 218.878 mii lei, asigurat din următoarele surse:  

 Sursa A- buget local, în sumă totală de 216.874 mii lei, compusă din: 

Mii lei  

Sursa de finanţare Suma alocată 

TOTAL GENERAL, din care: 216.874 

TVA, conform Legii Bugetului de stat pe anul 2018 74.501 

Subvenţii/alocaţii, din care: 
venituri încasate de la primării prin contracte de asociere 
subvenţii/alocaţii de la Consiliul Judeţean 

47.103 
8.350 
38.753 

Transferuri de la MMJS. (A.J.P.I.S. şi ANPD) 95.270 

Tabel nr. 10, Situație privind componentele bugetului - Sursa A 

 Sursa E- venituri proprii rezultate din contribuții de întreținere a persoanelor adulte 

instituționalizate și din organizarea de cursuri de calificare profesională, în sumă 

totală de 2.004 mii lei  

Raportat la bugetul total al DGASPC Bacău aprobat pentru anul 2018, transferurile de la 

MMJS(sume tranzitorii) sunt în procent de 45%, sumele alocate din TVA sunt în procent de 34%, 

iar subvențiile/alocațiile de la Consiliul Județean Bacău sunt în procent de 18%. Contribuțiile 

autorităților publice la finanțarea sistemului de protecție specială a persoanelor cu handicap 
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instituționalizate (copii și adulți) sunt doar în procent de aprox.4% din bugetul total, reprezentând 

doar 55% din costul total de întreținere și furnizare de servicii sociale.  

Din bugetul aprobat, sumele directe, alocate pentru furnizarea și dezvoltarea serviciilor 

sociale sunt în cuantum de 121.604 mii lei (56%), fiind reprezentate de sumele alocate din TVA, 

din subvențiile/alocațiile de la Consiliul Județean Bacău și din contribuțiile autorităților publice. 

În anul 2018, bugetul  DGASPC Bacău a fost rectificat în 3 etape, după cum urmează : 

mii lei 

Perioada Suma Titlul bugetar rectificat Observație 

Rectificarea nr.1 (august 
2018) 

12.650 Cheltuieli de personal  

Rectificarea nr. 2 
(nov.2018)– 

2.886 Cheltuieli de personal  

 
 
 

Rectificarea nr 3. 
(dec.2018) 

12.097, 
din care : 

  

2.100 cheltuieli de personal  

5.140 cheltuieli cu bunuri si servicii  

4.857 
cheltuieli drepturi persoane cu 

handicap 
 

Total 27.633  

Tabel nr. 11 Situația rectificărilor bugetare din anul 2018 

Analiza alocărilor bugetare și cheltuielilor  

Alocările bugetare în anul 2018 respectă indicatorii din tabelul următor, reprezentând 

structura activității DGASPC Bacău: 
 

   mii Lei 

Denumire indicator 
Total buget 

an 2018 
Plăți la data 
31.12.2018 

Procent de realizare 
al plăților (%) 

Componenta ADULŢI 59.551 59.366 99,69% 

Componenta  COPIL 46.709 45.590 97,60% 

Aparat propriu 10.828 10.816 99,89% 

Cofinanțare fundații și asociații 
- Betania 
- FSC 
- SOS Hemeiuș 

950 
400 
500 
50 

950 
400 
500 
50 

100,00% 

Proiecte cu finanțare externă 
nerambursabilă 

3.566 51 1,43% 

Transferuri de la MMJS 95.270 95.212 99,94% 

TOTAL 216.874 211.985 97,75% 

Tabel nr. 12 Situaţia prevederilor bugetare anuale precum şi plăţile la data de 31.12.2018 

Plătile efectuate la 31 decembrie 2018, detaliate pe tipuri de cheltuieli și componente se 

prezintă astfel :
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    Mii Lei 

Denumire indicator 
Componenta Copil 
Plăți - 31.12.2018 

Componenta Adulti 
Plăți - 31.12.2018 

Aparat propriu 
Plăți - 31.12.2018 

Total Plăți 
31.12.2018 

Cheltuieli personal 39.045 48.270 9.854 97.169 

Cheltuieli materiale 5.479 9.372 828 15.679 

Cheltuieli de capital 894 1.285 100 2.279 

Alte cheltuieli (4% -neangajare 
persoane cu handicap) 

 
609 

 
439 

 
34 1.082 

Plăți efectuate în anul precedent 
și recuperate în anul curent 

-437 0 0 
 

-437 

TOTAL I 45.590 59.366 10.816 115.772 

Cofinantare fundatii și asociații -
Betania 
- FSC 
- SOS Hemeius 

 
 

- 
- 

950 
400 
500 
50 

950 
400 
500 
50 

Proiecte cu finanțare externă 
nerambursabilă 

-  51 51 

Transferuri de la MMJS - - 95.212 95.212 

Total General 45.590 59.366 107.029 211.985 

Tabel nr. 12 Situaţia plăţilor pe component la data de 31.12.2018 

Titlul 10 „Cheltuieli de personal” 

Titlul 10 „Cheltuieli de personal”, vizează drepturile salariale ale personalului angajat în 

cadrul DGASPC Bacău. Cheltuielile de personal s-au efectuat ținând cont 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 salarizarii.  

Din totalul de 97.247 mii lei (45% din total buget aprobat) credite bugetare aprobate, la 

data de 31.12.2018, s-au efectuat plăți în valoare de  97.169,18 mii lei, din care: 

 cheltuieli cu drepturile salariale acordate personalului: 93.761,18 mii lei 

 contribuțiile unității la CAM și contributiile aferente lunii decembrie 2017 care s-au 

achitat în luna ianuarie 2018: 3.408,00 mii lei. 

Comparativ cu anul 2017, fondurile salariale au crescut cu un procent de 8% ca urmare a 

aplicării modificărilor și completărilor unor acte normative cu privire la salarizarea personalului. 

Titlul 20 „Bunuri şi servicii” pentru anul 2018 s-a aprobat prin bugetul de venituri si 

cheltuieli suma de 16.722 mii lei(7,6% din total buget aprobat). 

La efectuarea cheltuielilor materiale s-a avut în vedere asigurarea funcționalității centrelor 

de pe componenta copil și adulți din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău precum și respectarea 

legislației în vigoare, achitându-se cu prioritate utilitățile care sunt în procent de 24%, apoi urmând 

drepturile copiilor precum și hrana tuturor beneficiarilor, medicamentele și celelalte bunuri și 

servicii de strictă necesitate. 

Cheltuiala medie cu alocația zilnică de hrană în serviciile rezidențiale din structura 

D.G.A.S.P.C. Bacău calculată la 31.12.2018 a fost de 11,24 lei/zi/beneficiar (servicii sociale 

rezidențiale pentru protecția copilului = 10,58 lei/zi/copil, servicii sociale rezidențiale pentru 

persoanele adulte = 11,90 lei/zi/adult). 
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Alte tipuri de cheltuieli realizate cu scopul de a asigura funcționarea serviciilor sociale cu 

respectarea standardelor minime de calitate:  

 762.371 lei: reparații în centrele din subordine; 

 423.134 lei: achiziționare lenjerii, echipamente, cazarmament pentru beneficiarii 

serviciilor sociale ale D.G.A.S.P.C. Bacău ; 

 947.745 lei:  achiziționare  obiecte de inventar ;  

 140.648 lei:  achizitionare jocuri psihologice și  jucării ;  

 97.418 lei: servicii de formare profesională;  

 368.850 lei: achiziționare bonuri cantități fixe pentru combustibil;  

Din totalul bugetului aprobat s-au efectuat plăți în procent de 93,76%.  

Titlul 57 „Transferuri“ 

La acest titlu sunt prevăzute sumele necesare pentru plata drepturilor financiare şi a 

facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate conform Legii nr.448/2006, republicată. 

Pentru anul 2018 s-a aprobat suma de 95.270 mii lei, reprezentând 44% din bugetul total aprobat. 

Până la 31.12.2018 s-au realizat plăți în valoare totală de 95.212 mii lei după cum urmează : 

   Mii Lei 

Nr 
crt. 

Denumire prestație socială 
Număr mediu lunar 

beneficiari la 31.12.2017 
Total plăți prognozate la 

31.12.2018 

1 Indemnizație însoțitor pentru adultul nevăzător-grav 1.157 14.693 

2 Indemnizație lunară pentru persoana cu handicap grav 5.866 16.160 

3 
Indemnizație lunară pentru persoana cu handicap 
accentuat 

9.105 21.469 

4 BPC pentru persoana cu handicap grav 7.070 8.802 

5 BPC pentru persoana cu handicap accentuat 9.305 9.022 

6 BPC pt persoana cu handicap mediu 1.999 998 

7 Dobânda * 19 

8 Transport interurban auto * 867 

9 Alocații lunare de hrană pt.copii cu HIV/SIDA 5 27 

10 Taxe poștale * 598 

 TOTAL * 72.655 

Tabel nr. 13, Situația plăților drepturilor financiare şi a facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate 

Începând cu luna ianuarie a anului 2019, plata prestațiilor sociale a fost preluată de către 

A.J.P.I.S. Bacău, conform prevederilor OUG.51/2017 și HG.1019/2018. În responsabilitatea 

D.G.A.S.P.C. Bacău rămân în continuare atribuțiile privind acordarea/modificarea/încetarea 

drepturilor de prestații sociale, constituirea dosarelor administrative, dosarelor personale a 

persoanelor cu handicap, precum și transmiterea informațiilor privind aceste drepturi către 

A.J.P.I.S. (în format letric și electronic). De asemenea, DGASPC Bacău va achita în continuare 

contravaloarea gratuității la transportul interurban și dobânda pentru creditele subvenționate, de 

care beneficiază persoanele cu handicap conform Legii nr. 448/2016 republicată. 

Titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile” 

Din bugetul aprobat pentru anul 2018, în suma de 3.566 mii lei, s-au efectuat plăți în 

valoare totală de 51 mii lei, după cum urmează: 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea a III-a 
Servicii publice 

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

 

266 

    Mii lei 

Nr 
crt 

Denumire 
Buget 

aprobat 2018 
Plăți la 31.12.2018 

Procent de 
realizare 

Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020, din care: 

3.566,12 51,06 
 
 
 
1,43% procent de 
realizare 1. 

Programe din FEDR  
(4 Proiecte cu finanțare din 
POR 2014-2020) 

3.383,00 0,64 

2. 

Programe din FSE 
(Proiect „Educaţia o şansă 
pentru fiecare!”, cod SMIS 
105194) 

183,12 50,42 

Tabel nr. 14 Situația plaților proiecte cu finanțare nerambursabilă 

Titlul 59 „Transferuri între unităţi ale administraţiei (Fundaţii şi asociaţii)” 

Pentru anul 2018 au fost alocate fonduri în suma de 950 mii lei în vederea cofinanţării 

unei fundaţii, a unor asociaţii și a unui ONG din care s-au făcut plăți în suma de 950 mii lei, după 

cum urmează: 

 Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Betania  

În anul 2018 s-au făcut plăți în valoare de 400 mii lei pentru proiectul care face obiectul 

Contractului de asociere nr.26403/15.03.2018 între D.G.A.S.P.C. Bacău și A.C.C.M.A. Betania, 

respectiv : finanțarea serviciilor sociale pentru copiii diagnosticați cu autism beneficiari ai 

Centrului Delfinul.  

 Fundația de Sprijin Comunitar  

În anul 2018 conform Contractului de asociere nr. 26.398/15.03.2018 încheiat între 

D.G.A.S.P.C. Bacău și F.S.C. Bacău, s-au făcut plăți în valoare de 500 mii lei în vederea sprijinirii 

copiilor proveniți din familii defavorizate din comunele Corbasca (Scărișoara), Podu-Turcului, 

Dealu Morii și Motoseni (Fântânele). Prin Actul adițional nr. 1 comuna Corbasca a fost înlocuită 

cu comuna Stănișești, județu Bacău.  

 SOS Satul copiilor Hemeiuș 

În anul 2018 conform Contractului de asociere nr. 28.347/20.03.2018 încheiat între 

D.G.A.S.P.C. Bacău și SOS Satul copiilor Hemeiuș s-au făcut plăți în valoare de 50 mii lei în 

vederea întreținerii a 12 copii instituționalizați din județul Bacău.  

Titlul 70 „Cheltuieli de capital”  

Din programul de investiții aprobat pe anul 2018 în suma de 2.461 mii lei(1,1% din total 

buget aprobat), s-au efectuat plăți în valoare totală de 2.280 mii lei (93%) după cum urmează: 

 
   mii lei 

Nr. 
crt. 

Denumire centru 
Buget 

aprobat 2018 
Plăți la 

31.12.2018 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, din care: 2.461,00 2.280,23 

I Dotări centre: 631,00 570,52 

1 CSS Ghiocelul Bacău 90,00 65,50 

2 Rețeaua de apartamente Casa Mea  77,00 74,94 

 TOTAL CENTRE COPII 167,00 140,44 

3 CRRN Dărmănești 22,00 16,42 
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   mii lei 

Nr. 
crt. 

Denumire centru 
Buget 

aprobat 2018 
Plăți la 

31.12.2018 

4 CRRN Răcăciuni 70,00 57,80 

5 CRRPH Comănești 42,00 33,67 

6 CRRPD Tg.Ocna 65,00 62,44 

7 CIAPD Comănești 40,00 29,50 

8 CIAPD Tg.Ocna 40,00 39,96 

9 CRRPH Ungureni  13,00 10,49 

10 CRRPD Condorul Bacau 51,00 47,19 

11 CIAPV Răchitoasa 68,00 10,00 

12 CITO Miorita Parincea 7,00 6,02 

13 CRRN Pietricica Comanești 20,00 16,30 

 TOTAL CENTRE ADULȚI 438,00 329,79 

14 Aparat propriu 101,00 100,29 

II. Reparații capitale  1.830,00 1.709.71 

1 CSS Ghiocelul 158,00 137,49 

2 Centrul multifuncțional pentru tineri în dificultate Henri Coandă Bacău 622,00 616,54 

 TOTAL CENTRE COPII 855,00 754,03 

3 CRRN Dărmănești 915,00 896,08 

4 CIAPD Comănești 60,00 59,60 

 TOTAL CENTRE ADULȚI 975,00 955,68 

Sume alocate din venituri proprii (autofinanţate) 

Veniturile proprii încasate pana la 31 decembrie 2018 din activitatea de autofinanțate sunt 

de 1.819 mii lei (1.775,69 mii lei contribuții beneficiari servicii sociale rezidențiale pentru protecția 

persoanelor adulte și 43,55 mii lei cursuri). 

Până la 31 decembrie 2018 s-au efectuat plăți în valoare de 1.448 mii lei pentru acoperirea 

unor nevoi urgente în cadrul serviciilor rezidențiale destinate protecției persoanelor adulte.  

Sponsorizări, contracte de donație 

În anul 2018, DGASPC Bacău a beneficiat de sponsorizări constând în produse (alimente, 

medicamente, îmbrăcăminte şi încălţăminte etc.), în valoare totală de 213 mii lei. Activitatea de 

sponsorizare s-a derulat în baza contractelor de sponsorizare încheiate între DGASPC Bacău și 

sponsor (253 contracte de sponsorizare).  

Achiziții publice 

Pe parcursul anului 2018, în conformitate cu bugetul aprobat și Programul anual de achiziții 

publice cu scopul asigurării furnizării serviciilor sociale și îndeplinirii obiectivelor instituției s-au 

încheiat acorduri cadru și contracte de achiziție publică la finalizarea procedurilor de achiziție 

publică, după cum urmează:  

 171 de contracte de prestări servicii/furnizare/lucrări în valoare estimativă de 

6.460.814 lei; 

 20 de Acorduri cadru pentru prepararea hranei cu 35 de contracte subsecvente 

(produse diverse/alimentare/de origine animală/vegetală în vederea preparării 

hranei pentru beneficiari) în valoare de 3.917.202,05 lei TVA inclus, 

 acorduri cadru de furnizare medicamente cu 8 contracte subsecvente în valoare de 

360.715,98 lei TVA inclus. 

 acorduri cadru pentru furnizare de combustibil auto, combustibil pentru încălzire, 

lemne de foc în valoare de 651.543,96. 
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 8 contracte de achiziție publică având ca obiect combustibil, alimente diverse, 

legume-fructe. 

 aproximativ 477 contracte de achizitii directe de servicii, furnizare/lucrări. 

4.3. Managementul resurselor umane 

4.3.1.Structura de personal și de servicii (stat de funcții și organigrama)  

La data de 01.01.2018, în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Bacău erau aprobate un număr de 1985 posturi din care 1823 posturi ocupate 

și 162 posturi vacante, distribuite astfel: 

 

Nr. 
crt. 

Componenta DGASPC 
Prevăzut la 
01.01.2018 

Ocupat la 
01.01.2018 

Vacant la 
01.01.2018 

1. Aparat propriu  151 134,5 16,5 

2. Componenta copil, inclusiv AMP  914 847 67 

3. Componenta adult  920 841,5 78,5 

4. Total  1985 1823 162 

 

Ca urmare a modificării organigramei, statului de funcții și de personal ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău aprobată prin HCJ nr. 147/04.07.2018, 

la 31.12.2018 înregistrăm un total de 1977 posturi aprobate în statul de funcţii, cu 9 posturi mai 

mult decât la data de 01.01.2018, din care sunt ocupate un număr de 1.842 posturi și 135 posturi 

sunt vacante.  

4.3.2. Dinamica resurselor umane 

Recrutarea, selecția și încadrarea personalului 

În anul 2018 s-a organizat o singură activitate de recrutare și selecție pentru ocuparea a 

42 posturi vacante. S-au înscris 85 de candidați, 32 fiind declarați admiși. 

Referitor la încadrarea personalului pentru anul 2018, au fost încadrate 105 persoane, 

după cum urmează:  

 34 persoane încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nederminată; 

 71 persoane încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă derminată;  

Totodată, 171 persoane au fost reîncadrate (pensionari și asistenți maternali profesioniști). 

Încetări de activitate 

În această perioadă, s-au înregistrat 202,5 încetări de contracte individuale de muncă și 

53 suspendări de contracte individuale de muncă.  

Promovarea în carieră și evaluarea performanțelor profesionale 

În ceea ce priveşte promovarea în carieră, în anul 2018, 8 salariați au fost promovaţi de 

la debut în grad sau treaptă profesională imediat superioară.  

Evaluarea performanțelor profesionale individuale a fost realizată pentru activitatea 

desfășurată în anul 2017 pentru un număr de 1.773 de salariați, din care: 1593 salariați evaluați 

cu calificativul „Foarte bine”; 168 salariați evaluați cu calificativul „Bine”; 11 salariați cu calificativul 

„Satisfăcător” și 1 salariat cu calificativul „Nesatisfăcător”. Aproximativ 89% dintre salariații 

evaluați au obținut calificativul „foarte bine”.  
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Formare continuă a personalului din sistemul de asistență socială 

 Organizarea cursului de calificare de gradul II în profesia de lucrător social, în 2 

grupe, cu un număr total de 50 absolvenți;  

 1107 salariați ai DGASPC Bacău au participat la 145 cursuri de formare 

profesională. 

Acordarea voucherelor de vacanță salariaților din cadrul DGASPC Bacău  

Prin intermediul Serviciului Resurse Umane au fost distribuite 49.898 vouchere de vacanță 

pentru anul 2018 către 1749 salariați.  

4.4. Managementul proiectelor 

4.4.1. Proiecte elaborate în anul 2018 în conformitate cu Strategia Județeană de 

Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2014-2020 și Planul Anual de Acțiune 

În anul 2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a elaborat 

atât în calitate de solicitant cât și în calitate de partener, un număr de 12 cereri de finanțare 

pentru proiecte destinate dezvoltării serviciilor sociale din județul Bacău, din care 11 au fost 

transmise pentru finanțare, după cum urmează:  

 patru proiecte în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 

8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea 

la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea 

de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

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

instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - 

Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte 

POR/8/8.1/8.3/B/1.  
 

Titlul proiectului Obiectiv general 
Buget total 

(lei) 
Partener 

Servicii comunitare pentru 
persoane adulte cu dizabilități 
Tg.Ocna 
Cod SMIS 2014+: 119327 

Crearea de noi servicii sociale 
comunitare pentru dezinstituționalizarea 
persoanelor cu dizabilități din cadrul 
Centrului de Recuperare și Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap Comănești 

4.155.670,73 
UAT Orașul 

Tg.Ocna 

Investiții în servicii sociale 
comunitare pentru persoane 
adulte cu dizabilități în 
comuna Tamași”, Cod SMIS 
2014+:119325 
 

Crearea de noi servicii sociale 
comunitare pentru dezinstituționalizarea 
persoanelor adulte cu dizabilități din 
cadrul CRRN Răcăciuni 

4.179.646,04 
UAT Comuna 

Tamași 

Servicii sociale alternative 
pentru persoane adulte cu 
dizabilități” Cod SMIS 
2014+:119324 

Extinderea infrastructurii de servicii 
sociale comunitare prin 
dezinstituționalizarea persoanelor cu 
dizabilități din cadrul CRRN Răcăciuni. 

4.177.311,5 
UAT Comuna 

Răcăciuni 

„Infrastructură socială 
comunitară pentru persoane 
adulte cu dizabilități” Cod 
SMIS 2014+:119326 

Susținerea dezinstituționalizării 
persoanelor cu dizabilități din cadrul 
CRRPH Comănești  concomitent cu 
dezvoltarea măsurilor de prevenire a 
instituționalizării 

3.514.050,00 
UAT Mun. 
Moinești 
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 patru proiecte în cadrul Programelor 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” și 

„Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități 

de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a 

persoanelor adulte cu dizabilități”. 
 

Titlul proiectului Obiectiv general 
Buget total 

(lei) 

Respiro-servicii de tip 
respiro pentru persoane cu 
dizabilități 

Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități 
neinstituționalizate și prevenirea instituționalizării acestora prin 
crearea unui nou serviciu social de tip centru respiro. 

664.257,31 

O șansă pentru viața în 
comunitate 

Susținerea dezinstitutionalizării persoanelor adulte cu dizabilități 
din cadrul CRRPH Ungureni și CRRN Dărmănești concomitent 
cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituționalizării 

2.660.346,26 

Alternative comunitare 
pentru persoane cu 
dizabilitati 

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 

1.729.214,67 

Suport pentru tranziția 
către maturitate 

Asigurarea tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de 
protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a  
persoanelor adulte cu dizabilităţi concomitent cu prevenirea 
instituţionalizării  acestora și a persoanelor cu dizabilităţi din 
comunitate. 

2.138.074,60 

 

 un proiect în cadrul Programul Operațional Capital Uman, 2014-2029, Apel 

noncompetitiv de proiecte „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, 

prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”. 
 

Titlul proiectului Obiectiv general Buget total (lei) Solicitant 

TEAM-UP: Progres 
în calitatea îngrijirii 
alternative a 
copiilor- Program 
de finanțare, Cod 
SMIS 2014+: 

Creșterea calității sistemului de 
asistență socială 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. 

2.657.162.612,32 

Autoritatea Națională 
pentru Protecția 

Copilului și Adopție în 
parteneriat cu 47 

DGASPC-uri, inclusiv 
DGASPC Bacău. 

 

 un proiect depus în cadrul Programului de finanțare: Program Drepturile, Egalitatea 

și Cetățenia, REC-AG REC Action Grant, REC-RDAP-GBV-AG-2018. 
 

Titlul proiectului Obiectiv general 
Buget alocat 
DGASPC 
Bacău 

Solicitant 

SAFE – Siguranță 
pentru toți în 
mediul familial 

Construirea unui cadru integrat 
care să sprijine intervențiile 
colaborative ale organizațiilor 
care asistă victimele violenței 
domestice sau potențialele 
victime 

279 mii lei 

Institutul de Cercetare a Calității Vieții 
în calitate de lider de proiect, în 
parteneriat cu DGASPC  Bacău, 
Synthesis Center For Research and 
Education Limited Cyprus,  Advanced 
Technology Systems SRL. 

 

 1 Proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme 

dediscriminare, Prioritatea de investiții : Integrarea socio-economică a comunităților 
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marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de 

persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ 

medicale/socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, 

Apel de proiect noncompetitiv -Servicii sociale pentru victimele violenței 

domestice, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4:  
 

Titlul proiectului Solicitant 

VENUS – Împreună pentru o viață în 
siguranță 

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și 
Bărbați în parteneriat cu DGASPC –uri din țară,  inclusiv 
DGASPC Bacău. 

4.4.2 Proiecte în implementare și monitorizare în anul 2018 

Pe parcursul anului 2018 s-au aflat în implementare un număr de 15 proiecte, din care 12 

cu contracte/convenții de finanțare semnate  în anul 2018 și 3 proiecte din anii anteriori, după 

cum urmează:  

1. Proiect „Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg.Ocna”, Cod 

SMIS 2014+: 119327, implementat  în parteneriat cu UAT Tg. Ocna pentru o perioadă de 44 de 

luni (01.07.2017-28.02.2021), cu un buget total în valoare de 4.155.670,73 lei. 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. 

Obiective specifice: înființarea a 4 locuințe protejate în orașul Tg. Ocna pentru 24 

persoane cu dizabilități facilitând tranziția spre viața independentă, înființarea unui centru de zi 

cu o capacitate de 30 de locuri în orașul Tg. Ocna destinat persoanelor cu dizabilități din 

comunitate cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să prevină instituționalizarea, 

creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Bacău, dezinstituționalizarea 

unui număr de 24 de persoane adulte cu dizabilități din cadrul CRRPH Comănești prin noile 

servicii sociale alternative create. 

Beneficiari direcți: 24 de beneficiari care vor fi transferați în cele 4 locuințe protejate și 

30 de beneficiari ai centrului de zi proveniți din comunitate.  

Activități realizate în perioada raportată: implementarea proiectului a început cu data 

de 10.08.2018, fiind realizate următoarele activități: 

 Organizarea și funcționarea echipei de management;  

 Achiziție publică ”Servicii de proiectare faza PTh, detalii de execuție, caiete de 

sarcini pe specialități și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea 

obiectivelor de investiții ”Reabilitare și modernizare clădire existentă pentru 

înființarea unui centru de zi pentru  persoane adulte cu dizabilități în orașul Tg.Ocna, 

jud Bacău” și ”Construirea a 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu 

dizabilități în orașul Tg.Ocna, jud Bacău”. 

 Achiziție Servicii de informare și publicitate.   

 Achiziție servicii de audit financiar. 

 Transmitere Cerere intermediară de rambursare nr.1 aferentă cheltuielilor realizate 

în perioada de pregătire a proiectului.  

 Mediatizare proiect prin transmitere anunț de presă privind începerea proiectului.  
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2. Proiect „Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu 

dizabilități în comuna Tamași”, Cod SMIS 2014+:119325, proiect ce se derulează în parteneriat 

cu UAT Tamași, cu un buget total în valoare de 4.179.646,04 lei. Contract de finanțare nr. 2.928 

/21.08.2018 

Obiectivul general - Crearea de noi servicii sociale comunitare pentru 

dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul C.R.R.N. Răcăciuni. 

Obiective specifice: înființarea a 4 locuințe protejate pentru 24 persoane adulte cu 

dizabilități în comuna Tamași, facilitând astfel tranziția spre viața independentă, înființarea unui 

centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri în comuna Tamași destinat persoanelor cu dizabilități 

din comunitate cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să prevină instituționalizarea, 

creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Bacău, dezinstituționalizarea 

unui număr de 24 de persoane adulte cu dizabilități din cadrul CRRN Răcăciuni prin noile servicii 

sociale alternative create. 

Beneficiari direcți: 24 de persoane cu dizabilități din cadrul C.R.R.N. Răcăciuni care vor 

fi transferate în cele 4 locuințe protejate și 30 persoane cu dizabilități din comunitate care vor 

beneficia de serviciile Centrului de zi. 

Activități realizate în perioada raportată: implementarea proiectului a început cu data 

de 21.08.2018, până în prezent fiind realizate următoarele activități:  

 organizarea și funcționarea echipei de management;  

 achiziție „Servicii de proiectare faza PTh, detalii de execuție, caiete de sarcini pe 

specialități și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea 

obiectivelor de investiții ”Reabilitare, modernizare și extindere clădire existentă 

pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna 

Tamași, jud Bacău” și „Construirea a 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu 

dizabilități în comuna Tamași, jud Bacău” 

 achiziționare servicii de informare și publicitate 

 achiziție servicii de audit financiar 

 achiziție servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic 

 transmitere Cerere intermediară de rambursare nr.1 aferentă cheltuielilor realizate 

în perioada de pregătire a proiectului 

 mediatizare transmitere anunț de presă privind începerea proiectului 

3. Proiect „Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, Cod 

SMIS 2014+:110324, în parteneriat cu UAT Răcăciuni cu un buget total în valoare de 4.177.311,5 

lei. Contract de finanțare nr. 2844/10.08.2018. 

Obiectiv general: Extinderea infrastructurii de servicii sociale comunitare prin 

dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități din cadrul CRRN Răcăciuni. 

Obiective specifice - înființarea a 4 locuințe protejate pentru 24 persoane adulte cu 

dizabilități din C.R.R.N. Răcăciuni facilitând tranziția spre viața independentă și integrarea socială 

a acestora, înființarea unui centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri în comuna Răcăciuni 

destinat persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate din C.R.R.N. Răcăciuni și persoanelor 

adulte cu dizabilități din comunitate cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină 

instituţionalizarea, creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Bacău, 
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dezinstituționalizarea unui număr de 24 persoane adulte cu dizabilități din C.R.R.N. Răcăciuni 

prin noile servicii sociale  alternative create.  

Beneficiari 24 persoane cu dizabilități institiționalizate în cadrul C.R.R.N. Răcăciuni și 30 

persoane adulte cu dizabilități neinstituționalizate din comunitate. 

Activități realizate în perioada raportată: implementarea proiectului a început cu data 

de 03.08.2018, până în prezent fiind realizate următoarele activități:  

 organizarea și funcționarea echipei de management;  

 achiziție publică ”Servicii de proiectare faza PTh, detalii de execuție, caiete de 

sarcini pe specialități și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea 

obiectivelor de investiții”Reabilitare, modernizare și extindere clădire existentă 

pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna 

Răcăciun, jud Bacău” și ”Construirea a 4 locuințe protejate pentru persoane adulte 

cu dizabilități în comuna Răcăciuni, jud Bacău”. 

 achiziție servicii de informare și publicitate.  

 achiziție servicii de audit financiar. 

 achiziție servicii de verificare tehnică a proiectelor tehnice Transmitere Cerere 

intermediară de rambursare nr.1 aferentă cheltuielilor realizate în perioada de 

pregătire a proiectului.  

 mediatizare proiect prin publicarea unui anunț de presă privind începerea 

proiectului. 

4. Proiect „Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” 

Cod SMIS 2014+:119326, implementat în parteneriat cu UAT municipiul Moinești, cu un buget 

total de 3.514.050,00 lei. Contract de finanțare: nr. 2931/10.08.2018 

Obiectiv general - Susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din cadrul 

Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești concomitent cu 

dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituționalizării.  

Obiective specifice - înființarea a 3 locuințe protejate pentru 18 persoane adulte cu 

dizabilități din C.R.R.P.H. Comănești facilitând tranziția spre viața independentă și integrarea 

socială a acestora, înființarea unui centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri în orașul Moinești 

destinat persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul C.R.R.P.H. Comănești și 

persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care 

să prevină instituționalizarea, creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului 

Bacău. 

Beneficiari: 18 persoane cu dizabilități care vor fi transferate în cele 3 locuințe protejate 

și 30 de persoane cu dizabilități din comunitate care vor beneficia de serviciile Centrului de zi. 

Activități realizate în perioada raportată: implementarea proiectului a început cu data 

de 10.08.2018, până în prezent fiind realizate următoarele activități:  

 organizarea și funcționarea echipei de management;  

 achiziție publică „Servicii de proiectare faza PTh, detalii de execuție, caiete de 

sarcini pe specialități și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea 

obiectivelor de investiții  „Reabilitare și modernizare clădire existentă pentru 

înființarea unui centru de zi pentru  persoane adulte cu dizabilități în municipiul 
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Moinești, jud Bacău” și „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte 

cu dizabilități în mun Moinești, jud Bacău”. 

 achiziție servicii de informare și publicitate.  

 achiziție servicii de audit financiar. 

 achiziție servicii de verificare tehnică a proiectelor tehnice  

 transmitere Cerere intermediară de rambursare nr. 1 aferentă cheltuielilor realizate 

în perioada de pregătire a proiectului. 

 mediatizare proiect prin publicare  anunț de presă privind începerea proiectului.  

5. Proiect „Respiro-servicii de tip respiro pentru persoane cu dizabilități”, Convenție 

de finanțare nerambursabilă: 120118/19.11.2018(DGASPCBacău) și 11083/22.11.2018 

(ANPDCA ). Proiectul dispune de un buget total în valoare de 664.257,31 lei și o perioadă de 

implementare de 22 luni fără a depăși data de 30.11.2020. 

Scopul proiectului: îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități 

neinstituționalizate și prevenirea instituționalizării acestora prin crearea unui nou serviciu social 

de tip centru respiro si asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități pentru o  perioadă 

determinată la găzduire, îngrijire personală, servicii medicale, terapii de recuperare, servicii 

specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale acestora. 

Obiective specifice: înființarea în municipiul Bacău a unui centru respiro cu o capacitate 

de 8 locuri pentru persoanele adulte cu dizabilități de pe raza întregului județ aflate în grija 

familiilor, timp de 20 de luni de la semnarea convenției de finanțare; acordarea de sprijin și 

asistență de specialitate persoanelor adulte cu dizabilități din județul Bacău aflate în grija familiilor 

sau a unui asistent personal profesionist în perioada de funcționare a serviciului social.  

Activități în perioada raportată:  

În perioada raportată, a fost semnată Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 

120.118/19.11.2018 (D.G.A.S.P.C Bacău)/11.083/22.11.2018 (A.N.P.D.C.A.) și s-au derulat 

demersurile administrative pentru semnarea  Actul adițional nr. 1.  
 

6. Proiect „O șansă pentru viața în comunitate” implementat de D.G.A.S.P.C. Bacău în 

parteneriat cu UAT Sărata, județul Bacău în cadrul Programului 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”. Proiectul dispune de un buget în 

valoare de 2.660.346,26 lei și o perioadă de implementare de 24 de luni, dar nu mai târziu de 

noiembrie 30.11.2020.  

Scopul proiectului: Susținerea dezinstitutionalizării persoanelor adulte cu dizabilități din 

cadrul C.R.R.P.H. Ungureni și C.R.R.N. Dărmănești concomitent cu dezvoltarea măsurilor de 

prevenire a instituționalizării. 

Obiective specifice: înfiinţarea a 3 locuințe protejate pentru 18 persoane adulte cu 

dizabilități din C.R.R.P.H. Ungureni și C.R.R.N. Dărmănești, în termen de 22 luni de la semnarea 

contractului de finantare, dar nu mai târziu de data 30.09.2020;  înfiinţarea unui centru de zi pentru 

persoane adulte cu dizabilități, în comuna Sărata, județul Bacău în termen de 22 luni de la 

semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de data 30.09.2020; furnizarea de servicii 

sociale către 18 beneficiari în cadrul LP-urilor și maxim 30 de beneficiari pe zi în cadrul CZ. 

În perioada raportată, a fost semnată Convenția de finanțare nr. 120130/19.11.2018 
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(DGASPC Bacău) și 11084/22.11.2018 (ANPDCA) și s-au derulat demersurile administrative 

pentru semnarea Actul adițional nr. 1.  
 

7. Proiect ”Alternative comunitare pentru persoane cu dizabilități” implementat de 

D.G.A.S.P.C. Bacău și UAT Plopana în cadrul Programului 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”. Proiectul dispune de un buget în 

valoare de  1.729.214,67 lei și o perioadă de implementare de 24 de luni,  dar nu mai târziu de  

noiembrie 30.11.2020.  

Scopul proiectului: 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. 

Obiective specifice: construirea a 2 locuințe protejate pentru persoane adulte cu 

dizabilități în comuna Plopana, județul Bacău, cu o capacitate de 6 locuri/locuință pentru 12 

persoane instituționalizate în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu 

Handicap Ungureni; înființarea unui centru de zi cu o capacitate de 40 de locuri în comuna 

Plopana, județul Bacău destinat persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul 

Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Ungureni și persoanelor adulte 

cu dizabilități din comunitate care în prezent nu li se oferă servicii care să prevină 

instituționalizarea; furnizarea de servicii sociale axate pe nevoile individuale ale beneficiarilor în 

cadrul entităților nou create. Acest obiectiv va fi atins prin activități de recrutare, selecție și 

angajare a personalului care va furniza servicii, formarea personalului, selecția beneficiarilor 

pentru centrul de zi, transferul beneficiarilor în locuințele protejate, derularea efectivă a activităților 

în noile servicii. 

Activități în perioada raportată:  

În perioada raportată a fost semnată Convenția de finanțare nr. 120122/19.11.2018 

(DGASPC Bacău) și 11085/22.11.2018 (ANPDCA) și s-au derulat demersurile administrative 

pentru semnarea Actul adițional nr. 1.  
 

8. Proiect „Educația – o șansă pentru fiecare”, Cod SMIS 2014+:105194 

Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Capital Uman, în  baza unui 

parteneriat între Școala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău în calitate de solicitant, 

Școala Gimnazială „Octavian Voicu”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Bacău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Bacău, Centrul Român pentru Educație și Dezvoltare 

Umană. 

Obiectiv general: reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 

accesului la o educație de calitate pentru 517 copii dezavantajați socio-economic, dintre care 391 

copii cu cerințe educaționale speciale din invățămantul preșcolar, școlar primar și secundar  prin 

realizarea unei abordări integrate a măsurilor de prevenire și intervenție. 

Rolul DGASPC Bacău în proiect: amenajarea și asigurarea sustenabilității a 6 ateliere în 

care se urmărește formarea de abilități și deprinderi pre-profesionale și pentru viața 

independentă, pentru copiii și tinerii cu dizabilități care provin din comunitate și diferite institutii de 

pe raza judetului Bacau. Prin H.C.J. nr. 145/28.06.2018 a fost aprobat proiectul, cheltuielile legate 
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de acesta și contribuției proprii a DGASPC Bacău. Pentru activitățile asumate în cadrul 

proiectului, D.G.A.S.P.C Bacău dispune de un buget în valoare de: 494.338,67 lei 

Activități realizate în perioada raportată: 

Implementarea proiectului a început cu data de 17.05.2018 conform Contractului de 

finanțare nr.34.021/DGPECU/16.05.2018. În perioada 17.05-31.12.2018, D.G.A.S.P.C. Bacău a 

realizat următoarele activități:  

 formarea echipei de management și de implementare a activităților proiectului 

(organizare proceduri de selecție și recrutare internă, angajarea specialiștilor 

respectiv psiholog -1 persoană, terapeuți ocupaționali - 2 persoane, maiștri 

instructori – 2 persoane); 

 participare alături de lider la pregătirea și transmiterea a 2 cereri de rambursare 

aferente prefinanțării;  

 participare alături de lider la pregătirea și transmiterea a 3 rapoarte tehnice privind 

activitățile derulate în cadrul proiectului;  

 achiziționare lucrări de renovare și amenajare spații ateliere;  

 execuția lucrărilor de renovare și amenajare spații ateliere; 

 achiziționare dotări ateliere și materiale necesare funcționării atelierelor de 

dobândire și de exersare abilități de viață independentă; 

 evaluare și selecție beneficiari ateliere – în perioada raportată au fost evaluați și 

selectați 40 de copii din grupul țintă pentru a participa la activitățile din cadrul 

atelierelor  

 organizare și derulare activități în cadrul atelierelor de pictură, origami și olărit, 

ateliere funcționale la data de 31.12.2018. 

9. Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, 

CodSMIS2014+:127169 

Proiectul se implementează în perioada 09.11.2018-decembrie 2023, 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”, conform 

Contractului de finanțare  înregistrat la ANPDCA cu nr.16044/28.11.2018 și la MFE (AMPOCU) 

cu nr. 83109/8.11.2018. Prin HCJ nr. 231/17.12.2018 s-a aprobat proiectul, acordul de 

parteneriat, cheltuielile legate de proiect și contribuția proprie a D.G.A.S.P.C Bacău.  

Valoarea totală a contractului: 2.657.162.612,32 lei, din care buget alocat DGASPC 

Bacău 74.588.059,77 lei. 

Solicitant: Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție în parteneriat cu 47 

DGASPC-uri, inclusiv D.G.A.S.P.C. Bacău.  

Obiectivul general al proiectului se referă la creșterea calității sistemului de asistență 

socială 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.  

Obiective specifice: creșterea calității sistemului de asistență socială prin dezvoltarea și 

introducerea unui set de proceduri operaţionale destinat activității desfășurate de asistenţii 

maternali, prin susținerea unui program de formare profesională, elaborat în cadrul proiectului și 
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destinat specialiștilor în domeniu și prin crearea unei platforme digitale la nivel național ce va 

conține module esențiale de educație digitală; creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul 

comunității. 

Beneficiari: 15 000 asistenți maternali profesioniști din 47 D.G.A.S.P.C-uri din țară. 

La nivelul DGASPC Bacău, beneficiarii direcție sunt asistenții maternali activi, precum și 

din 105 asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului după 

cum urmează: 30 AMP - 2019, 20 AMP - 2020, 20 AMP - 2021, 20 AMP - 2022, 15 AMP – 2023, 

cheltuielile fiind asigurate din proiect 

Activități realizate în perioada raportată:  

În perioada raportată s-a depus Cererea de rambursare nr.1 aferentă cheltuielilor realizate 

cu plata salariilor asistenților maternali în perioada 2014-decembrie 2018. Suma solicitată la 

rambursare pentru D.G.A.S.P.C. Bacău a fost de 46.121.143,00 lei, suma aprobată la 

rambursare fiiind de 45.185.157,38 lei conform Scrisorii de aprobare a rambursării 

nr.86.289/14.12.2018. Până la data de 31.12.2018, în conturile Consiliului Județean Bacău s-a 

virat suma de 38.930.860,52 lei.  
 

10. Proiect „Reabilitare și extindere clădire privind înființare centru de zi pentru 

persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu”, Cod SMIS 2014+:116130 

implementat de UAT Comuna Filipeni în parteneriat cu D.G.A.S.P.C Bacău și Consiliul Județean 

Bacău și finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8-Dezvoltarea 

Infrastructurii de sănătate și social. Contractul de finanțare nr.246/18.06.2018 s-a semnat în 

data de 18 iunie cu o perioadă de valabilitate de 31 de luni, până în data de 31.12.2019. Proiectul 

dispune de un buget total în valoare de 1.510.233,34 lei  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău nu are contribuție 

financiară în cadrul acestui proiect.  

Obiectivul general: promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a discriminării 

în comuna Filipeni, județul Bacău prin îmbunătățirea accesului persoanelor vârstnice la serviciile 

sociale, activitățile acestuia fiind direcționate spre reabilitarea, extinderea și modernizarea unei 

clădiri privind înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la 

domiciliu. 

Rolul D.G.A.S.P.C în proiect: activități de informare și publicitate, respectiv implicare 

voluntară în promovarea proiectului și a investiției. 

În perioada raportată, liderul de parteneriat a realizate următoarele activități: 

 Transmiterea Cererii nr. 1 de rambursare; 

 Semnare contract de prestări servicii de informare și publicitate 
 

11. Proiect „O nouă șansă”– implementat de Asociația Bronx People Bacău în 

parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău, Acord de parteneriat nr. 57773/08.06.2018,  finanțat de 

Consiliul Județean Bacău în baza Legii nr. 350/2005. 

Scopul proiectului: asigurării suportului necesar descoperirii aptitudinilor și abilităților de 

care dispun copiii din sistemul de protecție specială astfel încât, prin stimularea și cultivarea 

acestora să se pregătească procesul de integrare socială și creșterea șanselor de incluziune 

socială. 

Obiective specifice - dezvoltarea abilităților personale și sociale pentru un număr de 25 
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de copii din sistemul de protecție pentru o perioadă de 4luni;-diminuarea riscului de excluziune 

socială pentru 25 de copii din sistemul de protecție; dezvoltarea parteneriatului public-privat ca 

premisă pentru incluziunea socială a copiilor din sistemul de protecție. 

Beneficiari: 25 de copii cu vârste cuprinse între 6-9 ani selectați din sistemul de protecție 

specială din cadrul D.G.A.S.P.C.. Prin Notificarea nr.1 s-a extins grupa de vârstă de la 6-9 ani la 

6-14 ani. 

Activități și rezultate realizate în perioada raportată:  

 activităţi de educație specifică sportului, antrenamente sportive; 

 activităţi instructiv-educative de cunoaștere, socializare și dezvoltare personală; 

 pictură și desen; 

 activități recreative și de petrecere a timpului liber; 

 drumeții. 

Perioada de implementare: 4 luni  
 

12. Proiect E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru  

Comunitatea Marginalizată din municipiul Bacău finanțat prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020, cu un buget total în valoare de 227.056,49 lei din care finanțare nerambursabilă 

în sumă de 212.224,92 lei (97,68%) din valoarea totală eligibilă aprobată. 

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare în municipiul Bacău prin mobilizarea și animarea 

comunității și a partenerilor locali în dezvoltarea locală, crearea unui Grup de Acțiune Locală 

(GAL) și elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). 

În intervalul raportat, reprezentantul DGASPC a participat la 4 întâlniri de lucru ale Grupului 

de Acțiune Locală (22 ianuarie, 21 martie, 3 aprilie și 9 mai, 8 august, 3 octombrie). În cadrul 

întâlnirii din luna mai a fost emisă Hotărârea Adunării Generale a Asociaților din cadrul GAL 

privind cuantumul cotizației membrilor. În perioada raportată a fost depusă și aprobată cererea 

de finanțare cu titlul „Sprijin pentru funcționarea GAL IDD Bacău în scopul implementării Strategiei 

de Dezvoltare Locală”, ID My SMIS2014 123729” cu o valoare totală eligibilă de 1.395.750,00 lei. 

De asemenea, în contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL IDD Bacău, a 

fost elaborată Procedura de selecție și evaluare a proiectelor Asociației Grup Acțiune Locală 

„Inovare și Dezvoltare Durabilă”. Documentul reprezintă metodologia propusă și criteriile de 

evaluare și pre-selecție care urmează să fie utilizate de către Asociația GAL IDD Bacău care vor 

fi depuse ulterior ulterior spre selecție și evaluare de către Autoritatea de Management și 

Organismelor Intermediare în vederea selectării operațiunilor (proiectelor)finanțate prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

13. Proiect „Copiii au dreptul la familie!” implementat de D.G.A.S.P.C. Bacău prin 

intermediul Centrului pentru Management de Caz și Asistență Maternală în parteneriat cu 

Fundația „Sera” România și cofinanțare de la Consiliul Județean Bacău. Perioada de 

implementare a proiectului a fost prelungită până la finalul anului 2018 conform Actului adițional 

nr.70.827/16.07.2018 (DGASPC)/281/18.07.2018 (SERA). 

Obiectiv: asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa și copilului 

care se află în situații de risc de separare. 

Beneficiarii finali - 150 de copii în dificultate și familiile acestora. 
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Activități și rezultate în perioada raportată: 

În perioada ianuarie 2015-decembrie 2018, 186 de familii și 635 de copii au beneficiat de 

o formă de sprijin  în cadrul proiectului, din care în anul 2018:  

 139 copii și 63 familii au beneficiat de servicii în cadrul proiectului; 

 au fost reintegrați 11 de copii/tineri care beneficiau de o măsură de protecție 

specializată; 

 au fost înregistrate 39 cereri de solicitare pentru evaluarea situației socio-medicale 

a familiilor aflate în situație; 

 au fost evaluate 39 de cazuri, din care 1 reprezintă solicitare din anul 2017; 

 au fost întocmite și aprobate 26 PIP-uri, din care 25 au ca obiectiv prevenirea 

situațiilor de separare a copiilor de familie și 1 caz cu obiectiv de reintegrare a 

minorului în familia naturală. 

 au fost întocmite și aprobate 26 solicitări de plată 

 au fost semnate 24 contracte pentru acordarea serviciilor sociale cu familia 

beneficiară. 

 în perioada raportată au fost efectuate 177 vizite la domiciliul familiilor beneficiare 

în scopul oferirii de servicii sociale;  

 85 cazuri au fost închise ca urmare a implementării planului personalizat de 

intervenție; 

 

14. Proiect „Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii 

abandonați” implementat în parteneriat cu Fundația SERA România prin intermediul echipei 

mobile din cadrul Centrului de Servicii Sociale Ghiocelul 

Scopul proiectului:Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii 

abandonați  

Bugetul proiectului: 28.000 euro asigurat de Fundația SERA România.  

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2016 – 31 decembrie 2018. Inițial proiectul avea 

ca termen de finalizare luna mai 2018. În data de 08.05.2018 a fost semnat Actul adițional 

nr.46.501 pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului. 

Obiective: organizarea și funcționarea în subordinea DGASPC a echipei mobile de 

prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning 

familial, scăderea incidenței sarcinii nedorite în rândul adolescentelor, reducerea numărului de 

copii abandonați/instituționalizați, reintegrarea socială, familial, școlară și profesională a femeilor 

care intră în categoria beneficiarilor direcți ai proiectului, creșterea gradului de implicare a 

comunității locale și a celorlalte instituții ale statului. 

Beneficiari: femeile care se află în situația de a-și abandona copilul și care solicită ajutorul 

D.G.A.S.P.C. sau altor instituții, femeile care au abandonat unul sau mai mulți copii sau care au 

fost în situația de a cere sprijinul D.G.A.S.P.C Bacău, adolescentele active sexual aflate în 

sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. și cele din comunitate, cazurile semnalate de SPAS-uri, 

unitățile sanitare, cabinetele medicale individuale, femeile care se adresează în mod direct 

echipei mobile de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite și pentru care în urma 

investigațiilor se constată necesară intervenția. 

Aria de acoperire: mediul rural din județul Bacău. 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea a III-a 
Servicii publice 

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

 

280 

Activități și rezultate realizate de echipa proiectului :  

 identificarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu organismele publice şi private 

implicate în implementarea proiectului : au fost realizate 263 vizite la cabinetele 

de planificare familială și contracepție și medici de familie având competențe în 

planificare familială; colaborare cu 57 primării din județul Bacău; au fost încheiate 

172 acorduri de parteneriat cu UAT-uri, spitale, DSP, ISJ și instituții de învățământ; 

 identificarea şi evaluarea grupului ţintă la nivelul judeţului: s-au desfășurat 

activități de informare a grupului țintă la sediul primăriilor, a centrelor D.G.A.S.P.C. 

și la domiciliul beneficiarelor. Identificarea grupului țintă a vizat beneficiare atât din 

mediul rural cât și din urban, beneficiarele din mediul rural având o pondere 

crescută din cauza accesului limitat la servicii medicale; 

 derularea programelor specifice de acţiune şi intervenţie: 1277 persoane 

consiliate, 62 consilieri de grup realizate; 447 persoane beneficiază de o metodă 

contraceptivă, 199 consilieri individuale realizate; 263 vizite efectuate de către 

medici;1659 vizite la domiciliu;  

Proiectul „Prevenirea sarcinii nedorite” a participat în perioada 06 noiembrie – 13 

decembrie 2018 la concursul „100 de exemple de bune practici în serviciile sociale din 

România” dedicat furnizorilor publici și privați de servicii sociale, în contextul anului aniversar al 

Centenarului Marii Uniri. În acest context, proiectul a primit Diplomă de bune practici. 

 

15. Proiect „Incluziunea socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul 

comunității” implementat de UNICEF România în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău, instituții 

județene, autorități locale, județene și naționale susținut financiar de Norway Grants și UNICEF. 

Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective:  

Obiectiv 1:„Creșterea accesului la un pachet de bază de servicii comunitare pentru copiii 

vulnerabili și familiile lor”; 

Obiectiv 2: Reducerea nivelului de stigmatizare și discriminare împotriva romilor și 

responsabilizarea sporită a familiilor de romi și copii;  

Obiectiv 3: Dezvoltarea la nivel național a modelului de Pachetului minim de servicii, ca o 

strategie importantă pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei, inclusiv modificarea 

legislației și a politicilor publice;  

Perioada de implementare: octombrie 2014 – 31 decembrie 2018. Perioada de 

implementare a fost prelungită prin Actul adițional nr. 129.711/21.12.2017. 

Beneficiari: peste 54.000 de copii și familiile acestora din care 5.400 copii la risc 

sever de excluziune socială. 

Buget: aprox. 5 milioane de euro, din care 3.285.706 euro contribuția Norway Grants și 

contribuție proprie UNICEF România. 

La nivelul D.G.A.S.P.C. Bacău, implementarea a fost asigurată de către o echipă de 

coordonatori județeni desemnați din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău sub coordonarea directă a 

UNICEF România.  

Activități și rezultate la nivel de județ în perioada raportată: 
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 identificarea copiilor și familiilor vulnerabile de la nivelul comunităților acoperite de 

proiect prin utilizarea aplicației AURORA : 19.648 copii identificați și înregistrați în 

AURORA. 

 implementare microgranturi – pe parcursul anului 2018, din cele 38 de comunități 

implicate în proiect, 37 au aplicat pentru microgranturi. Cererile de finanțare s-au 

adresat unui număr de aproximativ 3.013 copii cu vârste cuprinse între 0-17 ani, din 

totalul de 19.654  copii cu vulnerabilități înregistrați în Aurora și 978 părinți.  

 furnizare servicii comunitare integrate: 78.318 servicii, după cum urmează: 

acompaniere și sprijin – 14.595, consiliere – 20.951, evaluare nevoi – 5.540, 

informare și orientare – 24.965, monitorizare și evaluare – 13.521, referire – 11.488, 

servicii prioritate zero – 15. 

4.5. Colaborări și parteneriate 

Colaborarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău cu 

autorități publice locale, instituții publice și ONG–uri, persoane fizice a avut ca scop susținerea și 

dezvoltarea  activitatii în domeniul asistenței sociale. Astfel, au fost încheiate convenţii, protocoale 

şi/sau acte adiţionale după cum urmează: 

 85 acte adiţionale la contractele de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie 

de tip rezidenţial a persoanei cu handicap încheiate cu consiliile locale de pe raza 

judeţului Bacău. 

 90 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat;  

 243 contracte de sponsorizare;  

 67contracte de voluntariat încheiate cu persoane fizice; 

 15 contracte de practică  

 15 contracte de transport auto  

 2 contracte plată dobândă 

 3 Contracte de asociere privind finanțarea unor servicii sociale de interes județean 

Colaborarea cu autoritățile publice locale 

În perioada aprilie – decembrie 2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bacău a organizat un număr de 21 întâlniri de lucru cu APL-urile din județ la care au 

fost invitați profesioniștii cu atribuții în domeniul asistenței sociale din toate cele 93 de unități 

administrativ teritoriale. Au participat 126 profesioniști din cadrul a 72 APL-uri din județul Bacău.  

Din cele 21 de întâlniri de lucru organizate de D.G.A.S.P.C. Bacău:  

 17 intâlniri  de lucru au fost susținute cu implicarea și participarea profesioniștilor 

din cadrul serviciilor D.G.A.S.P.C. Bacău;  

 2 ateliere de lucru au fost organizate  în parteneriat cu Fundația Hope and Homes 

for Children România, având ca temă „Managementul de caz în prevenirea separării 

copilului de familie” 

 2 ateliere de lucru au fost organizate în parteneriat cu Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Bacău având ca temă „Prevenția 

consumului de alcool și intervenția în cazul copiilor/adolescenților”.  

Temele abordate au fost vizat:  
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 dezbaterea unor acte normative de interes, cum ar H.G. nr. 797/08.11.2017, H.G. 

nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și 

îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care 

aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind 

colaborarea dintre D.G.A.S.P.C.-uri și SPAS-uri, Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 

privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 

profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea 

abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; 

  prezentarea și analiza procedurilor de raportare trimestrială a activității de protecția 

copilului (fișa trimestrială de raportare) - dificultăți întâmpinate și modalități de 

îmbunătățire a activității;  

 aspecte generale privind violența în familie, mecanism de semnalare, intervenție și 

monitorizare a cazurilor de violență și etape de intervenție în gestionarea unui caz 

de violență în familie (studiu de caz și proceduri de lucru;  

 documentația prevăzută de lege privind admiterea în centrele rezidențiale pentru 

persoane adulte cu dizabilități și persoane vârstnice a cazurilor ce necesită servicii 

de specialitate;  

 informarea Autorităților Publice Locale privind drepturile persoanei cu dizabilități 

neinstituționalizată;  

 modalități concrete de identificare și referire a cazurilor de copii victime ale traficului 

intern/internațional de persoane, către serviciile specializate ale D.G.A.S.P.C. 

Bacău (cu accent pe respectarea caracterului de urgență al sesizării și păstrarea 

confidențialității); 

  inițierea de parteneriate între autoritățile publice locale și D.G.A.S.P.C. Bacău, pe 

problematica traficului de copii, devianței și delincvenței juvenile, exploatare prin 

cerșit;  

 proceduri de lucru și criterii de admitere în Centrul de Primire în Regim de Urgență 

și Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață; 

  informarea autorităților locale cu privire la scopul, atribuțiile și importanța referirii 

cazurilor spre analiză și soluționare adecvată (în situații de violență, exploatare, 

trafic) către Echipa Intersectorială Locală, existent la nivelul județului Bacău. 

Totodată, în scopul dezvoltării unei relații de colaborare dintre serviciile sociale și educație, 

D.G.A.S.P.C. Bacău a facilitat participarea asistenților sociali/persoanelor cu atribuții în asistență 

socială din cadrul APL-uilor întâlnirile de lucru organizate de CJRAE Bacău pentru consilierii 

școlari arondați comunităților din jud. Bacău. La cele 2 întâlniri organizate în anul 2018 au 

participat  10 profesioniști din cadrul UAT-urilor.  

4.6 Managementul comunicării organizaționale 

În perioada ianuarie - decembrie 2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului a înregistrat un număr de aproximativ 26.000 solicitări telefonice (Componența Copil 

şi Componența Adult) cu privire la date de interes general (semnalări situaţii de risc atât pentru 

minori cât şi pentru persoane adulte, sesizări ce au fost orientate către serviciile cu competenţă 
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în domeniu, audienţe, 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) 

În anul 2018 s-au adresat pentru audienţe 3.360 persoane (535 persoane programate - 

înregistrate în Registrul electronic de audienţe) şi 2.825 persoane care au intrat zilnic în 

audienţă, nu numai în zilele programate. Potrivit declaraţiilor persoanelor înscrise în audienţă, 

principalele probleme aduse în discuţie au făcut referire la solicitări de sprijin material, solicitări 

legate de obţinerea unui loc de muncă, prelungirea contractului de muncă, plasamentul minorilor 

in familia lărgită, respectarea Legii nr.448/2006, solicitări de internări în Centrele ce oferă servicii 

de asistenţă socială persoanelor adulte, precum şi situaţii care impuneau intervenţia DGASPC în 

cazuri de abuz sau neglijare asupra unor copii sau persoane adulte.  

Pe întreaga periodă a anului 2018, în Registratura electronică a instituției au fost 

înregistrate 136.628 documente, dintre acestea 36.594 documente 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. 

Comunicarea cu mediul extern dar și promovarea activității Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului în comunitate s-a realizat în anul 2018 prin intermediul paginii de 

internet a instituţiei (www.dgaspcbacau.ro) și paginii de facebook a instituţiei (https:// 

www.facebook.com /dgaspc.bacau). Aceste două canale de comunicare au fost accesate de 

către reprezentanţii mass-media, pentru a se informa cu privire la activitatea D.G.A.S.P.C., dar şi 

de către membrii comunităţii. Totodată, sesizările scrise pe site sunt direcţionate pe adresa 

oficială a instituţiei (dgaspcbacau@gmail.com). 

În cifre, relația D.G.A.S.P.C Bacău cu mediul extern (instituții, organizații și beneficiari) și 

intern, s-a concretizat astfel: 

 Aproximativ 13.959 informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal;  

 67 articole publicate; 

 4 intervenţii pe posturi radio (Posturi de radio: Radio România Actualități, Radio KIT 

Onești); 

 40 comunicate de presă transmise și publicate pe pagina de internet a instituției;  

 4 conferințe de presă;  

 24 petiţii cărora le-a fost formulat răspuns potrivit Ordinului nr. 27/2002; 

 3.360 audiențe acordate  

 26.000 solicitări telefonice 

 136.628 documente înregistrate în registrul electronic dintre acestea 36.594 

documente reprezentând documente de intrare. 

5. Evenimente și vizite de lucru 

 Expoziția cu vânzare „CEL MAI FRUMOS OU DE PAȘTE”, ediția a X a, eveniment 

organizat cu ocazia Sărbătorilor Pascale. 
 

 Evenimentul „Orășelul copiilor-Vreau să fiu om mare!” organizat de 

D.G.A.S.P.C. Bacău  în parteneriat cu Asociația „Exploratori pentru viitor”, filiala 

Moldova și Fungația KTS cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Evenimentul a 

http://www.dgaspcbacau.ro/
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avut ca obiectiv  dezvoltarea unei bune și complete educații a tinerei generații în cât 

mai multe domenii ale vieții de zi cu zi. 

 Schimb de experiență în domeniul asistenței sociale, organizat în perioada 3-6 iulie 

2018 cu participarea delegației din statul Israel, din cadrul Fundației Internaționale 

a Comunităților Educative 

 Competiția sportivă internațională pentru persoanele cu dizabilități Decathlon 

„Integrative Meetings of Friends” , Ediția a 58 –a, Bacău – România, în 

perioada 27 – 28.08.2018 

 Campania „Dacă-mi iei locul, ia-mi și handicapul!’’ desfășurată în perioada 

03.08-20.08.2018, în parteneriat cu Poliția Locală a Municipiului Bacău, ce a 

avut drept scop informarea și conștientizarea opiniei publice în ceea ce privește 

eliberarea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități din cadrul 

magazinelor cu produse de uz larg, cât și a spațiilor de parcare destinate 

persoanelor cu dizabilități semnalizate cu semnul internațional al dizabilității. 

 3 Evenimente organizate în 03.08.2018, 10.08.2018 și 21.08.2018 cu ocazia 

semnării contractelor de finanțare nerambursabilă pentru 4 proiecte finanțate prin 

POR 2024-2020.  

 Eveniment „Plăcintele bunicilor ” și „Bicicleta, prietena vârstei a- III –a”, Ediția 

a VI-a în contextul Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice 

https://www.youtube.com/watch?v=hrKf_SKIXSA 

 Campania „19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și 

tinerilor”, în parteneriat cu Fundația Internațională a Comunităților Educative 

(FICE) România și în colaborare cu mai școli și primării din județul Bacău, derulată 

în perioada 1-19 noiembrie 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=W0M3qlBsgk4) 

 Evenimente de conștientizare asupra efectelor diabetului asupra sănătății în 

contexul Zilei Internaționale de Luptă împotriva diabetului, organizate în 

perioada 12-14.11.2018 de Centrul de Diabet MiniMed, împreună cu asociația 

nonguvernamentală AMAS (Asociația „Motivație, Acțiune, Succes”) Bacău, Clubul 

Lions, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Bacău (https://www.youtube.com/watch?v=D7ketqg-j94) 

 „Săptămâna Dizabilității” cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu 

Dizabilități, organizată în perioada 25.11.2018 - 03.12.2018 

(https://www.youtube.com/watch?v=xXPsbuBJkRw) 

6. Concluzii 

În cifre, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în anul 

2018 înseamnă: 

 Aproximativ 23.168 beneficiari ai serviciilor sociale și activităților D.G.A.S.P.C. 

Bacău din care:  

o 509 copii/tineri beneficiari ai serviciilor rezidențiale; 

o 1517 copii/tineri beneficiari ai  serviciilor specializate de tip familial;  

https://www.youtube.com/watch?v=hrKf_SKIXSA
https://www.youtube.com/watch?v=W0M3qlBsgk4
https://www.youtube.com/watch?v=D7ketqg-j94
https://www.youtube.com/watch?v=xXPsbuBJkRw
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 aproximativ 180 copii și 76 familii beneficiari de servicii de sprijin în ceea ce privește 

prevenirea situațiilor de risc prin îmbunătățirea condițiilor de locuire și 

responsabilizarea părinților;  

 504 copii cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de 

D.G.A.S.P.C.;  

 41 victime ale violenței în familie (femei) și copiii acestora (78 copii) au beneficiat 

de servicii de protecție, găzduire, informare, consiliere și suport specializat;  

 28 mame și copii acestora (39 copii) au beneficiat de serviciile Modului Maternal;  

 191 minori asistați în procesul de audiere;  

 511 copii în situații de risc beneficiari de servicii sociale non-rezidențiale  

 878 persoane adulte cu dizabilități și vârstnici beneficiari în servicii rezidențiale;  

 18.739 persoane cu handicap neinstituționalizate beneficiare de drepturi și facilități 

conform legii;  

 57 familii de adopție atestate 

 74 deschideri procedură de adopție;  

 42 adopții finalizate;  

 25 încredințări în vederea adopției; 

 40 copii dezinstituționalizați prin adopție;  

 98 tineri în dificultate beneficiari de servicii de găzduire, îngrijire, educație și sprijin 

pentru integare socio-profesională;  

 302 copii/tineri care au părăsit sistemul de protecție specială, din care: 78 copii 

reintegrați în familie;  

 11 proiecte depuse în vederea obținerii de finanțare;  

 7 proiecte câștigate în calitate de solicitant și 5 proiecte în calitate de partener;  

 15 proiecte aflate în  implementare în anul 2018;  

 1107 salariați ai D.G.A.S.P.C participanți la activități de formare profesională; 

 3.360 audiențe acordate  

 136.628 documente înregistrate în registrul electronic, soluționate la nivelul serviciilor de 

specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacau 

 plan anual de acțiune al D.G.A.S.P.C. Bacău pentru anul 2018 a fost implementat 

în procent de 93%.  

7. Obiective pentru anul 2019 

Pentru anul 2019 activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Bacău se va desfășura în contextul implementării obiectivelor generale asumate prin Strategia 

Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020, după cum urmează:  

OG. 1: Garantarea drepturilor  copiilor aflați în situații de vulnerabilitate 

Prioritate 1.1. Implementare Proiect ”Servicii sociale pentru copii și tineri în dificultate” în 

parteneriat cu Fundația SERA România. 

Prioritatea 1.2. Implementare Proiect ”Educația o șansă pentru fiecare!”. 
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Prioritate 1.2. Elaborare și transmitere în vederea finanțării a proiectului „Dezvoltare 

de servicii de prevenire a separării copilului de familie” în cadrul POCU 2014-2020, Axa 

prioritară 4, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin 

furnizarea de servicii la nivelul comunității.  

OG.2. Asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa 

Prioritate 2.1 Implementarea Proiectului TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor. 

Prioritate 2.2 Furnizarea serviciilor sociale specializate cu respectarea standardelor 

minime de calitate și a prevederilor legale în vigoare. 

O.G 3. Continuarea procesului de reformă instituțională a serviciilor sociale din 

cadrul D.G.A.S.P.C. prin trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la nivelul 

comunității, - „dezinstituționalizarea” îngrijirii persoanelor cu dizabilități. 

Prioritate 3.1 Implementarea planurilor de restructurare pentru 8 centre rezidențiale de 

protecție specială a persoanelor cu handicap.  

Prioritate 3.2 Implementarea planurilor de reorganizare pentru 7 centre rezidențiale de 

protecție specială a persoanelor cu handicap. 

Prioritate 3.3 Implementare proiectelor finanțate din cadrul Programul Operațional 

Regional 2014-2020.  

Prioritate 3.4 Implementarea proiectelor finanțate din Programele de Interes Național.  

Prioritate 3.5. Elaborarea și transmitere pentru finanțare a 4 cereri de finanțare în 

cadrul POCU 2014-2020, apel de proiecte dedicat beneficiarilor ce au încheiat contracte finanţate 

din POR, obiectivului specific O.S. 8.3, Operaţiunea B- grup vulnerabil persoane cu dizabilități.   

Obiectiv general 4. Prevenirea violenței în familie și a violenței asupra copilului în 

vederea diminuării fenomenului: „Toleranță zero” față de violență; 

Prioritate 4.1 Implementare proiect „SAFE – Siguranță pentru toți în mediul familial" 

Prioritate 4.2. Implementare Proiect VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță, 

în cadrul POCU 2014-2020, Apel de proiect noncompetitiv - Servicii sociale pentru victimele 

violenței domestice, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4. 
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2. Serviciul Public de Protecţia Plantelor 

Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău s-a înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului României nr. 71/1999 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 

73/1999. Începând cu anul 2007, serviciul își desfășoară activitatea în baza prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Bacău nr. 82/27.06.2007. 

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 Protecția Plantelor Bacău a fost desemnat de conducerea 

Consiliului Județean Bacău 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. S-a procedat l-a implementarea acestei 

solicitări, etapizat, pe tot parcursul anului 2018 fiind realizate activități și întâlniri de lucru pentru 

acest segment.  

Acțiune de dezinsecție la o unitate de alimentație publică 

Serviciul realizează activităţi publice de interes local care cuprind: 

a) combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile pentru toţi deținătorii de 

teren și producătorii agricoli; 

b) tratamentul chimic al seminţelor destinate însămânţării; 

c) dezinfecţia, dezinsecţia și deratizarea depozitelor de cereale şi a altor spații și incinte; 

d) 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. 

e) dezinfecţia materialului săditor şi de plantare; 

f) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea şi comercializarea acestora; 

În cursul anului 2018, Serviciul Public de Protecția 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; 

 închirierea unor spaţii şi terenuri aflate în administrarea serviciului în vederea 

obţinerii unor venituri suplimentare; 

 continuarea activităţii de monitorizare a foselor din centrele Podu Turcului, Sascut 

și Tg. Ocna, golite în 2006 în care fuseseră depozitate pesticide în amestec înainte 
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de anul 1989, activitate de golire realizată cu atragere de fonduri PHARE RO-2003 

și executată cu firmele Rembol Danemarca și GMBH Germania.  

 participarea efectivă la implementarea programului judeţean de refacere a 

plantaţiilor de pomi fructiferi de pe lângă şcolile din mediul rural, constând în 

tratamente fitosanitare executate de angajaţii serviciului în prezenţa conducerii 

unităţilor de învăţământ şi a elevilor; spre exemplu la școlile din comuna Berești-

Tazlău și un numai. 

Acțiune de tratament de toamnă la pomi cu soluție pe bază de cupru 

În anul 2018, serviciul a executat lucrări de prestări servicii constând în lucrări de 

dezinfecție, dezinsecție și deratizare în valoare de aproximativ 41.600 de lei, cu persoane fizice 

și juridice, instituții publice sau private, urmând ca în anul 2019 să extindem numărul contractelor 

agenților economici contactați. 

Aprovizionarea cu substanţele necesare pentru executarea lucrărilor de prestări servicii 

s-a făcut în funcție de încadrarea în limita sumelor alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli 

aferent anului 2018. 

În cursul anului 2018, oferta privind spațiile de închiriat în localitățile Tg. Ocna și Podu 

Turcului a fost destul de generoasă. Contractul de închiriere pentru Tg. Ocna s-a derulat în condiţii 

bune, iar serviciul a încasat din această închiriere suma de aproximativ 6.000 de lei din care, 50% 

s-au virat în contul Consiliului Judeţean Bacău conform reglementărilor in vigoare. 

Totodată, am continuat monitorizarea celor trei fose (Podu Turcului, Bacău şi Sascut) din 

care, în anul 2006, prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.03.03.0210 au fost reambalate şi 

expediate în vederea incinerării controlate a 46 tone de deşeuri de pesticide în amestec. 

Această activitate de monitorizare necesară pentru cel puţin 10 ani de la golire conform 

legislaţiei europene constituie o verigă importantă în finalizarea unei acţiuni iniţiate de serviciul 

nostru şi a cărei valoare s-a finalizat cu cheltuieli de cca 140.000 $ economie realizată de Serviciul 

Public de Protecţia Plantelor Bacău pentru bugetul Consiliului Judeţean Bacău.  
 

Tot anul trecut s-au definitivat „Lucrări de desființare magazie pesticide și gheretă pază 

(depozit Sascut)”. 
 

În cursul anului 2018, ca de altfel și în anii precedenți, ne-am manifestat disponibilitatea 

de a veni în întâmpinarea solicitărilor și de a participa efectiv la executarea lucrărilor de tăiere de 

primăvară precum și pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în perioada de vegetație. 

 

Ca obiective principale pentru anul 2019, serviciul nostru și-a propus, pe lângă 

continuarea monitorizării depozitelor de la Tg. Ocna și Podu Turcului, să oferteze mai mulți agenți 

economici și să mărească veniturile obținute din chirii și activitățile de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare. Alte obiective privesc revizuirea și completarea registrului riscurilor prin comisia de 

control managerial intern și alte proceduri pentru ducerea la îndeplinire a programului de 

dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2019. 
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3. Serviciul Public Judeţean de Drumuri 

Activitatea Serviciului Public Județean de Drumuri (S.P.J.D.) se desfășoară în temeiul 

H.C.J. Bacău nr. 1 din 22.02.2002 – Regulamentul de organizare și funcționare și a 

Regulamentului intern al salariaților din S.P.J.D. 

Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău administrează drumurile județene în numele 

Consiliului Județean Bacău, având ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, 

repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor, conform prevederilor legale. Coordonează 

tehnic, metodologic și răspunde de realizarea tuturor lucrărilor care se execută pe drumurile 

județene, de utilizarea fondurilor alocate de la bugetul propriu al Consiliului Județean Bacău și a 

fondurilor speciale, potrivit legii și programelor adoptate de Consiliul Județean. 

În realizarea obiectivelor sale de activitate, S.P.J.D. îndeplinește funcția de ordonator 

terțiar de credite. 

Activități desfășurate: 

1. elaborează studii, prognoze și programe, anuale și de perspectivă, pentru 

dezvoltarea și sistematizarea rețelei de drumuri și le propune spre aprobare 

autorităților competente; 

2. elaborează documentații tehnico-economice și organizează lucrările de 

administrare, dezvoltare, exploatare, reparare și întreținere a drumurilor județene, 

cu asigurarea stării de viabilitate și siguranța circulației; 

3. controlează și aplică normele specifice activității privind siguranța pe drumurile 

județene, constată și aplică sancțiunile contravenționale privind siguranța circulației 

pe drumurile județene, conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor republicată cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 36/1996 

privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind exploatarea și 

menținerea în bună stare a drumurilor publice 

4. face propuneri pentru clasarea și încadrarea drumurilor județene și comunale, 

potrivit prevederilor OG nr. 43/1997; 

5. avizează și emite autorizațiile pentru instalațiile, construcțiile și lucrările de orice fel 

care se execută în zonele drumurilor județene sau traversează acestea; 

6. emite autorizații pentru transporturile pe drumurile județene care au greutăți și 

gabarite care depășesc prevederile legale și controlează respectarea prevederilor 

din aceste autorizații; 

7. organizează și execută recensământul circulației pe drumurile județene. 

8. face propuneri pentru îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor, în vederea 

dezvoltării unitare a infrastructurii drumurilor județene; 

9. asigură organizarea intervențiilor necesare pentru prevenirea și/sau eliminarea 

operativă a avariilor, restricțiilor sau altor situații generate de calamități pe drumurile 

județene; 
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10. organizează și răspunde de îndeplinirea programelor anuale privind drumurile 

județene și de utilizarea, potrivit legii, a fondurilor alocate; 

11. organizează activitatea pentru perioada de iarnă, întocmește și prezintă Consiliului 

Județean programul de combatere a înzăpezirii; 

12. urmărește comportarea rețelei de drumuri față de acțiunea traficului și agenților 

naturali și propune măsuri pentru exploatarea optimă a rețelei de drumuri; 

13. realizează inventarierea anuală a patrimoniului; 

14. ia măsuri și răspunde de integritatea patrimoniului încredințat spre administrare; 

15. organizează, îndrumă și controlează aplicarea semnalizării rutiere, potrivit normelor 

legale și convențiilor internaționale; 

16. informează operativ conducerea Consiliului Județean cu problemele specifice 

privind drumurile județene. 

Pentru realizarea obiectivelor sau a activităților specifice, 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 863,984 km, cu lucrările de artă aferente. 

Finanțarea S.P.J.D. se asigură din subvenții de la bugetul propriu al Consiliului Județean 

Bacău.  

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 S.P.J.D. se aprobă de 

către președintele Consiliului Județean, la propunerea directorului. 

Angajarea și salarizarea personalului sunt conform Legii-cadru nr. 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. 

S.P.J.D. 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 2018, structura organizatorică a aparatului de specialitate al instituţiei S.P.J.D. a 

fost următoarea: 

 Serviciul administrarea drumurilor, siguranța circulației, banca de date 

o Compartiment administrarea drumurilor 

o Compartiment acorduri, autorizări, banca de date 

o Compartiment analiză, urmărire și derulare contracte 

 Serviciul contabilitate, implementare proiecte, administrativ 

o Compartiment contabilitate 

o Compartiment implementare proiecte 

o Compartiment administrativ 
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 Compartiment achiziții publice 

 Compartiment juridic 

Compartimentul achiziții publice desfăşoară activităţi privind procesul de achiziţii 

publice, proces ce reprezintă ansamblul activităţilor întreprinse pentru atribuirea, încheierea şi 

indeplinirea 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. 

În anul 2018 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, persoana desemnată cu sarcini în acest 

domeniu a 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 ANRMAP a achiziţiilor efectuate în anul anterior. 

Aceste activităţi au fost derulate prin intermediul compartimentului din cadrul S.P.J.D. 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 2018, în cadrul Compartimentului achiziții publice s-au incheiat un  

număr de 36 de contracte de achiziţii publice, după cum urmează: 

 

Tip contract Nr. contracte 
Valoare totala a contractelor 

(cu TVA) 

Lucrări 10 107.457.598,19 lei 

Servicii 25        580.358,22 lei 

TOTAL 36 108.037.956,41 lei 

Managementul resurselor umane 

În decursul anului 2018, 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. 

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. 
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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 şi descendente, păstrarea eticii, 

profesionalismului şi a responsabilităţii la nivelul întregii instituţii. 

Unul dintre obiectivele anului 2018 a fost pregătirea profesională a salariaţilor prin 

participarea la cursuri, plecând de la premisa că doar salariaţii bine instruiţi vor asigura 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor instituţiei cu maximă eficacitate şi 

profesionalism. În acest sens, pe de o parte, programele de formare profesională au contribuit la 

dezvoltarea cunoştinţelor, deprinderilor, aptitudinilor angajaţilor, fapt reflectat în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu. Pe de altă parte, perfecţionarea profesională conferă salariaţilor 

sentimentul de încredere în competenţele proprii. Şi, nu în ultimul rând, pregătirea/ perfecţionarea 

profesională reprezintă o componentă a dezvoltării carierei profesionale. În acest sens, în cursul 

anului 2018, au urmat cursuri de perfecţionare un număr de 4 angajați. 

Managementul financiar 

În cadrul instituției noastre, contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, 

evaluarea, gestiunea şi 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. 

Compartimentul 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 al 

economiei şi 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 plătită 

dacă nu a existat baza legală pentru respectiva cheltuială, toate documentele fiind 

supuse controlului financiar preventiv intern. Nu a existat refuz de viză privind 

CFPP; 

 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: 

 lunar s-au solicitat deschideri de credite bugetare, în limita creditului bugetar anual 

– potrivit destinaţiilor aprobate pe capitole, subcapitole, 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); 
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 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 pe baza cărora s-au făcut înregistrări în jurnale, fişe şi 

alte documente contabile, conturi sintetice şi 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; 

Principalele date privind execuţia bugetului pe anul 2018, sunt următoarele: 

Indicator 
Plan an 

2018 
Plați efectuate 

31.12.2018 
% de 

realizare 

Cheltuieli de personal 2.062.000 1.928.835 93,54% 

Bunuri și servicii-gestiune internă 192.000 151.062 78,67% 

Lucrări de întreținere și reparații curente drumuri 49.543.000 45.138.245 91,10% 

Lucrări de investiții realizate în asociere cu 
Municipiul Bacău 

55.000 36.415 66,20% 

Cheltuieli de capital 2.395.000 733.821,18 30,64% 

TOTAL 54.247.000 48.097.999,48 72.03% 
 

Proiecte finalizate in 2018 sau aflate in etapa de implementare 

Lucrări de intreținere și reparații curente drumuri județene 
   -lei- 

Denumire lucrare 
Credite bugetare 

aprobate 2018 

Realizat în  

2018 

% de 

realizare 

Întreținere curentă pe timp de iarnă vara 2017-

2018  
46.106.000 42.706.216,04 92,62 % 

Lucrări de aducere la starea inițială a drumurilor 

județene afectate de inundațiile din perioada 

iunie - iulie 2018 

3.437.000 2.432.029,48 
Lucrări 

încheiate  

TOTAL 49.543.000 45.138.245,52 * 

 

Au fost contractate lucrările de proiectare și execuție la obiectivul Reabilitare strada 

Aeroportului, Municipiul Bacău, realizate în asociere - Județul Bacău cu Primăria Municipiului 

Bacău. 

Lucrări de investiții și întreținere ale drumurilor județene 

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, în vederea unui transport în condiții de siguranță și confort dar 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 863,984 km; din această rețea 78,33% reprezintă drumurile 

modernizate (asfaltate) iar dintre acestea, aproximativ jumătate prezintă o stare de viabilitate 

bună și foarte bună.  
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În fiecare an se execută lucrări de întreținere curentă și periodică, reparații curente și 

capitale pentru a menține starea de viabilitate corespunzătoare rețelei de drumuri județene. 

Lucrările de întreținere reprezentative pentru anul 2018 sunt următoarele: 

 Reparații (plombări) îmbrăcăminți asfaltice pe următoarele drumuri județene: 

- DJ 116, Pârgărești-Oituz, com. Pârgărești și Oituz, km.17+849-26+524; 
- DJ 116 B, Comănești-Asău-Straja, com. Asău, km.0+340-5+878; 
- DJ 116 C, Tg. Ocna-Mănăstirea Măgura, km.0+320-2+580; 
- DJ 117, Livezi-Berzunți-Poduri, com. Livezi, Berzunți și Poduri, km.0+000-

31+735; 
- DJ 118 A, Enăchești-Tescani-Florești, com.Berești Tazlău, km.0+000-9+864; 
- DJ 118 B, Enăchești-Strugari, com.Berești Tazlău și Strugari, km.0+000-5+557; 
- DJ 119, Bacău-Sărata, com. Sărata, km.1+680-4+400; 
- DJ 119 A, Urechești-Sascut Sat-DN 2, com. Sascut, km.0+000-12+050; 
- DJ 119 B, Luizi Călugăra-Mărgineni-Hemeiuși, com. Luizi Călugăra, Mărgineni 

și Hemeiuși,  km.4+000-25+018; 
- DJ 119 D, Valea Seacă-Parava, com. Valea Seacă și Parava, km.0+000-

14+639; 
- DJ 119 H, DN 2-Faraoani, km.0+000-2+459; 
- DJ 156 A, Ardeoani-Pîrjol-Balcani, com. Ardeoani, Pîrjol și Balcani, km.0+000-

21+460; 
- DJ 159, Racova-Lim. Jud. Neamț, com. Racova, km.0+000-6+400; 
- DJ 206 A, Podu Turcului-Dealu Morii, com. Podu Turcului și Dealu Morii, 

km.0+000-11+100; 
- DJ 207 D,Traian-Prăjești-Negri-Dămienești, com. Traian, Prăjești, Negri și 

Dămienești, km.30+200-50+254; 
- DJ 207 F, Săucești-Siretu, com Săucești, km.3+400-8+500; 
- DJ 207 G, Bacău-Letea Veche-Bacău, com. Letea Veche, km.0+992-8+000; 
- DJ 241, Motoșeni-Răchitoasa, com. Motoșeni și Răchitoasa, km.41+000-

47+000 și Dănăila-Colonești-Izvoru Berheciului, com. Colonești și Izvoru 
Berheciului, km.69+200-83+368; 

- DJ 241 A, Dealu Morii-Izvoru Berheciului, com. Dealu Morii, Vultureni, Oncești 
și Izvoru Berheciului, km.19+450-64+250 și Zăpodia-Roșiori, com. Roșiori, 
km.80+319-92+500; 

- DJ 241 C, Valea Caselor-Lipova, com. Lipova, km.14+928-17+830; 
- DJ 241 D, Plopana-Valea Caselor, com. Plopana și Valea Caselor km.0+000-

4+763; 
- DJ 252 A, Mileștii de Jos-Horgești, com. Horgești, km.0+000-7+450; 
- DJ 252 B, Buhoci-Chetriș, com. Buhoci și Tamași, km.0+000-13+300 și 

Pâncești-Petrești, com. Pâncești, km.31+100-38+962; 
- DJ 252 C, Dieneț-Pâncești, com. Pâncești, km.22+550-27+774; 
- DJ 252 F, Parincea-Ungureni, com. Ungureni, km.0+000-4+200. 

 

 Covoare asfaltice: 

- DJ 116 C, Tg. Ocna-Mănăstirea Măgura, km.0+320-2+580; 
- DJ 117, Bucșești-Poduri-Moinești, com. Poduri, km.25+335-28+335 și 30+335-

31+735; 
- DJ 117 A, Leontinești-Solonț, com. Ardeoani și Solonț, km.0+000-6+000; 
- DJ 119, Faraoani, km.14+000-16+800; 
- DJ 119, Somușca, com. Cleja, km.18+700-21+000; 
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- DJ 119 D, Drăgușani-Parava,com. Parava, km.11+639-14+639; 
- DJ 207 F, Siretu-Șerbești, com. Săucești, km.8+500-11+500; 
- DJ 241 A, Oncești-Izv. Berheciului, com. Oncești și Izv. Berheciului, km.50+450-

64+250 și Negușești-Roșiori, com. Roșiori, km.89+000-91+888; 
- DJ 241 C, Lipova, km.14+927-17+830; 
- DJ 252 B, Buhoci-Tamași, com. Buhoci și Tamași, km.0+000-8+300 și 

km.10+600-11+700 și Pâncești, com. Pâncești, km.34+178-35+355; 
- DJ 252 C, Dieneț-Pâncești, com. Pâncești, km.26+924-27+774. 

 

 Lucrări de reprofilare cu adaos de material pietros: 

- DJ 119, Sărata-Valea Seacă, com. Sărata și N. Bălcescu, km.4+400-9+080; 
- DJ 119 B, Sărata-Luizi Călugăra, com.Sărata și Luizi Călugăra, km.0+280-

4+000; 
- DJ 156 B, Blăgești, km.4+450-5+700; 
- DJ 156 H, Buhuși-Runc, km.4+450-6+500; 
- DJ 159, DN 2 (Filipești-Cornești), com. Filipești, km.18+200-23+000 și 

Călugăreni-Pădureni, com. Dămienești, km.32+100-35+800; 
- DJ 206 B, Parava-Rădoaia-Dumbrava, com. Parava, km.5+100-12+100; 
- DJ 207 D, lim. Jud. Neamț-Dămienești, com.Dămienești, km.28+000-30+200; 
- DJ 207 F, Holt-Săucești, com. Săucești, km.0+000-3+400 și Pădureni-Ilieși, 

com. Racova, km.22+800-30+072;  
- DJ 241 B, Pădureni-Filipeni-Mărăști, com. Filipeni, km.3+100-15+223; 
- DJ 241 C, lim. Jud. Neamț-Mâlosu, km.9+450-14+927 și Lipova-lim. Jud. Neamț, 

com. Lipova, km.17+830-24+167; 
- DJ 243 B, lim. Jud. Vaslui-Fântânele, km.23+350-25+400 și Motoșeni-

Stănișești, com. Motoșeni și Stănișești, km.33+938-48+900 și Godinești-
Parincea, com.Vultureni și Parincea, km.60+261-77+493; 

- DJ 252 A, Horgești-Sohodor-Răcătău, com. Horgești, km.7+450-14+856; 
- DJ 252 C, Gherdana-Marvila, com. Corbasca, km.9+000-22+550; 
- DJ 252 F, Ungureni-Bărtășești, com. Ungureni, km.4+200-17+300 și Brad-

Bălaia, com.Filipeni, km.19+720-20+720. 
 

 Marcaje rutiere longitudinale și transversale:  

- DJ 115, Onești-Cașin-M. Cașin, com. Cașin-M. Cașin, km.2+300-20+500; 
- DJ 116, Bârsănești-Tg. Ocna, com. Bârsănești, km.0+000-10+000 și Tg. Ocna-

Oituz, com. Pârgărești și Oituz, km.17+849-26+524; 
- DJ 116 B, Comănești-Asău-Straja, com. Asău, km.0+340-5+878; 
- DJ 116 D, Dofteana-Haghiac, com. Dofteana, km.0+000-3+139; 
- DJ 117, Livezi-Berzunți-Buda, com. Livezi și Berzunți, km.0+000-15+600; 
- DJ 117 A, Leontinești-Solonț, com. Ardeoani și Solonț, km.0+000-6+000; 
- DJ 118, Florești-Sănduleni, com. Scorțeni, Berești Tazlău și Sănduleni, 

km.0+000-10+803; 
- DJ 118 A, Enăchești-Tescani-Florești, com.Berești Tazlău, km.0+000-9+864; 
- DJ 118 B, Enăchești-Strugari, com.Berești Tazlău și Strugari, km.0+000-5+557; 
- DJ 119, Bacău-Sărata, com. Sărata, km.1+680-4+400; 
- DJ 119 B, Luizi Călugăra-Mărgineni-Hemeiuși, com. Luizi Călugăra, Mărgineni 

și Hemeiuși, km.4+000-25+018; 
- DJ 119 E, Ștefan Cel Mare-Bogdana, km.0+000-4+200; 
- DJ 119 F, Căiuți-Pralea, com. Căiuți, km.0+000-13+935; 
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- DJ 156 A, Ardeoani-Pîrjol-Balcani, com. Ardeoani, Pîrjol și Balcani, km.0+000-
21+460; 

- DJ 156 B, Buhuși-Blăgești, com. Blăgești, km.0+706-4+450; 
- DJ 156 G, Lespezi-Buda-Blăgești, com. Blăgești, km.0+000-7+533; 
- DJ 156 H, Buhuși-Runc, km.2+367-4+450; 
- DJ 159, Racova-Lim. Jud. Neamț, com. Racova, km.0+000-6+400; 
- DJ 207 G, Letea Veche, km.0+992-8+000; 
- DJ 207 F, Săucești-Siretu, com Săucești, km.3+400-11+500; 
- DJ 252 B, Pâncești-Petrești, com. Pâncești, km. 34+178-35+355; 
- DJ 252 C, Dieneț-Pâncești, com. Pâncești, km.26+924-27+774; 
- DJ 252 D, N. Bălcescu-Chetriș, com. N. Bălcescu și Tamași, km.0+00-6+339. 
 

În ce privește investițiile, au fost finalizate lucrările la obiectivul „Modernizare pe DJ 

243 B, Fântânele-Praja-Motoșeni, km.25+400-33+568, obiectiv finanțat prin PNDL, la care 

s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor. 

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

fenomenele hidrometeorologice produse în perioada 28.06-30.06.2018. S-au 

contractat și executat  lucrări în valoare de 2.432.029,26 lei astfel: 

1. Readucere la starea inițială a drumurilor afectate de fenomenele 
hidrometeorologice produse în perioada 28.06-30.06.2018 pe sectorul de drum județean 
DJ 116 pe raza UAT Pîrgărești în zona sat Bahna. Valoare contract – 118.483,30 lei 
cu TVA 

 

2. Readucere la starea inițiala a drumurilor afectate de fenomenele 
hidrometeorologice produse în perioada 28.06-30.06.2018 pe sectorul de drum județean 
DJ 123 pe raza UAT Dărmănești în zona Coada Lacului spre limita jud. Harghita. 
Valoare contract – 413.673,44 lei cu TVA 

 

3. Readucere la starea inițială a drumurilor afectate de fenomenele 
hidrometeorologice produse în perioada 28.06-30.06.2018 pe sectorul de drum județean : 

- DJ 112 pe raza UAT Tg.Trotuș în zona sat Tuta; 
- DJ 117 pe raza UAT Poduri în zona Poduri; 
- DJ 117 A pe raza UAT Solonț în zona Solonț; 
- DJ 156 A pe raza UAT Pîrjol în zona sat Pîrjol; 
- DJ 156 B pe raza UAT Pîrjol în zona sat Basești și UAT Blăgești zona Poiana 

Negustorului 
Valoare contract – 400.514,49 lei cu TVA 

 

4. Readucere la starea inițială a drumurilor afectate de fenomenele 
hidrometeorologice produse în perioada 28.06-30.06.2018 pe sectorul de drum județean : 

- DJ 118 pe raza UAT Sănduleni în zona sat Sănduleni – nu s-a executat din 
cauza diferenței valorice  mari între lucrările estimate și cele reale.  

- DJ 118 B pe raza UAT Strugari în zona sat Răchitiș; 
- DJ 119 E pe raza UAT Ștefan cel Mare în zona Bogdana; 
Valoare contract – 360.113,64 lei cu TVA 

 

5. Readucere la starea inițială a drumurilor afectate de fenomenele 
hidrometeorologice produse în perioada 28.06-30.06.2018 pe sectorul de drum județean : 

- DJ 119 pe raza UAT Gura Vaii în zona sat Capăta spre sat Fundu Răcăciuni; 
- DJ 159 pe raza UAT Dămienești în zona sat Călugăreni; 
- DJ 241 A pe raza UAT Dămienești în zona Pădureni; 
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- DJ 252 B pe raza UAT Pâncești în zona sat Pâncești și pe raza UAT Horgești 
în zona sat Bazga; 

Valoare contract – 1.139.244,61 lei cu TVA 

În anul 2018 s-au elaborat proiecte și s-au derulat lucrări în valoare totală de 

45.908.481,70 lei, astfel: 

 Lucrări de investiții – 733.821,18 lei 

 Reabilitare strada Aeroportului, Municipiul Bacău, realizate în asociere - Județul 

Bacău cu Primăria Municipiului Bacău – 36.415,00 lei 

 Lucrări de întreținere: 

o multianuală – 42.706.216,04 lei 

o calamități – 2.432.029,48 lei 

Proiecte în elaborare 

Obiectivele pe care Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău și le propune spre 

realizare în cursul anului 2019 sunt: 

1. Consolidare DJ 156H, Buhuși - Runc, km 4+700, cu ziduri de sprijin 

2. Construire pod pe DJ 252 F, km 7+292, la Gârla Anei, comuna Ungureni 

3. Construire pod pe DJ 243 B la Medeleni, km 62+920 

4. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C 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) 

5. Modernizare DJ 117, km 14+950-km 17+000, L = 2,05 km, județul Bacău 

6. Construire podeț dalat pe DJ 116, km 23+463, comuna Oituz, județul Bacău 

7. Reabilitare poduri pe DJ 117  între km 17+000 si 21+180, județul Bacău 

8. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 156 B, Buhuși - Blăgești - Poiana 

Negustorului - Băsăști, km 0+706-km 16+470 (L=15,764 km) 

9. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău- Faraoani km 1+680-km 

12+300 (Tronson Sărata Bălcescu, KM 4+700-9+268) 

10. Consolidare drum cu zid de sprijin pe DJ 252 Buhoci Bibirești, km 121+630 
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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 15 Servicii Publice Comunitare Locale de Evidenţă a 

Persoanelor (SPCLEP) - pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă şi 93 de primării – numai 

pe linie de stare civilă. 

 

În planificarea activităţilor Direcţiei s-a urmărit realizarea următoarelor obiective: 

 punerea în aplicare într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare, în domeniul 

evidenţei persoanelor şi stare civilă ; 

 verificarea modului în care personalul serviciilor publice comunitare locale de 

evidenţa persoanelor cunoaşte şi aplică în practică prevederile actelor normative 

care reglementează activitatea în materie de evidenţa persoanelor şi stare civilă ; 

 cunoaşterea dinamicii şi a particularităţilor activităţii de evidenţa persoanelor şi stare 

civilă, în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate comunităţii; 

 reducerea factorilor de risc privind declararea unei false identităţi, precum şi a celor 

privind infracţiunile în legătură cu serviciul; 

 instituirea unui sistem flexibil de relaţii cu publicul, adaptat cerinţelor comunităţii, 

pentru diminuarea birocraţiei. 

Personalul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor îşi desfăşoară întreaga activitate 

în baza planurilor de măsuri şi activităţi care au fost întocmite în raport cu volumul de muncă şi 

celelalte sarcini specifice, cu termene și responsabilităţi concrete. S-au executat sarcini pe linia 

preluării în baza de date automată a tuturor modificărilor impuse de rezolvarea lucrărilor curente, 

verificări în dosarele de stare civilă, verificarea de persoane la solicitarea instanţelor, parchetelor, 

lichidatorilor, activităţi de prevenire si popularizare a regimului de evidenţa populaţiei, activităţi 

specifice de stare civilă, de informatică, de resurse umane şi juridice, de financiar-contabilitate şi 

aprovizionare tehnico-materială.  

I. Activităţi pe linie de management   

 S-au efectuat 15 controale pe linie de management la SPCLEP- urile din judeţ şi în 

urma acestora s-au găsit deficienţe, printre care: 

o ROF–ul SPCLEP Slănic Moldova a fost aprobat prin HCL nr. 2/2018, însă nu 

cuprinde activităţile care sunt prevăzute în Dispoziţiile primarului oraşului 

Slănic Moldova nr. 102, 104 şi 105 activităţi care sunt în sarcina lucrătorului 

de evidenţă; s-a dispus, actualizarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al SPCLEP Slănic Moldova, înaintarea acestuia la DEPABD 

Bucureşti pentru avizare, conform art. 9 alin. (3) din OG nr. 84/2001 şi apoi 

aprobarea acestuia prin hotărâre de Consiliu Local; 

o La nivelul U.A.T. Tamaşi există Nomenclatorul Arhivistic aprobat prin 

dispoziţia primarului nr. 564/05.11.2013 şi aprobat de Arhivele Naţionale 
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Bacău, însă lipseşte activitatea de evidenţă a persoanelor (Tamaşi); s-a 

dispus Actualizarea Nomenclatorului arhivistic, aprobarea acestuia prin 

Dispoziţia Primarului şi transmiterea la Serviciul Judeţean al Arhivelor 

Naţionale Bacău pentru confirmare; 

o Fişele de post au fost actualizate, cuprind toate activităţile care se 

desfăşoară la nivelul serviciului, însă nu s-a înlocuit Legea 677/2001 cu 

Regulamentul European nr.679/2016 (Moineşti, Sascut, Slănic Moldova şi 

Tg. Ocna); la nivelul SPCLEP Secuieni, în cuprinsul fişelor de post ale 

lucrătorilor de evidenţă a persoanelor se face referire la noţiuni care nu mai 

sunt de actualitate (RJEP) sau s-a transformat funcţia şi nu s-a actualizat fişa; 

s-a dispus actualizarea acestora; 

 S-a participat la 8 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău şi s-au efectuat 12 instruiri, 

după cum urmează: 2 - stare civilă , 4 - evidenţa persoanei, 2- informaţii clasificate, 

2 - date cu caracter personal (R.E. 679/2016) şi 2- pentru prevenirea faptelor de 

corupţie; 

 Au fost înregistrate24 de petiţii, 23 fiind  rezolvate în termen iar una este în curs de 

rezolvare ( se aşteaptă răspunsul DEPABD Bucureşti). 

 Au fost înregistrate 9 cereri cu privire la datele de interes public (Legea nr. 

544/2001), fiind rezolvate în termen; 

 În privinţa organizării şi desfăşurării activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor, în 

anul 2017, la nivelul DJEP BC, s-au desfăşurat 102 audienţe şi putem spune că 

majoritatea cetăţenilor care s-au prezentat în audienţă au solicitat: 

o consiliere cu privire la documentele de stare civilă întocmite în străinătate ; 

o urgentarea transcrierii certificatelor de stare civilă ; 

o consiliere schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare acte de stare 

civilă etc. 

 În condica pentru sugestii şi reclamaţii în anul 2018 s-au adunat 6 mulţumiri de la 

cetăţenii care au beneficiat de serviciile noastre şi nicio reclamaţie. 

 S-a întocmit planul de măsuri şi acţiuni DJEP Bacău  pentru anul 2019, nr. 

9525/27.12.2018, cât  şi cel pentru sem. I  2019, nr.9532/28.12.2018. 

 S-a realizat selecţia documentelor cu termen de păstrare expirat (la BEP şi Serv. 

St. Civ.) pentru a fi distruse până la sfârşitul anului 2019. 

 Monitorizarea şi evaluarea Strategiei - incluziune romi la nivel judeţean conform H.G. 

nr. 18/2015 şi a Planului Judeţean de Măsuri pentru anul 2018, precum şi 

elaborarea de propuneri de obiective şi acţiuni pentru Planul local de acţiune aferent 

anului 2019. 

 Implementarea proiectului Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de 

Stare Civilă (SIIEASC), proiect pentru care s-a semnat contractul de finanţare la 

nivel DEPABD Bucureşti. 

 Urmare a radiogramei DEPABD Bucureşti 4378362/7.11.2018 referitoare la 

derularea proiectului Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare  

Civilă (SIIEASC), începând cu luna decembrie 2018 s-au constituit 10 Comisii de 

inventariere a registrelor de stare civilă ex. II, pentru perioada de 100 ani, din anul 
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1916 şi până în anul 2015 şi o Comisie de îndrumare şi Coordonare a acestei 

activităţi. Această inventariere a registrelor se face după un model standard, anexat 

la radiograma sus amintită şi care urmează să fie realizat până la 30.03.2019, fiind 

de fapt şi prima etapă în derularea proiectului SIIEASC.  

 S-a acordat sprijin şi consiliere primăriei Tamaşi în vederea operaţionalizării 

serviciului de evidenţă a persoanelor înfiinţat la nivelul acestui U.A.T. din anul 2017, 

prin avizul DEPABD nr. 3752678/19.05.2017, serviciu care a început să funcţioneze 

începând cu data de 14.08.2018. 

 Totodată, UAT Tamaşi a solicitat prin adresa nr.9523 din 13.11.2018 arondarea 

comunei Buhoci la SPCLEP Tamaşi (având la bază acordul UAT Buhoci, care în 

prezent este deservită de către DPEP a mun. Bacău); în acest sens, instituţia 

noastră a solicitat DPEP Bacău prin adresa nr. 8378/14.11.2018, proiectul de 

hotărâre al Consiliului Local Bacău privind modificarea arondării localităţilor 

deservite şi a ROF -ului aferent, pentru ca DJEP Bc. să întocmească referatul şi 

apoi prin Hotărârea Consiliului Judeţean să se aprobe modificarea arondării 

localităţilor deservite de DPEP Bc. şi SPCLEP Tamaşi pentru a fi înaintate la 

DEPABD Bucureşti, întrucât, conform art. 25 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului 

nr.84/2001 cu modificările şi completările ulterioare, ,,modificarea arondării actuale 

se stabileşte prin hotărâre de consiliu judeţean, la propunerea direcţiei judeţene de 

evidenţă a persoanelor şi cu avizul DEPABD Bucureşti. 

 Prin adresa nr. 9314/27.11.2018, Primăria Săuceşti şi-a manifestat intenţia înfiinţării 

unui serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor  (SPCLEP) la nivelul 

acestei UAT, iar instituţia noastră a informat prin adresa nr. 8882/12.12.2018 cu 

privire la toate demersurile care trebuie efectuate în vederea înfiinţării acestui 

serviciu. Totodată având în vedere complexitatea înfiinţării şi ulterior funcţionării 

unui SPCLEP, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău a asigurat 

această primărie de întreaga disponibilitate privind acordarea sprijinului necesar, 

potrivit competenţelor. 

 În considerarea dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 4 alin.(1) din 

Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, la solicitarea Primăriilor Nicolae Bălcescu şi Mărgineni, 

instituţia noastră a înaintat la DEPABD cu adresele nr.1892 şi 1893 din data de 

21.03.2018 documente în vederea obţinerii avizului conform art.9 alin.3 O.G. nr. 

84/2001 privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Nicolae Bălcescu şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Mărgineni, iar cu adresele nr. 4420701/27.03.2018 şi nr. 

4420702/04.04.2018, DEPABD a avizat documentele privind înfiinţarea acestor 

servicii. În acest sens, în datele de 13.02.2018 şi 14.03.2018 directorul executiv 

Nataşa-Gabriela Crîșmaru, şeful biroului de evidenţa a persoanelor Cristina-Elena 

Galan din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău şi cms. Ardei 

Gabriel şeful Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 

Persoanelor Bacău, s-au prezentat la sediul primăriilor Nicolae Bălcescu şi 
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Mărgineni în vederea identificării spaţiului destinat acestor servicii, la final 

întocmindu-se şi notele de constatare nr. 1314/13.02.2018 şi nr. 5102/14.03.2018 

ce conţin aspecte identificate şi recomandări cu privire la dotare, amenajare, 

angajare, pregătire personal etc. necesare obţinerii avizului de funcţionare.  

La nivelul SPCLEP Mărgineni s-au angajat două persoane în luna decembrie 2018, care 

au început perioada de pregătire la DPEP a municipiului Bacău pe bază de protocol încheiat între 

cele două instituţii, urmând ca începând cu data de 16.01.2019 să continue pregătirea la nivelul 

instituţiei noastre. 

În continuare, DJEP Bacău va acorda sprijin şi consiliere primăriilor sus amintite pentru 

operaţionalizarea serviciilor de evidenţă care vor funcţiona la nivelul acestor UAT.uri. 

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

stare civilă 

A. A. Evidenţa persoanelor 

 Pentru realizarea coordonării şi controlului metodologic al activităţii serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţa persoanelor s-au avut în vedere următoarele 

obiective: 

o transmiterea către SPCLEP a tuturor dispoziţiilor primite de la DEPABD sau 

MAI în vederea prelucrării şi aplicării prevederilor acestora; 

o îndrumarea şi coordonarea metodologică a activităţilor necesare aducerii la 

îndeplinire a sarcinilor ce revin SPCLEP; 

o monitorizarea activităţii SPCLEP prin centralizarea, verificarea şi analizarea 

indicatorilor comunicaţi zilnic şi lunar; 

o asigurarea mediatizării legislaţiei în materie şi a obiectivelor şi rezultatelor 

structurilor teritoriale de evidenţa persoanelor; 

o punerea în legalitate a asistaţilor din unităţile de ocrotire şi protecţie socială; 

o reducerea expiraţilor; 

o verificarea împreună cu lucrătorii de ordine publică din cadrul IPJ Bacău a 

locaţiilor în care şi-au stabilit domiciliul mai mulţi cetăţeni români, originari din 

Republica Moldova; 

o activităţi desfăşurate împreună cu conducerea şi BJABDEP Bacău în 

vederea funcţionării SPCLEP Tamaşi; 

o activităţi desfăşurate împreună cu conducerea şi BJABDEP Bacău în 

vederea înfiinţării SPCLEP Mărgineni şi SPCLEP Nicolae Bălcescu.  

În acest sens, în anul 2018 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 În conformitate cu prevederile art. 7 lit. b) din OUG nr. 84/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, lucrătorii biroului au executat controale tematice pe linie de 

evidenţa persoanelor la cele 15 SPCLEP - uri, constatările şi măsurile dispuse fiind 

aduse la cunoştinţă primarilor cât şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale pe 

raza cărora funcţionează.  

Controalele s-au executat în baza Graficului nr. 157/08.01.2018 privind planificarea 

anuală a controalelor metodologice pe linie de evidenţă a persoanelor în anul 2018, avizat de 

conducerea Direcţiei şi aprobat de secretarul Consiliului Judeţean Bacău. 
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Astfel, în anul 2018  au fost planificate 14 controale conform graficului sus-menţionat şi s-

au executat toate, după cum urmează: SPCLEP Bacău, SPCLEP Buhuşi, SPCLEP 

Comăneşti, SPCLEP Dărmăneşti, SPCLEP Dofteana, SPCLEP Moineşti, SPCLEP Oneşti, 

SPCLEP Palanca, SPCLEP Podu Turcului, SPCLEP Răcăciuni, SPCLEP Sascut, SPCLEP 

Secuieni, SPCLEP Slănic Moldova şi SPCLEP Tg. Ocna şi s-a mai executat un control în luna 

septembrie, fără a fi planificat, la SPCLEP Tamaşi, întrucât acest serviciu a început să 

funcţioneze începând cu 14 august 2018. 

La toate S.P.C.L.E.P.-rile controlate s-a constatat că lucrătorii cunosc şi aplică corect 

legislaţia pe linie de evidenţa persoanelor şi dispoziţiile primite de la DEPABD, 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, după cum urmează: 

 La SPCLEP Slănic Moldova, pe linie de evidenţă a persoanelor, activitatea de lucru 

cu publicul se desfăşoară într-un singur birou de aproximativ 12 mp, unde se preiau 

documentele, imaginea, se prelucrează datele pe calculator şi se desfăşoară toate 

activităţile privind evidenţa persoanelor. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţilor specifice, acestui spaţiu îi lipseşte o separare între cetăţean şi lucrători, 

în lungul biroului. Fişetele existente necesită o recondiţionare sau înlocuire cu altele 

noi. S-a dispus, a se separa spaţiul între cetăţean şi lucrătorii de evidenţa 

persoanelor şi a se recondiţiona sau înlocui fişetele care sunt foarte vechi. Din 

discuţiile purtate cu d-nul primar s-a înţeles că această măsură va fi realizată până 

la sfârşitul anului; 

 La avizier nu se regăsesc informaţii cu privire la: 

o termenul de eliberare a actelor de identitate în conformitate cu Îndrumarea 

DEPABD nr.22/17.12.2015 - termenul efectiv de eliberare stabilit la nivelul 

serviciului şi posibilitatea reducerii termenului (Buhuşi şi Dărmăneşti);  

o conducerea actuală a DEPABD (Buhuşi, Dărmăneşti şi Slănic Moldova); 

o actele normative privind furnizările de date/persoană nu sunt actualizate, mai 

exact este afişată Legea 677/2001 în loc de Regulamentul European 

679/2016 (Slănic Moldova); 

o aspecte remediate pe timpul controlului; 

 La toate serviciile 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), iar în unele cazuri, nu s-a corectat data înregistrării actului de 

naştere; s-au prelucrat prevederile pct.3 din Îndrumarea DEPABD nr.25/28.10.2013, 

în sensul că la momentul actualizării cererilor în aplicaţia SNIEP se corectează şi 

data înregistrării actului de naştere; s-a dispus corectarea acestora; 

 Cererile privind eliberarea actelor de identitate şi stabilirea reşedinţei sunt păstrate 

din 1992 şi până în prezent, deşi termenul de păstrare este de 10 ani/5 ani (Buhuşi, 

Dărmăneşti, Podu Turcului, Sascut, Slănic Moldova şi Tg. Ocna); aspect constatat 

şi în anul 2016 şi 2017; s-a dispus realizarea activităţii de selecţie şi distrugere în 

conformitate cu Nomenclatorul de arhivare şi a Legii nr. 16/1996 a arhivelor 

naţionale; 
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 La unele cereri pentru eliberarea actului de identitate au fost identificate adeverinţe 

de ROL eliberate de Primăria Glăvăneşti care nu sunt întocmite conform modelului 

transmis de DEPABD prin radiograma nr.503879 din 29.06.2009 (Podu Turcului); 

s-a dispus retransmiterea modelului adeverinţei de rol primăriilor respective. 

 

O colaborare foarte bună, permanentă şi eficientă s-a înregistrat între DJEP Bacău şi 

Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bacău, 

specialiştii acestui birou, deplasându-se periodic la SPCLEP pentru a acorda sprijin de 

specialitate lucrătorilor desemnaţi să execute activităţile specifice pe linie de informatică, 

monitorizând permanent fluxul privind emiterea cărţilor de identitate, 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 3881 

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 judeţeană şi centrală un număr de 1896 comunicări pentru 

obţinerea statutului de CRDS şi au fost înaintate la DEPABD, un număr de 50  de 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 (48 controale executate, ocazie cu care au 

fost puse în legalitate un număr de 576 persoane). 

Pentru persoanele aflate în detenţie în Spitalul Penitenciar Tîrgu Ocna au fost 8 deplasări 

cu camera mobilă şi au fost puse în legalitate 22 persoane cu acte de identitate. 

Având în vedere faptul că activitatea principală a SPCLEP 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 SPCLEP 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 SPCLEP 427 

deplasări cu camera mobilă de preluat imagini, ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr 

de 1777 persoane. 

În conformitate cu Dispoziţia comună D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R. nr. 4315800/57/23.05.2018, 

privind desfăşurarea activităţilor pentru punerea în legalitate a minorilor cu vârsta între 14-18 ani 

şi a persoanelor majore care figurează în RNEP cu domiciliul în România şi nu au solicitat 

eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2017, vă comunicăm că la data de 

31.05.2018, instituţia noastră a primit de la BJABDEP Bacău cu adresa nr.4.563.653/30.05.2018 
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fişierul arhivă cu denumirea BC_Restanţieri fără AI.ZIP ce conţine situaţia nominală a persoanelor 

care fac obiectul dispoziţiei sus amintite, în număr de 3913. 

În perioada 04.06 – 27.07.2018, personalul Biroului de evidenţă a persoanelor din cadrul 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău a desfăşurat activitatea de verificare a 

tuturor persoanelor din lista, în REN-FEC, RNEP, în registrele de stare civilă şi după caz în 

Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple, însă situaţia s-a clarificat numai pentru 

199 de persoane, astfel : 139 au fost puse în legalitate cu un nou act de identitate, 20 sunt 

decedate, 13 au dobândit statutul de CRDS şi 27 cu CNP dublu, iar pentru un număr de 282 de 

persoane situaţia a fost clarificată până la data de 13.08.2018, fără a mai fi necesară verificarea 

în teren de către lucrătorii de poliţie. 

Conform aceleiaşi dispoziţii, începând cu data de 21.08.2018, s-a intensificat colaborarea 

cu posturile de poliţie şi lucrătorii de ordine publică pentru persoanele care au rămas  neclarificate 

în număr de 3432, astfel că: s-au verificat 3156 de persoane în teren de către poliţiştii de ordine 

publică, iar rapoartele de verificare au fost comunicate la Serviciile Publice Comunitare Locale de 

Evidenţă a Persoanelor, în urma cărora s-au efectuat 2693 de menţiuni în modulul ,,Informaţii 

asociate persoanei” al aplicaţiei, iar pentru 463 de persoane situaţia s-a clarificat, astfel încât a 

fost actualizat RNEP cu următoarele date: 413 s-au pus în legalitate cu un nou act de identitate, 

3 decedate, 46 au dobândit statutul de CRDS şi una avea CNP dublu, iar 276 persoane urmează 

a fi verificate de lucrătorii de poliţie până la data de 28.02.2019 conform dispoziţiei sus amintite. 

Au fost transmise un număr de 16161 invitaţii 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. 

În conformitate cu atribuţiile ce revin DJEP, lucrătorii biroului au monitorizat activitatea de 

eliberare a actelor de identitate, desfăşurată de către cele 15 servicii locale, centralizând lunar şi 

înaintând la DEPABD, statistica activităţii de evidenţa persoanelor. 

Astfel, în anul 2018 au fost eliberate 72538 (cu 4364 mai mic faţă de anul 2017) acte de 

identitate, din care 68720 (- 4360 faţă de 2017) C.I. şi 3818 (- 4 faţă de 2017) C.I.P. 
 

 

Toate posturile de poliţie s-au implicat cu seriozitate şi au colaborat cu lucrătorii de 

evidenţa persoanelor, obţinând rezultate foarte bune pe linia punerii în legalitate a persoanelor 

majore restanţiere. Numărul de persoane restanţiere existent la sfârşitul anului 2018 este 

determinat de o serie de factori ca:  

 existenţa unor comune unde multe familii sunt plecate în străinătate; 

 situaţia financiară precară a multor cetăţeni din mediul rural; 

 nefolosirea cu eficienţă de către persoanele împuternicite a sistemului sancţionator 

prevăzut de lege; 

 autorităţile administraţiei publice locale nu au solicitat SPCLEP organizarea unor 

acţiuni de fotografiere şi preluare de documente, comparativ cu anii anteriori când 

se organizau mai multe astfel de acţiuni.  

În anul 2018, conform Planului de Măsuri nr. 3408704 din 14.01.2014 pe linia stabilirii 

domiciliului în România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova, întocmit în baza 

Anul Acte de identitate C.I. C.I.P. 

2017 76.902 73.080 3.822 

2018 72.538 68.720 3.818 
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Planului General de Măsuri nr.117337/S1/02.12.2013 aprobat de conducerea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, lucrători din cadrul B.E.P. al D.J.E.P. Bacău şi SPCLEP Buhuşi au 

participat la 16 acţiuni comune cu poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Bacău, Secţia 1 Poliţie,  

Secţia 2 Poliţie, Poliţiei municipiului Moineşti şi Poliţia oraşului Buhuşi pentru identificarea 

persoanelor care au dobândit cetăţenia română şi şi-au stabilit domiciliul pe raza municipiului 

Bacău şi oraşului Buhuşi mai mult de 10 persoane la o adresă , iar în urma discuţiilor purtate cu 

o parte din vecini şi şefii de scară s-a constatat că la adresele respective nu locuieşte nici o 

persoană de cetăţenie română, originară din Republica Moldova. 
 

La nivelul biroului judeţean de evidenţa persoanelor s-au înregistrat 8 petiţii şi 4 răspunsuri 

cu privire la liberul acces la informaţiile cu caracter public conform Legii nr. 544/2001, care au 

fost rezolvate în termenul legal.  
 

În anul 2018 la nivelul Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău 

au fost depistate două acte de identitate emise în anul 2004 cu substituire de persoană, la care 

lucrătorii BEP din cadrul DJEP Bacău au efectuat verificări în limita competenţelor, informând în 

acest sens DEPABD Bucureşti prin adresele nr. 7191/11.01.2018 şi nr. 14531/08.03.2018. 

Totodată, nu s-au putut stabili condiţiile în care au fost eliberate aceste cărţi de identitate şi nu se 

cunosc persoanele care au primit/actualizat şi avizat documentele, întrucât cererile şi celelalte 

documente care au stat la baza eliberării lor au fost distruse în anul 2015 ca urmare a expirării 

termenului de păstrare prevăzut în Nomenclatorul arhivistic; personalul care a primit documentele 

la acel moment este posibil să nu mai fie activ în cadrul DPEP Bacău. 
 

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 altă natură, 

desfăşurându-și activitatea corespunzător atribuţiilor ce le revin din fişa postului. 

B. Starea civilă 

Serviciul stare civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău a 

desfăşurat în anul 2018 următoarele activităţi: 

 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. 184 din 15.01.2018 avizat 

de Secretarul Judeţului Bacău şi aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean. 

S-au efectuat 93 controale din cele 93 planificate. 

Obiectivele urmărite au constat în: 

 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; 
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 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 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. 

S-a verificat un număr de 21753 acte de stare civilă, din care: 

 de naştere - 8349  

 de căsătorie - 4421 

 de deces - 8983  
 

Verificarea actelor de stare civilă în 2018, comparativ cu 2017, se prezintă astfel: 
 

Acte de stare civilă 2017 2018 

De naştere 7194 8349 

De căsătorie 5004 4421 

De deces 7837 8983 

Total 20035 21753 

 

 
 

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 au fost următoarele: 

 acte de stare civilă (naştere, căsătorie şi deces) înregistrate cu erori materiale; 

pentru îndreptarea acestora au fost stabilite măsuri de rectificare a actelor de stare 

civilă greşit întocmite (conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 

cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare); 

 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 definitivă, ori printr-un act administrativ al unei autorităţi publice, 

2017

2018
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încălcându-se astfel prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă, republicată şi 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; 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. 

 nomenclatoarele arhivistice care nu erau actualizate conform Legii nr. 16/1996 a 

Arhivelor Naţionale; s-a dispus actualizarea acestora într-un anumit termen şi 

confirmarea de către Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale. Astfel de nereguli 

s-au constatat în localităţile: Ardeoani,Blăgeşti, Solonţ, Strugari, Buhoci, Ghimeş-

Făget, Găiceana, Urecheşti, Letea Veche, Corbasca, Iteşti. 

 Ofiţerii delegaţi de stare civilă din cadrul Primăriilor Sănduleni şi Lipova nu au 

comunicat menţiunile din luna mai 2017 şi până în luna mai 2018, respectiv 

octombrie 2017-iunie 2018, fiind aplicată sancţiunea contravenţională „avertisment”, 

însă menţiunile respective au fost operate şi comunicate în termenele stabilite în 

procesele verbale de control. 

 La Primăria comunei Racova s-a constatat că menţiunile primite de la alte localităţi, 

precum şi cele rezultate ca urmare a actelor şi faptelor înregistrate nu au fost 

operate şi comunicate, în perioada 28.11.2017 – 19.03.2018, iar la Primăria 

comunei Huruieşti, acestea nu au fost operate şi comunicate din luna august 2017. 

Aceste deficienţe s-au produs întrucât secretarii unităţilor administrativ-teritoriale 

respective, care exercitau şi atribuţii de ofiţeri de stare civilă delegaţi şi-au încetat 

raportul de activitate. 

 La Primăria comunei Iteşti, documentele primare care au stat la baza înregistrării 

actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi cererile privind eliberarea certificatelor 

de stare civilă nu erau legate în dosare şi arhivate, contrar prevederilor art. 19 alin. 

3) din H.G. nr. 64/2011; menţiunile primite de la alte localităţi nu au fost operate pe 

actele de naştere aflate în păstrare şi apoi comunicate la exemplarul II, sau nu au 

fost transmise la primăriile care au în păstrare actele respective. Pentru deficienţele 

constatate a fost aplicată sancţiunea contravenţională „avertisment”.  

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. 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 au fost înregistrate 65 dosare prin care  s-a 

solicitat schimbarea numelui şi/sau a prenumelui. Din acestea, 54 au fost aprobate de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, 3 dosare au fost restituite pentru completare sau pentru 

altă procedură de urmat, iar 8 dosare sunt în curs de rezolvare. 
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Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru transcrierea în actele de 

stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români, procurate 

din străinătate 

În cursul anului 2018, un număr de 3877 dosare au fost verificate de către personalul de 

stare civilă, din care 3408 au fost avizate prealabil în vederea transcrierii, 50 au fost respinse în 

vederea completării cu anumite documente, conform prevederilor legale în materie, iar 419 

dosare sunt în curs de soluţionare. În acest număr intră şi dosarele de transcriere pentru care 

s-au aplicat dispoziţiile Legii nr. 14 din 12.01.2018, privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2016, pentru 

cetăţenii străini care au dobândit cetăţenia română şi care au domiciliul în străinătate (nr. de 

transcrieri este cu 1244 mai mare decât în anul 2017). 

Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru rectificarea actelor de 

stare civilă 

În 2018 au fost verificate 387 dosare de rectificare, din care 360 au fost avizate favorabil 

în vederea rectificării prin dispoziţia primarului unităţii administrativ-teritoriale, 14 dosare au fost 

respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale, iar 13 dosare sunt în curs de soluţionare. 

Verificarea dosarelor şi emiterea avizului conform pentru înregistrarea tardivă a 

naşterii, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 33 din 28 iunie 2016. Prin această ordonanţă, 

înregistrarea tardivă a naşterii a trecut din competenţa instanţelor judecătoreşti în competenţa 

autorităţilor locale, astfel că s-a adăugat o competenţă în plus instituţiei noastre şi anume, avizul 

conform la înregistrarea tardivă a naşterii.  

Au fost verificate 196 de dosare, din care pentru 163 au fost emise avize conforme în 

vederea înregistrării tardive a naşterii, cu aprobarea primarului, 1 dosar a fost respins, iar 32 sunt 

în curs de soluţionare. 

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 şi înaintat acestei instituţii un număr de 242 

Formulare E 401 pentru lucrătorii cetăţeni români care au domiciliul în România şi care îşi 

desfăşoară activitatea în alte state membre ale Uniunii Europene.  

Certificate de stare civilă/extrase multilingve şi extrase pentru uz oficial solicitate de 

Ministerul Afacerilor Externe prin DEPABD şi comunicate de primării prin Serviciul Stare Civilă al 

DJEP Bacău. 

În anul 2018 s-a urmărit procurarea de la primării a 64 certificate/extrase multilingve de 

stare civilă şi extrase pentru uz oficial şi au fost înaintate la DEPABD. 

Atribuirea CNP în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date 

biometrice incluse 

În baza Radiogramei DEPABD nr. 2034566 din 7 ianuarie 2010, au fost 4 solicitări de 

atribuire a CNP, în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date biometrice incluse. 

Au fost reatribuite 6 C.N.P. în locul celor acordate şi înscrise greşit în actele de stare 

civilă de către ofiţerul de stare civilă, cu aprobarea primarului şi avizul S.P.C.L.E.P. 
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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 2018 s-au născut 5136 copii şi au fost înregistraţi în registrele de 

stare civilă 5175 copii, întrucât în acest număr intră şi o parte din copiii născuţi la sfârşitul anului 

2017.  

Eliberări extrase pentru uz oficial de pe actele de stare de stare civilă, ex. II. 

La cererea autorităţilor administraţiei publice a fost eliberat un număr de 1134 extrase 

pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, ex. II.  

 Operarea menţiunilor 

o Din totalul de 29600 comunicări de menţiuni (3531 rămase din 2017 şi 26069 

din 2018) înregistrate în registrul intrare-ieşire, au fost operate 24178 de 

menţiuni şi au rămas neoperate la sfârşitul anului 5422 menţiuni.  

o În anul 2018 au fost operate 13 menţiuni de redobândire a cetăţeniei române 

şi 20 menţiuni de renunţare la cetăţenia română şi 2 menţiuni de pierdere a 

cetăţeniei române. 

 Soluţionarea petiţiilor 

o În anul 2018 au fost înregistrate un număr de 10 petiţii în materie de stare 

civilă din care 9 au fost soluţionate, iar una se află în curs de soluţionare. 

 Alocarea din Registrul Unic a numerelor certificatelor de divorţ 

o În anul 2018 au fost alocate 64 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 65 căsătorii mixte 
 

Situaţia gestionării registrelor şi certificatelor de stare civilă, la nivelul DJEP Bacău se 

prezintă în felul următor: 

a. Gestiunea certificatelor de stare civilă 

Nr. 
crt. 

Specificații Naștere Căsătorie Deces Total 

1. Stoc la data de 01.01.2018 26525 6525 17350 50400 

2. 
Nr. certificate ridicate de la DEPABD de către 
DJEP în anul 2018 

20000 8000 10000 38000 

3. 
Nr. certificate ridicate de la DJEP Bacău de 
către primării în anul 2018 

24900 8150 11725 44775 

4. Stoc certificate la data de 31.12.2018 21625 6375 15625 43625 

b. Gestiunea extraselor multilingve de stare civilă 

Nr. 
crt. 

Specificații Naștere Căsătorie Deces Total 

1. Stoc la data de 01.01.2018 845 770 1135 2750 

2. 
Nr. extrase multilingve ridicate de la DEPABD de 
către DJEP în anul 2018 

17000 7000 - 24000 
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Nr. 
crt. 

Specificații Naștere Căsătorie Deces Total 

3. 
Nr. extrase multilingve ridicate de la DJEP Bacău 
de către primării în anul 2018 

990 310 80 1380 

4. Stoc extrase multilingve la data de 31.12.2018 16855 7460 1055 25370 

b. Gestiunea registrelor de stare civilă 

Nr. 
crt. 

Specificații Naștere Căsătorie Deces Total 

5. Stoc la data de 01.01.2018 120 92 54 266 

6. 
Nr. extrase multilingve ridicate de la DEPABD de 
către DJEP în anul 2018 

68 48 100 216 

7. 
Nr. extrase multilingve ridicate de la DJEP Bacău 
de către primării în anul 2018 

56 52 100 208 

8. Stoc extrase multilingve la data de 31.12.2018 132 88 54 274 

 

Sinteza volumului de servicii furnizate în anul 2018 atât de către DJEP BC, cât şi de 

SPCLEP/primăriile judeţului Bacău se găsește în cele două anexe ataşate prezentului raport de 

activitate. 

III. Activitatea de resurse umane 

Organigrama şi statul de funcţii al instituţiei au fost aprobate prin Hotărârea C.J. Bacău nr. 

32/27.02.2017, în prezent numărul total de posturi  fiind de 50, din care ocupate sunt 32.   

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 2018, următoarele activităţi cu caracter periodic: 

 punerea în aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice şi stabilirea salariilor de bază, conform anexei 

nr.2 la Hotărârea C.J. Bacău nr. 74/26.03.2018, începând cu data de 01.04.2018, 

anexă suspendată prin Sentinţa civilă nr. 577/21.05.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bacău-secţia a-II-a Civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 

1135/110/2018, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 945/23.08.2018, pronunţată de 

Curtea de Apel Bacău.  

Ca urmare, începând cu 01.08.2018, au fost suspendate dispoziţiile privind stabilirea 

salariilor de bază emise conform anexei nr. 2 la H.C.J.Bacău nr. 74/2018 şi s-a revenit la  

dispoziţiile de stabilire a salariilor de bază conform anexei nr. 3 la H.C.J.Bacău nr. 145/2017.  

Prin Hotărârea nr. 991/05.12.2018, pronunţată de Tribunalul Bacău-secţia a-II-a Civilă şi 

de contencios administrativ şi fiscal,  în dosarul nr.1701/110/2018, se anulează anexa nr. 2 la 

H.C.J. Bacău nr. 74/2018 şi dispoziţiile privind stabilirea salariilor de bază conform acestei anexe, 

urmând a se desfăşura calea de atac. 

 organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare  în grad profesional imediat 

superior a funcţionarului public, conform prevederilor art. 63, art. 64 şi art. 65  din 

Legea nr. 188/1999, art. 125 şi art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, 

pentru un singur salariat; 

 organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de 

execuţie vacante de inspector de specialitate grad profesional debutant la Biroul 

administrativ, logistică, asigurare tehnico-materială, în conformitate cu prevederile 
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Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În urma 

susţinerii acestui concurs, postul a fost ocupat. 

 în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) lit. c), art. 90 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi 

alin. (5) din Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 32 alin. (2) lit. 

b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

au fost aprobate două transferuri la cerere a unor funcţionari publici din cadrul 

D.P.E.P. a Municipiului Bacău în cadrul instituţiei noastre, la Serviciul Stare civilă; 

 în conformitate cu prevederile art. 45, art. 46 alin. (1) şi art. 47 alin. (1) din Legea 

nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a fost aprobată detaşarea unui personal contractual în funcţia 

contractuală vacantă de funcţionar arhivar la Serviciul stare civilă din cadrul 

instituţiei; 

 Cele două transferuri şi detaşarea s-au realizat pe posturi existente în cadrul 

Serviciului Stare civilă, pentru a se asigura un necesar optim Proiectului de 

informatizare a Stării civile (SIIEASC); 

 transmiterea situaţiilor privind stadiul implementării sistemului de control intern 

managerial la C.J. Bacău; 

 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 M500, Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală şi apoi înaintat 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; 

 întocmirea lunară a fişelor colective de prezenţă pentru salariaţi, în vederea 

acordării drepturilor băneşti; 

 evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale; 

 urmărirea întocmirii fişelor de post pentru fiecare salariat, înmânarea acestora 

titularului şi arhivarea lor; 

 primirea, înregistrarea şi transmiterea declaraţiilor de avere şi interese ale 

funcţionarilor publici; 

 organizarea si coordonarea activităţii de evaluare a personalului pentru anul 2017 

(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 și 

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; 
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 transmiterea către S.P.C.L.E.P.-uri a conţinutului radiogramelor pe linie de resurse 

umane, primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 

de Date Bucureşti; 

 organizarea activităţii privind securitatea, sănătatea în muncă şi P.S.I., conform 

prevederilor Legii nr. 319/2006 şi Legii nr. 307/2006, inclusiv asigurarea efectuării 

examenului medical anual, conform prevederilor H.G. nr. 355/2007. 

S-a întocmit planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici pentru anul 

2018, 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. 318/30.01.2018 la Consiliul Judeţean Bacău, 

în vederea centralizării datelor referitoare la formarea profesională a funcţionarilor publici. 

IV. Activitatea pe linie juridică, contencios şi relaţii publice 

Compartimentul juridic a realizat în cursul anului 2018, 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, după cum 

urmează: 

o Dosar nr. 9798/180/2017 Judecătoria Bacău, având ca obiect „pretenţii”, 

Poliţia Locală a municipiului Bacău; 

o Dosar nr. 5026/110/2017 Tribunalul Bacău-secţia a II-a civilă şi de 

contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect „obligaţie de a face“; 

o Dosar nr. 6209/180/2018, Judecătoria Bacău-secţia civilă, având ca obiect 

„stare civilă”; 

o Dosar nr. 946/110/2018, Tribunalul Bacău - secţia a II-a civilă şi de 

contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect „litigiu privind funcţionari 

publici”; 

o Dosar nr. 12/180/2018, Tribunalul Bacău-secţia a II-a civilă şi de contencios 

administrativ şi fiscal, având ca obiect „litigiu privind achiziţiile publice“, 

Municipiul Bacău; 

o Dosar nr. 1135/110/2018, Tribunalul Bacău-secţia a II-a civilă şi de 

contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect „suspendare executare 

act“; 

o Dosar nr. 1701/110/2018, Tribunalul Bacău-secţia a II-a civilă şi de 

contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect „anulare act administrativ“; 
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 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; 

 participarea la controalele efectuate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău - 

Maternitatea Bacău şi încheierea Proceselor verbale de Control, cu urmărirea 

modului de realizare a măsurilor dispuse; 

 avizarea pentru legalitate a unui număr de 105 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 SPCLEP-uri a radiogramelor pe linie juridică, primite de la 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti; 

 consiliere şi soluţionarea petiţiilor date spre competenţă compartimentului juridic - 

6 (şase) şi 2 (două) răspunsuri pe Legea nr. 544/2001; 

 aducerea la cunoştinţa celorlalte compartimente a actelor cu caracter normativ în 

vigoare;  

V. Activitatea pe linie de informatică (I.T.) 

Compartimentul informatizare a desfăşurat în anul 2018 următoarele activităţi: 

 Verificarea modului de actualizare în SNIEP de către cele 15 SPCLEP-uri din judeţ; 

 Remedierea unor erori din SNIEP (unde se poate); 

 Preluarea erorilor din SNIEP de la SPCLEP-uri şi transmiterea către suportul SNIEP 

al DEPABD Bucureşti; 

 Instruirea şi testarea operatorilor noi angajaţi de la SPCLEP – Tamaşi, Palanca, 

Oneşti şi Bacău privind actualizarea aplicaţiei SNIEP, transfer fişiere FTP; 

 Asigurarea calităţii bazei de date (SNIEP); 

 Sprijinirea lucrătorilor de la SPCLEP-uri în scopul accesării portalului, server-ului de 

e-mail şi a server-ului FTP al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date Bucureşti; 

 Preluarea statisticii lunare a activităţii de evidenţă a persoanelor de la fiecare 

S.P.C.L.E.P., centralizarea indicatorilor și transmiterea statisticii lunare la Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Bucureşti; 

 Transmiterea indicatorilor de stare civilă la DEPABD lunar; 

 Asigurarea legăturii cu societăţile care acordă service la reţea, router, modem, 

precum şi alte echipamente, servicii sau programe informatice; 

 Preluarea corespondenţei de pe serverul FTP al Direcţiei  pentru Evidenţa 

Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucureşti; 

 Transmiterea radiogramelor prin reţeaua VPN către SPCLEP-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 15 

SPCLEP-uri din judeţ. 

 Actualizarea site-ului web al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

Partea a III-a 
Servicii publice 

 
Direcția Județeană de Evidența Persoanelor 

 

314 

 Actualizarea zilnică a softului legislativ Eurolex; 

 Administrarea reţelei locale conectate la internet; 

 Gestionarea căsuţei de e-mail a direcţiei; 

 Gestionarea licenţelor software achiziţionate; 

 Desfăşurarea de activităţi de studiu şi documentare tehnică precum şi instruirea 

angajaţilor în legătură cu problemele legate de funcţionarea şi utilizarea sistemelor 

de calcul. 

VI. Activitatea pe linie administrativă şi asigurare tehnico-materială 

Pe baza bugetului aprobat pentru anul 2018 și a programului anual de achiziţii, la capitolul 

investiţii s-au achiziţionat următoarele: 

 o autoutilitară Dacia Duster prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 

naţional 

În 2018, s-a obţinut o primă de casare de 6500 pentru autoturismul Cielo Executiv a cărui 

vechime a fost de 13 ani;   

 5 calculatoare desktop cu licenţe software pentru Windows 10 Pro pe 64 biţi si 

aplicaţii tip office 2019, necesare înlocuirii calculatoarelor achiziţionate în perioada 

2005-2009, a căror sistem de operare XP nu mai are suport tehnic pentru aplicaţiile 

XP. 

 s-au asigurat materiale și echipamente de protecţie pentru întreg personalul din 

cadrul DJEP Bacău, deoarece la nivelul instituţiei are loc acţiunea de inventariere a 

tuturor registrelor de stare civilă, în vederea realizării unei etape în proiectul 

(SIIEASC) Informatizării Stării civile la nivel naţional. 

În conformitate cu Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016, și a art. 43 din H.G. 395/2016 

privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziţie publică/acordului cadru, D.J.E.P. Bacău a efectuat achiziţii directe de rechizite, materiale 

de curăţenie, servicii, obiecte de inventar și de investiţii, utilizând Sistemul Electronic de Achiziţii 

Publice, în proporţie de 100%. 

Pe linie de aprovizionare cu imprimate de stare civilă (certificate de stare civilă, registre de 

stare civilă etc.) de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti, acestea au fost conforme cu necesarul solicitat de 

DJEP Bacău pentru anul 2018.  

Nu au fost probleme nici în asigurarea materialelor şi formularelor pe linie de evidenţa 

persoanei (cereri de eliberare acte de identitate, registre, cărţi de identitate provizorii etc.). 

Necesarul privind materialele şi imprimatele specifice activităţilor de evidenţă a 

persoanelor şi de stare civilă a fost centralizat la nivelul judeţului, şi s-a făcut raportarea către 

D.E.P.A.B.D. în vederea planificării pentru anul 2019, la nivelul ţării. 

Pentru asigurarea funcţionării în bune condiţiuni a direcţiei s-a întocmit programul anual al 

achiziţiilor publice pentru anul 2019 (propunere), precum si anexele pentru necesarul de rechizite, 

materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, servicii ş.a.  

Inventarierea rechizitelor, materialelor, carburanţilor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor 

fixe s-a desfăşurat fără a se înregistra lipsuri sau diferenţe în gestiune. 

VII. Activitatea pe linie financiar-contabilă 

Un rol important al compartimentului financiar-contabil este de a asigura informaţii 

ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei 
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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 patrimoniul instituţiei şi utilizarea cu eficienţă a 

creditelor bugetare alocate prin buget, cu încadrarea în structura cheltuielilor prevăzute în bugetul 

aprobat. 

În anul 2018, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău a avut iniţial un buget 

de venituri şi cheltuieli în sumă de 3.058,00 mii lei, aprobat prin H.C.J. Bacău nr. 50 din 

16.02.2018. 

În cursul anului 2018 s-au aprobat trei modificări ale bugetului Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Bacău - virări de credite, în lunile aprilie, septembrie şi noiembrie. În urma 

acestor modificări, la sfârşitul anului, structura bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi realizat 

se prezintă astfel: 

 

La capitolul investiţii, în anul 2018 s-a aprobat în buget achiziţia unei autoutilitare şi a 5 

calculatoare cu licenţe. Achiziţia autoutilitarei s-a efectuat prin Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional. DJEP Bacău a obţinut pentru autoturismul instituţiei Cielo, cu număr de 

înmatriculare BC 01 SEP, un ajutor de minim de 6.500,00 lei, care a fost utilizat pentru achiziţia 

autoutilitarei. Autoturismul uzat Cielo a fost casat, predat şi valorificat la Soma SRL Bacău ca fier 

vechi. Din totalul de 104.000,00 lei aprobat în buget la capitolul investiţii s-a cheltuit pentru 

achiziţia obiectivelor de investiţii mai sus menţionate suma de 96.732,56 lei, rezultând o economie 

de cheltuială de 7.267,44 lei, sumă care a fost restituită la bugetul local al Consiliului Judeţean 

Bacău.  

În cursul anului s-a asigurat organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar–contabile în 

conformitate cu dispoziţiile legale, urmărindu-se realizarea în bune condiţii a indicatorilor 

financiari aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi respectarea disciplinei bugetare 

şi a celei financiare.  

S-a realizat raportarea lunară şi trimestrială către Direcţia Economică şi Managementul 

Calităţii din cadrul Consiliului Judeţean Bacău, a situaţiilor monitorizării cheltuielilor de personal 

pe elemente componente şi a bilanţului lunar. De asemenea s-a realizat organizarea contabilităţii 

  - lei - 

 Aprobat Realizat 

Venituri totale din care: 3.058.000,00 2.842.002,01 

Subvenţii (din T.V.A.) 2.954.000,00 2.745.269,45 

Subvenţii buget local 104.000,00 96,732,56 

Cheltuieli totale din care: 3.058.000,00 2.842.002,01 

Cheltuieli de personal (din TVA): 2.828.000,00 2.632.760,00 

Bunuri şi servicii, din care: 141.900,00 130.104,71 

- din TVA 126.000,00 126.000,00 

- din buget local (titlul 85) 15.900,00 4.104,71 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent în secţiunea de 

funcţionare a bugetului local (titlul 85) 

-15.900,00 -17.595,26 

Cheltuieli de capital (din buget local)    104.000,00     96.732,56 
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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. 

În perioada noiembrie-decembrie 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. 

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.E.P.A.B.D. Bucureşti. 

De asemenea s-a asigurat transmiterea către SPCLEP-uri a radiogramelor primite de la 

D.E.P.A.B.D. Bucureşti ce conţin reglementări de natură financiar-contabilă. 

VIII. Măsuri pentru anul 2019 

Având în vedere rolul DJEP în coordonarea şi controlul metodologic al activităţii 

SPCLEP-urilor/Primăriilor dar şi pentru eliminarea neajunsurilor care mai există, atât în activitatea 

noastră cât şi în cea din teritoriu, ne propunem următoarele: 

1. Folosirea mijloacelor mass-media pentru informarea populaţiei cu privire la 

obligaţiile care le au pe linie de stare civilă şi evidenţa persoanelor; 

Răspunde: Şeful BEP+Şeful SSt.Civ. • Termen : permanent 
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2. Intensificarea activităţilor şi colaborarea cu factorii responsabili pentru identificarea 

şi punerea în legalitate a persoanelor care sunt restanţiere pe linie de evidenţa 

persoanelor; 

Răspunde : Şeful BEP + şefii SPCLEP • Termen : permanent 

3. Acordarea unei atenţii deosebite controalelor efectuate în cadrul primăriilor asupra 

legalităţii întocmirii actelor de stare civilă, precum şi asupra modului de gestionare 

a certificatelor de stare civilă. 

Răspunde : Şeful SSt.Civ • Termen : permanent 

4. Verificarea modului de înscriere şi transmitere a comunicărilor de menţiuni în 

termenele legale de către primăriile din judeţ 

Răspunde : Şeful SSt.Civ • Termen: permanent 

5. Continuarea organizării de instruiri profesionale la nivelul judeţului atât pe linie de 

evidenţa persoanelor cât şi pe linie de stare civilă; 

Răspund: Şeful BEP + Şeful SSt.Civ. • Termen: permanent 

6. Comunicarea modului de soluţionare a unor speţe complexe către SPCLEP-urile 

şi/sau unit. administrativ-teritoriale din judeţ; 

Răspund : Şeful BEP+Şeful SSt.Civ. • Termen: permanent 

7. Întocmirea prin copiere a actelor de stare civilă ex. II care lipsesc din arhiva DJEP 

Bacău 

Răspunde: Şeful Serv.St.Civ. • Termen: 29.03. 2019 

8. Obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru DJEP BC. 

Răspunde: Directorul executiv/Resp. P.S.I. • Termen: 31.12.2019 

9. Monitorizarea născuţilor vii, a constatatoarelor de naştere eliberate şi a actelor de 

naştere înregistrate în judeţul Bacău, pentru a reduce numărul de copii fără certificat 

constatator de naştere/act de naştere. 

Răspunde: Şeful Serv.St.Civ. • Termen: lunar/trimestrial 

10. Finalizarea selecţiei documentelor cu termen de păstrare expirat conform 

Nomenclatorului Arhivistic, pentru a fi distruse (activitate începută în anul 2017). 

Răspunde: Director Executiv/Şef Serv./Şef Birou/Şef Comp. • Termen: anul 2019 

11. Acordarea de sprijin primăriilor Mărgineni, Nicolae Bălcescu şi Săuceşti în vederea 

operaţionalizării serviciilor de evidenţa persoanelor la nivelul acestor UAT. 

Răspund: Director Executiv + Şeful BEP. • Termen: anul 2019 

12. Modificarea arondării actuale a DPEP Bacău conform art. 25 alin. 3 din O.G. nr. 

84/2001 prin hotărâre de Consiliu Judeţean, în baza referatului DJEP Bacău şi a 

avizelor de funcţionare pentru SPCLEP Mărgineni, Nicolae Bălcescu şi Săuceşti, 

precum şi arondarea comunei Buhoci la SPCLEP Tamaşi. 

Răspunde: Director Executiv + Şeful BEP. • Termen: anul 2019 

13. Implementarea proiectului Sistemului Informatic Integrat de Emitere a Actelor de 

Stare Civilă (SIIEASC), prin realizarea diverselor etape comunicate de DEPABD: 

inventarierea arhivei de stare civilă, scanarea urmată de verificare şi digitizare etc. 

Răspunde: Directorul executiv DJEP Bacău • Termen: anul 2019 
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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 (SPJPTCAS) funcţionează, în baza Hotărârii Consiliului Județean Bacău cu nr. 

107 din 2013, ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Bacău (CJ). 

Obiectivul principal de activitate al SPJPTCAS Bacău îl constituie realizarea atribuţiilor 

legale referitoare la activitatea de salvamont, gestionarea și întreținerea infrastructurii turistice de 

agrement (pârtia de schi ,,Nemira” Slănic-Moldova), popularizarea, dezvoltarea și promovarea 

unui turism durabil în județul Bacău. 

Principalele atribuții ale SPJPTCAS Bacău sunt: 

 Elaborează propuneri și strategii pentru dezvoltarea şi promovarea turismului în 

județul Bacău.  

 Inițiază şi implementează proiecte de promovare turistică și elaborează materiale 

de promovare și informare turistică pentru localităţile/zonele cu potențial turistic din 

județul Bacău (broşuri, hărţi, flyere, pliante, dvd-uri etc.).  

 Monitorizează şi acordă consultanţă de specialitate autorităţilor locale și centrelor 

naționale de informare și promovare turistică din judeţul Bacău, în vederea 

informării generale asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice locale și punerii la 

dispoziția turiștilor de materiale care promovează obiectivele turistice locale.  

 Participă împreună cu autoritățile locale și alte organe/instituții publice abilitate, la 

elaborarea, promovarea şi dezvoltarea programelor de interes local și județean. 

- Elaborează propuneri privind colaborări sau parteneriate în domeniul turismului şi 

le propune spre aprobare, potrivit legii. 

 Sprijină acţiunile de dezvoltare a turismului în județul Bacău prin urmărirea activităţii 

turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului să 

aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi 

protecţie a acestora. 

 Analizează, înregistrează şi răspunde la solicitările din partea turiştilor primite 

telefonic, prin fax, e-mail sau poştă. 

 Organizează şi participă la acţiuni de promovare turistică pe plan intern şi 

internaţional (târguri de turism, evenimente) sau în colaborare cu reprezentanța 

teritorială de promovare turistică din cadrul ANT. 

 Contribuie la creşterea calităţii produselor turistice. 

 Asigură activitatea de oferire de informaţii corecte turiştilor/vizitatorilor cu privire la 

diversitatea ofertelor practicate în reţeaua serviciilor turistice, menţinându-se o 

atitudine echidistantă şi loială faţă de toţi partenerii din turism. 
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 Se informează în permanenţă, colectează şi actualizează în mod constant 

informaţiile turistice proprii zonei, menţine în actualitate bazele de date electronice 

şi actualizează informaţiile pe site-ul de promovare turistică și pe paginile de 

Facebook ale serviciului. 

 -Organizează sau co-organizează şi participă la organizarea de vizite pentru 

descoperirea atracţiilor locale sau de evenimente pentru valorificare a potenţialului 

turistic local. 

 Asigură animarea parteneriatului local între diferitele structuri implicate în 

dezvoltarea turistică a zonei prin: menţinerea unei legături permanente cu operatorii 

turistici locali; organizarea sau co-organizarea de reuniuni, seminarii, sesiuni de 

discuţii; sensibilizarea operatorilor din turism pentru demersuri de clasificare şi de 

creştere a calităţii serviciilor; incitarea la crearea de noi produse turistice şi iniţierea 

de propuneri pentru dezvoltarea turistic ă a zonei, la nivel local şi judeţean. 

 Monitorizează site-urile de specialitate turistică. 

 Promovează în timp real evenimentele cultural-artistice din județul Bacău şi 

răspunde solicitărilor de informaţii turistice. 

 Asigură, gestionează, exploatează și întreține infrastructura turistică de agrement - 

pârtia de schi în Slănic-Moldova.  

 Identifică traseele turistice montane şi după caz, pregăteşte documentaţia pentru 

omologarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale. 

 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. 

 Coordonează şi 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. 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute 

de legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului judeţean Bacău. 

 Colaborează cu serviciile salvamont din judeţele limitrofe pentru realizarea 

operaţiunilor de salvare şi/sau prevenire. 
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 Realizează operațiunile de salvare în munți de pe raza județului Bacău, constând 

în patrularea preventivă, căutarea și recuperarea persoanelor dispărute sau a celor 

izolate în urma calamităților naturale, acordarea primului ajutor și transportul 

acestora la prima unitate sanitară. 

 Salvatorii montani asigură și asistență Salvamont pe pârtia de schi Nemira din 

Slănic Moldova precum și evacuarea schiorilor, în caz de avarie sau pericol, de pe 

instalația de transport pe cablu tip telescaun, care deservește pârtia de schi. 

a. Activitatea de promovare a turismului durabil în județul Bacău 

SPJPTCAS Bacău a realizat promovarea potențialului turisitic din județul Bacău prin: 

  participarea la Târgul de Turism al României, eveniment național de promovare 

turistică;  

 realizarea de materiale de promovare (hărți de promovare turistică, broșuri, pliante, 

flyere,);  

 asigurarea funcționării, întreținerii și actualizării celor două website-uri ale 

serviciului, care pun la dispoziția turiștilor cele mai importante informații legate de 

turismul băcăuan;  

 participarea la numeroase evenimente turistice, care au fost promovate pe site-ul 

www.turism-bacau și pe pagina de facebook Turism Bacău;  

 colaborări și parteneriate cu autorități și instituții publice în 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. 

Pentru promovarea pârtiei de schi Nemira din Slănic-Moldova, s-au realizat diverse 

activități, printre care enumerăm: 

 realizarea de materiale foto-video și postarea lor pe site-ul pârtiei 

(www.partianemira.ro) și pe pagina de facebook Pârtia Nemira Slănic Moldova; 

 postarea a numeroase materiale cu fotografii și informații despre starea pârtiei la 

rubrica Informații/Noutăți a site-ului pârtiei; 

 au fost transmise articole spre publicare în presă (Deșteptarea, Bacău Expres); 

 informații despre starea pârtiei au fost transmise către site-ul național de turism 

www.romaniaturistică.ro, iar imaginile live cu pârtia de schi au fost transmise prin 

www.jurnalul.ro; 

 au fost distribuite materiale de promovare agenților de turism din zonă, turiștilor și 

schiorilor. 

SPJPTCAS Bacău a derulat activități, pentru sustenabilitatea proiectului „Probactur, 

promovarea județului Bacău ca destinație turistică, agrement, sănătate, cultură”, care s-a aflat în 

perioada iunie 2017-iunie 2018, în ultimul an de supraveghere ministerială din cei cinci prevăzuți 

în contractul de finanțare. Astfel, s-a actualizat lunar site-ul proiectului www.bacaulturistic.ro, prin 

adăugarea de informații, articole și poze despre obiectivele turistice promovate prin proiect. S-a 

păstrat legătura cu organizațiile (agenţii de turism, site-uri web specializate, organisme centrale 

şi locale ale administraţiei publice, alte instituţii) atrase în proiect, la care s-au transmis periodic 

e-mail-uri de informare privind potențialul turistic al județului Bacău. Machetele materialelor de 

http://www.turism-bacau/
http://www.partianemira.ro/
http://www.romaniaturistică.ro/
http://www.jurnalul.ro/
http://www.bacaulturistic.ro/
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promovare realizate prin proiect au fost folosite pentru editarea de broșuri și pliante, folosite 

pentru promovarea județului Bacău în cadrul evenimentelor la care serviciul a participat. 

Filmele turistice care au rezultat din proiect au fost derulate pe un televizor în standul 

Târgului de Turism al României. La evaluarea finală a celor cinci ani de sustenabilitate s-au primit 

felicitări din partea reprezentatului Ministerului Turismului, care a verificat documentele și 

activitățile realizate. 

Pe parcursul anului 2018 s-au transmis adrese către autoritățile locale în vederea 

actualizării bazei de date cu potențialul turistic al județului Bacău. Chiar dacă numărul de 

răspunsuri a fost mult mai mic decât numărul destinatarilor, echipa de turism a realizat activități 

proprii pentru a identifica noi informații despre potențialul turistic al județului Bacău. Pentru a veni 

în întâmpinarea celor care își doresc să viziteze județul Bacău, s-a întocmit un centralizator al 

evenimentelor din anul 2018 și a fost postat pe site-ul www.turism-bacau.ro. De asemenea s-au 

realizat numeroase răspunsuri la solicitări de informații privind potențialul turistic al județului 

Bacău, transmise de autorități locale și centrale, precum și societăți private. 

Pentru o mai bună vizibilitate și promovare a județului Bacău, s-a realizat un parteneriat 

de promovare reciprocă, cu Aeroportul Internațional „George Enescu”, care a avut drept scop 

expunerea unor bennere si rollup-uri care conțin imagini cu obiectivele turistice din județ. În acest 

fel, cei care ajung sau pleacă din Bacău au acces direct la informații despre potențialul turistic 

băcăuan. 

Pârtia de schi Nemira este  o investiție importantă a județului Bacău, care este administrată 

de serviciu. Turiștii iubitori ai sporturilor de iarnă au primit informații permanent despre pârtia de 

schi, pe pagina de facebook Pârtia Nemira Slănic Moldova. Pentru a atrage cât mai mulți turiști 

s-au realizat numeroase postări foto-video. În funcție de evoluția condițiilor meteorologice s-au 

postat informații privind starea pârtia. Cei interesați au primit informații în timp util despre program, 

tarife, monitori de schi și echipamente de închiriat. 

Pentru o mai bună promovare a județului, au fost realizate trei filme cu principalele 

obiective turistice ale județului Bacău: Cascada Buciaș, traseele turistice montane din Munții 

Nemira și Pârtia de schi Nemira. Acestea au fost folosite în cadrul evenimentelor la care serviciul 

a participat și au fost mult apreciate pe rețelele de socializare, având numeroase distribuiri și 

vizualizări. 

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont 

Bacău a redactat și postat pe cele două site-uri ale serviciului, respectiv www.turism-bacau.ro și 

www.partianemira.ro, articole și reportaje însoțite de fotografii, grupate în cadrul rubricilor Informații-

Noutăți/Evenimente, cu privire la obiectivele turistice din județ, activitățile derulate și evenimentele 

organizate la nivelul întregului județ.  

Turism Bacău este pagina de facebook a serviciului dedicată promovării potențialului turistic al 

județului reprezentat de obiective turistice, evenimente și spectacole care se desfășoară în județul Bacău. 

Prin intermediul paginii de facebook au fost transmise live spectacolele relizate de ansamblurile folclorice 

„La porțile neamului”, din comuna Palanca și „Păunașii” din comuna Poduri, la Târgul de Turism al 

României, care au o eficientă ridicată în rândul turiștilor, având un număr mare de vizualizări și  distribuiri. 

Spectacolul „Alaiului datinilor și obiceiurilor de iarnă”, care s-a desfășurat în centrul orașului Bacău, a fost 

promovat pe facebook prin transmisiuni live, care au avut succes, având numeroase reacții din partea 

celor care le-au vizionat. Aceasta înseamnă că oamenii iubesc tradițiile și le promovează.  

Pe pagina de facebook a serviciului au fost promovate evenimentele care s-au desfășurat în județul 

Bacău și au fost postate poze realizate la diverse manifestări, cu ocazia zilelor naționale, activităților 

http://www.turism-bacau.ro/
http://www.turism-bacau.ro/
http://www.partianemira.ro/
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sportive sau spectacolelor artistice. Pe pagina de facebook dedicată turismului au fost postate felicitări cu 

ocazia diferitelor sărbători religioase sau naționale, precum și informații inedite despre personalități 

băcăuane. 

b. Evenimente promovate 

Au fost publicate, pe site-ul serviciului www.turism-bacau.ro, cât și pe pagina de facebook 

Turism Bacău, articole însoțite de fotografii privind promovarea turismului băcăuan prin 

intermediul unor evenimente organizate de diverse instituții, la care reprezentanții serviciului au 

fost prezenți. Printre evenimentele promovate se numără următoarele: 

 În luna martie, reprezentanți ai serviciului au participat la evenimentul „Șezătoarea 

Gospodinelor de pe Apa Asăului”, manifestare organizată la pensiunea „Livada 

Minunată„ din comuna Asău. La eveniment au fost prezentate portul și obiceiurile 

populare precum și preparatele culinare tradiționale din zonă. 

 În Moinești, la cea de a VII-a ediție a Simpozionului Internațional „Tristan Tzara și 

101 ani de Cultură Dada” (19-21 aprilie 2018), s-a desfășurat, în incinta Bibliotecii 

Municipale, un  vernisaj al expozițiilor ex-libris, Carte Dada și Mixed Media Colaje – 

DADA. 

 „Festivalul Produselor Tradiționale de pe Valea Trotușului”, s-a desfășurat la 

Dărmănești, în perioada 12-13 mai și a cuprins prezentări și degustări de produse 

tradiționale, dans și muzică populară, precum și o serie de workshopuri având ca 

subiect problemele cu care se confruntă producătorii locali, precum și idei privind 

dezovltarea de agropensiuni pe Valea Muntelui.  

 În perioada 24 - 27 mai 2018, s-a desfășurat la Slănic Moldova etapa din cadrul  

Campionatul Național de Off-Road, dotată cu „Trofeul Dacii Liberi”. La competiție 

au participat 83 de concurenți. Concursul a avut, în acest an, și o probă inedită, 

numită ,,Noaptea Nemirei”.  

 „Festivalul luminii”, a avut loc pe 27 mai, în Parcul Cancicov din orașul Bacau și a 

avut scopul de deconectare a participanților de la agitația vieții de zi cu zi și de a-și 

aminti că lucrurile mărunte din jurul lor le pot face clipa, ziua și viața mai bune. 

 Evenimentul „La culesul zmeurei și făcutul compotului ” după rețete tradiționale, s-

a desfășurat pe 7 iulie, la Asău. La eveniment au participat producători locali și 

oameni de cultură. Cu această ocazie s-a semnat parteneriatul de colaborare dintre 

GAL Valea Muntelui și SPJPTCAS Bacău, parteneriat ce specifică colaborarea între 

cele două instituții având ca scop promovarea și dezvoltarea zonelor cu potențial 

turistic de pe Valea Muntelui. 

 „Ziua porților deschise”, organizată sâmbătă 9 iunie de Baza 95 Aeriană Bacău, a 

cuprins parada avioanelor de diferite modele și a aparatelor ce sunt folosite în cadrul 

operațiunilor militare ce au în componență militari români. 

 Cea de-a VIII-a ediție a Raliului Moldovei s-a desfășurat pe durata a două zile, 16 

si 17 iunie, la care au luat startul 55 de echipaje din țară și din străinatate. Pe lângă 

probele cunoscute Trebeș, Hemeiuș și Vermesti, în prima zi de competiție s-a 

introdus o probă nouă, care s-a desfășurat în Bacău și împrejurimi și care a adus 

un plus de spectacol și adrenalină pentru pasionații auto.  

http://www.turism-bacau.ro/
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 „Street Delivery Bacău”, 24-26 iunie, a oferit un cadru unde brandurile culturale 

locale, naționale, societatea civilă, artiști, arhitecți, muzicieni și toți cei care doresc 

să se facă văzuți și auziți, să poată oferi o alternativă la felul în care este percepută 

locuirea orașului, o proiecție pozitivă asupra potențialului cultural. 

 Serviciul a promovat proiectul de rezidență artistică internațională ,,In Context 

Slănic-Moldova”, ediția a II-a, intitulată ,,Sub cerul liber”, care s-a desfășurat între 

25 mai - 25 iunie 2018, la Slănic-Moldova, proiect inițiat și coordonat de artista 

plastică Alina-Georgiana Teodorescu, stabilită la Londra, dar originară din Slănic-

Moldova. La această ediție, au fost invitați șase artiști indieni și doi români. 

 În perioada 28-30 iunie, s-a desfășurat a XIII-a ediție a Zilelor Spitalului Moinești, 

ediția din acest an având tema „De la cercetarea științifică la practica medicală 

bazată pe dovezi”. La aceste manifestări au avut loc operații în direct, conferințe și 

sesiuni științifice. 

 Pe site-ul serviciului a fost promovat Concursul de alergare montană ,,Legendele 

Nemirei”, ediția a II-a, care a avut loc la Slănic-Moldova în perioada 6-7 iulie 2018. 

Cele trei probe de concurs (maraton, cros și cursa copiilor) au reprezentat pentru 

cei peste 300 de participanți din întreaga țară, o adevărată încercare și o luptă cu 

propriile limite. 

 Ediția a VIII-a a Simpozionului Național Științific ,,Dimitrie Ghika-Comănești - In 

memoriam”, a fost organizat pe 4 august 2018, în orașul Comănești. Temele 

abordate în ediția din acest an, au fost „Impactul Marii Uniri asupra evoluției 

culturale, științifice și sociale a poporului român” și „Alternative educaționale în 

Europa anului 2018”. Un reprezentant al serviciului a prezentat o lucrare în cadrul 

sesiunii de comunicări și a vorbit despre însemnătatea acestui eveniment, ca 

modalitate de promovare a zonei.  

 Pe data de 11 august s-a dat startul  la Zemeș  la concursul de XCO (Cross-Country 

Olympic) cu participare internațională (concurenți cât și arbitrii), concurs organizat 

cu sprijinul UAT Zemeș și Bike FM. 

 Festivalul Tradiții și Obiceiuri Basarabene, desfășurat la Slănic-Moldova, în 

perioada 17 - 26 august 2018. În cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului s-a 

desfășurat o ceremonie de înfrățire între orașul-stațiune Slănic-Moldova, cu 

municipiul Strășeni și comunele Baraboi și Greblești din Republica Moldova. Pe 

parcursul fetivalului au fost prezentate și câteva asociații și instituții locale și 

județene, care se implică în dezvoltarea și promovarea turismului, printre care și 

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității 

de Salvamont Bacău. 

 Pe data de 31 august 2018a avut loc la Casa Memorială Rosetti Tescanu – George 

Enescu, la Tescani, sub forma unui spectacol, lansarea evenimentului „Turneul 

național 100 x Enescu”, care face parte din Festivalului Internațional „Enescu – 

Orfeul moldav”. 

 La Festivalul Antic „Tamasidava”, care s-a desfășurat în Bacău, la sfârșitul lunii 

august (31 august-2septembrie 2018), au participat 8 asociații de reconstituire 
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istorică, din țară și din străinătate. Prin intermediul evenimentului s-a prezentat 

istoria, obiceiurile, stilul de viață și obiectele din perioada geto-dacilor.  

 În perioada 07-09 septembrie la Street Food Festival, care a avut loc în Bacău, 

vizitatorii au gustat din diferite preparate, pe fundalul unor concerte în aer liber.  

 Sâmbătă 15 septembrie, a avut loc, cea de a VII-a ediție a concursului de MTB, „I 

wheel for Moinesti Zemeș”. La competiție au participat 142 de concurenți. 

 La Slănic Moldova, pe Muntele Bolovanu, în perioada 12-14 octombrie, s-a 

desfășurat cea de a treia ediție a Festivalului produselor tradiționale ,,Răvășitul 

oilor”. 

 Pe 17 octombrie la Muzeul Răzeșilor Găzari, a avut loc simpozionul „Personalități 

ale Culturii Române în Dialog cu Urmașii Răzeșilor Găzari”, la care au participat 

numeroase personalități, academicieni, doctori, cadre didactice și primării din 

localitățile învecinate. 

 În perioada 29 oct.-2 nov. la Moinești a avut loc ediția a VIII-a a Expoziției anuale 

de creație populară „Mâini de aur”, care a cuprins o expoziție de creație populară și 

premiera filmului documentar „Muzeul Țăranului Român”. 

 Festivități ocazionate de aniversarea Centenarului Marii Unirii, care s-au defășurat 

în centrul orașului Bacău. 

 Cea de a VIII-a ediție a Festivalului Concurs Regional de datini, tradiții și obiceiuri 

„Podureanca” s-a desfășurat în perioada 14-15 decembrie, în comuna Poduri. 

 „Târgul Gospodăriilor de Produse Montane” desfașurat la Ghimeș-Făget în 

perioada 22-23 decembrie. 

 „Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă”, care a avut loc în centrul orașului Bacău, 

pe 27 decembrie, a adunat formații din toate zonele județului precum și din alte 

localități învecinate.  

c. Intervenții ale echipei de salvatori montani în cadrul diferitelor accidente 

Pe parcursul anului 2018 echipa salvamont a fost solicitată la 72 de intervenții dintre care 

49 de intervenții pe pârtia de schi și 23 de 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. 

d. Activitatea Formației Salvamont Bacău pe Pârtia de schi Nemira din Slănic 

Moldova în sezonul de schi 2017-2018 

Sezonul de schi 2017-2018 a început pe data de 20.01.2017 și s-a încheiat pe data de 

28.03.2018, cu două pauze cauzate de încălzirea și topirea zăpezii în perioadele 02.02.2018 – 

16.02.2018 si 12.03.2018 – 24.03.2018. 
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Serviciul de salvare montană pe pârtia de schi Nemira a fost asigurat de Formația 

Salvamont Bacău 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. Având în vedere că pârtia este nouă, am constatat că mulți schiori nu cunosc 

regulile de siguranță dar nici 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 dar 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 la ultima coborâre s-a urmărit să nu rămână 

schiori pe pârtie. 

În acest sezon au fost pe pârtia de schi un număr de 49 intervenții ale salvatorilor montani. 

Majoritatea au fost accidente datorate neatenției sau supraevaluării nivelului de schi de către 

schiori dar și a schiului neresponsabil, cu viteze mari, fără control sau a echipamentului 

necorespunzător. Intervențiile au fost promte, rapide, timpul de intervenție fiind doar de câteva 

minute de la producerea accidentului. Asta și datorită patrulelor de salvatori montani dar și a 

mijloacelor de comunicare, deplasare și transport moderne din dotare (stații radio, snowmobil, 

targă akjia). 

e. Activități de căutare/salvare în zona alpină 

În cursul anului 2018 am participat la un numar de 23 intervenții în zona alpină a județului 

Bacău. S-a acordat primul ajutor unui numar de 21 persoane si au fost cautate și găsite 7 

persoane rătăcite/dispărute în zona alpină. 

În perioada 26-27.06.2018 am intervenit la salvarea/evacuarea persoanelor aflate in 

pericol din cauza inundațiile produse in zona stațiunii Slănic Moldova. 

Odată cu amenajarea și omologarea traseelor montane, deschiderea pârtiei de schi de la 

Slănic Moldova și creșterea implicită a numărului de turiști și schiori, a avut loc și o înmulțire a 

accidentelor și rătăcirilor în zona montană. De asemenea, s-a observat o înmulțire a 

accidentelor/rătăcirilor persoanelor care efectuează diverse activități în zona montană: culegători 

de fructe de pădure, lucrători forestieri, ciobani etc.  

Formațiile Salvamont sunt pregătite pentru orice tip de intervenție, atât ca dotare cât și ca 

pregătire profesională a salvatorilor montani. 

f. Prevenție: permanență/patrulare 

Permanența s-a efectuat în zonele cu trafic ridicat de turiști, mai precis în stațiunea Slănic 

Moldova unde există și un punct de prim ajutor la baza pârtiei de schi. 

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. 
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În timpul patrulărilor s-a verificat starea traseelor, au fost îndrumați turiștii întălniți 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.). 

Pentru a putea efectua în condiții optime activitățile de permanență și patrulare este 

imperios necesară o Bază de Salvare Salvamont în Slănic Moldova și de refugii pentru 

adăpostirea la nevoie a turiștilor în zona înaltă și izolată a munților. 

g. Asistență Salvamont la evenimente sportive. 

 În perioada 03-05.06.2018 am fost solicitați să asigurăm serviciile de salvare 

montană în timpul etapei susținute în munții Nemira din cadrul „Campionatului 

național de off-road”. Am organizat puncte de intervenție și prim ajutor pe toate 

traseele concursului. Din fericire nu a fost înregistrat nici un incident pe parcusul 

desfășurării concursului. 

 În data de 16.06.2018, am asigurat asistență Salvamont la evenimentul „Munții 

Nemira pe 2 roți”, organizat în munții Nemira, cu plecare/sosire în Slănic Moldova. 

 În data de 07.07.2018, am asigurat asistență Salvamont la maratonul montan 

„Legendele Nemirei”, eveniment organizat în munții Nemira, cu plecare/sosire în 

Slănic Moldova. Salvatorii montani au fost organizați în mai multe echipe, în așa fel 

încât să acopere toată lungimea maratonului și a semimaratonului. Am intervenit la 

cateva evenimente, entorse, luxații și traumatisme minore. 

 În data de 11.08.2018 am fost prezenți la concursul de mountain bike XCO 

Zemeș-Runcu, un concurs cu mulți participanți, în special copii și tineri. Am acordat 

primul ajutor la câțiva participanți accidentați ușor. 

 În data de 17.09.2018 am asigurat asistență Salvamont la concursul de mountain 

bike „I wheel for Moinești – Zemeș”. Concursul a avut mai multe probe pe diferite 

trasee din munții Tarcăului. 

 În data de 23.09.2018 am asigurat asistență Salvamont la concursul de mountain 

bike „Bacău Bike Chalange XC”. Concursul s-a desfășurat în zona Hemeiuș- 

Luncani - Podiș. 

 În data de 21.10.2018 am asigurat asistență Salvamont la concursul de alergare 

montană „Cros și semimaraton Valea Budului”. Concursul s-a desfășurat în zona 

taberei de copii din Valea Budului.  

h. Activități de educație montană 

În anul 2018 am continuat activitățile de educare a turiștilor cu privire la parcurgerea în 

siguranța a traseelor montane, păstrarea curățeniei pe trasee, protejarea faunei și a florei. Am 

organizat mai multe acțiuni de strângere 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, am însoțit grupuri de turiști pe care i-am 

îndrumat cu privire la regulile pe care trebuie sa le respecte pe munte, le-am prezentat potențialul 

turistic al zonei, ce măsuri trebuie să ia în caz de pericol, metode de alarmare etc. 

Am desfășurat mai multe acțiuni cu copiii și tinerii din Slănic Moldova, în special cu 

voluntarii de la Asociația Prietenii Slănicului, acțiuni de curățare a traseelor montane, prim ajutor, 
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salvarea în zonele montane etc. Am inceput pe 28 Aprilie cu o ecologizare a traseelor montane 

din zona Slănic Moldova și am încheiat pe 17 Septembrie cu acțiunea „Let’s do it Romania”. 

i. Promovarea turismului montan și a pârtiei de schi din Slănic Moldova 

Pe tot parcursul anului 2018 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 de schi Nemira, 

atât în acțiuni desfășurate în școli, cât și prin site-urile Serviciului și pagina de facebook. Au fost 

împărțite turiștilor pliante și broșuri cu zona montană a județului și pârtia de schi. 

j. Rezultate tehnice din exploatare pârtiei de schi Nemira înregistrate în anul 2018 

În anul 2018, în proporție de 85% pârtia de schi a fost acoperită cu zăpadă artificială 

produsă cu cele trei tunuri, acționânduse mai ales 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. Cu toate dificultățile cauzate de vremea nefavorabilă, condițiile de calitate a 

stratului de zăpadă au fost respectate. 

 

Evoluția principalilor indicatori rezultați din exploatarea 

pârtiei de schi Nemira din Slănic Moldova 
 

 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Total turiști veniți în stațiune pentru a 
vizita pârtia de schi sau pentru schi 2060 20056 13724 

Total urcări cu telescaunul 14157 124588 89877 

Turiști/ vizitatori 521 7069 4392 

Schiori 1539 13070 9402 

Adulți 1590 12330 8616 

Copii 713 7809 5108 

Zile exploatare 9 54 46 
 

Din analiza principalilor indicatori rezultați din exploatarea pârtiei de schi, rezultă 

următoarele: 

 Cu toate că în perioada cuprinsă între anii 2016 – 2018, iernile nu au fost bogate în 

precipitații și nici nu s-au înregistrat perioade lungi cu temperaturi scăzute, impactul 

pârtiei de schi asupra activității turistice din stațiunea Slănic Moldova a fost unul 

pozitiv, numărul total al turiștilor care s-au cazat în stațiune și au beneficiat de 

servicii în unitățile hoteliere și de alimentație publică fiind de aproximativ 36000 

persoane. Creșterea gradului de ocupare ca urmare a exploatării pârtiei de schi, 

atenuează impactul negativ al extrasezonului în care unitățile de primire turistice 

înregistrează cheltuielile cele mai mari și veniturile cele mai scăzute. 

 În anul 2018, față de 2017 înregistrăm o ușoară creștere, de 3% a numărului de 

schiori în ponderea persoanelor transportate cu telescaunul. Creșterea numărului 

de schiori s-a realizat și prin unele măsuri implementate de către noi, cum ar fi: mai 

buna organizare a activității monitorilor de schi, aplicarea unei politici de preț bazată 

pe acordarea unor reduceri în funcție de numărul de urcări, a reducerilor acordate 
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copiilor, elevilor și studenților. Ne propunem ca în anul 2019 să creștem în 

continuare ponderea schiorilor în numărul total al turiștilor care ne vizitează, 

deoarece : 

o Schiorii achiziționează un număr mai mare de urcări; 

o În cazul schiorilor îmbarcarea/ debarcarea în telescaun se face mult mai ușor 

și fără riscuri; 

o Prin creșterea numărului de schiori, viteza de deplasare a instalației de 

telescaun se poate mări și astfel scad timpii de așteptare; 

o Schiorii reprezintă segmentul de clienți constanți ai pârtiei de schi.  

Pe măsură ce prestatorii de turism se vor implica mai activ în activitățile complementare 

activității noastre, respectiv dotarea cu echipament de schi corespunzător a centrelor de 

închiriere, îmbunătățirea și diversificarea serviciilor de cazare și masă și adaptarea acestora  la 

segmentul de clienți ce vine în stațiune pentru schi, amenajarea spațiilor pentru practicarea 

celorlalte sporturi de iarna (patinaj, sănius etc.) estimăm o crștere a numărului de schiori. 

În același timp, ne propunem să aducem îmbunătățiri în activitatea noastră, în primul rând 

prin eliminarea minusurilor constatate de noi, dar și a celor sesizate de către turiști, cum ar fi : 

 Reducerea timpilor de înzăpezire artificială, prin suplimentarea numărului  tunurilor 

de zăpadă și achiziționarea unor echipamente cu performanțe crescute capabile să 

funcționeze în condițiile meteo specifice zonelor situate la altitudini mici, asa cum 

este pârtia Nemira; 

 Asigurarea constantă și la debitele proiectate a utilităților (apa și energie electrică); 

 Asigurarea unor surse de apă suplimentare prin captarea unor afluenți ai pârâului 

Slănic și a izvoarelor subterane; 

 Suplimentarea numărului de locuri de parcare; 

 Dirijarea corespunzătoare a fluxului de turiști la casierie și la turnicheți, pentru 

reducerea timpilor de așteptare; 

 Suplimentarea și înlocuirea panourilor deteriorate de semnalizare, direcționare și 

de informare; 

 Verificarea acreditărilor și o bună conlucrare cu monitorii de schi pentru o acțiune 

unitară în concordanță cu necesitățile schiorilor; 

 O mai bună conlucrare cu organele abilitate pentru asigurarea ordinii publice și a 

intervențiilor în caz de accidente (Jandarmeria Montană, Salvarea) prin crearea 

unor spații pentru depozitarea echipamentelor și menținerea mașinilor în stare bună 

de intervenție; 

 Intensificarea exercițiilor mixte cu Biroul Salvamont pentru stabilirea modului de 

acțiune a personalului tehnic în situații de urgență. 

k. Lucrări de întreținere, revizii și reparații ale instalațiilor, mașinilor și utilajelor 

aflate în exploatare în anul 2018. 

1. Instalația de telescaun 

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 
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ISCIR din care face parte și instalația de telescaun Leitner CF4, s-au desfășurat conform 

graficului de revizie, aprobat de conducerea serviciului, după cum urmează: 

Revizia anuală și reviziile semestriale au fost executate de către o societate 

reprezentantă a firmelor PINOTH și LEITNER în România și atestată de I.S.C.I.R și au constat 

în: 

 gresarea rolelor și balansoarelor din stația superioară; 

 reglarea și verificarea balansoarelor duble din stația superioară; 

 gresarea rulmenților roții de întoarcere; 

 controlul limitatorilor de cursă ai pistonului de întindere al cablului; 

 controlul limitatorului de cursă al caruciorului de întindere al cablului; 

 gresarea capătului pistonului de întindere; 

 controlul bandajului roții din stația superioară;  

 gresarea rolelor și balansoarelor la pilonii 1 - 12; 

 verificarea buloanelor de fixare și reglare ale balansoarelor de la piloni; 

 controlul circuitului de blocaj de la pilonii 1 - 12; 

 gresarea rolelor și balansoarelor din stația motrică; 

 gresarea rulmenților roții motrice; 

 controlul bandajului roții motrice și completarea unui segment de 10 cm lungime; 

 gresarea frânei de serviciu; 

 controlul si reglajul mecanic al frânei de serviciu; 

 verificarea limitatorilor frânei de serviciu; 

 gresarea frânei de urgență; 

 controlul și reglajul mecanic al frânei de urgență (F=55KN); 

 verificarea și reglarea centralei hidraulice de la frâna de urgență; 

 gresarea axului cardanic la grupul motor; 

 reglarea bateriei de role la pilonul 12; 

 montarea de bailagare și aducerea sașiului stației superioare la poziția orizontală; 

 gresarea menghinelor de la vehicule; 

 efectuarea probelor cu grupul de rezervă în mod automat și manual; 

 efectuarea probelor cu motorul principal în regimuri diferite de exploatare.  

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; 
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 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; 

 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. 
 

2. Constatările organelor de autorizare și control în legătură cu starea tehnică a 

instalației de telescaun Leitner CF4 și rezultatul verificărilor privind personalul autorizat 
 

La data de 24.11.2018, CNCIR S.A. Bacău, prin reprezentantul său legal – Ing. Roatis Ioan 

Olimpiu în calitate de inspector CNCIR, a efectuat inspecția tehnică a instalației de transport pe 

cablu Litner CF4 aflată în exploatarea serviciului, în vederea reînnoirii autorizației anuale de 

funcționare, în baza dosarului prezentat de S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău, cu toate documentele 

solicitate conform reglementărilor ISCIR.  

Verificările și încercările vizuale și funcționale s-au efectuat conform Prescripțiilor Tehnice 

- R7-2003, R8-2003, R9-2003, R10-2003, R11-2003, R12-2003, R16-2003. 

Concluziile controlului au stabilit că echipamentul poate funcționa cu condiția respectării 

prevederilor PT R9/2003 până la data de 23.11.2019, data limită la care se va efectua o noua 

inspecție. 

Privind personalul tehnic autorizat ISCIR, care exploatează instalația de transport, în urma 

verificărilor planificate dar și inopinate efectuate de către operatorul RSVTI, domnul Platon Cornel, 

s-a concluzionat faptul că personalul ISCIR cunoaște și respectă normele de exploatare, iar 

mecanicii troliști au primit viza pe anul 2019. 

Managementul organizațional 

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de 

salvamont Bacău este format din trei structuri care se ocupă de: promovare turistică, 

administrarea pârtiei de schi Nemira și coordonarea activității de salvamont. 

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, transmitere de informații autorităţilor locale și 

centrelor naționale de informare și promovare turistică din judeţul Bacău, oferire de informaţii 
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turiştilor cu privire la potențialul turistic băcăuan și de  participare și promovare a evenimentelor 

care se desfășoara în județ. 

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 

SPJPCAS Bacău. Administrarea pârtiei de schi Nemira presupune realizarea de activități pentru 

funcționarea în bune condiții a instalațiilor pe perioada de iarnă, 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. 

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 

persoanei dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare  şi transportarea 

accidentatului sau a bolnavului la prima unitate sanitară. Această activitate este desfăşurată de 

salvatori montani. Salvatorii montani asigură și asistență salvamont pe pârtia de schi Nemira din 

Slănic Moldova precum și evacuarea schiorilor, în caz de avarie sau pericol, de pe instalația de 

transport pe cablu tip telescaun, care deservește pârtia de schi. O altă misiune importantă a 

salvatorilor montani este marcarea, întreținerea și omologarea traseelor montane din județul 

Bacău. 

Managementul financiar 

1. Materiale de promovare turistică 

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de 

Salvamont Bacău a realizat materiale de informare și promovare, pe care le-a distribuit, atât la 

târgul de turism național cât și la evenimentele de profil la care a participat sau pe care le-a 

organizat. 

Pârtia de schi a fost promovată prin 700 de exemplare ale broșurii ,,Pârtia de schi Nemira 

Slănic-Moldova”. 

În anul 2018 a fost tradusă în limba engleză, broșura de promovare a stațiunilor turistice 

din județul Bacău, realizându-se un număr de 500 de exemplare. 

A fost actualizat flyerul „Pârtia de schi Nemira Slănic-Moldova”, din care au fost tipărite 

1300 de exemplare, și pliantul intitulat „Trasee turistice montane în Munții Nemira”, care 

înfățișează principalele trasee turistice din zona munților Nemira, alături de sfaturile echipei 

Salvamont pentru turiștii care se deplasează pe trasee montane în sezonul de vară. Din aceste 

materiale, turiștilor le-au fost împărțite 500 de pliante. 

Pentru participarea la Târgul de Turism al României s-a închiriat un spațiu de 21 m², unde 

a fost promovat potențialul turistic al județului Bacău, standul fiind animat de repezentanți ai 

comunei Palanca și de ansambluri folclorice din comunele Poduri și Palanca. 

Realizarea activității de promovare turistică include deplasări în teren atât pe raza județului 

Bacău, pentru a culege informații despre potențialul turistic al județului, cât și în alte localității 

pentru participarea la târguri de turism și diverse evenimente, pentru a promova elementele 

distictive ale județului Bacău. Pentru realizarea acestor activități a fost achiziționată în anul 2018 

o autoutilitară. 
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2. Baza materială salvamont 

În cursul anului 2018, dotarea Biroului de 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: 

 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. 

S-au achiziționat două refugii care au fost amplasate în comuna Agăș, și care vor servi ca 

„Post de lucru Salvamont” pentru formația de salvatori montani care acționează în munții Ciucului, 

Tarcăului și Goșmanului. 

A fost realizată documentația D.A.L.I. pentru demolarea căsuțelor vechi, care au servit în 

trecut ca bază salvamont. 
 

3. Pârtia de schi Nemira 

Pentru funcționarea instalațiilor de pe pârtia de schi Nemira, sunt necesare realizarea de 

cheltuieli cu energia electrică, apă, salubritate, cu piese de schimb și carburanți. Având în vedere 

complexitatea activității, angajații trebuie dotați cu echipament corespunzător. 

Pentru a veni în întâmpinarea turiștilor, s-a realizat modernizarea sistemului de iluminat al 

traseului telescaunului prin completarea cu un număr suficient de lămpi pentru a creea un confort 

sporit schiorilor. 

Pe parcursul anului 2018 s-a achiziționat un ATV care asigură transportul angajaților la 

punctele de intervenție, transportul materialelor, a sculelor și deplasarea pe timpul nopții, între 

stația de pompare și tunuri a operatorilor, când se realizează zăpada artificială. Având o 

capacitate cilindrică de 1000 cc, atv-ul este capabil sa tracteze utilajele, accesorii pentru cosit și 

dezăpezit. 

Deși în planul de investiții pe anul 2018, a fost planificată și achiziția a două tunuri de 

zapadă cu performanțe mult mai bune decât cele existente, procedura de achizitii a fost blocată 

ca urmare a depunerii unei contestații. 
 

4. Activități realizate pentru implementarea sistemului de control intern managerial 

Pe parcursul anului 2018 s-au realizat activități pentru implementarea Sistemului de 

Control Intern Managerial la nivel de serviciu conform prevederilor Ordinului 400/2015 privind 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice și  penrtru actualizarea 

sistemului respectând Ordinul O.S.G.G. 600/2018.  

În acest sens s-au stabilit obiectivele generale ale instituției și obiectivele specifice pentru 

fiecare compartiment în parte și s-au realizat activitățile conform Programului de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial pentru anul 2018. Acesta a fost actualizat, împreună cu 

Comisia de monitorizare, în luna iunie conform noilor reglementări. În urma actualizării riscurilor 

de către fiecare compartiment, s-a întocmit Registrul de riscuri la nivelul instituției, pentru anul 

2018.  

S-au actualizat procedurile de sistem și procedurile operaționale. În ceea ce priveşte 

evaluarea periodică a stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial la 

nivelul instituţiei, în baza chestionarelor de evaluare completate de reprezentanții 
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compartimentelor, au fost realizate și transmise situațiile centralizatoare și situațiile sintetice ale 

autoevaluării, conform solicitărilor transmise de Consiliul Județean Bacău. 

Managementul resurselor umane 

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de 

Salvamont are un număr de 37 de angajați, din care 4 au funcții de conducere și 33 de execuție. 

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. 

Serviciul este structurat pe 8 compartimente, astfel: 

1. Compartimentul financiar contabil este format dintr-un inspector de specialitate, care 

realizează activități ce privesc plățile și resursele umane; doi casieri de bileterie și unul 

pentru parcare, care își desfășoară activitatea la pârtia de schi Nemira și au responsabilități 

în ceea ce privește vânzarea tichetelor pentru accesul la instalația de telescaun pe pârtie 

și pentru parcare. 

2.  Compartimentul juridic – achiziții publice are un consilier juridic, care are atribuții în ceea 

ce privește realizarea de achiziții publice și contracte pentru desfășurarea, în condiții 

legale, a activității serviciului 

3. Compartimentul de informare si promovare turism durabil are trei inspectori de specialitate 

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.) 

4. Compartimentul întreținere pârtie are cinci angajați: un electrician și doi electromecanici, 

care se ocupă de buna funcționare a instalațiilor; doi șoferi ratrac, care conduc mașina de 

bătut zăpada și un îngrijitor, care menține curățenia în clădirea-anexă a pârtiei de schi. 

5. Compartimentul exploatare-mentenanță telescaun are unsprezece angajați, care au 

atribuții ce țin 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 – coordonează activitatea 

compartimentului; trei mecanici troliști, un lăcătuș revizie, un revizor de linie, patru agenți 

de peron – supraveghează și ajută schiorii să urce și să coboare din telescaun. 

6. Biroul de coordonare salvamont funcționează cu opt salvatori montani angajați și șase 

salvatori montani 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 Slănic Moldova și acționează în munții 

Nemira, Vrancei și Berzunți: 

- 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. 

La sfârșitul anului 2018, sunt atestați ca salvatori montani un număr de 12 persoane, din 
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care 7 sunt angajați cu contract de muncă și 5 sunt cu contract de voluntariat, doi angajați fiind 

în perioada de pregătire pentru examenele de evaluare în anul 2019, pentru obținerea atestatului 

de salvator montan. 
 

Participarea la cursuri de pregătire profesională 

Salvatori montani și voluntari 

La Școala Națională Salvamont de iarnă de la Padina a participat un salvator montan 

voluntar al serviciului care a absolvit cele două etape de iarnă. Tot în acest an, nouă salvatori 

montani angajați și voluntari au participat la examenul de reatestare, fiind reatestați pentru 

următorii trei ani. 

Periodic, am organizat cursuri interne de pregătire, unde am 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 cursul anului 2018, salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean pentru 

Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău au participat la mai multe 

stagii de pregătire, astfel: 

 În perioada 21-24.02.2018 am participat la sesiunea de reconfirmare anuală a 

brevetului unității canine de intervenție, ocazie cu care unitatea canină, și, implicit, 

Serviciul, au fost rebrevetați pentru intervenții de căutare/salvare cu unități canine 

Salvamont. 

 În data de 16.03.2018, șapte salvatori montani au participat la examenul pentru 

obținere a certificatului de operator radio în Serviciul Mobil Terestru la Centrul 

regional ANCOM Iași. În urma acestui examen, șase salvatori montani au obținul 

diploma de operator radio terestru restrâns și un salvator montan (șeful biroului 

coordonare Salvamont) a obținut diploma de operator radio terestru general. Odată 

cu certificarea salvatorilor montani ca operatori radio și cu obținerea „Licenței de 

utilizare frecvențelor” și a „Autorizației de Asignare a Frecvențelor” de la ANCOM, 

putem folosi legal stația radio fixă și stațiile portabile pe frecvența oficială Salvamont 

- 160,00 MHz. 

Personalul serviciului care se ocupă de pârtia de schi Nemira 

Având în vedere faptul că în anul 2018 mașinile și instalațiile de lucru au ieșit din perioada 

de garanție, s-au luat măsuri ca anumite categorii de lucrări, în special cele  determinate de 

producerea unor avarii accidentale, declanșate de inundații și alunecări de teren, să poată fi 

remediate de către personalul propriu fără intervenția constructorului.  

Prin directa implicare a personalului propriu, alături de constructor, la efectuarea  

categoriilor de lucrari menționate mai sus, s-au studiat în detaliu tehnologiile de lucru și 

componența unor sisteme (stația de pompare, rețeaua de hidranți și componentele de aerisire; 

rețeaua electrică subterană etc.). 

Pentru însușirea nolilor tehnologii de producere a zăpezii artificiale și de gestionare 

eficientă a sistemelor de înzăpezire artificială, un număr de patru angajați ai serviciului au 

participat la un curs de perfecționare organizat în stațiunea de schi Șuior. Pe lângă producătorii 
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de tehnologie specifică, la curs au participat specialiști din Austria care au prezentat un curs 

despre managementul sistemelor de înzăpezire. 

În urma activităților de calificare și perfecționare intreprinse, s-a reușit remedierea unor 

defecțiuni apărute în exploatare, cum ar fi: 

 înlocuirea unor racorduri de înaltă presiune care fac legătura dintre coloana 

principală de hidrant și panourile de conectare a tunurilor; 

 înlocuirea și mufarea cablurilor electrice și de date a 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 legatură 

specificate de constructor; 

 detectarea și inlocuirea de urgență a unor contactori și senzori la instalația de 

transport. 

Pentru efectuarea unor anumite categorii de lucrări care necesită autorizări și atestări 

speciale, se va apela la prestatorii care îndeplinesc condițiile tehnice și de calificare 

corespunzătoare și sunt acreditați de către organele de control abilitate. 

La nivelul locului de muncă, sub îndrumarea responsabilului RSVTI, s-au desfășurat 

instructaje profesionale trimestriale, în care s-au prelucrat prescripțiile tehnice valabile pentru 

instalațiile de transport pe cablu, norme de exploatare și reglementări ISCIR, documentații tehnice 

ale fabricantului pentru instalațiile de telescaun tip  Leitner CF4 și s-au analizat problemele 

tehnice apărute în exploatare, stabilindu-se modul de intervenție pentru remedierea rapidă și în 

siguranță a defecțiunilor. 

În colaborare cu echipa Salvamont s-a stabilit planul de intervenție si s-au desfășurat 

aplicații practice, pentru situațiile de urgență în care se impune evacuarea persoanelor 

transportate pe instalația telescaun. 

Trimestrial, sub îndrumarea inspectorului SSM, s-a efectuat instruirea individuală 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.  

Cu sprijinul compartimentului 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 2018 sau aflate în etapa de implementare 

1. Participarea la Târgul de Turism al României, 15-18 noiembrie 2018 

SPJPTCAS Bacău a participat, pentru a opta oară, în perioada 15-18 noiembrie 2018, la 

ediția de toamnă a Târgului de Turism al României de la București, organizat şi găzduit de Centrul 

expozițional ,,Romexpo”, în parteneriat cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România, 

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România, Organizaţia Patronală a Turismului 

Balnear din România, Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc şi Asociaţia Naţională de 

Turism Rural, Ecologic şi Cultural. 

Reprezentanții SPJPTCAS au prezentat oferta turistică a județului, atât prin materiale de 

promovare cât și prin contactul direct cu vizitatorii târgului. Standul a fost centrat pe oferta turistică 

a județului, pornind de la stațiunile balneoclimaterice și turistice, lăcașurile de cult și 
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monumentele istorice, pârtia de schi „Nemira” și traseele montane, ariile naturale, precum și alte 

locuri încărcate de istorie și frumuseți naturale. Materialele de promovare puse la dispoziția 

vizitatorilor au fost broșuri cu destinații și activități turistice, în ediții bilingve, pliante și flyere, hărți 

turistice, calendare și filme cu potențialul turistic al județului Bacău. 

Serviciul a particiat la târgul de turism cu următoarele materiale de promovare:  

 broșuri (Probactur 150 bucăți; Pârtia Nemira 320 bucăți; Stațiuni 320 bucăți), 

 pliante (Probactur 200 bucăți; Pârtia Nemira 500 bucăți; Trasee montane 500 

bucăți);  

 hărți obiective turistice (470 bucăți); 

 calendare mici (100 bucăți); 

 mape (10 bucăți);  

 cartonașe de promovare a paginilor de facebook (350 bucăți). 

Pentru o mai bună vizibilitate a materialelor de promovare și pentru realizarea unui contact 

direct cu turiștii, în acest an au fost realizate două pop up desk-uri, care au fost imprimate cu 

imagini ale obiectivelor turistice din județul Bacău. 

De asemenea, trebuie menționat și faptul că a existat un public numeros care a solicitat 

informații despre județul Bacău, evenimentele mai importante care se desfășoară anual, noutățile 

apărute în tratamentul balnear și de refacere, despre noi atracții și programe turistice care sunt 

puse la dispoziția turiștilor. 

Participarea la Târgul de Turism al României 15-18 noiembrie 2018 

Printre vizitatorii standului s-au numărat ministrul Turismului, Bogdan Trif și reprezentanți 

ai patronatului din turism. 

Sâmbătă, 17 noiembrie, într-o atmosferă plină de voie bună, în apropierea standului de 

promovare au evoluat ansamblurile folclorice „La Porțile Neamului” din comuna Palanca (fomație 

coordonată de Liliana Atomulese) și „Păunașii” din comuna Poduri (coordonator Ana-Alina 

Muncilă). Au fost prezentate momente artistice de excepție, admirate și aplaudate îndelung de 

publicul spectator. În spiritul Centenarului Marii Uniri, la invitația reprezentanților județului Bacău, 

ansamblurile folclorice participante, împreună cu vizitatorii târgului s-au prins într-o horă a unirii, 

simbolul unității noastre naționale. 

În acest an, la standul județului Bacău au participat, ca și anul trecut, reprezentanți ai 

comunei Palanca, cu materiale de promovare turistică (broșuri de promovare a localității, flyere) 

prezentarea de produse tradiționale de artizanat și gastronomice, meșteri populari cât și prin 

prezența inedită a ansamblului folcloric „La Porțile Neamului” în ziua de sâmbătă, care a susținut 

un program artistic (cântece și jocuri) reprezentativ pentru zona superioară a văii Trotușului. 

Târgul de Turism al României 2018 – produse Comuna Palanca 

Vizibilitatea standului a generat atragerea unui număr mare de vizitatori, iar prezența activă 

a tuturor celor implicați în buna desfășurare a activităților de la standul județului Bacău a însemnat 

un efort comun de interacțiune directă cu participanții și de promovare a zonelor cu potențial 

turistic. 

Pe parcursul celor patru zile ale evenimentului, reprezentanții SPJPTCAS Bacău au 

prezentat și promovat în cadrul standului cele mai reprezentative obiective și atracții din județ. 
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Scopul participării Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 

Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău la aceste târguri turistice, îl reprezintă dorința de a 

obține un plus de vizibilitate pentru întregul județ, în vederea atragerii unui număr tot mai mare 

de turiști de la an la an si să stimuleze interesul acestora pentru turismul băcăuan.  

Amenajarea si omologarea traseelor turistice montane 

În anul 2018 am continuat reamenajarea/întreținerea traseelor turistice din munții Nemira 

și a traseelor din munții Berzunți. 

În urma finalizării acțiunilor de amenajare a traseelor turistice din munții Nemira de către 

salvatorii montani din cadrul Serviciului, pe baza documentației întocmite de șeful biroului 

coordonare Salvamont, Ministerul Turismului a omologat nouă trasee montane, fiind primele 

trasee turistice montane omologate în județul Bacău: 

1. Traseul 300 de scări, marcat cu triunghi roșu, este un circuit de aproximativ 5 km 

lungime și care se poate parcurge în 2- 2,5 ore. Este cel mai cunoscut și umblat 

traseu de către turiștii care fac un sejur la Slănic Moldova. 

2. Traseul Slănic Moldova – Poiana Uzului, marcat cu bandă albastră, parcurge 

culmea principală a munților Nemira, are 29 km lungime și se poate parcurge în 9-

10 ore. Este poate cel mai spectaculos traseu din Nemira, cea mai mare parte din 

traseu traversează Rezervația naturală „Plaiurile și stâncăriile Nemirei” și trece 

peste cele mai înalte vârfuri din masiv. 

3. Traseul Slănic Moldova – Sălătruc, marcat cu bandă galbenă, este a doua 

magistrală care traversează munții Nemira, de data aceasta trecând peste culmile 

secundare ale masivului. Are o lungime de 29 km și se poate parcurge în 9-10 ore. 

4. Traseul Slănic Moldova – Șaua Nemirei, marcat cu cruce albastră, are o lungime 

de 14 km, timp de parcurs 4-5 ore. Începe la confluența pârâului Pufu cu râul Slănic, 

urcă pe vârful „La Cireș” și se intersectează în Șaua Nemirei cu traseul de culme 

marcat cu bandă albastră. 

5. Traseul Pârtia de schi Nemira – Parc Slănic Moldova, marcat cu triunghi 

albastru, este un traseu nou care pune în valoare frumoasa panoramă de pe pârtia 

de schi și pădurea seculară de pe muntele Cerbul. Are 4,5 km și se parcurge în 2- 

2,5 ore. 

6. Traseul Plaiul Ciungetului – vârful Nemira Mare, marcat cu cruce galbenă, este 

un traseu de legatură între cele două trasee magistrale din munții Nemira și se poate 

parcurge în aproximativ două ore. 

7. Traseul Slănic Moldova – vârful Pipaș, marcat cu cerc albastru, pornește de la 

intrarea in Slănic Moldova și are ca punct final o faleză de stâncă amenajată pentru 

escaladă de Salvamont, și care, oferă o frumoasă vedere asupra văii Slănicului și 

a muntelui Bolovanu. Se poate parcurge în aproximativ o oră. 

8. Traseul Slănic Moldova – platoul de sub vârful Cerbul, marcat cu cerc roșu, este 

un traseu scurt de 20-30 min din Parcul central al stațiunii Slănic Moldova pe un 

platou de unde se poate admira o frumoasă panoramă a stațiunii. 

9. Traseul Slănic Moldova – Hârja, marcat cu cruce albastră, este un traseu de 

trecere de pe valea Slănicului pe valea Oituzului, are 7,6 km și se poate parcurge 

în 2,5 – 3 ore. 
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Și în vara acestui an s-a observat o creștere a numărului de turiști care parcurg traseele 

montane din județul nostru și prin popularizarea traseelor și a zonelor montane din județul Bacău 

sperăm la o creștere semnificativă a turismului montan. 

Activități realizate în cinstea Centenarului Marii Uniri 

Proiectul „Centenar la +2500 m” - proiect inițiat de Asociația "Door to Outdoor" și sprijinit 

de Salvamont Bacău. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a patru luni. Am ajuns pe cele 14 

vârfuri de peste 2500 m din România, în 6 etape, și s-au parcurs peste 170 de km pe munte. 

Provocarea a constat în faptul că majoritatea din cei 150 de participanți la proiect nu aveau 

experiență pe munte și implicit, efortul depus de ei, cât și de noi, a fost mult mai mare. I-am învățat 

să-și planifice o tură pe munte, cum să aleagă echipamentul potrivit, cum să gestioneze o situație 

de criză, noțiuni de ecologie și multe, multe altele. A fost un exercițiu de rezistență fizică, 

autodepășire dar și de curaj prin care onorăm România și pe făuritorii Marii Uniri. 
 

Defilarea salvatorilor montani la 1 Decembrie 2018 - Salvatorii montani din cadrul 

Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de 

Salvamont Bacău au participat la defilarea din centrul orașului Bacău cu prilejul Zilei Naționale a 

României. 

Lucrările realizate pe Pârtia de schi Nemira 

a. Lucrări de întreținere planificate 

Lucrările de întreținere planificate ale pârtiei de schi s-au desfășurat în baza notei de 

constatare întocmită în luna aprilie 2018 de către administratorul pâtriei Nemira și a planului de 

măsuri aprobat de directorul S.P.J.P.T.C.A.S Bacău. Din lucrările planificate o parte au fost 

executate în regie proprie și au constat în: 

 refacerea, decolmatarea și curățarea manuală a șanțurilor de drenaj existente pe o 

lungime de aproximativ 1200 ml; 

 refacerea podețelor din lemn la trecerile peste șanțurile de drenaj; 

 săparea manuală a unor șanțuri suplimentare, pentru colectarea apelor din zonele 

de băltire și dirijarea acestora către șanțurile principale situate între H2-H5; 

 decolmatarea bazinelor betonate de colectare și a conductelor de transport a apelor 

pluviale; 

 consolidarea taluzurilor laterale, prin confecționarea de gambioane din tăruși din 

lemn și împletituri de nuiele, precum și ridicarea unor ziduri din piatră și pământ 

bătut; 

 repararea de către constructor a plaselor existente pe taluzurile laterale, pentru 

zonele protejate; 

 degajarea pământului și a bolovanilor rezultați din surpări ale pereților laterali; 

 înlăturarea vegetației și a lăstărișului din zona stâlpilor de susținere a cablului de 

transport  și pe toată lungimea telescaunului; 

 curățarea de material vegetal a fundațiilor la stâlpiI de susținere; 

 cositul suprafeței schiabile și a traseului de telescaun de trei ori, pe întreg sezonul, 

pe aproximativ 50.000 m². 
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 greblatul și îndepărtarea ierbii rezultate din cosire, a pietrelor și a crengilor de pe 

suprafața schiabilă. 

Lucrări efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de ploile torențiale urmate de 

alunecări de teren ce au avut loc în perioada 27 iunie – 01 iulie 2018. 

În perioada 26.06–01.07.2018, în localitatea Slănic Moldova s-au înregistrat precipitații 

abundente și de lungă durată, care au produs inundații și alunecări de teren. 

La pârtia Nemira efectele ploilor torențiale au fost limitate deoarece în trimestrul II 2018 au 

fost refăcute mare parte din îndiguirile realizate în anii anteriori și au fost construite altele noi, în 

zonele de risc. Deși aceste măsuri au fost luate, capacitatea de reținere și transport a șanțurilor 

de drenaj și a digurilor de deviere a apelor pluviale, a fost cu mult depășită. 

Consecințele au fost reprezentate de: 

 deteriorarea unor diguri și gambioane construite pe zonele abrupte ale traseului de 

cablu; 

 formarea ravenelor și a torenților, în special în zonele P2-P5; 

 transportarea de către ape, a materialului aluvionar la baza pârtiei; 

 înfundarea conductei de scurgere de 1500 mm și lungime de 40 ml, care asigură 

scurgerea apei de la bazinul colector și parcurge transversal pârtia; 

 inundarea și depunerea materialului aluvionar în curtea stației de îmbarcare. 

 alunecări de teren în zona P10-P12. 

Pentru înlăturarea efectelor inundațiilor s-au luat următoarele măsuri : 

 refacerea digurilor și a gambioanelor și consolidarea cu bolovani și țăruși din lemn; 

 îndepărtarea mecanizată dar și cu mijloace manuale, a materialului aluvionar de la 

baza pârtiei; 

 săparea manuală în subteran, pe traseul conductei de canalizare de 1500 mm și 

transportul cu roaba a materialului aluvionar; 

 construirea de caroiaje din lemn în zona de alunecare a versantului lateral P10–P12 

și completarea golurilor cu bolovani și umplutură de pământ; 

 refacerea protecțiilor de-a lungul cablului electric și de date dintre stația de plecare 

și stația sosire; 

 refacerea drumurilor de intervenție și consolidarea șanturilor, cu mijloace 

mecanizate dar și manual; 

 refacerea planeității suprafeței schiabile în zonele cu tasări cum ar fi zona H17– 

H12, în care alunecările de teren au provocat și ruperea coloanei de hidranți; 

 refacerea suprafețelor betonate de acces la stația de îmbarcare și la clădirea 

administrativă; 

 refacerea gardurilor de protecție de la stația de îmbarcare și debarcare.   
 

b. Lucrări realizate pentru asigurarea condițiilor de schi în siguranță și creșterea 

gradului de confort pentru schiori: 

 toate zonele periculoase au fost protejate cu plase de protecție iar în zonele 

marginale ale pârâului Șura, au fost realizate îngrădiri cu căpriori din lemn, dublați 

de plase de protecție; 
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 pentru evitarea accidentelor în timpul transportului cu telescaunul s-au realizat 

panouri de informare și atenționare care conțin principalele reguli ce trebuie 

respectate de către călători iar pentru schiori s-au montat panouri privind „decalogul 

schiorilor”. Totodată s-au completat și suplimentat indicatoarele de orientare și 

dirijare pe pârtia de schi și pe căile de acces către instalațiile de transport; 

 s-au realizat noi locuri de odihnă și staționare atât în zona casieriei cât și la stația 

superioară a pârtiei, prevăzute cu bănci, suporturi de schi și coșuri de colectare a 

gunoiului; 

 s-a organizat și reglementat activitatea monitorilor de schi pe teritoriul pârtiei 

„Nemira”. Astfel, începând cu acest an, s-a înființat „Școala de schi”, unitate cu 

personalitate juridică, cu care s-a stabilit un set de norme ce trebuie respectate de 

ambele părți în beneficiul turistului; 

 prin întâlnirile cu reprezentanții Jandarmeriei Montane, a IPJ și a Poliției Locale 

Slănic Moldova, s-au stabilit limitele de competență și modul de cooperare și 

acționare ale fiecărei instituții pentru menținerea ordinii, a securității turiștilor și a 

intervenției în situații de urgență.  
 

Întreținerea suprafeței schiabile și a traseului de sub cablul telescaunului 

În anul 2018, atât pe suprafața schiabilă cât și pe traseul pilonilor de susținere a cablului 

de transport, s-au efectuat lucrări de întreținere planificate, lucrări de reparații, pentru înlăturarea 

unor avarii accidentale a instalațiilor și utilajelor de lucru, lucrări pentru înlăturarea efectelor 

inundațiilor și alunecărilor de teren, precum și lucrări de revizie obligatorii specificate în 

prescripțiile tehnice ale instalațiilor de transport pe cablu, tunurilor de zăpadă, stației de pompare 

și mașinii de bătut zăpadă. 

Prin efectuarea lucrărilor de întreținere a suprafeței schiabile și a traseului de sub cablul 

telescaunului s-a urmărit fixarea solului, combaterea eroziunii, a surpărilor și a alunecărilor de 

teren, eliminarea fenomenelor de băltire și înlăturarea arborilor cu pericol de cădere pe instalații 

și pe pârtia de schi, refacerea îndiguirilor și a canalelor colectoare existente, precum și 

întreținerea gazonului și regenerarea sa pe porțiunile afectate. 

Proiecte în elaborare 

1. Participarea la evenimentul de promovare turistică din Chișinău, Republica Moldova, 

Tourism.Leisure.Hotels 2019, organizat de Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. 

 

2. O problemă majoră a fost și în anul 2018 lipsa unei Baze Salvamont în Slănic Moldova. 

Dacă ne raportăm la județele învecinate, vom observa ca județul Vrancea are trei Baze 

Salvamont, județul Harghita patru Baze iar județul Neamț are trei Baze Salvamont în timp ce 

județul Bacău nu are nici măcar o Bază Salvamont. 

Este absolut necesară o Bază Salvamont unde să se poată efectua serviciul de 

permanență/dispecerat; să existe cameră de prim ajutor, încăpere sterilă pentru materiale 

sanitare; magazie pentru echipamente de salvare; camere de odihnă pentru salvatorii întorși din 

intervenții/patrulare; baie cu duș; sală pentru pregătire fizică; parcare pentru utilajele Salvamont 

etc. 

De menționat că această problemă va trebui rezolvată în cel mult un an, altfel riscăm să 
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nu fim reacreditați în 2019 pentru a desfășura activități de prevenire a accidentelor montane și de 

salvare în munți. 

Trebuie să conștientizăm faptul că  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 

1. „Bacău - Personalități ale locului”, ediția a II-a 

Universitatea „Vasile Alecsandri” a organizat, miercuri 4 aprilie 2018, în Aula Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, în parteneriat cu SPJPTCAS Bacău și cu participarea 

muzeografului Mihaela Băbușanu, cea de-a doua ediție a evenimentului „Bacău - Personalități 

ale locului”. Evenimentul a fost dedicat în acest an dramaturgului, prozatorului, poetului și 

publicistului băcăuan Viorel Savin, cu ocazia împlinirii vârstei de 77 de ani. 

Proiectul din acest an, a presupus printre altele, editarea unei broșuri dedicată celei de-a 

doua ediții, realizarea de materiale pentru simpozion, de invitații, afișe, diplome de participare, 

alcătuirea programului manifestărilor, care a inclus și momente artistice susținute de Cvartetul 

„Blue” al Colegiului Național de Artă ,,George Apostu” din Bacău și de Ansamblul folcloric „La 

Porțile Neamului” din comuna Palanca (coordonator, Liliana Atomulese). 

Despre implementarea și importanța acestui proiect, au vorbit reprezentați ai autorităților 

și instituțiilor publice județene. Personalitatea complexă a lui Viorel Savin, a fost evocată de prof. 

Petre Isachi, critic și istoric literar, care a realizat un portret expresiv și impresionant al acestuia. 

Ca semn al prețuirii și al aprecierii pentru contribuția adusă la îmbogățirea patrimoniului 

cultural și spiritual românesc, SPJPTCAS Bacău i-a conferit dlui Viorel Savin, titlul de 

„Personalitatea băcăuană a anului 2018”. 

Reprezentanții serviciului la eveniment au propus reluarea unei mai vechi inițiative 

aparținând dramaturgului băcăuan, care să se materializeze într-un proiect intitulat Festivalul 

Național de Creație Dramatică și Interpretare Teatrală „Viorel Savin”.  

Activitatea de salvamont 

În anul 2018 am efectuat mai multe exerciții de căutare-salvare împreună cu alte Servicii 

Județene Salvamont și cu structuri ale ISU, Jandarmerie, Crucea Roșie, Serviciul de Ambulanță 

Bacău etc., respectiv: 

 În data de 05 martie 2018, am efectuat un exercițiu complex de salvare, în 

colaborare cu ISU Bacău pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova. Salvatorii 

montani împreună cu pompierii salvatori de la ISU Bacău au făcut un schimb de 

experiență privind salvarea de pe telescaun și a unei persoane rătăcite în zona 

montană și simularea stingerii unui incendiu la stația de plecare a instalației de 

transport pe cablu. 

 În data de 01 august 2018, ziua Salvatorului Montan, salvamontiști din trei județe 

învecinate: Vrancea, Covasna și Bacău, au participat la un exercițiu comun de 

salvare a unor persoane accidentate în zona montană situată la granița dintre cele 

trei județe. Având în vedere că în această perioadă pădurile sunt împănzite cu 

culegători de fructe de pădure și bureți și că, în mod real, ne confruntăm frecvent 

cu intervenții pentru salvarea acestor persoane, scenariul exercițiului a fost 

gândit pentru acest gen de intervenție.  
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 În data de 09 august 2018 am participat, la invitația Societății Naționale de Cruce 

Roșie - filiala Comănești, la un exercițiu comun cu voluntarii din "Tabăra de pregătire 

a voluntarilor în situație de urgență, Galion-2018". Exercițiul a constat în 

căutarea/acordarea primului ajutor/transportul păna la ambulanță a unui accidentat 

căzut de la înălțime. Primul ajutor a fost acordat victimei împreună cu tinerii de la 

Crucea Roșie iar transportul victimei a necesitat montarea unei tiroliene pentru 

traversarea unei văi abrupte. 

Tot împreună cu Crucea Roșie, salvatorii montani au distribuit alimente si apă persoanelor 

care au avut de suferit de pe urma inundațiilor din Slănic Moldova.  

În 2018 au fost reînnoite contractele de colaborare cu Serviciul de ambulanță, 

Jandarmeria, ISU, Dispeceratul Național Salvamont. În urma elaborării noilor normative 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. 

Tot în 2018 a fost încheiat un contract de cooperare cu Serviciul Public Județean 

Salvamont Vrancea, necesar pentru intervențiile în zona montană de la granița celor două județe.  

Activitatea de salvare în zonele montane este complexă, salvatorii montani prestează o 

muncă dificilă, nu de puține ori periculoasă. Membrii formației salvamont Bacău fac această 

muncă cu pasiune și profesionalism și se bazează în continuare pe sprijinul autorităților 

competente. 

Obiectivele serviciului public județean pentru promovarea turismului și 

coordonarea activității de salvamont pentru anul 2019 

a) Activitatea de promovare turistică 

SPJPTCAS Bacău își propune pentru anul 2019 îmbunătățirea activității și a rezultatelor, 

pentru activitatea de promovare turistică. 

1. Proiectul ,,Bacău - Personalități ale locului”, ediția a IV-a 

Obiectivele și importanța manifestării: promovarea valorilor culturii și comunității băcăuane 

prin derularea unor astfel de activități, favorizează dezvoltarea turismului cultural. Varianta 

propusă pentru proiectul „Bacău - Personalități ale locului”, ediția a IV-a, 2019 este „Ovidiu Bălan 

77”, deoarece în 2019 acesta împlinește vârsta de 77 de ani. Maestrul Ovidiu Bălan este 

considerat unul dintre ce mai buni dirijori format în tradiția est-europeană. În prezent deține 

funcțiile de director onorific și prim-dirijor al Filarmonicii Mihail Jora din Bacău (din 1968), prim-

dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii din Ploiești (din 1995) și director muzical al Orchestrei 

Simfonice Domenico Cimarosa din Aversa, Italia (din 1996). 

2. Proiectul ,,Valea Trotușului - istorie, tradiție, modernitate”, ediția a I-a 

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea produselor turistice din arealul 

Văii Trotușului, în vederea creşterii atractivităţii turistice la nivel naţional şi internaţional. 

Obiectivul specific al proiectului este creşterea numărului de turişti în această zonă de 

interes turistic a județului Bacău, având în vedere potențialul turistic în continuă creștere și 

dezvoltare, ca și existența celor trei stațiuni turistice, un plus care trebuie scos mai mult în 

evidență și valorificat. Printr-un astfel de proiect se dorește ca turismul să devină o prioritate în 

dezvoltarea economică a județului. 
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În cadrul proiectului se vor desfășura simpozioane/conferințe cu tematică istorică și nu 

numai, spectacole muzicale, lansări de carte, expoziții de pictură și obiecte decorative, expoziții 

de produse tradiționale, un festival-concurs pentru tinerele talente (pe o tematică ce va fi aleasă 

ulterior).  

De asemenea, se vor organiza 1 - 2 seminarii de promovare a Văii Trotușului, care vor 

prezenta noi modalități de recreere în natură, trasee speciale și activități care se pot desfășura în 

cadrul natural din zonă. Prezentările din cadrul seminariilor se vor adresa atât organizațiilor non-

profit, operatorilor și cluburilor de drumeție, cluburilor de ciclism și de maraton montan, cât și 

turiștilor. O astfel de prezentare este un bun prilej de a-i întâlni pe cei care pot promova, la rândul 

lor, turismul în zona Văii Trotușului, de a întări comunitatea și legăturile din interiorul său, de a 

strânge informații care ulterior să fie distribuite către ceilalți membri ai comunității. 

În cadrul proiectului vor fi prezentate broșuri de promovare, albume, pliante, hărți, filme, 

pagini web, pentru rezervațiile naturale/ariile protejate, tradițiile și arta populară din zonă, colecțiile 

muzeale și vestigiile istorice, turismul ecumenic.  

În acest proiect vor fi implicate UAT-urile din zonă, centrele de informare și promovare 

turistică, alte instituții publice (muzee, biblioteci). 

Programul se va desfășura pe parcursul unei săptămâni, sau pe anumite perioade de timp 

din 2019, în cele mai importante locații de pe Valea Trotușului, iar invitații vor fi în special din zone 

similare ca denumire și așezare: Valea Oltului, Valea Prahovei, Valea Vaserului, Valea Jiului etc. 

3. Promovarea prin tipărituri și obiecte promoționale. Editarea de broșuri de 

promovare turistică, respectiv ,,Stațiuni turistice din județul Bacău” (ediția a treia, revizuită și 

actualizată, cu supliment „Legenda Nemirei”), „Valea Trotușului - Ghid turistic”, Turism în județul 

Bacău”. „Tradiții și obiceiuri de iarnă în județul Bacău”, ,,Bacăul gastronomic”.  

Prezentările vor fi bilingve și vor fi distribuite atât la târgurile de turism din țară și străinătate, 

cât și la unități hoteliere, autorități și instituții publice locale, județene și centrale. 

Realizarea de obiecte promoționale (pixuri, odorizante auto, magneți de frigider) cu Pârtia 

de schi Nemira care să contribuie la o promovare mai bună a acesteia. 

4. Realizarea unui proiect de promovare turistică a județului Bacău, în colaborare cu 

un post național de televiziune, care să prezinte obiectivele turistice ale județului, evenimentele 

care au loc, proiectele turistice, posibilitățile de cazare, tratament și agrement, toate acestea 

incluse într-o emisiune televizată așa cum sunt „Hai cu noi”, „Exclusiv România”, „Discover 

România”, „Povești cu gust”.  

5. Amenajarea unui stand în cadrul târgurilor de turism cu dimensiuni mai mari, în care 

să se poată expune și promova produsele turistice ale mai multor localităților din județ, precum și 

prezentarea unor programe artistice, de către formații și ansambluri folclorice băcăuane, care să 

includă și obiceiurile de iarnă. 

6. Realizarea unei aplicații digitale sub forma unui ghid virtual, care este un instrument 

util pentru turistul sosit în oraș sau împrejurimi.  

7. Participarea la târguri organizate în Republica Moldova și Ucraina, țări tot mai 

interesate de atracțiile turistice ale județului Bacău. 

8. Organizarea de întâlniri între administratorii de hoteluri, pensiuni, restaurante și 

autoritățile locale pentru a discuta despre promovarea în zonă, oportunități de promovare în 

vederea creșterii atractivității zonelor cu potențial turistic.  
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9. Dezvoltarea unei colaborări cu Organizatorii de Concursuri de MTB/Stradă și 

organizarea într-o stațiune a unui concurus de XCO (Cross-Country Olympic) pe modelul 

competiției care se organizează la Zemeș. 

10. Realizarea hărții turistice a municipiului Bacău, care să conțină următoarele 

informații: harta municipiului cu principalele obiective turistice; o scurtă prezentare a obiectivelor 

însoțite de câte o poza; informații de contact ale principalelor instituții (poliție, spital etc); marcarea 

pe hartă și a altor instituții (universități, licee, tribunal etc); harta mijloacelor de mers in comun, 

împreună cu traseele autobuzelor; trasee turistice propuse; o rubrică știați că, despre lucruri 

inedite din județul Bacău. 

11. Realizarea de obiecte promoționale (pixuri, odorizante auto, magneți de frigider) cu 

Pârtia de schi Nemira care să contribuie la o promovare mai bună a acesteia. 

12. Realizarea unei baze de date cu imagini, a principalelor obiective turistice din județul 

Bacău, făcute de fotografi profesioniști, care să fie folosite pentru realizarea materialelor de 

promovare. 

b) Activitatea de Salvamont 

 Creșterea operativității și a capacității de intervenție 

 Construirea unei Baze Salvamont la Slănic Moldova 

 Creșterea nivelului de pregătire profesională a salvatorilor montani 

 Omologarea traseelor turistice din munții Ciucului, Tarcăului și Berzunți, amenajarea 

și mărirea numărului de trasee montane din județul Bacău 

 Extinderea zonelor de patrulare și de permanență 

 Dezvoltarea sistemului de formare, depunerea documentației pentru acreditarea 

Serviciului ca Centru local de formare a salvatorilor montani 

 Creșterea implicării serviciului în activități de promovare a sporturilor montane, a 

activității în aer liber, a protejării mediului înconjurător 

 Extinderea activității turistice din județ a creat nevoia dezvoltării resurselor umane 

și materiale ale serviciului. Resursa umană calificată fiind vitală pentru derularea în 

condiții optime a activității vom pune accentul pe mărirea numărului și pe formarea 

profesională a salvatorilor montani 

c) Activitatea de administrare a pârtiei de schi Nemira din localitatea Slănic Moldova:  

1. Continuarea procedurii de achiziție a celor 2 tunuri perfomante, motivat de faptul 

că, din experiența de exploatare, la temperaturile înregistrate în zonă, se poate 

produce zăpadă și la temperaturile de -3 °C și -5°C 

2. Modernizarea instalației de nocturnă a pârtiei prin înlocuirea lămpilor existente cu 

lămpi economice (cu led), pentru reducerea consumului de energie electrică 

3. Realizarea unei rezerve de apă prin captarea izvoarelor de suprafață sau subterane 

din zonă 

4. Stabilirea unui program/tarif pentru perioada de vară la accesul/transportul cu 

telescaunul a turiștilor 

5. Realizarea unui sistem de supraveghere video la parcare, caserie, stația de 

îmbarcare pârtie și stația de debarcare 

6. Realizarea unui teleschi de 300 m în partea superioară a pârtiei 

7. Amenajarea unei zone de 200 m în continuarea pârtiei, care va fi destinată turiștillor 

care doresc să se dea cu sania. 
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a) Alte entități. Societăți comerciale la care Județul Bacău este acționar. 

S.C. Parc Industrial HIT S.R.L. 

S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L., cu sediul în Bacău, comuna Hemeiuş, str. Gării, nr. 

100, având cod unic de înregistrare 15904533 a fost înfiinţată în anul 2003 cu obiect unic de 

activitate „Administrarea imobilelor pe baza de contract sau comision” (CAEN 6832). 

În 2017, S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. și-a completat obiectul principal  de activitate 

cu activități comerciale conexe, procedând în acest sens la completarea codurilor CAEN din 

statutul societății, conform Certificatului de mențiuni nr. 8648/27.02.2017, după cum urmează: 

 3513 Distribuţia energiei electrice;  

 3514 Comercializarea energiei electrice;  

 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei;  

 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate;  

 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară. 

Ca activităţi secundare, societatea, în strânsă legatură cu activitatea principală, va 

desfaşura activităţile menţionate mai sus.  

Prin H.C.J. nr.35/30.03.2007, Consiliul Județean Bacău a aprobat „preluarea în domeniul 

public al județeului Bacău a investiției obținute ca rezultat al implementării Proiectului PHARE - 

RO 007.02.03.01, cu titlul „Parc industrial HIT Hemeiuș - Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

pentru IMM-uri și investitori particulari în Bacău.” Art.2 precizează că „parcul industrial va fi 

administrat de către S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L., înființat de autoritățile administrației 

publice locale autonome Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al comunei Hemeiuș.” 

Prin Ordinul de Ministru nr. 1912/20.05.2013 publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Nr. 310/29.05.2013, societatea a obţinut titlul de parc industrial. 

Societatea administrează un patrimoniu public, rezultat în urma implementării unui proiect 

european realizat prin accesarea Programului PHARE 2000 CES. Patrimoniul public administrat 

de entitate este alcătuit din clădiri de birouri, hale de producţie, reţele de apa, reţele electrice, 

reţele canalizare, reţele telefonice, reţele de gaze naturale, terasamente, drumuri, platforme şi 

parcări care se află în domeniul public al județului Bacău. Construcțiile sunt edificate pe un teren 

aflat în domeniul public al comunei Hemeiuș. 

S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. administrează patrimoniul public conform contractului 

de administrare nr. 3614/26.04.2007/108/26.04.2007 încheiat cu Consiliul Judeţean Bacău. În 

urma numeroaselor adrese formulate de către echipa de administrare a S.C. PARC INDUSTRIAL 

HIT S.R.L. către Consiliului Judeţean Bacău cu privire la starea degradantă a clădirii A/A1 din 

incinta parcului industrial şi cheltuielile cu taxa pentru acestă clădire datorate de către SC PARC 

INDUSTRIAL HIT SRL, fără ca societatea să poată obţine venituri din închirierea acesteia, în luna 

septembrie 2018 s-a aprobat trecerea bunului imobil clădirea A, rezultat din dezmembrarea  

construcţiei A/A1, din administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. în administrarea 

Consiliului Judeţean Bacău.  
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Astfel, s-a actualizat contractului de administrare nr. 3614/26.04.2007 / 108/26.04.2007 

încheiat cu Consiliul Judeţean Bacău în baza Hotărării Consiliul Judeţean Bacău nr.164/.2018, 

cu act adiţional nr. 3 . Valoarea patrimoniului administrat de către S.C. PARC INDUSTRIAL HIT 

S.R.L. la data de 31.12.2018 este de 23.935.730 lei. 

Societatea comercială PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L., se organizează şi funcționează în 

conformitate: 

 Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Legea 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice. 

Valoarea capitalului social subscris și vărsat al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. este 

1.861.000 lei și are următoarea structură: 

 1.712.120 lei Consiliul Județean Bacău 92%, 

 148.880 lei Consiliul Local Hemeiuș 8%. 

Referitor la valoarea capitalului social subscris, dorim să facem aici o scurtă detaliere, care 

privesc intervenția domnului consilier județean Eugen Ochenatu din ședința C.J. Bacău din 

decembrie 2018, prin care domnia sa a solicitat directorului S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L., 

o situație cu sumele de bani alocate de-a lungul timpului pentru parcul industrial de către cei doi 

asociați ai societății (C.J. Bacău și C.L. Hemeiuș). 

În data de 21.11.2006, Consiliul Judeţean Bacău a depus în contul S.C. PARC 

INDUSTRIAL HIT S.R.L. suma de 200.800 lei, reprezentând aport capital social.  

Aceasta a fost ultima valoare adusă ca aport de către CJ Bacău. 

În anul 2008, Consiliul Judeţean Bacău a realizat creşterea capacităţii de alimentare cu 

energie electrică a parcului industrial, o investiţie în valoare de 1.353.678,91 lei. 

În ultimii 10 ani, Consiliul Judeţean Bacău nu a alocat sume necesare conservării / 

reabilitării / modernizării patrimoniului public al cărul proprietar este. 

În 12.04.2010 Consiliul Local Hemeiuş a depus în contul societăţii suma de 22.800,40 lei 

reprezentând aport capital social. 

 

C.J. BACĂU 
 

C.L. HEMEIUS 
Total 
patrimoniu 
vărsat 

Extras de cont 
Nr./data 

Valoare 
     Ron 

Aport în 
natura 

Extras de cont 
Nr./data 

Valoare 
Ron  

         
        Ron 

1106/26.11.2003 10.000     

EC.3/02.02.2004 91.200  39/29.01.2004 8.800  

EC.20/08.06.2004 248.400     

   EC.4/08.04.2005 21.600  

EC.22/06.07.2005 156.400  EC.7/12.07.2005 13.600  

EC.38/13.09.2005 100.000 41.983,62 EC.12/14.12.2005 13.000  

EC.48/27.10.2005 200.260     

  26.064 EC4/04.04.2006 18.966  

EC19/12.05.2006 612,38  EC5/04.05.2006 113,60  

EC19/18.05.2006 156.400     

EC26/13.07.2006 180.000     

EC.28/21.07.2006 100.000     
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EC.33/04.08.2006 100.000     

EC.40/18.09.2006 100.000     

EC.49/21.11.2006 200.800     

   EC.21.12.2007 50.000  

   EC/12.04.2010 22.800,40  

    148.880 1.861.000 

TOTAL: 1.644.072,38 68.047,62  148.880 1.861.000 

 

S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. a avut o creştere a veniturilor din chirii, după cum 

urmează: 

Evoluţia veniturilor din închiriere în perioada 2012-2018: 

 

Anul 

Suma 

-lei- 

2012 890.827 

2013 928.267 

2014 979.351 

2015 951.930 

2016 1.067.324 

2017 1.230.661 

2018 1.353.554 

 

 

Anul, 1, 2012 Anul, 2, 2013 Anul, 3, 2014 Anul, 4, 2015 Anul, 5, 2016 Anul, 6, 2017 Anul, 7, 2018

Suma -lei-, 1, 890,827
Suma -lei-, 2, 928,267

Suma -lei-, 3, 979,351
Suma -lei-, 4, 951,930

Suma -lei-, 5, 
1,067,324

Suma -lei-, 6, 
1,230,661

Suma -lei-, 7, 
1,353,554



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

a) Alte entități.  
Societăți comerciale la care Județul Bacău este acționar 

 
S.C. Parc Industrial H.I.T. S.R.L. 

 

348 

Administrarea și conducerea societăţii 

În anul 2018, Consiliul de administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. a avut 

următoarea componență:  

 Administrator neexecutiv și independent, președinte al Consiliului de administrație, 

dl. Tăbăcaru Ion.  

 Administrator neexecutiv și independent, membru al Consiliului de administrație, dl. 

Mănăilă Gheorghe. 

 Administrator neexecutiv și independent, membru al Consiliului de administrație, dl. 

Drăgușanu Vasile. 

 Director – membru executiv al Consiliului de administrație, dl. Iordache Adrian-

Bogdan. 

Activitatea Consiliului de administrație s-a concretizat în desfășurarea a 11 (unsprezece) 

ședințe lunare ordinare, în perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2018 și în desfășurarea de întâlniri 

de lucru ale membrilor C.A. și ale membrilor comitetelor consultative, în cadrul cărora s-au 

elaborat documentele de diagnoză și prognoză ale activității. 

În anul 2018 Adunarea generală a asociaților a fost reprezentată de: 

 dl. Botez Silviu din partea Consiliului Județean Bacău, 

 dl. Gălățeanu Ioan din partea Consiliului Local al Comunei Hemeiuș. 

Analiză a activității societății SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL în anul 2018 

Prin Planul de administrare al Consiliului de administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT 

S.R.L.,incluzând atât indicatorii, cât și criteriile de performanță pentru perioada 2015 - 2019, 

Consiliul de administraţie şi-a propus următoarele ţinte strategice de dezvoltare: 

 Creşterea gradului de ocupare. 

 Extinderea suprafeţei parcului, corelată cu obţinerea unui nou titlul de parc 

industrial. 

 Programul de reparaţii şi investiţii. 

 Optimizarea costurilor de exploatare. 
 

Veniturile obținute de S.C.  PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. sunt reprezentate de: 

1. Venituri din chirii pentru suprafețele închiriat clienților și din taxa de prestări servicii 

aferente contractelor de închiriere încheiate. La data de 31.12.2018, tarifele 

practicate pentru închirierea spațiilor în cadrul parcului industrial sunt: 

o 2,5 euro/m.p. pentru spații de birouri la care se adaugă 0,5 euro/m.p. 

închiriați pentru servicii comune cum ar fi servicii de pază, salubritate, 

iluminat perimetral etc; 

o 2,2 euro/m.p. pentru închirierea halelor de producție; 

o 0,3 euro/m.p. reprezentand taxa de administrare aferentă construcțiilor 

proprietate a rezidenților în cadrul parcului. 
 

Aplicarea tarifului de distribuție în cuantum de 16,18 lei/Mwh asupra consumului de utilități, 

tarif calculat conform procedurilor A.N.R.E. și agreat cu clienții consumatori. 

Principale categorii de cheltuieli ale S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L.  pe anul 2018 

sunt: 
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a) Cheltuieli directe din care: 

o cheltuieli cu lucrări şi servicii de mentenanţă, reparaţii şi / sau modernizări, 

convenite, după caz, asupra infrastructurii parcului, asftel încât să asigure 

rezidenților parcului folosința normal asupre cădirilor;  

o cheltuieli privind utilitățile;  

o cheltuieli privind serviciile de salubritate și pază; 

o cheltuieli privind impozitele și taxele locale. 

b) Cheltuieli indirect din care: 

o cheltuieli cu salariile și asimilate; 

o cheltuieli generale de administratie, respectiv cheltuieli legate de servicii de 

comunicatii, combustibili, asigurări, obiecte de inventar, consumabile 

diverse. 

Situaţia financiară la data de 31.12.2018: 

La data prezentului raport nu este definitivată încheierea exerciţiului financiar 2018.  

Ca urmare, vom reveni cu informaţii suplimentare cu privire la cuantificarea veniturilor, 

cheltuielilor şi rezultatului exerciţiului financiar. 

Situaţia juridică la data de 31.12.2018 

Conform  Hotărârii Tribunalului Bacău nr. 641/2018 în dosarul nr. 2840/110/2018 la data 

de 09.11.2018 S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. a intrat în insolvenţă la cerere; administratorul 

judiciar desemnat este S.C. SIERRA QUADRANT S.R.L..    

La data prezentului raport, S.C. PARC INDUSTRIAL HIT are în derulare mai multe litigii 

aflate în diferite stadii de judecată.  

La 31.12.2018 dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată:  

 dosarul nr. 1112/110/2016 pe rolul Tribunalului Bacău – litigiul cu C.J. Bacău prin 

care societății PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. i se solicită plata sumei de 

182.912,30 lei reprezentând redevențe. Curtea de Apel Bacau a comunicat cererea 

de recurs catre Parc Hit şi urmează să formuleze întâmpinare în termenul legal; 

 dosarul nr. 16343/180/2018 pe rolul tribunalului Bacău pentru recuperarea de  

debite de la S.C. HMT SERVICE DESIGN S.R.L. 

 dosarul nr. 8342/180/2018 pe rolul Judecătoriei Bacău pentru recuperarea de debite 

S.C. DIACENTER DESIGN S.R.L. 

Activitatea agenților economici locați în PARK HIT 

În anul 2018 au fost semnate un număr de 4 contracte noi, respectiv: 

 Contractul nr. 63/21.05.2018 încheiat cu S.C. RESURSETECHNOLOGY S.R.L. 

 Contractul nr. 64/06.06.2018 încheiat cu S.C. MOLDA ATELIER S.R.L. 

 Contractul nr. 65/02.07.2018 încheiat cu S.C. DANERGO CONSTRUCT S.R.L. 

 Contractul nr. 66/15.10.2018 încheiat cu S.C. ARTERIUS BUSINESS S.R.L. 
 

La 31 decembrie 2018, în cadrul Parcului industrial HIT activau 19 rezidenți, agenți 

economici, după cum urmează: 

1. S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L. 

2. S.C. TECHNOLOGIX ENG S.R.L. 
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3. S.C. COMSERVICE COMPANY S.R.L. 

4. S.C. RESURSETECHNOLOGY S.R.L.  

5. S.C. LABORVET SERVICE S.R.L. 

6. S.C. TEXER SERVICE COMPANY S.R.L. 

7. S.C. EURO CONS S.R.L. 

8. S.C. ENERGOFOR S.R.L. 

9. S.C. TQM HOLDING S.R.L. 

10. S.C. TREIF SISTEM INSTAL S.R.L. 

11. S.C. DE MEDICO ASSISTANCE S.R.L. 

12. S.C. GMC FASHION DESIGN S.R.L. 

13. S.C. ELCEA HEARING PROTECTION S.R.L. 

14. S.C. BIOGEN SERV S.R.L. 

15. S.C. MOLDA ATELIER S.R.L. 

16. S.C. ARTERIUS BUSINESS S.R.L. 

17. S.C. DANERGO CONSTRUCT S.R.L. 

18. S.C. TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE S.R.L. 

19. S.C. VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L. 

Dintre aceste firme, S.C. TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE S.R.L. și S.C. 

VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L. sunt firme cu acționariat străin, italian. 

Numărul total de locuri de muncă existent până la sfârșitul anului 2018, în cadrul Parcului 

industrial HIT era de aproximativ 1285. 

La finele anului 2018, suprefeţele ocupate  în cadrul parcului industrial Hit se prezintă astfel: 

 suprafeţe  birouri 2.378,45 m.p.; 

 suprafeţe hale producţie 4.818,83 m.p.; 

 suprafeţe concesionate 19.921 m.p. pe care sunt construite 5 hale aparţinând 

clienţilor. 

Proiectul Hit Park – dezvoltare continuă – s-a atins scopul prin atragerea de investiții noi, 

realizate de clienti ai parcului, după cum urmează: 

 S.C. VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L. a construit 3 hale de producție, pe 

suprafețe concesionate în incinta parcului de la UAT Hemeiuș, după cum urmează: 

o Hala 1, anul 2009 – 3.475.193 lei 

o Hala 2, anul 2013- 5.107.412 lei 

o Hala 3, anul 2015 – 5.014.110 lei 

o Hala 4, anul 2017 – 9.701827 lei. 
 

 S.C. TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE S.R.L. – a finalizat construcția  unei  

hale de producție pe o suprafață concesionată de la UAT Hemeiuș.  

o Construcție hală + investiții echipamente 32.478.237 lei. 
 

 Valoarea investitiilor efectuate de S.C. ELCEA Hearing Protection SRL în 2018  a 

fost de 209.261 lei , din care: 

o 82.624 lei – amenajări spațiu închiriat; 

o 86.925 lei – echipamente tehnologice; 

o 39.712 lei – echipamente IT, mobilier. 
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Rămâne în continuare nerezolvată problema terenului pe care se află parcul industrial. 

Prin adresa nr. 479/13.12.2016 înregistrată la C.J. cu nr. 20468/13.12.2016 s-a solicitat 

schimbarea juridică a terenului pe care este construit parcului industrial. Necesitatea schimbării 

regimului juridic al acestui teren rezultă din nevoia continuă de dezvoltare a activităților economice 

în cadrul parcului industrial, prin concesionarea parcelelor de teren disponibile către investitori 

interesați de a investi în noi capacități de producție, care vor duce implicit la crearea de noi locuri 

de muncă și la creșterea surselor de venit atât la bugetul local, cât și la bugetul de stat. 

Există în continuarea solicitări pentru construirea unor noi hale în interiorul parcului 

industrial însă suntem în continuare în imposibiltatea de a oferi soluții viabile atât clienților actuali, 

cât şi altor investitori interesați de a investi. Solicitările echipei de management a S.C. PARC 

INDUSTRIAL HIT S.R.L. înaintate către UAT Hemeiuș privind propunerea de extindere a 

suprafeței parcului industrial cu încă aproximativ 250.000 m.p. (25 ha) au ramas şi în anul 2018 

fără finalitate, iar planul de dezvoltare și extindere nu se va putea concretiza fără susţinerea şi 

parteneriatul celor 2 asociaţi. 

Obiective 2019 

Ținând cont de starea de insolvență a societății de administrare, pentru anul 2019, 

principalele obiective ale societății sunt: 

 Parcurgerea etapelor legale din cadrul procedurii de insolvență și realizarea unui 

plan de reorganizare al societății, negociat și acceptat de către adunarea 

creditorilor. 

 Asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților economice din cadrul parcului și 

menținerea activității parcului în parametri normali de funcționare. 

 Consolidarea surselor proprii de venit și asigurarea unor surse suplimentare de 

venit. 

Tot referitor la prioritățile pentru 2019, având în vederea observațiile și solicitările venite 

din partea rezidenţilor parcului industrial, conducerea societăţii își propune cu prioritate 

rezolvarea următoarelor probleme stringente, care au creat probleme și discuții cu clienții, în 

perioada anterioară. 

 îmbunătăţirea iluminatului public interior din incinta parcului, respectiv înlocuirea 

becurilor şi remedierea stălpilor de iluminat din zona halelor de producţie;  

 îmbunatăţirea serviciilor de pază, supravegherea accesului şi traficului auto în 

incinta parcului industrial, monitorizarea accesului şi traficului auto prin înlocuirea 

cu un sistem automat de acces pe bază de cartelă; 

 rezolvarea cât mai urgentă a funcţionării rooof-topurilor din dotarea halelor B2 şi B4 

închiriate. Această problemă este mai complexă şi presupune implicarea asociatului 

majoritar a societătii, respectiv C.J. Bacău, în calitate de proprietar al clădirilor; 

 înlocuirea a 4 centrale murale la corpurile de clădire A1 (2 centrale), clădirea F2 şi 

clădirea F1. 
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b) Alte entități. 

Unitate sanitară cu paturi - Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 

Anul 2018, ca parte a strategiei managementului Spitalului Județean de Urgență (SJU) 

Bacău de funcționare și dezvoltare regăsește unitatea în diferite stadii, de la extinderea, 

modernizarea și reabilitarea infrasctructurii, până la achiziția de aparatură medicală necesară 

desfășurării unui act medical de înaltă performanță.  

Amintim în acest preambul: 

1. modernizarea și relocarea Secției de Oncologie, începerea lucrărilor de modernizare a 
cladirii în care funcționează secțiile de pediatrie, obținerea de finanțare pentru 
modernizarea celei mai vechi clădiri a unității noastre, respectiv imobilul în care 
funcționează în prezent trei secții: Boli contagioase, ORL și Psihiatrie sau înființarea unui 
centru pentru recuperare neuromotorie pediatrică.  

2. În cursul anului 2018 au fost începute lucrările de modernizare a imobilului în care 

funcționează principalele secții de copii, respectiv Chirurgie și Ortopedia pediatrică, 

Pediatria și Recuperarea pediatrică. 

Conform planului, clădirea va fi reabilitată termic, se vor reface instalațiile  electrice și 

sanitare, se va instala un sistem de ventilație și se va face o recompartimentare a clădirii. Practic, 

pe vechiul schelet în care a funcționat Spitalul de copii, se va da în funcțiune un imobil modern 

cu toate circuitele sanitare puse la punct și condiții de cazare superioare. Efortul acesta finanaciar 

este suportat de Consiliul Județean Bacău și se cifrează  la 5.289.000 de lei fără TVA.  Beneficiile 

vor fi foarte mari pentru micuții noștri pacienți în ceea ce privește confortul pentru că încercăm să 

le oferim condiții care să le facă să uite ca sunt internați într-un spital.  

Un alt obiectiv pentru care s-au făcut eforturi pentru începerea și finalizarea lucrărilor în 

cursul anului 2018 este cel în care funcționează în prezent Secția Oncologie. Una dintre realizările 

cele mai importante ale acestui proiect o constituie, dincolo de confortul deosebit pentru pacienți, 

securitatea salariaților care lucrează cu substante citostatice și pentru care s-au achiziționat două 

hote care permit amestecul automatizat al acestora, aceste operațiuni făcându-se până acum, 

manual.  

Lucrările de cea mai mare amploare sunt însă cele de modernizare a clădirii în care a 

funcționat primul spital din Bacău. Obiectivul va fi finanțat de M.D.R.A.P. prin Compania Națională 

de Investiții (C.N.I.), în baza proiectului „Reparații capitale, amenajare, extindere și reabilitare 

termică clădire Spital Vechi”, întocmit de Consiliul Județean Bacău și promovat în cadrul 

Programului Național de Construcții de Interes Public. 

Vechiul spital, dat în funcțiune în 1906, e construit din cărămidă și are fundație din blocuri 

de piatră, însă prezintă un grad de uzură avansat și o eficiență energetică scăzută. 

C.N.I. va efectua lucrări de reparații capitale, reamenajare interioară, reabilitare termică, 

demolare parțială, extindere a etajului. Valoarea totală a investiției este de 6.445.580 euro, suma 

alocată de C.N.I. fiind de 6.387.570 euro, iar contribuția C.J. Bacău, de 58.000 de euro. 

Investițiile atât materiale 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 (după cum veți 

vedea în capitolul special destinat activității economice), dar și în gradul de satisfacție al 
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pacienților tratați la SJU Bacău. Ne propunem să încercăm să fim la înalțimea dotărilor și 

investițiilor făcute în Spitalul Județean de Urgență Bacău prin creșterea calității actului medical, 

dar și prin creșterea calității îngrijirilor pe care le acordăm celor peste 5000 de pacienți care sunt 

sunt tratați lunar în unitatea noastră.  

Activitatea medicală în 2017 

Spitalul Judeţean de Urgenţă  Bacau este cea mai importantă unitate medicală din judeţ. 

În S.J.U. Bacău sunt un număr de 28 secţii şi 10 compartimente, în care muncesc 262 

medici împreună cu un număr de 760 de asistenţi medicali. 

Astfel, la S.J.U. Bacău, se desfăşoară activităţi medicale diversificate, după cum urmează: 

- activitate medicală de urgenţă; 

- 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 şi de radiologie şi imagistică medicală; 

- programe naţionale de sănătate. 

Prin aceste servicii medicale, S.J.U. Bacău răspunde tuturor nevoilor de sănătate ale 

cetăţenilor băcăuani. 

Medicii şi personalul sanitar manifestă un interes permanent de a se perfecţiona 

profesional şi managerial aşa încât realizările S.J.U. Bacău să fie la standarde ridicate. 

Pe anul 2018 activitatea medicală a S.J.U. Bacău s-a desfăşurat în conformitate cu 

Contractul de servicii medicale, asigurându-se o finanţare optimă pentru activitatea medicală. 

Pentru că există o continuă preocupare de creştere a calităţii actului medical şi de creştere 

gradului de satisfacţie a pacientului, în anul 2018, s-au derulat mai multe activităţi medicale cu 

impact direct asupra managementului actului medical.  

Consiliile medicale au fost organizate lunar, atât pentru armonizarea comunicării între 

secțiile din spital, cât și pentru remedierea eventualelor sincope care apar în desfășurarea unei 

activități atât de laborioase. Atenția noastră este îndreptată în primul rând spre creșterea calității 

actului medical, obiectiv pentru care unitatea noastră face eforturi susținute prin asigurarea de 

medicamente și dispositive medicale de calitate în cantități suficiente. Trebuie remarcat faptul că 

în timpul acestor întruniri se discută atât probleme de ordin administrativ, cât și probleme 

medicale, cazuri de indisciplină sau indicatorii lunari obținuți de fiecare secție în parte. O atenție 

deosebită se acordă infecțiilor nosocomiale, sector în care, în colaborare cu directorul de îngrijiri 

și Compartimentul de Prevenire al Infecțiilor Nosocomiale (CPICIN), se depun eforturi 

considerabile pentru reducerea cazurilor de infecții intraspitalicești, creșterea calității substanțelor 

și dispozitivelor dezinfectante folosite.  

1. În cursul anului 2018, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău au fost organizate 
următoarele cursuri: 
A. Curs Hemovigilență (în parteneriat cu Centrul de Transfuzii Bacău). 

B. Curs Malpraxis – lector prof. dr. Nanu Andrei: 
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 îndeplinire criterii reacreditare S.J.U. Bacau privind malpraxis-ul; 

 implementare consimțământ informat conform prevederilor OMS 2017; 

 introducerea în sistemul informatic și prelucarea datelor cu caracter personal ale 

pacienților, la care au participat toți salariații spitalului cu atribuții în acest 

domeniu. 

1. Statistică medicală: 

 total pacienți externați 2018: 52.952 (spitalizare continuă), în ușoară scădere 

față de 2017; 

 total pacienți externați 2018 : 53.837 (spitalizare de zi); 

 ICM spital contractat: 1.287 x tarif decontat cas (~1600 lei) = tarif decontat de 

C.A.S. - caz rezolvat (~2000 lei/ caz) pe anul 2018; 

 ICM spital realizat: 1,3256, în creștere față de anul trecut; 

 contract C.A.S. spitalizari ~ 9.521.750lei/luna;  

 ambulator (~650 000lei/lună). 

Există cazuri rezolvate cu valoare de decont pe serviciile spitalicești foarte mare (~ 

100.000lei): 

 număr consultații ambulatoriul de specialitate 2018: 191.916;  

 număr consultații Camera de gardă UPU: 82.063; 

 număr total investigatii radiologice: = 57.727, din care: 

- investigatii computer tomograf: 16.471 (în creștere față de 2017); 

- investigații RMN: 1.282 în creștere mare față de anul trecut; 

 durata medie de spitalizare (DMS) 5.73 zile; 

 nr. total de analize de laborator = 1.793.985; 

 16.803 pacienți au beneficiat de un nr. de 116.990 analize în ambulatoriu; 

 63.841 pacienți  au beneficiat de un nr. de 1.676.995 analize în spitalizare 

continuă şi de zi.  

2. Programe naționale: 

 continuă cele aflate în derulare; 

 2017 - a fost demarat Programul screening  de retinopatie de prematuritate; 

 programul de boli rare (boala Fabry, afibrinogenemie, sidp), asigurat prin 

finanțare de la C.A.S. (prin program) și din surse proprii (afribriongeniemie până 

în 2016 - valoare lunară ~ 8000lei/lună, sidp - valoare lunară~3300 lei/lună). 

3. Accesare fonduri prin POCU (axa prioritară incluziunea socială și combaterea sarăciei) 

având ca scop: formarea specialiștilor medicali în vederea îmbunătățirii asistenței medicale 

pediatrice pentru pacienții cu diabet zaharat tip I – PEDIDIAB), în valoare de 8.300.000lei (proiect 

unic în țară). 

 

4. Comisia de transplant. În 2018 s-au derulat patru acțiuni de coordonare nefinalizate 

însă cu prelevare de organe și cinci acțiuni de prelevare de organe.  
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În concluzie, la Spitalul Județean de Urgență Bacău se constată un interes susținut pentru 

realizarea Contractului de servicii medicale încheiat cu C.J.A.S. în realizarea indicatorilor de 

performanță la valori comparabile cu valorile indicatorilor naționali și ridicarea calității actului 

medical. De asemenea, suntem preocupați permanent pentru monitorizarea și prevenirea 

infecțiilor nosocomiale.  

5. Comisia Medicamentului și Antibioticului 

Membrii comisiilor s-au intrunit periodic pentru a analiza consumul și necesarul de 

medicamente. Necesarul lunar a fost transmis către memebrii Comisiei Medicamentului. Comisia 

antibioticului s-a întrunit periodic, iar din analizele efectuate s-au menținut referatele anumitor 

medicamente pe baza unor criterii clinice și a recomandărilor U.E. privind infecțiile nosocomiale. 

Tot în urma acestor analize, s-a concretizat introducerea unei proceduri noi la Foaia de observație 

a pacientului. S-a instituit procedura PMSJU - 318 cu privire la severitatea infecțiilor pe baza 

scorului Carmelis. 

Rapoartele de evaluare periodică a procedurii pe baza scorului Carmelis arată consumul 

judicios de medicamente conform ghidurilor în vigoare. De asemenea, ca preocupare a 

colectivului pentru ridicarea calității actului medical s-au achiziționat probiotice cu indicație clinică 

pentru prevenierea infecției cu Clostridium difficilae. Medicii din Comisia Antibioticului fac 

precizări asupra tratamentului cu antibiotice pentru cazurile cu germeni rezistenți izolați la 

pacienții secțile S.J.U. Bacău. 

Activitatea medicală. Prezentarea indicatorilor statistici 

1. Numărul de cazuri externate - spitalizare continuă. Anul 2018 = 52.952 
 

Distribuţia pe secţii este următoarea: 
 

Denumire secție Nr. cazuri 

Secţia Cardiologie 3.444 

Secţia Chirurgie general 3.569 

Secţia Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă 1.737 

Secţia Dermatovenerologie 896 

Secţia Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 1.152 

Secţia Endocrinologie 1.125 

Secţia Gastroenterologie  2.275 

Secţia Boli infectioase adulţi 1.409 

Secţia Medicină internă 3.391 

Compartiment Nefrologie 978 

Secţia Neonatologie 3.462 

Compartiment Neurochirurgie 964 

Secţia Neurologie 2.639 

Secţia O.G. I 3.606 

Secţia O.G.II 3.822 

Secţia O.R.L. 1.028 

Secţia Oftalmologie 860 

Secţia Oncologie medicală 1.187 

Secţia Ortopedie şi traumatologie 1.800 

Secţia Psihiatrie 3.497 

Compartiment Radioterapie 0 

Compartiment Recuperare, medicină fizică şi balneologie 179 

Secţia Reumatologie 828 

Secţia Urologie 1.683 
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Denumire secție Nr. cazuri 

Compartiment Îngrijiri paliative 335 

Pediatrie 3.455 

Recuperare pediatrică 228 

Chirurgie și ortopedie pediatrică 2.089 

Boli Infecțioase copii 1.314 

 

2. Numărul de cazuri rezolvate - spitalizare de zi 

Acest sistem a fost introdus în 2007, în sensul serviciilor de tip caz rezolvat în mai puţin 

de 12 ore. 
 

Distribuţia cazurilor pe secţii este după cum urmează: 
 

Denumire secție Nr. cazuri 

Secţia Medicină internă 1.228 

Secţia Cardiologie 230 

Secţia Neurologie 679 

Secţia Chirurgie generală 184 

Secţia Ortopedie şi traumatologie 77 

Secţia Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă 625 

Secţia Urologie 801 

Secţia O.R.L. 205 

Secţia Psihiatrie 20 

Secţia Boli infectioase adulti 595 

Secţia Oncologie medicală 26 

Secţia Oftalmologie 189 

Secţia Dermatovenerologie 292 

Secţia O.G. 1.052 

Comp. Radioterapie 0 

Secţia Diabet zaharat,nutriţie si boli metabolice 576 

Secţia Gastroenterologie 1.889 

Secţia Endocrinologie 974 

Pediatrie 833 

Boli Infectioase copii 38 

Chirurgie pediatrica 373 

O.R.L.copii 3 

Oftalmologie copii 0 

TOTAL 10.889 

 

Numărul de servicii medicale acordate 
în regim de spitalizare de tip serviciu medical: 

 

 An 2018 

Comp. HIV / SIDA 3.563 

Secţia Oncologie medicală 5.057 

Comp. Radioterapie 285 

Centrul de Hemodializă  3.838 

Psihiatrie 1.071 

Oftalmologie 452 

O.G. 0 

Gastroenterologie 22 

Pediatrie 142 

Boli Infectioase Copii 0 

Chirurgie Pediatrica 0 

Vaccinare antirabic 2.122 

Dermato-venerologie 4 
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Neurologie 290 

Boli Infectioase Adulti 70 

Medicina Interna 23 

Cardiologie 12 

TOTAL 16.951 

3. Numărul de consultaţii in ambulatoriul de specialitate 

Număr de consultaţii acordate în ambulatoriu de specialitate =  

Număr de consultaţii acordate U.P.U. = 82.063 

Număr de consultaţii postexternare acordate de medicii din spital în ambulatoriul de 

specialitate = 17.294 

4. Numărul analizelor medicale, radiologice şi imagistică medicală 

Laborator de analize medicale, an 2018 

Numărul total de analize de laborator = 63.841 pacienți au beneficiat de analize în 

spitalizare continuă şi de zi. 

Laborator pe Radiologie și Imagistică Medicală, an 2018 

Număr total de investigaţii radiologice - 57.727, din care, 9.184 în regim ambulatoriu și 

48.543 în regim de spitalizare continuă şi de zi. 

Număr total de echografii - 42.840, din care, 1.904 în regim ambulatoriu și 40.936 în 

regim de spitalizare continuă şi de zi. 

Număr total de mamografii – 688 din care, 624 în regim ambulatoriu și 64 în regim de 

spitalizare continuă şi de zi; 

Număr total de tomografii – 16.471 din care, 1.823 în regim ambulatoriu și 14.648 în 

regim de spitalizare continuă şi de zi; 

Număr total de R.M.N. - 1.282, din care 536 în regim ambulatoriu și 746 în spital 

Număr total de explorări funcţionale (E.K.G.; E.E.G.; Aparat respirator, Aarat.cardio-

vascular) 76.701, din care, 14.107 în regim ambulatoriu și 62.594 în regim de spitalizare continuă 

şi de zi. 

5. Durata media de spitalizare, indicele de utilizare a paturilor. An 2018 

Sectia/compartimentul D.M.S. 
Utilizarea 
paturilor 

TOTAL SPITAL 5,72 228,67 

A.T.I. 1,29 228,47 

Recuperare,medicină fizică şi balneologie 11,57 418,80 

Boli infecţioase adulţi 4,80 150,40 

Cardiologie 4,77 272,58 

Chirurgie generală 4,21 261,41 

Chirurgie plastică şi reconstructivă 3,96 246,60 

Dermatologie 6,65 242,20 

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 6,13 253,40 

Endocrinologie 4,70 212,00 

Gastroenterologie 4,42 311,31 

Medicină internă 6,06 260,03 

Nefrologie 6,27 368,78 

Neonatologie 3,99 208,10 
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Sectia/compartimentul D.M.S. 
Utilizarea 
paturilor 

Neurochirurgie 3,64 377,57 

Neurologie 7,00 251,43 

O.G.I 2,46 179,17 

O.G.II 2,39 184,67 

O.R.L. 3,69 164,68 

Oftalmologie 3,94 138,64 

Oncologie medicală 3,49 141,87 

Ortopedie şi traumatologie 7,87 246,59 

Psihiatrie 6,14 364,23 

Radioterapie 0,00 0,00 

Reumatologie 5,27 219,70 

Urologie 4,78 362,00 

Îngrijiri paliative 9,97 345,00 

Pediatrie 3,57 183,05 

Recuperare pediatrica 28,72 204,31 

Chirurgie si ortopedie pediatrica 1,92 123,94 

Boli infectioase copii 2,79 134,38 

6. Indicele de case-mix. 11 luni - 2018 
 

Sectia/compartimentul I.C.M. 

Total spital 1,3256 

Boli infectioase adulţi 1,3295 

Cardiologie 1,1143 

Chirurgie generală 1,7958 

Chirurgie plastică şi microchirurgie 
reconstructivă 

1,8397 

Dermato-venerologie 1,1898 

Diabet zaharat, nutriție şi boli metabolice 1,2761 

Endocrinologie 1,2931 

Gastroenterologie 1,5351 

Medicină internă 1,4624 

Nefrologie 1,4899 

Neonatologie 0,6831 

Neurochirurgie 2,4090 

Neurologie 1,7063 

O.G.I 1,0557 

O.G.II 1,0843 

O.R.L. 1,1915 

Oftalmologie 0,8303 

Oncologie 1,1760 

Ortopedie 2,0415 

Psihiatrie 1,4202 

Radioterapie 0,00 

Reumatologie 1,3154 

Urologie 1,2369 

Pediatrie 0,9858 

Chirurgie si ortopedie pediatrica 1,3348 

Boli infectioase copii 0,8804 

Activitatea economică 

Calitatea serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate și neasigurate este strâns 

legată de modul de finanțare a unui spital. Stabilirea politicii de dezvoltare și calitatea actului 
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medical depinde, în primul rând, de existența surselor financiare fără de care orice politică, oricât 

de bine concepută ar fi, nu poate fi aplicată dacă nu are și resurse financiare. 

Spitalul Județean de Urgentă Bacău este o unitate de interes public care și-a procurat 

resursele financiare din serviciile medicale furnizate către populația județului Bacău și 

funcționează pe baza bugetului propriu de venituri și cheltuieli.  

Activitatea spitalului a fost organizată pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, pe total 

unitate, precum şi pe fiecare secţie sau compartiment, astfel încât cheltuielile necesare pentru 

realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile realizate. 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 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 şi sa realizat pe baza propunerilor prezentate de către conducătorii secțiilor și 

compartimentelor din structura organizatorică a spitalului, în raport cu obiectivele programate, în 

condiții de echilibru financiar între venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Activitatea financiar contabilă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău s-a 

desfășurat în conformitate cu actele normative în vigoare, asigurându-se desfășurarea activitătilor 

specifice, dintre care amintim: 

- întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului; 

- execuția bugetului de venituri și cheltuieli; 

- operatiuni de încasări și plăți efectuate prin caserie, trezorerie și alte instituții de credit; 

- exercitarea controlului financiar preventiv; 

- organizarea operațiunilor de inventariere a patrimoniului; 

- activități specifice operațiunilor de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a 

cheltuielilor; 

- contabilitate generală. 

Structura Veniturilor 

Elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul  2018 a avut la bază un complex 

de analize și decizii prin care s-a 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. 

Veniturile cuprinse în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Județean de Urgentă 

Bacău provin din următoarele surse: 

1. Venituri din contractul cu C.A.S. Bacău 

2. Venituri din contractul cu D.S.P. Bacău 

3. Venituri din contractul cu I.M.L. Iași 

4. Subvenții de la bugetul local - Consiliul Județean Bacău 

5. Venituri din donații si sponsorizări 

6. Venituri proprii suplimentare 

7. Subvenții de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru 

acoperirea creșterilor salariale – contract încheiat cu C.A.S. Bacău 

8. Sume primite de la UE / alți donatori în contul plaților efectuate si prefinantari aferente 

cadrului financiar 2014 - 2020 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

a) Alte entități.  
Unitate sanitară cu paturi 

 
Spitalul Județean de Urgență Bacău 

 

360 

Pentru anul 2018 s-au preconizat venituri cu 292.279 mii lei mai mari față de anul 2017 (cu 

aproximativ 21.22%). 

Construcția B.V.C. s-a realizat în baza contractelor și actelor adiționale încheiate în anul 

2018 pe fiecare sursă de venit.  

Venituri din contractul cu C.A.S. Bacău 

Veniturile contractate cu CAS Bacău pe anul 2018 sunt în valoare de 228.295 mii lei, astfel 

spitalul are o medie lunară contractată pe total servicii medicale spitalicești de 19.025 mii lei. 

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost repartizat pe secții și compartimente și s-au încheiat 

contracte de administrare cu membrii comitetului director, precum și cu șefii de secții și 

laboratoare. Pentru a avea o funcționare cât mai eficientă și echilibrată a acestora și pentru a 

asigura un standard cât mai ridicat din punct de vedere calitativ al serviciilor medicale s-a urmărit, 

la negocierea cu CAS Bacău, contractarea pe fiecare specialitate a unui număr de cazuri cat mai 

apropiat de indicatorul optim. 
 

Veniturile contractate cu C.A.S. Bacău se prezintă astfel: 
 

Tip de serviciu 

Contract 2018 Realizat 2018 

Număr 
cazuri 

Valoare 
mii lei 

Număr 
cazuri 

Valoare 
mii lei 

Spitalizare continuă – DRG 50.404 102.767 51.066 108.001 

Spitalizare continuă – Prematuri 240 3.164 576 5.703 

Spitalizare continuă – Recuperare 141 325 179 406 

Spitalizare de zi  22.266 6.254 22.463 6.747 

Îngrijiri paliative 3.201 754 3.450 813 

Recuperare pediatrică 220 997 223 997 

1. Total servicii spitalicești  114.261  122.667 

2. Servicii medicale în ambulatoriu de specialitate  5.982  5.982 

3. Servicii medicale – B.F.T.  671  1.883 

4. Investigații paraclinice   1.848  1.848 

- Analize de laborator  684  684 

- Anatomie patologica  30  30 

- Radiologie si imagistica medicala RMN/CT  1.135  1.135 

5. Programe și subprograme de sănătate, din care:  10.028  10.028 

- Oncologie  5.342  5.342 

- Oncologie cost volum  1.731  1.731 

- SIDPU  14  14 

- Boala Fabry  632  632 

- Boala Hurler  281  281 

- Afibrinogemie  15  15 

- Hemofilie on demand  192  192 

- Hemofilie profilaxie  839  839 

- Endoprotezare  868  868 

- Osteoporoza  46  46 

- Diabet  44  44 

- Gușă  1  1 

- Pompe insulină diabet  22  22 

6. Servicii medicale de hemodializă  2.275  2.337 

7. Servicii medicale de radioterapie  3.824  3.824 

8. Subv.din bugetul Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate pt. acoperirea 
creșterilor salariale 

 89.406 
 

89.406 

Venituri din contractul cu C.A.S. Bacău – Total  228.295  237.975 
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Contractul încheiat cu C.A.S. Bacău 

în perioada 2016-2018: 
 

Tip de serviciu 
Contract 

2016 
Contract 

2017 
Contract 

2018 

Spitalizare continuă –DRG 90.744 92.469 102.767 

Spitalizare continuă – Prematuri 1.998 3.033 3.164 

Spitalizare continuă – Recuperare 446 331 325 

Spitalizare de zi  4.467 5.563 6.254 

Îngrijiri paliative 655 748 754 

Recuperare pediatrică 820 992 997 

1. Total servicii spitalicești 99.130 103.136 114.261 

2. Servicii medicale în ambulatoriu de specialitate 3.701 4.003 5.982 

3. Servicii medicale – B.F.T. 857 793 671 

4. Investigații paraclinice  1.376 1.520 1.848 

5. Programe și subprograme de sănătate 12.513 11.899 10.028 

6. Servicii medicale de hemodializă 1.079 1.563 2.275 

7. Servicii medicale de radioterapie   3.824 

8. Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale 

 3.921 89.406 

Venituri din contractul cu CAS Bacău – TOTAL 120.188 140.935 228.295 

 

Din tabelul prezentat mai sus, se poate observa că contractele încheiate cu C.A.S. Bacău 

au înregistrat o creștere de la un an la altul, astfel: pe servicii medicale spitalicesti, 2017 a avut 

o creștere față de 2016 de 3,88 % iar 2018 a avut o creștere față de 2017 de 9,74%. 

În ultimii ani, Spitalul Judetean de Urgenta Bacău a acordat o atenție deosebită serviciilor 

acordate în ambulatoriul de specialitate pentru creșterea nivelului calității serviciilor medicale și 

lărgirea gamei de servicii medicale, având ca scop final creșterea satisfacției pacienților. Astfel, 

contractul încheiat pe ambulatoriul de specialitate a înregistrat o creștere, dupa cum 

urmeaza: 2017 a avut o creștere față de 2016 de 7,54 % iar 2018 a avut o creștere față de 2017 

de 33.08 %. 

Programele de sănătate derulate prin C.A.S. Bacău au înregistrat o scădere pe aceeași 

perioadă din cauza scăderii prețurilor la medicamentele acordate pe programul de oncologie.  

Venituri din contractul cu D.S.P. Bacău 

Veniturile din contractele încheiate cu DSP Bacău sunt în valoare de 22.740 mii.  

Acestea se împart, după cum urmează : 

a) 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 și o cotă parte din cheltuielile de natura 

bunurilor și serviciilor. Astfel contractul încheiat pe anul 2018 este în valoare de  – 23,773 

mii lei, mai mare față de anul precedent cu 47,23%. Această creștere în mare parte pe 

cheltuielile de personal, dar și pe cheltuieli cu bunurile și serviciile. 

b) Contractul privind Programe Naționale de Sănătate au scăzut de la 10.196 mii lei în anul 

2017 la 9.951 mii lei în anul 2018, o scădere de aproximativ 2,40%. 

 

Veniturile din transferuri în anul 2018 sunt prezentate în tabelul de mai jos.  
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Nr. 
crt. 

 Contract 2018 

1 Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. Bacău 33.724 

a) Acțiuni sanitare – total, din care: 23.773 

 UPU 21.037 

 LSM 1.713 

 Cabinet Planning familial 344 

 Medici rezidenți 537 

 Medicină sportivă 132 

 Burse – medici rezidenți 10 

b) Programe de sănătate – total, din care: 9.951 

 Prevenirea și supravegherea infecției HIV 9.035 

 PN de depistare precoce a cancerului de col uterin 263 

 
PN de supraveghere si limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a 
rezistenței microbiene, precum și monitorizarea utilizării antibioticelor 

41 

 PN de transplant de organe 19 

 Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mică la naștere 53 

 Prevenirea deficienților de auz prin screening neonatal 24 

 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 17 

 AP-ATI 482 

 Retinopatie NN 17 

Venituri din contractul cu I.M.L. Iași 

Veniturile din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Iași pe anul 2018 este în 

valoare de 5.075.000 lei și asigură parțial plata cheltuielilor de personal a angajaților de la 

medicină legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.  

Se poate remarca o creștere a contractului cu aproximativ 9.36% ceea ce va duce la o mai 

bună acoperire a cheltuielilor de personal. 

Subvenții de la bugetul local – Consiliul Județean Bacău 

La veniturile de la  bugetul propriu al judeţelor s-a avut în vedere obiectivele de investiții 

aprobate de Consiliul Județean Bacău – reabilitare, reamenajare, construcții  şi pentru dotări 

independente, astfel că în anul 2018 s-a avut în vedere credite bugetare de 12.625 mii lei.  

La lista de investiții privind dotarea cu echipamente medicale, cât și la RK pentru anul 2018, 

ordonatorul principal de credite a alocat o cofinanțare de 10%, în valoare de 111mii  lei, iar de la 

bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, s-au solicitat credite bugetare în 

valoare de 1.124 mii lei, reprezentând 90% din valoarea totala a echipamentelor medicale 

aprobate conform OMS nr. 230/2015si a RK-Bloc Operator. 
  Mii lei 

Nr. 
crt. 

 
Alocații bugetare 2018 

 Subvenții de la alte administrații  11.851 

1. Consiliul Județean Bacău 5.583 

 Investiții – RK 10.250 

 Investiții – dotări 1.140 

 Investiții – cofinanțare 10% 111 

2. Subvenții de la bugetul de stat - Ministerul Sănătății 1.124 

Venituri din donații si sponsorizări 

Având în vedere nevoia de dotări în SJU Bacău, Comitetul Director și medicii șefi de secție 

au căutat să atragă cât mai mulți sponsori și/sau donatori. Donațiile au fost, în principal, în 

medicamente, materiale sanitare, mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale laborator, reactivi. 
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În anul 2018 unitatea noastră a primit, cu titlu gratuit de la Ministerul Sănătății, echipamente 

medicale în valoare de 691 mii lei pentru îmbunatățirea capacitații de lucru în Unitatea de primiri 

urgențe și pentru secțiile de Anestezie - Terapie Intensivă, precum și a calității serviciilor prestate, 

dar și în contul de trezorerie sponsorizări în valoare de 32 mii lei, de la: 

1. SIF Moldova cu contractul nr. 3426/28.06.2018, suma de 29.500 lei având ca obiectiv 

achiziția de componente pentru aparatură medicală pentru secția urologie; 

2. B Braun Medical SRL cu contractul 556/04.09.2018 în sumă de 2.500 lei, în vederea 

participării personalului medical la cursuri de formare profesională, respectiv la cursul „Ghiduri și 

Protocoale în ATI și Medicină de Urgență” la care unitatea noastră a participat în perioada 27-29 

septembrie 2018. 

Spitalul Județean de Urgență a mai primit și alte sponsorizări, în valoare de 500.830 lei. 
 

Medicamente 100.960 lei 

Materiale sanitare 3.655 lei 

Dezinfectanți  10.574 lei 

Obiecte de inventar 11.061 lei 

Mijloace fixe 171.074 lei 

 

Data Factura nr. Suma Mijloace fixe - explicatie 

09/17/2018 276 15.179 masina sp pardoseli + lampa frontală 

11/13/2018 3266 92.820 generator harmonica = 1 bucată 

11/14/2018 8720 63.075 ap. trainer balo 1 buc. + trainer tigo = 1 bucată 

 

Valoarea acestora este centralizată în tabelul următor:  
  Mii lei 

Nr. 
crt. 

Donații și sponsorizări An 2018 

1. Donații 1.374 

 Ministerul Sănătății 691 

 Societăți Comerciale 501 

 Alți donatori 182 

2. Sponsorizări (numerar) 32 

 Total 1.406 

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 chirii sau venituri din valorificarea unor bunuri provenite din 

dezmembrarea bunurilor casate. 

Ponderea cea mai mare a veniturilor proprii o au serviciile medicale efectuate la cerere în 

ambulatoriu de specialitate. În contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Bacău pe 

anul 2018–2019, au fost introduse spre decontare mai multe proceduri, astfel că valoarea 

decontată a crescut în anul 2018, situație care s-a reflectat prin scăderea gradului de realizare a 

veniturilor proprii ale spitalului. 

În anul 2018 s-au prevăzut venituri în valoare de 3.700 mii lei, din care s-au încasat 3.152 

mii lei, mai mari față de anul precedent cu 7,90 %. 

În anul 2018, Spitalul Județean de Urgență Bacău a realizat (încasat) venituri în valoare 

de 270.398 mii lei, pe care le detaliem mai jos, și ponderea lor din total veniturii realizate: 
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Nr. 
crt. 

Venituri realizate an 2017 Mii lei 
Pondere în 

total (%) 

1 Venituri din contractul cu C.A.S. Bacău 221.696 81,58% 

2 Venituri din contractul cu D.S.P. Bacău 32.786 12,06% 

3 Venituri din contractul cu I.M.L. Iași 5.075 1,87% 

4 
Subvenții de la bugetul local – Consiliul Județean Bacău și 
Ministerul Sănătății 

5.701 2,10% 

5 Venituri din donații și sponsorizări 1.406 0,52% 

6 Venituri proprii suplimentare 3.199 1,18% 

7 

Programe din Fondul Social European - Formarea specialiștilor 
medicali în vederea îmbunătățirii asistenței medicale pediatrice 
pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1 – PEDIDIAB; cod SMIS 
110294 

830 0,30% 

8 
Programul Operational  Regional 2014 - 2020 „Îmbunătățirea 
accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la 
servicii medicale de urgență ” - cod SMIS 125389 

606 0,22% 

9 
Programul Operațional  Regional 2014 - 2020 „Asigurarea 
accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 
populatia județelor Vaslui, Bacău și Neamț” - cod SMIS 125390 

455 0,17% 

 

Situația comparativă pe perioada 2016-2018 a structurii veniturilor realizate se prezintă 

astfel: 
 

    Mii lei 

Nr. 
crt. 

Tip venit 2016 2017 2018 

1. Venituri din contractul cu C.A.S. Bacău 123.028 138.743 221.696 

2. Venituri din contractul cu D.S.P. Bacău 24.111 24.076 32.786 

3. Venituri din contractul cu I.M.L. Iași 3.055 3.481 5.075 

4. Subvenți de la bugetul local – Consiliul Județean 
Bacău  

8.851 8.115 5.701 

5. Subvenții de la bugetul de stat -  cheltuieli curente 2.323 -  

6. Subvenții de la bugetul de stat - Ministerul Sănătății 
– dotare cu aparatură medicală 

2.256 3.695 - 

7. Venituri din donații și sponsorizări 416 1.854 1.406 

8. Venituri proprii suplimentare 2.890 3.332 3.152 

9. Programe din Fondul Social European - Formarea 
specialiștilor medicali în vederea îmbunătățirii asistenței 
medicale pediatrice pentru pacienții cu diabet zaharat 
tip 1 – PEDIDIAB, cod SMIS 110294 

  830 

10. Programul Operațional Regional 2014-2020 - 
„Îmbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, 
Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență „ - cod 
SMIS 125389 

  606 

11. Programul Operațional  Regional 2014 -2020 – 
„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația județelor Vaslui, Bacău si 
Neamț” - cod SMIS 125390 

  455 

9. Venituri din anii anteriori 362 275 47 

 Total venituri 167.292 183.571 271.754 
 

Din datele prezentate mai sus, veniturile totale ale spitalului pe parcursul celor trei ani  au 

avut un trend crescător. 

Prezentarea principalelor articole de cheltuieli 

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 
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ex-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 macheta 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 2018  Spitalul Județean de Urgență Bacău a angajat 

plăţi în valoare de 273.010 mii lei, după cum urmează: 
 

Nr.
crt. 

Cheltuieli 2018 Mii lei 
Pondere în 

total (%) 

1 Cheltuieli de personal 194.045 71,08 

2 Cheltuieli cu medicamente 28.310 10,37 

3 Cheltuieli cu materiale sanitare 6.622 2,43 

4 Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanți 6.700 2,45 

5 Cheltuieli cu alimente 2.334 0,85 

6 Alte cheltuieli (bunuri, servicii și utilități) 24.752 9,07 

7 Cheltuieli de capital 10.247 3,75 

 Total 273.010 100% 
 

Cheltuielile sunt înregistrate în contabilitate pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate, astfel 

încât să fie o oglindire fidelă în cadrul execuției bugetare a fiecărui fel de cheltuială.  

La fundamentarea cheltuielilor s-au avut în vedere: indicatorii fizici care apreciază efortul 

financiar (număr de salariaţi, număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de 

spitalizare s.a.), nivelul cheltuielilor efective pe anul curent şi inflaţia prognozată, evaluarea 

cheltuielilor pentru fiecare secţie, normele şi reglementările privind efectuarea cheltuielilor 

(alocaţii de hrană, utilități) şi eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la 

cheltuieli neeconomicoase. 

Cheltuieli de personal 

Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a realizat pe baza statului de funcții aprobat de 

către ordonatorul principal de credite, respectiv Consiliul Județean Bacău, prin evaluarea 

derpturilor de personal, pe baza organigramei unității, pe fiecare secție și compartiment. 

Cheltuielile de personal sunt suportate din fondurile obţinute din contractul cu C.A.S. 

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.  

S.J.U. Bacău a respectat prevederile privind salarizarea angajaţilor acordând toate 

drepturile salariale, cum ar fi: norma de hrană, vouchere de vacanță, sporurile pentru condiţii de 

muncă, indemnizaţiile de conducere, promovări în funcție și gradație și încadrarea de noi salariați. 

Cheltuieli cu medicamentele 

Comitetul Director a urmărit să asigure în BVC un consum mediu lunar de 952 mii lei pentru 

medicamentele achiziţionate din fondurile C.A.S. Bacău pentru cele trei farmacii ale spitalului. 

Acest fapt a însemnat asigurarea tratamentului minim pentru pacienţii internaţi în orice secţie din 

spitalul nostru, asigurându-se astfel la 31.12.2018 un stoc de medicamente de 5.650 mii lei. 

Totalul cheltuielilor cu medicamente pe unitate, în anul 2018 a fost de 33.378 mii lei, mai 

mare cu 1.037 mii lei față de anul 2017, 
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Pentru medicamentele finanțate de CAS Bacău și DSP Bacău, pentru programele 

naţionale de sanatate, cheltuielile au fost de 20.723 mii lei, mai mici cu 177 mii lei față de anul 

2017. 

Cheltuieli cu materialele sanitare 

În decursul anului 2018, creşterea cantităţilor, creşterea calităţii și diversificarea  

materialelor achiziţionate a fost una din prioritățile noastre. Cheltuiala pe această destinaţie a fost 

de 7,016 mii lei, ceea ce înseamnă un consum lunar de 584 mii lei, în creștere față de 2017 cu 

8,97 %. 

Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanţi 

S-a acordat o atenție deosebită pentru achiziționarea de materiale de dezinfecţie 

performante, astfel încât infecţiile aferente actului medical să fie ţinute sub control, aspectul de 

curăţenie în secţii să fie unul pozitiv, iar pericolul ca personalul să aibă de suferit să fie diminuat. 

Cheltuielile cu dezinfectanţi în anul 2018 a fost de 1.051 mii lei cu o medie lunară de 88 mii lei. 

Având în vedere că Laboratorul de analize medicale este dotat cu aparatură de ultimă 

generaţie și că menținerea acreditării RENAR impune un consum minim de reactivi lunar, 

valoarea consumului în 2018 este de 6,513 mii lei, consumul mediu lunar fiind de 543 mii lei. 

Laboratorul de analize medicale s-a menținut la un nivel înalt de performanță, fiind cotat 

ca unul dintre cele mai bune laboratoare din Bacău, putând efectua o gamă foarte largă de analize. 

Cheltuieli cu hrana 

Comitetul Director a căutat să asigure un meniu diversificat şi îndestulător din punct de 

vedere al caloriilor calculate pe zi, pentru fiecare pacient. Prin licitaţii organizate s-au obţinut 

preţuri care au făcut posibile meniuri corespunzătoare.  

Suma cheltuită (plată) în anul 2018 pe această destinație a fost de 2.334 mii lei, iar 

consumul mediu lunar a fost de 195 mii lei. 

Cheltuieli de capital 

Propunerile din lista de investiții pentru anul 2018 s-au încadrat în politica de eficientizare 

a serviciilor medicale oferite de către S.J.U. Bacău. 

Cheltuielile de capital au fost finanțate în cursul anului 2018 din următoarele surse de venit, 

și au avut o valoare totală de 9.451 mii lei dupa cum urmeaza: 

1. Consiliul Județean Bacău - 5.701 mii lei. 

 Reparatii capitale - 4.534 mii lei. 

 Dotare cu aparatura medicala - 1.141 mii lei. 

2. Venituri proprii ale spitalului - 3.715 mii lei.  

 Reparatii capitale - 694 mii lei. 

 Dotare cu aparatură medicală - 3.056 mii lei. 

3. Ministerul Sănătății – 26 mii lei. 

 Dotare cu aparatura medicala - 26 mii lei. 

 

Principalele lucrări de reparații capitale care s-au derulat în anul 2018 sunt urmatoarele: 

a. lucrări RK Pediatrie corp A și B; 
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b. lucrări RK corp C11 (clădire ateliere) pentru Laborator Medicină Legală; 

c. execuție lucrări de RK stație aer comprimat și distribuire până la clădiri; 

d. RK stație pompare și rezervoare apă, înlocuire echipamente tehnologice, instalații 

apă, incendiu și executare rezervor nou; 

e. lucrări de intervenții în vederea schimbării destinației clădire secție HIV-SIDA în 

clădire secție oncologie. 

Achizițiile de aparatură medicală s-au făcut pe baza propunerilor justificate, de către secții 

și compartimente și pe baza documentației tehnice în condițiile legii. Cheltuielile de capital s-au 

înscris în listele de investiții ce constituie  anexa la BVC. 
 

În Spitalul Județean de Urgență Bacău se deruleaza 5 proiecte cu fonduri europene în 

valoare totală de 68.790.033,20 lei, după cum urmează:  

A. Spitalul Județean de Urgență Bacău 

1. Programe din Fondul Social European - Formarea specialiștilor medicali în vederea 

îmbunătățirii asistenței medicale pediatrice pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1 – PEDIDIAB; 

cod SMIS 110294. 

 Contractul de finanțare a fost semnat în 08.12.2017, având o valoarea totală 

de 8.199.217 lei cu TVA inclus, perioada de derulare a proiectului este de 36 

de luni calendaristice. 

 Scopul proiectului constă în creșterea capacității de tratament și monitorizare 

a copiilor cu diabet zaharat de tip 1 în vederea reducerii complicațiilor 

asociate, prin dezvoltarea competențelor personalului medical specializat. 

 Proiectul prezintă o abordare teoretică și una practică pentru realizarea de 

proceduri medicale: de tratament clinic și în ambulatoriu, centrate pe medic 

și de îngrijiri clinice și în ambulatoriu, centrate pe asistenți medicali. 

 Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți abilitățile medicilor și asistenților 

medicali în managementul diabetului tip 1 la copil și utilizarea aparaturii 

medicale de ultimă generație, precum și pentru realizarea de proceduri 

medicale de tratament si îngrijiri. 

 Finanțarea primită în anul 2018 a fost de 819.921,72 lei. 

B. În parteneriat cu Ministerul Sănătății, se derulează: 

2. Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, titlul Proiectului: „Servicii medicale 

de tratament al persoanelor infectate cu HIV/SIDA”; cod SMIS 126692. 

 Activitatea principală a proiectului constă în decontarea tratamentului 

precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA incluse în Programul național 

de prevenire, supraveghere si control al bolnavilor cu infecție HIV/SIDA 

derulat în perioada  

2014 - 2020, prin proiect fiind solicitate la rambursare cheltuielile efectuate 

în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2018.  

 Obiectivul general al proiectului constă în creșterea accesului la servicii de 

sănătate accesibile, durabile si de înaltă calitate, asistență și servicii sociale 

de interes general.  
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 Obiectivul specific ale proiectului vizează creșterea numărului de persoane 

care beneficiază de programe de sănătate sub forma de tratament pentru 

bolnavii cu infecție HIV/SIDA.  

 Grupul țintă al proiectului este format exclusiv din persoane aparținând 

grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin – Persoane 

infectate cu HIV/SIDA care beneficiază de tratament precoce decontat din 

Programul național de sănătate publica finanțat din bugetul Ministerului 

Sănătății / Programul național de prevenire, supraveghere si control al 

bolnavilor cu infecție HIV/SIDA. 

 Valoarea totală a proiectului este de 1.058.435.838,77 lei (aprox. 

227.929.418,09 euro), din care 893.693.885,08 lei asistență financiară 

nerambursabilă prin Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020.  

 Valoarea contrbuției Spitalului Județean de Urgență Bacău este de 

39.525.764 lei, pentru evitarea dublei finanțării suma fiind recuperată de 

Ministerul Sănătății.  

 Durata implementării proiectului este 1 ianuarie 2015 – 31 iulie 2019. 
 

3. Programul Operațional Regional 2014-2020, titlul Proiectului „Îmbunatățirea accesului 

populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servlcii medicale de urgență” cod SMIS: 125389. 

 Activitatea principală a proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii 

sanitare și sociale prin investiți în infrastructuriră, care să contribuie la 

dezvoltarea la nivel naional, regional și local, reducând inegalitățile în ceea 

ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin 

îmbunătățirea accesului la serviciile de sănatate. 

 Obiectivul proiectului este îmbunătățirea accesului populației la serviciile 

medicale de urgență prin consolidarea sistemului integrat de urgență și 

continuarea dezvoltării acestuia prin dotării și executării de lucrări necesare,  

pentru creșterea capacității de furnizare a serviciilor medicale, în special 

pentru zonete sărace și izolate. 

 Contractul de finanțare a fost semnat în 14.12.2018, având o valoare totală  

de 26.261.728,18 lei, perioada de implementare a proiectului fiind de 69 de 

luni, respectiv între data 02/01/2014 și data 30/09/2019. Conform 

contractului, finanțarea pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău este de 

5.088.837,10 lei.  

În data de 28.12.2018, s-a efectuat plata conform cererii de rambursare nr. 1 în valoare de 

3.800.648,13 lei. Pentru evitarea dublei finanțări, spitalul a reîntregit bugetele din care a fost 

asigurată sursa de finanțare, astfel: Consiliul Județean Bacău 2.668.484,02 lei și Ministerul 

Sănătății 537.824,47 lei. 
 

4. Programul Operațional Regional 2014 – 2020, titlul Proiectului „Asigurarea accesului la 

servicii de sănătate în regim ambutatoriu pentru populația județelor Vaslui, Bacău și Neamț” Cod 

SMIS: 125390. 
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 Proiectul contribuie la creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 

comunitare și a celor de nivel secundar, cu precădere pentru persoanele din 

zonele sărace și izolate din județele Vaslui, Bacău și Neamț, prin 

îmbunătățirea calității serviciilor medicale și continuitatea acestora, în 

conformitate cu prevederile Strategiei Naționale de Sănătate 2014 - 2020. 

Investiția propusă prin proiect contribuie la atingerea celor două mari ținte 

strategice prin: 

o achiziţionarea de aparatură medicală şi echipamente de specialitate 

moderne de ultima generatie; 

o dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu necesitățile reale 

(instruire în utilizarea aparaturii achiziționate). Proiectul implică 

lucrări de infrastructură și dotări cu echipamente necesare 

funcționării ambulatoriilor din proiect. 

 Contractul de finanțare a fost semnat în 10.12.2018, având o valoare totală  

de 25.231.582,27 lei, perioada de implementare a proiectului fiind de 67 de 

luni, respectiv 01/03/2014 - 30/09/2019. Conform contractului, finanțarea 

pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău este de 12.926.373,59 lei.  

În data de 28.12.2018 s-a efectuat plata conform cererii de rambursare nr.1 în valoare de 

12.285.055,24 lei. Pentru evitarea dublei finanțării spitalul a reîntregit bugetele din care a fost 

asigurată sursa de finanțare, astfel: Consiliul Județean Bacău 7.274.033,13 lei și Ministerul 

Sănătății 4.565.584,79 lei. 
 

5. Programul Operațional Regional, titlu proiect „Îmbunătățirea accesului populației din 

Regiunea Nord Est la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă 

performanță: Cod SMIS: 125225 

 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin 

investiţii în dotari sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care 

contribuie la dezvoltarea operationalității la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile privitoare starea de sănătate publica și îmbunătăţind 

accesul la serviciile medicale de calitate.  

 Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European 

al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură 

uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc 

atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a 

numărului de persoane care beneficiază de servicii medicale, îmbunatățind 

starea de sănitate publică la nivel național, regional și local.  

 Valoarea totală a proiectului este de 40,659,307.57 lei, perioada de 

implementare a proiectului fiind de 48 de luni, 01/12/2015 - 30/11/2019. 

 Valoarea contribuției Spitalului Județean de Urgență Bacău este de 

3.049.841,51 lei, pentru evitarea dublei finanțări suma fiind recuperată de 

Ministerul Sănătății.  

Evoluția principalelor cheltuieli înregistrate în SJU Bacău se prezintă astfel: 
 

    Mii lei 
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Nr. 
crt. 

Tip de cheltuieli 2016 2017 2018 

1 Cheltuieli de personal 101.373 140.674 197.429 

2 Cheltuieli cu medicamente  33.792 28.801 33.378 

3 Cheltuieli cu materiale sanitare 5.235 6.285 7.016 

4 Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanți 6.096 6.387 7.564 

5 Cheltuieli cu alimente 2.455 2.503 2334 

7 Cheltuieli de capital 13.571 4.520 10.247 

 

Din cele prezentate mai sus, se poate observa că unitatea noastră a acordat o atenție 

deosebită îmbunătățirii calității serviciilor oferite, prin alocarea de fonduri cu o rată crescătoare 

de la an la an gestionate eficient, care să contribuie la ridicarea nivelului calitativ al serviciilor 

medicale și a gradului de satisfacție al pacienților. 

Anii bugetari 2016, 2017 și 2018 au fost încheiați cu disponibilităţi în conturile de trezorerie, 

reprezentând o sursă de venit atât pentru acoperirea unor eventuale deficite ale execuţiei 

bugetare din anii următori cât şi pentru constituirea fondului de dezvoltare în vederea dotării 

spitalului cu aparatură medicală şi alte mijloace fixe. 

Pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău calcularea realistă a costurilor la nivel de 

secție și de 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 din 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 outliers, pentru care s-au consumat resurse semnificative. 

Prezentarea costului mediu/pacient aferent cheltuielilor totale și cheltuielilor cu 

medicamentele. 

 

Secția/compartimentul 
Cost mediu/pacient 
(aferent cheltuielii 

totale) 

Cost mediu/pacient 
(aferent cheltuielii cu 

medicamentele) 

Boli infecțioase adulți 9843 6183 

Cardiologie 2356 339 

Chirurgie generală 3885 386 

Chirurgie plastică  și microchirurgie reconstructivă 3316 295 

Dermatovenerologie 3350 169 

Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice 2897 206 

Endocrinologie 1985 72 

Gastroenterologie 1810 403 

Medicină internă 3016 624 

Nefrologie 2926 372 

Neonatologie 2448 75 

Neurochirurgie 5607 467 

Neurologie 3084 287 

O.G. I 3103 193 

O.G. II 2829 197 

O.R.L. 3973 138 

Oftalmologie  3214 60 

Oncologie medicală 2913 1978 

Ortopedie și traumatologie 4172 251 

Psihiatrie 1614 27 

Reumatologie 2953 33 
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Secția/compartimentul 
Cost mediu/pacient 
(aferent cheltuielii 

totale) 

Cost mediu/pacient 
(aferent cheltuielii cu 

medicamentele) 

Recuperare, medicină fizică și balneologie 7758 64 

Urologie 2241 219 

Îngrijiri paliative 4494 167 

Pediatrie 3247 413 

Recuperare pediatrică 7970 192 

Chirurgie și ortopedie pediatrică 2774 141 

Boli infecțioase copii 3720 200 

Radioterapie 311 3 

Indicatori economico-financiari  

 Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat  = Cheltuieli bugetare 

aprobate (plăți)/Total buget cheltuieli aprobat* 100 = 90,30%. 

 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (realizate) = 

Venituri proprii / Total venituri spital*100 = 49,62%. 

 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului = 

Cheltuieli de personal / Total cheltuieli spital*100 = 65,52%. 

 Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului = 

Cheltuieli cu medicamentele/Total cheltuieli spital*100 = 11,63%. 

 Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului = Cheltuieli 

de capital/Total cheltuieli spital*100 = 7,23%. 

 Cost mediu pe zi spitalizare = cheltuieli realizate / Nr. om zile spitalizare = 

747 lei. 

Activitatea serviciului RUNOS 

Structura de personal: 

La data de 31.01.2018, structura de personal a S.J.U. Bacău, arată astfel: 

 Total personal 2032, din care: 

o medici 234; 

o alt personal sanitar superior 71; 

o personal sanitar mediu 976; 

o personal sanitar auxiliar 547; 

o muncitori 131; 

o TESA 73. 

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018: 

 au beneficiat de CFP pe o perioadă cuprinsă între 1 si 5 luni, un număr de 7 

salariaţi, şi pe o perioadă de minim 6 luni 53 salariaţi, dintre care: 

o medici  9; 

o farmacist 1; 

o personal sanitar mediu 15; 

o personal sanitar auxiliar 29; 

o alt personal sanitar cu studii superioare 2; 

o muncitori 3. 

o TESA 1 
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 Au fost angajaţi un număr de 119 salariaţi, din care: 55 angajaţi pe durată 

determinată și 64 angajaţi pe durată nedeterminată.  

Pe categorii socio – profesionale, s-au angajat: 

 14 medici pe perioadă nedeterminată 

 43 asistenți medicali cu CIM  pe perioadă nedeterminată 

 13  asistenti medicali cu CIM  pe perioadă determinată 

 1 alt personal sanitar cu studii superioare 

 10 personal administrativ și muncitori 

 35 personal auxiliar sanitar 

 3 TESA.  

A încetat activitatea un număr de 73 salariaţi, din care: 

 57 ca urmare a pensionării (art. 56 c.), Codul Muncii 

 9 angajați încetare art. 55 b. (cu acordul părților), Codul Muncii 

 2 angajați decedați (art. 56 a), Codul Muncii 

 2 angajaţi expirare CIM (pe durată determinată) art. 56 I - Codul Muncii 

 1 angajat concediat (abateri discilplinare, art. 61 (a) Codul Muncii 

 1 angajat cu demisie art. 81 - Codul Muncii 

 1 angajat încetare CIM art. 55 c. (urmare a voinței unilaterale a uneia dintre 

părți). 
 

La data de 31.12.2018, structura de personal a S.J.U. Bacău, arată astfel: 

 Total personal 2077, din care: 

o medici 239 + 20 medici CIM cu timp parțial / gărzi + 11 medici  care 

au contracte de prestări servicii medicale;  

o alt personal sanitar superior 74; 

o personal sanitar mediu 995; 

o personal sanitar auxiliar 561; 

o muncitori 134; 

o TESA 74. 

În luna ianuarie 2018, au fost finalizate procedurile de evaluare a performanţelor 

profesionale ale angajaţilor. Mai mult de 96% din personalul angajat a fost apreciat cu calificativul 

„foarte bine“, restul de 4% fiind apreciat cu calificativul „bine”. 

S-au elaborat regulamentul intern al spitalului, regulamentul de organizare şi funcţionare 

al acestuia, iar fişele de post individuale au fost actualizate şi corelate cu specificul locului de 

muncă si noutățile legislative. S-a aprobat statul de funcții aferent anului 2018 și s-a realizat o 

nouă organigramă. 

S-au întocmit și reactualizat procedurile și protocoalele specifice serviciului (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 primelor 3 luni din anul 2018, sporurile la salariile de bază acordate în baza 

prevederilor Ord. nr. 547/2010; O.U.G. nr. 43/2016 și a Legii nr. 153./2017 pentru salariaţii care 
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îşi desfaşoară activitatea în condiții periculoase, condiţii vătămătoare, condiţii deosebit de 

periculoase sau a căror activitate se desfaşoară în condiții deosebite (stres, risc) au fost calculate 

la valoarea maximă a procentului prevăzut de lege, iar incepand cu luna martie 2018, conform 

prevederilor H.G. nr. 153/2018, sporurile și alte drepturi salariale specifice activitații s-au calculat 

prin raportare la salariul de bază aflat în plată (stabilite cu încadrarea in maxim 30% din suma 

salariilor de bază la nivelul ordonatorului principal de credite, la maxim din regulamentul de 

sporuri).  

Începând cu luna ianuarie 2018, s-au aplicat prevederile H.G. nr. 846/29.11.2017 cu privire 

la stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata la 1900 lei. 

Conform Legii nr. 153/2017 lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice - începând cu 01.01.2018 s-a facut majorarea cu 25% a întregului personal din cadrul 

S.J.U. Bacău, iar de la 01.03.2018 s-au majorat salariile doar pentru medici și asistenți medicali 

la nivelul salariului din anul 2022. S-au organizat concursuri pentru ocuparea funcțiilor de șefi de 

secții în vederea încheierii contractelor de administrare între aceștia și managerul S.J.U. Bacău 

pentru o perioada de 4 ani și s-au stabilit criteriile de evaluare ale acestora. 

În urma trecerii la o treaptă superioară de vechime, au fost recalculate salariile de bază 

pentru un număr de 288 salariaţi, prin acordarea unor de clase de salarizare corespunzatoare 

noii gradaţii.  

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, au fost promovaţi 54 salariaţi, dintre care: 

 medici 5; 

 alt personal sanitar superior 3; 

 personal sanitar mediu 23; 

 personal sanitar auxiliar 14; 

 TESA 4; 

 muncitori 5. 

Menționăm și promovarea unui asistent medical cu pregatire PL absolvent de studii 

superioare de scurtă durată pentru asistenți medicali, în urma susținerii unui examen de evaluare 

a cunoștințelor la funcția de asistent medical cu SSD. 

Pentru desfăşurarea activității medicale în condiţii corespunzătoare, lunar s-au organizat 

concursuri pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată și determinată a posturilor vacante și 

temporar vacante, titularii având contractul individual de muncă suspendat pentru concedii de 

creştere a copilului în vârstă de până la 1 - 2 ani sau pentru concedii fară plată. Există astfel o 

mare fluctuaţie în ceea ce priveşte îndeosebi personalul mediu sanitar şi auxiliar sanitar 

determinată de plecările în străinătate în scopul obţinerii de venituri salariale mai mari decât în 

ţară. 

La începutul anului 2018, 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 poliţele de asigurare malpraxis şi certficatele de membru al Colegiului Medicilor din 

România sau Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România, Colegiul Biologilor, Biochimistilor, Chimistilor și alte organizații profesionale 

recunoscute de lege (psihologi, kinetoterapeuți). 

Pentru personalul cu funcţii de conducere, s-au actualizat declaraţiile de avere şi interese 

și s-a procedat la postarea acestora pe site-ul spitalului. Declarațiile de avere și interese 
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centralizate și înregistrate au fost transmise la Agenția Națională de Integritate București conform 

prevederilor Legii nr. 176/2010 dar și a Adresei Consiliului Județean Bacău nr. 8089/04.05.2018. 

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 contract individual de 

muncă cu timp parțial pentru gărzi un număr de 20 de medici din afara unității, iar contracte de 

prestări servicii medicale s-au încheiat pentru un număr de 11 medici.  

Lunar, Serviciul RUNOS, calculează valoarea facturilor pentru prestatorii de servicii 

medicale conform pontajelor.  

Există salariați care au concediu de odihnă restant, fapt favorizat de deficitul de personal 

și de flexibilitatea și permisivitatea prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003). 

Lunar se întocmesc, la timp, dări de seamă statistice (D.S.P.J. Bacău și Direcția Județeană 

de Statistică), state de plată, situaţia indeminizatiei de hrană, borderouri către bănci cu resturile 

de plată şi borderouri cu ordinele de plată referitoare la salarii și reţineri. 

Începând cu anul 2018, s-au acordat vouchere de vacanță, care au valoarea unui salariu 

minim pe economie de 1450 lei, tuturor salariaților din cadrul S.J.U. Bacău. 

Lunar, se depune la ANAF declarația 112 cu veniturile realizate și declarația 100 privind 

contribuția pentru persoanele cu handicap neîncadrate, declarația M500, iar începând cu data de 

01.10.2018, a apărut obligativitatea depunerii declarației anuale 153 către ANAF. 

În ultima perioadă, la solicitarea C.J.A.S. Bacău și D.S.P.J. Bacău, transmitem copii după 

pontajele de gărzi ale medicilor, copii ale statelor de plată pentru structurile finanțate din FNUASS, 

precum și cererea de finanțare a acestora. 

Serviciul RUNOS procedează la înființarea pensiilor de întreținere și popririlor pe veniturile 

din salarii la cererea ANAF și birourilor executorilor judecătorești, de asemenea, operează 

contribuțiile la Fondurile de pensii facultative (pilonul 3). 

Zilnic, se actualizează programul de lucru al medicilor din ambulatoriul integrat spitalului și 

se transmite către CJAS Bacău. 

Personalul RUNOS se ocupă cu alimentarea conturilor de salarii: pentru 6 bănci online, iar 

la 6 bănci se trimit borderouri și email-uri. 

S-au completat 57 dosare de pensionare și s-au depus la Casa de Pensii a Judeţului 

Bacău. 

S-au reactualizat declaraţiile pe propria răspundere privind persoanele aflate în 

întreţinerea angajaţilor în vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare pentru calculul 

impozitului pe venit. 

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 primite se verifică prin sondaj în scopul evitării neconcordanțelor între condicele de 

prezentă și foile colective de prezență. 

Activitatea juridică 

Compartimentul Juridic este organizat şi funcţionează în structura Spitalului Județean de  

Urgență Bacău, fiind subordonat direct Managerului spitalului, iar membrii acestuia își exercită 

activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de consilier juridic. 
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Compartimentul Juridic este organizat în cadrul spitalului, raporturile dintre acesta și 

secțiile și compartimentele spitalului fiind de colaborare şi consultare reciprocă. 

Compartimentul Juridic se subordonează direct şi nemijlocit Managerului Spitalului 

Județean de Urgență Bacău. 

Din punct de vedere al atribuțiilor îndeplinite de personalul Compartimentului Juridic, 

menționăm: 

 avizează actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, 

precum și orice alte acte care produc efecte juridice; 

 participă la negocierea si încheierea contractelor; 

 reprezintă si apără interesele spitalului în fata organelor administrației de stat, 

a instanțelor judecătorești și a altor organe cu caracter jurisdicțional, precum 

și în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației date de 

conducerea spitalului; 

 urmărește apariția actelor normative noi și le semnalează organelor de 

conducere și serviciilor interesate, în raport cu atribuțiile ce le revin dintre 

acestea; 

 întocmește proiectul regulamentului de organizare și functionare, a 

regulamentului intern și a organigramei spitalului, în colaborare cu Serviciul 

resurse umane, normare, organizare și salarizare și le prezintă spre 

aprobare Comitetului Director al spitalului; 

 se preocupă de obținerea titlurilor executorii și sesizează Directorul 

Financiar-Contabil în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea 

executării silite a drepturilor de creanță; 

 elaborează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, 

modifică/renunță la pretenții și căi de atac; 

 elaborează și redactează dispoziții de sancționare disciplinară, de numire a 

comisiilor și a responsabililor în cadrul unitătii; 

 analizează modul cum sunt respectate dispozițiile legale în desfășurarea 

activității unitătii. Întocmește constatări și propune luarea măsurilor necesare 

în vederea întăririi ordinii și disciplinei, prevenirea încălcării legilor și a 

oricăror alte abateri; 

 contribuie prin întreaga activitate la respectarea legii, apărarea patrimoniului 

unității și la buna gospodărire a mijloacelor materiale si financiare; 

 îndeplinește orice alte lucrări cu caracter juridic. 
 

Activitatea Compartimentului Juridic al Spitalului Județean de Urgență Bacău în anul 2018 

a constat în: 

Activități în raport cu structurile de conducere/decizie ale unității 

 Asigură secretariatul Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de 

Urgență Bacău. Pe parcusul anului 2018, au avut loc un număr de 10 ședințe 

pentru care au fost întocmite invitații de participare, procese-verbale de 

ședință și hotărâri ale Consiliului de Administrație. 
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 Asigură secretariatul Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență 

Bacău. 

În anul 2018 au avut loc un număr de 14 ședințe pentru care au fost întocmite procese-

verbale de ședință și hotărâri ale Comitetului Director, precum și note interne prin care să se 

asigure aplicarea prevederilor acestor hotărâri; 

 Asigură secretariatul Consiliului Etic al Spitalului Județean de Urgență Bacău. 

Nu a fost nici o sedinta de Consiliu Etic pe anul 2018. 

 Asigură secretariatul Consiliului Medical al Spitalului Județean de Urgență 

Bacău. 

Au avut loc un număr de 12 ședințe ale Consiliului medical, pentru care s-au întocmit 

procese-verbale de ședință. 

 Compartimentul Juridic al Spitalului Județean de Urgență Bacău, prin 

persoanele desemnate conform deciziei Managerului spitalului, participă 

activ în cadrul Comisiei de Cercetare Disciplinară la soluționarea sesizărilor 

depuse. 

În cursul anului 2018 au fost desfășurate un număr de 40, cu 7 anchete mai puține ca în 

anul 2017; în toate aceste cazuri, în urma cercetărilor efectuate, au fost aplicate 40 de sancțiuni 

disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu completările si modificările 

ulterioare. 

Activităti prin care se asigură controlul legalității diferitelor documente întocmite de 

departamentele spitalului: 

În raport cu activitatea Serviciului Resurse Umane 

 Au fost întocmite si avizate un număr de 1.863 de decizii privind drepturile 

salariaților spitalului și constituirea diverselor comisii ce funcționează la 

nivelul spitalului. 

Cu privire la activitatea Serviciului Licitații si Atribuire Contracte 

 Au fost avizate din punct de vedere al legalitătii un număr de 2.585 de 

contracte și acte adiționale de achiziții medicamente, materiale sanitare, 

lucrări etc. 

Activităti desfășurate la solicitarea persoanelor interesate, a pacienților sau a unor 

instituții (altele decât cele de cercetare, urmărire sau judecată): 

Furnizare informații privind starea de sănătate a pacienților 

 A fost întocmit un număr de 90 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 80 de 

adrese referitoare la starea de sănătate a salariaților acestora implicați în 

accidente de muncă, cu 11 adrese mai puțin decât în anul 2016; 

 S-a răspuns unui număr de 23 de adrese primite din partea societăților de 

asigurări, referitoare la starea de sănătate a asiguraților acestora, în vederea 

acordării despăgubirilor conform contractelor de asigurare. 
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 S-a răspuns către Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău cu un nr. 

de 48 de adrese referitoare la furnizarea de date medicale despre pacienți. 

 S-a răspuns Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Bacău cu un nr. de 

10 adrese referitoare la încheiere contracte cu medicii din cadrul spitalului; 

 A fost întocmit un număr de 25 răspunsuri către Colegiul Medicilor Bacău, 

prin care s-au pus la dispoziție informații medicale privind sesizări ale 

pacienților; 

Transmitere informații în vederea stabilirii identitătii și întocmirii actelor de stare 

civilă 

 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 

adrese. 

Activităti desfășurate la solicitarea instituțiilor aparținând Ministerului Afacerilor  

Interne, Ministerului Public și Ministerului Justiției 

 Adrese către organele de cercetare penală – Secții de poliție din Județul 

Bacău și județele limitrofe. 

 S-a transmis un număr de 354 de adrese cu privire la serviciile medicale 

acordate victimelor accidentelor de circulație și agresiunilor, precum 

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. 

 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 42 de adrese, 

informații de natura celor specificate la pct. 4a; 

 Adrese către instanțele de judecată - Judecătorii, Tribunal sau Curte de Apel 

 Au fost puse la dispoziția judecătorilor, printr-un număr de 115 adrese, 

informații de natura celor specificate la punctul 4a. 

Activități desfășurate în fața instanțelor de judecată 

Participarea Spitalului Județean de Urgență Bacău ca parte civilă în cadrul proceselor 

penale. 

Conform prevederilor legale, Spitalul Județean de Urgență Bacău recuperează de la 

persoanele care se fac vinovate de cauzarea unui prejudiciu, prin accidente de circulație sau 

agresiuni, victimelor 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 60 de procese penale și civile. 

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 Județen de Urgență Bacău au fost promovate un număr de 4 astfel de 

acțiuni civile. 
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Activități întreprinse în vederea recuperării sumelor datorate Spitalului Județean de  

Urgență Bacău. 

Au fost transmise un număr de 160 de somații de plată și au fost depuse la executorul 

judecătoresc un număr de 160 de Hotărâri irevocabile în vederea executării silite doar pentru 

județul Bacău. 

Au fost trimise spre executare un număr de 40 de hotărâri judecătorești definitive, care 

însumează o valoare de recuperat de 104.256,36 lei, către alte orașe din România, astfel: 

București – 28 de hotărâri judecătorești; Sibiu – 3 hotărâri judecătorești; Cluj-Napoca – 2 hotărâri 

judecătorești; Adjud – 2 hotărâri judecătorești; Galați, Vaslui, Focșani, Roman, Câmpulung 

Moldovenesc – câte o hotărâre judecătorească. 

Spitalul Județean de Urgență Bacău înregistrează un număr de 38 de acțiuni în instanță 

în calitate de pârât, acțiuni referitoare la litigii de muncă, pretenții, răspundere civilă delictuală, 

contencios administrativ pe Legea nr. 544/2003. 

Consilierii juridici au avut 149 de prezentări la instanțele din județul Bacău; Brașov și Iași, 

respectiv Judecătoria Bacău, Tribunalul Bacău, Tribunalul Iași, Curtea de Apel Bacău, Curtea de 

Apel Brașov. 

Serviciul de Licitații și Atribuire Contracte 

A. Ca urmare a aprobării, la începutul anului 2018, a Listei „Alte cheltuieli de investiţii” 

defalcate pe bunuri pentru anul 2018 - 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 acitivăților 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 nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, utilizând 

procedurile prevăzute de acest act normative, precum si reofertare pentru procedurile initiate pe 

O.U.G. 34 / 2006. 

Astfel, în cursul anului 2018, Serviciul Licitații și Atribuire Contracte a demarat următoarele 

tipuri de proceduri de achiziție, proceduri care acoperă solicitările de bunuri, servicii și lucrări ale 

secțiilor spitalului. 

Licitații deschise 

1. Hârtie EKG, ECOGRAF - Acord Cadru 48 luni; 

2. Fire sutură - Acord Cadru 48 luni; 

3. Echipamente neonatologie – Contract; 

4. Servicii de întreținere, verificare și reparații accelerator particule, cu asigurarea pieselor 

de schimb - Acord Cadru 48 luni; 

5. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor - Acord Cadru 

48 luni, în desfășurare; 

6. Reactivi chimici - Acord Cadru 48 luni - în desfășurare; 

7. Reactivi chimici - produse pentru uz clinic - Acord Cadru 48 luni, în desfășurare; 

8. Echipamente medicale - Acord Cadru 48 luni, în desfășurare; 
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9. Lucrări de R.K.- modernizare-dotare bloc operator (săli de operații), construire scară 

exterioară și spații tehnice - (Proiectare, Asistență tehnică și Execuție) - Acord Cadru 48 luni, în 

desfășurare. 

Proceduri simplificate 

1. Lucrări de reparații capitale Corp C 11 - Serviciul Medicină Legală, Proiectare și Execuție. 

2. Lucrări de reparații capitale Stația de aer comprimat și distribuție până la clădiri -

Proiectare și Execuție. 

3. Sistem integrat de tip gaz cromatograf (inclusiv instalare, punere în funcțiune, training 

operare). 

4. Proteza bipolară. 

5. Lucrări de raparații capitale Secția Pediatrie Corp A și B; 

6. Servicii de proiectare și execuție Lucrări de reparații capitale stație pompare și 

rezervoare de apă, înlocuire echipamente tehnologice, instalații apă, incendiu și executare 

rezervor nou.  

Negocieri fără publicarea unui anunț de participare 

- Medicamente - Program HIV-SIDA. 

- Servicii de asistență și mentenață pentru programul informatic Hospital Manager Suite. 

- Detector PIXIUM 4343F - piesă de schimb Aparat de radiologie LUMINOS FUSION. 

Număr Cumpărări directe 2018 - 10473 pe 884 coduri CPV 

Reofertare conform Acordurilor cadru - aproximativ 1000 produse: 

Pe parcursul anului 2018, de la 1 ianuarie 2018 și până la data de 31 decembrie 2018, s-a 

asigurat continuitatea pe partea de prestări servicii prin încheierea de noi contracte și acte 

adiționale de către Spitalul Județean de Urgență Bacău. 

Facem mențiunea că pentru toate procedurile organizate de Spitalul Județean de Urgență 

Bacău și finalizate electronic în cursul anului 2015, cu încheierea de acorduri-cadru pentru patru 

ani, Serviciul Licitații și Atribuire Contracte a emis contractele subsecvente anuale aferente anului 

2018, prin chemarea la competitie a partilor semnatare a acordurilor cadru.  

B. Achiziţia de aparatură medicală nouă 

Continuând investiţiile realizate în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, Consiliul 

Judeţean Bacău a aprobat în şedinţă publică Lista de investiţii pentru aparatură medicală aferentă 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, pe baza recomandărilor făcute în prealabil de Consiliul 

Medical al unităţii spitaliceşti. 

Până la 31 decembrie 2018, situaţia privind achizitia  de aparatură medicală contractată 

de Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău se prezintă astfel: 

Aparatură medicală, confinanțare 10%: 

 Electrocauter - 1 buc. - UPU Stomatologie 

 Unit dentar - 1 buc. - UPU Stomatologie 

 Echipamente medicale de screening auditiv prin testare de otoemisiuni 

acustice - 3 buc 
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Aparatură medicală, finanțare Consiliul Județean Bacău: Incubatoare neonatologie - 

4 buc.; Aparat Rx mobil - 1 buc. 

Aparatură medicală - dotări independente: 

 Aparat pentru limfomasaj - 1buc. 

 Aparat cu aer cald pentru încălzit pacienți - 1 buc. 

 Aparat electroterapie cu 4 canale - 6 buc. 

 Autoclav 50 litri - 1 buc. 

 Aparat multifuncțional reabilitare MARCHY HG 7000 - 1 buc. 

 Defibrilator cu stimulare externă și cu padele - 4 buc. 

 Ecograf - 1 buc. 

 Electrocardiograf cu 6 - 12 derivații - 4 buc. 

 Electrocauter (aparat electrocoagulare bipolară) - 1 buc. 

 Electrocauter cu radiofrecvență - 1 buc. 

 Injectomate -14 buc; 

 Lampă scialitică/chirurgicală de operație - 1 buc. 

 Masă elongație 4 segmente - 1 buc. 

 Monitor medical TFT 21 (Endocopie) - 1 buc. 

 Motor chirurgical - 1 buc. 

 Motor ortopedic - 1 buc. 

 Pat terapie intensivă - 8 buc. 

 Pistol pentru biopsie - 1 buc. 

 Pompă perfuzie infuzomat - 1 buc. 

 Sistem gaz cromatograf - 1 buc. 

 Stație modulară includere în parafină - 1 buc. 

 Unitate dozare autonomă - 2 buc. 

 Unitate laparoscopică - 1 buc. 

 Ventilator nou născuți - 1 buc. 

 Videolaringoscop pentru adulți/copii - 1 buc. 

 Marmită, capacitate 150 litri - 2 buc. 

 Mașină de spălat mopuri și lavete - 1 buc. 

 Mixer planetar, cuvă inox, 3 viteze, capacitate 10 litri și accesorii - 1 buc. 
 

Serviciul Licitații și atribuire contracte a procedat la reactualizarea Programului anual al 

achizițiilor publice și a publicat extrase din programul respectiv în SEAP, așa cum prevede 

legislația în domeniu. 

De asemenea, a elaborat Strategia anuală a Achizițiilor publice și a întocmit anexa la 

Strategia anuală ce cuprinde evidența cumpărărilor directe, așa cum prevede legislația în vigoare. 

Serviciul Tehnic 

În anul 2018, 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: 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

a) Alte entități.  
Unitate sanitară cu paturi 

 
Spitalul Județean de Urgență Bacău 

 

381 

A. Proiecte in derulare 2018 

1. Lucrări RK Pediatrie CORP A ȘI B – lucrare în execuție 

2. RK C11 (Clădire Ateliere) pentru Laboratorul de Medicină Legală – lucrare în 

execuție – ordin de începere al lucrărilor dat în data de 28.11.2018 

3. RK stație aer comprimat și distribuire până la clădiri – lucrare în execuție 

4. RK stație pompare și rezervoare apă, înlocuire echipamente tehnologice instalații 

apă, incendiu și executare rezervor nou – lucrare în execuție – O.I. 23.07.2018 – 

lucrare executată 25% 

5. Lucrări de reparații capitale, amenajare, extindere și reabilitare termică, clădire 

spital vechi – lucrare dată de CJ către CNI – semnat contract de execuție în data 

de 17.12.2018 

B. Proiecte în elaborare și în perspectivă 2018 

1. Lucrări de extindere și dotare Buncăr nou compartiment Radioterapie - cheltuieli 

conexe (documentația tehnico-economică)  

o fondurile solicitate: valoarea totală estimată a cheltuielilor de investiții  solicitate 

este de 19481 mii lei cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi eșalonată în 

cursul anului 2019 (20 mii lei) și în anii următori, până la finalizarea lucrărilor. 

o Durata estimată pentru realizarea lucrărilor este de 24 luni. 

2. Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe. 

Realizare HELIPORT - cheltuieli conexe (documentația tehnico-economică)  

o fondurile solicitate: valoarea totală estimată a cheltuielilor de investiții solicitate 

este de 6900 mii lei cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi eșalonată în 

cursul anului 2019 (valoare 10 mii lei) și în anii următori, până la finalizarea 

lucrărilor. 

o Durata estimată pentru realizarea lucrărilor este de 36 luni. 

3. Modernizarea și extinderea rețelei de curent vital și a generatoarelor de curent – 

cheltuieli conexe (documentația tehnico-economică) 

o fondurile solicitate: valoarea totală estimată a cheltuielilor de investiții solicitate 

este de 1000 mii lei cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi eșalonată în 

cursul anului 2019 (valoare 200 mii lei) și în anii următori, până la finalizarea 

lucrărilor. 

o Alte informații: dată estimată de începere a lucrării - aprilie 2019.  

4. Sistem pneumatic transport probe biologice – avizată în C.A. spital, spre aprobare 

indicatori tehnico-economici – este pus în funcțiune în 2019 

5. Lucrări de modernizare și reamenajare Pavilion Medico-Chirurgical - cheltuieli 

conexe (documentația tehnico-economică) 

o valoarea totală estimată a cheltuielilor de investiții solicitate este de 1000 mii lei 

cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi eșalonată în cursul anului 2019 

(valoare 100 mii lei) și în anii următori, până la finalizarea lucrărilor. 

6. Lucrări de modernizare, securizare și extindere rețea sistem informatic – cheltuieli 

conexe (documentația tehnico-economică) 
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o valoarea totală estimată a cheltuielilor de investiții solicitate este de 800 mii lei 

cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi eșalonată în cursul anului 2019 

(valoare 300 mii lei). 

o Alte informații: dată estimată de începere a lucrării – 2019. 

7. Reparații capitale clădire Pavilion administrativ – cheltuieli conexe (documentația 

tehnico-economică) – în curs de elaborare DALI și ET. 

o Eșalonarea lucrării începe din 2019. 

8. RK Centrală termică, înlocuire utilaje și rețele termice – cheltuieli conexe 

(documentația tehnico-economică) 

o valoarea totală estimată va fi eșalonată în cursul anului 2019. 

o Alte informații: dată de începere a lucrării: 2019; dată estimată de finalizare a 

lucrării: 2019. În curs de elaborare DALI. 

9. Reparații capitale clădire Secția Oftalmologie – cheltuieli conexe (documentația 

tehnico-economică) 

o valoarea totală estimată a cheltuielilor de investiții solicitate este de 600 mii lei 

cu TVA inclus. Valoarea totală estimată va fi eșalonată în cursul anului 2019 și 

în anii următori, până la finalizarea lucrărilor. 

o Durata estimată pentru realizarea lucrărilor este de 12 luni. Se lucrează la 

elaborarea DALI. 

10. Reparatii capitale secție Gastroenterologie – cheltuieli conexe – lucrări eșalonate în 

2019. 

Lucrări de mentenanţă 

Lucrările de mentenanţă în cadrul S.J.U. Bacău, în anul 2018, s-au desfăşurat în două 

direcţii majore: 

Mentenanţă cu personalul Serviciului Tehnic 

Formaţia de întreţinere şi reparare a clădirilor a asigurat igienizarea, repararea şi 

defecţiunile accidentale la clădirile (pavilioanele) Spitalului prin intervenţii periodice de reparare, 

văruire, refacere terase clădiri la partea de arhitectură a acestora. Evidenţiem, mai ales, grupurile 

sanitare din cadrul secţiilor şi compartimentelor medicale, saloanele de bolnavi, cabinetele din 

ambulatoriu. Formaţia a rezolvat şi asigurat cu promtitudine toate necomformitățile găsite în urma 

inspecţiilor D.S.P. şi a răspuns la sesizările şi notele de serviciu emise de secţiile şi 

compartimentele medicale. Formaţia a asigurat mentenanţă la arhitectură la o suprafaţă 

construită cumulată a Spitalului de 16475 m2. 

Formaţia de întreţinere şi reparare instalaţii şi utilaje a asigurat exploatarea şi 

mentenanţă tehnică prin posturile fixe la instalaţiile sanitare, termice, de fluide medicale şi 

electrice ale Spitalului: Staţia de oxigen stochează în două rezervoare speciale cu capacitate de 

16000 m3 oxigenul medical şi îl distribuie prin conducte subterane către secţiile medicale. 

Stația de oxigen 

Staţia hidrofor şi bazine de colectare apă potabilă primeşte apă potabilă din reţeaua 

municipiului Bacău, apoi o stochează în două rezervoare de 125 m3 şi 500 m3 şi o pompează 

către pavilioane prin reţea subterană. 
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Stația hidrofor – bazine de stocare apă potabilă 

Grupuri electrogene şi reţele electrice - asigură alimentarea cu energie electrică a 

pavilioanelor în caz de avarie, asigură transportul energiei electrice în interiorul spitalului şi în 

interiorul clădirilor. 

Centrale termice - asigură alimentarea cu apă caldă şi agent termic a spitalului. 

Ascensoare - asigură transportul în interiorul clădirilor spitalului – 20 lifturi. 

Staţia de neutralizare deşeuri medicale - preia zilnic circa 300 kg deşeuri medicale, le 

sortează pe categorii (conform normelor) şi sunt predate către firma de transport în vederea 

incinerării. 

Formaţia de intervenţii instalaţii sanitare şi termice a asigurat reparaţiile accidentale 

apărute în activitatea curentă a secţiilor medicale şi a spitalului în ansamblu. Asigură 

decolmatarea conductelor interioare sanitare şi de canalizare. Volumul de lucru al formaţiei este 

mare, practic, mentenanţa executată de aceasta este pe măsura obiectelor sanitare şi electrice 

din inventarul spitalului. Un rol important, împreună cu celelalte formaţii, a fost în anul 2018, 

asigurarea frontului de lucru pentru firmele care execută contractele de lucrări la obiectivele de 

investiţii. 

Mentenanţă prin contracte de service 2018: 

a. Contract de service pentru centrale termice CT  

b. Contract de service pentru CTA şi chillere 

c. Contract de service pentru instalaţii de ridicat (lifturi) 

d. Contracte de service pentru condiționare acces și supraveghere video 

e. Contract de service pentru bariere acces auto 

f. Contracte de service pentru aparatură și tehnică medicală în număr de 43. 

Serviciul Tehnic al S.J.U. Bacău, prin Biroul Aparatură Medicală format din specialişti, 

coordonează activitatea de mentenanţă prin contractele de service şi  întocmeşte propunerile 

pentru aparatură nouă la cererea secţiilor medicale. 

Reducerea cheltuielilor 

Prin lucrările de investiţii întreprinse, reabilitări şi modernizări, s-a urmărit constant, în anul 

2018, reducerea cheltuielilor cu utilităţile apă, gaze şi costuri cu materiale şi piese de întreţinere. 

Demersurile, constant făcute de către conducerea S.J.U. Bacău, prin conştientizarea 

fiecărei secţii medicale, compartiment şi serviciu spre dezideratul reducerii cheltuielilor, a fost în 

mare parte înţeles şi feed-back-ul nu a întârziat să-şi arate consecinţele. În anul 2018, 

renegocierea tuturor contractelor de service de către Serviciul Licitaţii şi atribuire Contracte al 

S.J.U., împreună cu Serviciul Tehnic, în vederea scăderii preţurilor, a reprezentat un desiderat, 

care a dus în medie cu scăderea cu 3 - 10% a costurilor. 

Nerealizări 

În mod obişnuit, pacienţii (clienţii) nu posedă abilitatea sau cunoştinţele necesare evaluării 

competenţei tehnice a furnizorului, dar ştiu cum se simt, cum au fost trataţi şi dacă nevoile, 

aşteptările le-au fost îndeplinite. Privită de specialişti, satisfacția pacientului (clientului) este un 

element al sănătăţii psihologice care influenţează rezultatele îngrijirilor şi impactul lor. Un pacient 
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satisfăcut tinde să coopereze cu medicul şi să accepte mai uşor recomandările acestuia. În 

concluzie, evaluarea satisfacției pacientului reprezintă felul în care furnizorul vine în întâmpinarea 

valorilor şi aşteptărilor pacienţilor (clienţilor). Pornind de la dezideratul de mai sus, putem afirma 

că o nerealizare a serviciului tehnic este dată de capacitatea de răspuns rapid la nevoile tehnice 

ale Spitalului, condiţionată de conjuctura în care ne aflăm, coroborată cu lipsa de resurse 

suficiente pentru rezolvarea rapidă a situaţiilor de avarie şi, nu în ultimul rând, de numărul mic şi 

slaba motivare a personalului din cadrul serviciului. 

Măsuri de corecţie 

În cursul anului 2018, în cadrul Serviciului Tehnic au fost luate următoarele măsuri de 

corecţie pentru diminuarea deficienţelor de natură tehnică şi umană: 

 fiecare firmă care a avut relaţii contractuale cu Spitalul a fost verificată din punctul 

de vedere al calităţii lucrărilor efectuate şi, unde a fost cazul, au fost luate măsuri 

de remediere a neconformitătilor; 

 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 

o organizare mai riguroasă pe nivele de competenţă, de experienţă şi, nu în ultimul 

rând, s-a ţinut cont de nivelul de comunicare cu secţiile medicale şi a capacităţii de 

răspuns a fiecărui participant la actul de mentenanţă; 

 s-a urmărit în mod constant că 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. 

Date sintetice - 2018 

Denumire structură 
Nr. 

angajați 

Serviciul Tehnic - total angajați – 2018 - decembrie  59 

Personal TESA 3 

Birou aparatură medicală 3 

Formația de întreținere și reparare a instalațiilor și utilajelor, 
din care: 

34 

- Formație 2 

- Grupuri electrogene și rețele electrice 5 

- Stația de alimentare cu oxigen spital 6 

- Centrale termice spital 6 

- Lifturi spital 14 

- Temporar 1 

Formația de intervenție instalații sanitare și termice, 
din care: 

19 

- Formație 1 

- Muncitori calificați 15 

- Stația de neutralizare deșeuri medicale 2 

- Stația alimentare cu apă și reparații mecanice 1 

Total angajați spital 2032 

Procent angajați Serviciu Tehnic din total angajați spital 2,90% 

Procent fond salarii Serviciu Tehnic din fond salarii spital 1,73% 
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Obs. 1: Fondul de salarii pentru Serviciul Tehnic reprezintă cca. 1,73% din fond salarii 

spital. 

Obs. 2: Trendul numărului de angajaţi tehnici, până la sfârşitul anului 2018 a fost 

descrescător deoarece, în ultimii 6 ani, un număr de 39 de angajaţi ai Serviciului Tehnic au plecat 

din: motive de pensionare - 23 persoane; deces - 6 persoane; prin desfacerea contractului de 

muncă (din diferite motive) - 13 persoane. Acest trend a defavorizat reacţia de răspuns la capitolul 

mentenanţă tehnică. 

Proces 

1: Criteriul de selecţie a pieselor şi materialelor pentru mentenanţă a fost preţ/calitate 

/termen de livrare. 

Obs. 2: Procedurile de achiziţie sunt conform normelor în vigoare şi anume: Note de 

serviciu de la secţii medicale – Referate de necesitate întocmite de formaţiile de lucru vizate şi 

aprobate de conducere – proceduri de achiziţie – aprovizionare – note de scoatere din magazie 

de către maiştri – note de constatare remediere defecţiune. 

Obs. 3: Menţionăm că, costurile se încadrează în BVC spital, fiind la un nivel scăzut. Dacă 

considerăm rulajul financiar/spital/lună, atunci costurile cu materiale şi piese de schimb pentru 

mentenanţă sunt/10 luni/2018 aproximativ de 0,116%. 

2. Costurile cu mentenanţă la aparatură medicală a avut în 2018 un trend descrescător, 

comparativ cu anul 2017, deşi numărul contractelor de service a crescut. 

Obs.1: Se observă o scădere a valorii contractelor cu cca. 12%, faţă de 2017, deşi numărul 

acestora este mai mare în 2018. 

Obs. 2: Se observă că, dacă în 2017 costurile contractelor de service/aparatură medicală 

aveau un nivel de 1,19% din rulajul financiar al spitalului, în anul 2018 acesta este de 1,05%. 
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Obs. 3: La contractele de service pentru aparatură medicală se adaugă şi valoarea 

pieselor de schimb care în anul 2018 reprezintă din total rulaj financiar spital / 10 luni de cca 

0,472%. 

3. Costurile de mentenanţă la instalaţiile principale ale spitalului, respectiv contractele 

de service pentru fluide medicale, ascensoare, centrale de tratare aer, chillere şi centrale termice 

au fost în anul 2018 pe un trend descrescător. Ponderea acestor costuri din rulajul anual financiar 

al spitalului este de cca 0,192%. 
 

  

4. Datorită lucrărilor de investiţii din anii anteriori care au vizat anvelopări termice, 

reabilitări de instalaţii de încălzire (prin eliminarea pierderilor de agent din instalaţiile subterane), 

înlocuiri de tâmplării cu sisteme termopan etc., nivelul costurilor cu utilităţi, apă, gaze naturale şi 

energie electrică a avut un trend descendent, deşi preţul la furnizor a crescut constant. 

Serviciul Administrativ 

Serviciul Administrativ, Gospodărire şi Deservire este organizat şi funcţionează în structura 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, fiind subordonat direct Managerului unitătii, având și relaţii 

de colaborare cu celelalte servicii din cadrul organigramei spitalului. 

Serviciul Administrativ este structurat astfel: 

 

Compartimente 
Număr 

angajaţi 

- Birou administrativ 5 

- Arhivă 2 

- Bloc alimentar pediatrie 8 

- Bloc alimentar central 21 

- Personal de pază şi deservire 10 

- Îngrijitori 7 

- Centrală Telefonică 6 

- Floricultură 1 

- Frizerie 1 

- Croitorie/lenjerie 4 

- Muncitori necalificaţi (inclusiv spălătoria) 12 

Total 77 

 

Din punct de vedere al atribuţiilor îndeplinite de personalul Serviciului Administrativ , 

Compartimentul Administrativ: 

- ia măsuri necesare pentru îmbunătăţirea confortului şi alimentaţiei bolnavilor, 

precum și pentru funcţionarea, în bune condiţii, a blocului alimentar; 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

a) Alte entități.  
Unitate sanitară cu paturi 

 
Spitalul Județean de Urgență Bacău 

 

387 

- ia măsuri necesare cu privire la înfrumusețarea şi curăţenia spaţiilor din spital; 

- realizează necesarul şi repartiţia spitalului pe baza  notelor de serviciu cu privire la 

materialele de curăţenie, materialele consumabile ale inventarului moale şi cel 

gospodăresc; 

- efectuează casarea obiectelor de inventar moale, gospodăresc, instrumentar şi a 

mijloacelor fixe; 

- în colaborare cu serviciul Contabilitate, asigură inventarierea patrimoniului în 

condiţiile şi termenele stabilite prin actele normative respective; 

- organizează şi asigură paza și ordinea în unitate, efectuând controale asupra 

modului cum se respectă consemnul particular al postului de pază în vederea 

securităţii unităţii; 

- verifică zilnic predarea inventarului moale la spălătorie, făcându-se recepţia 

calitativă şi cantitativă; 

- întocmirea zilnică a bonurilor de consum conform referatelor de pe secţii; 

- asigură operaţiunile de gestionare specifice S.J.U. Bacău (înregistrări, scăderi prin 

transfer, casare şi alte situaţii); 

- centralizează şi ţine evidenţa bonurilor de la spălătorie, după care se confruntă cu 

factura pentru verificarea numărului de kg; 

- întocmirea referatelor cu privire la angajarea personalului (11 referate către 

Serviciul RUNOS); 

- întocmirea adreselor către Primăria Bacău cu privire la toaletarea copacilor şi către 

serviciul de Ecarisaj; 

- asigurarea bunei funcţionări a reţelei de telefonie fixă (instalări, mutări, înfiintări, 

derivaţii de numere noi) şi a reţelei de telefonie mobilă; 

- asigură bunul mers al activităţii secţiilor, cu privire la numeroaselor lucrări de 

modernizare care necesită mutări temporare ale secţiilor, eliberări de magazii, 

birouri, cabinet etc.; 

- verifică buna desfășurare a activităţilor agenţilor economici din incinta spitalului, din 

perspectiva respectării contractelor de închiriere spaţii. 

Obiective realizate 

1. A fost implementat un sistem de spălare a mopurilor şi a lavetelor, care sunt impregnate 

cu soluţii dezinfectante. Acest proces are loc la nivelul spălătoriei de la demisolul 

pavilionului medico-chirurgical, proces ce se desfășoară astfel: prespălare, stoarcere, 

spălare, dezinfecţie, stoarcere, clătire, stoarcere, impregnare. 
 

2. A fost achiziţionată o maşină în plus (în total sunt 3) pentru spălarea pardoselelor model 

SWINGO 755B Economy. 

Aceste servicii implementate duc la îndeplinirea anumitor obiective, cum ar fi: 

- creșterea gradului de satisfacţie al personalului (cu ajutorul acestor servicii le este 

diminuat, în mod semnificativ, volumul sarcinilor de lucru de pe secţii şi li se oferă 

un plus de calitate privind curăţenia de pe secţie); 

- creşterea calităţii serviciilor nemedicale; 

- creşterea gradului de satisfacţie al pacienţilor; 



CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2018 

 

   

a) Alte entități.  
Unitate sanitară cu paturi 

 
Spitalul Județean de Urgență Bacău 

 

388 

3. A fost achiziţionată o freză de zapadă model MG 66T pentru curăţarea aleelor din 

incinta S.J.U. Bacău, ceea ce reprezintă un ajutor considerabil pentru muncitorii 

necalificaţi, care sunt responsabili cu îngrijirea curţii spitalului.  

Menţionez faptul că incinta spitalului este destul de extinsă, de circa 8 ha, iar volumul de 

muncă (greblare, tundere gard viu, măturare zilnică, golire coşuri de gunoi, văruirea copacilor, 

curăţarea rămpilor şi a căilor de acces pe timp de iarnă) cu întreţinerea acesteia este mare. 
 

4. Contribuirea cu un procent foarte bun (93%) la obţinerea acreditarii CONAS. 

Compartiment Arhivă 

 Eliberări adeverinţe sporuri pentru pensionare personal (145 buc). 

 Cereri rezolvate pentru eliberare copii după biletele de ieşire sau foi de observaţie, 

către pacienţi (44 buc). 

 Foi observaţii cerute de compartimentul juridic şi secţii (21 buc). 

 Condici medicamente ştampilate (1888 buc). 

Compartiment Lenjerie 

Ȋn acest compartiment sunt reparate toate materialele de natură sintetică, care sunt folosite 

în cadrul spitalului, făcând doar o corelaţie la numărul de paturi/cearşafuri în număr de 1361 buc. 

Se realizează către secţii pentru următoarele operaţiuni: reparat halate operaţie, reparat 

câmpuri operaţie, confecţionare de comprese, tivituri groase, tivituri subţiri, confecţionare de 

Meşe, tivit feţe perne, tivit huse paroscop, confecţionat şorţuri PVC, confecţionat câmpuri mijlocii, 

reparat bluze + pantaloni pijama, reparat saci rufe etc. 

Aceste operaţiuni sunt în medie de 4100 - 4200 pe lună, şi consumul mediu lunar este de 

apoximativ 90 bucăți ață albă, 9 bucăți ace maşină. 

Compartiment Personal de Pază și Deservire 

Ȋn acest compartiment au fost executate lucrări de instalare a unui sistem de acces intrare 

şi supraveghere video în pavilioanele spitalului.  

Secţiile care au beneficiat de supravegherea video sunt: Ambulatoriu Adulţi, ATI, 

Maternitate, Paleative, Diabet, Ortopedie, Psihiatrie, zona parcării din spatele Laboratorului de 

Analize Medicale, zona barierelor la Poarta nr. 1, Poarta nr. 2 și Pediatrie, demisol, parter, etajul 

1 și etajul 2 al Pavilionului Medico-Chirurgical, zona U.P.U, secţia Pediatrie Corp A, secţia 

Chirurgie Plastică, secţia Cardiologie, secţia Boli Infecţioase Copii, secţia Bloc Operator, secţia 

BFT, Bloc Alimentar Central. 

Obiective realizate 

 Creşterea gradului de securitate a pacienţilor şi a angajaţilor prin instalarea de 

camere de supraveghere, montarea de bariere, introducerea sistemul de acces cu 

cartelă/cititor. Folosirea sistemului de acces cu ajutorul acestor carduri de acces 

pentru personalul spitalului ne ajută foarte mult în fluidizarea şi restricţionarea 

traficului existent. 
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 Au fost implementate ecusoane cu design uniform, inscripţionate cu nume şi 

profesie. 

 Au fost suplimentate serviciile de ordine şi pază cu posturi noi înfiinţate, posturi ce 

sunt distribuite în puncte cheie din circuitul pacienţilor/aparţinătorilor, chiar şi a 

angajaţilor. Aceste servicii ne sunt asigurate de către o firmă specializată deoarece 

personalul propriu de pază este insuficient pentru a acoperi toate posturile. Au fost 

instalate echipaje de pază în zonele: UPU 24/24 ore, UPU Pediatrie, Ambulatoriu 

de Specialitate Adulţi (3 posturi de 8 ore), zona Lifturi pentru accesul în pavilionul 

medico-chirurgical (8 ore), poarta nr. 1 (un post de 8 ore). 

 A fost suplimentat un sistem de alarmă conectat la un serviciu de securitate (secţia 

Medicină Legală + Psihiatrie sistem antiefracţie, buton de panică) 

Bloc Alimentar Central + Pediatrie 

Ȋn blocul alimentar se lucrează în două schimburi, schimbul 1 de la 06 - 14 şi schimbul 2 

de la 12 - 20 de luni până duminică, fiind în medie câte 6 - 7 bucătari şi 5 - 6 muncitori necalificaţi 

pe tură. 

Blocul Alimentar reprezintă o bucătarie modernă, ce respectă toate normele Sanitar-

Veterinare, care respectă normele de trasabilitate a produselor, de la materia primă până la 

materia finită, fapt ce este concretizat prin certificarea HACCP/ISO 22000:2005. Ȋn luna 

decembrie a avut loc auditul de supraveghere, pentru asigurarea continuităţii certificării ISO 

22000:2005. 

Obiective realizate 

 au fost realizate lucrări de igienizare – lucrare executată în urma controalelor 

D.S.P., 

 au fost realizate  lucrări de decolmatare - canalizare în zona ambelor bucătării. 

Imaginea 

În anul 2018, aparițiile în media, organizate de Compartimentul pentru relații cu presa în 

media, au fost foarte importante pentru colectivul unității care s-a simțit motivat în cazurile în care 

munca și rezultatele muncii lor au fost recunoscute public. 

De-a lungul anului trecut ,au fost selectate cazuri deosebite, rezolvate cu succes de medicii 

spitalului, care au fost prezentate ziariștilor, cazuri pe care le-au mediatizat. 

Situațiile prezentate au avut un impact deosebit în rândul opiniei publice, dar și în rândul 

comunității care a urmărit cu real interes unele dintre cele mai spectaculoase realizări medicale. 

Printre acestea se numără reconstrucția craniului unui tânăr pacient care a avut craniul secționat 

în urma unui accident rutier.  
 

O premieră absolută a reprezentat-o modul în care a decurs operația de reconstrucție a 

craniului, operație pentru care medicul primar neurochirurg Vlad Buburuzan a apelat la o firmă 

din străinătate care a reconstituit părțile din craniu care lipseau cu ajutorul unei imprimante 3D. 

Evenimentul a fost intens mediatizat în presa națională, locală dar, mai ales, pe rețelele de 

socializare de pe internet. 

O altă operație spectaculoasă prin soluția găsită de chirurgi a fost aceea prin care unui 

pacient i s-au înlocuit degetele lipsă de la o mână cu cele de la un picior.  
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De asemenea, un alt subiect de interes pentru unitatea noastră a fost organizarea zilelor 

medicale ale SJU Bacău. Timp de două zile, între 18 și 19 mai, în cadrul evenimentului intitulat 

„Zilele Medicale ale Spitalului Județean de Urgență”, s-a desfășurat o manifestare de elită unde 

au fost abordate teme diverse privind „Problemele de actualitate în patologia modernă 

interdisciplinară”. Printre invitați s-au aflat oaspeți de seamă, medici de renume din întreaga țară, 

precum și colaboratori.  

Întâlnirile zilnice cu jurnaliştii acreditați au contribuit la alimentarea cu informaţii despre 

evenimentele minore în urma cărora sunt aduşi pacienţii la Unitatea de Primiri Urgenţe. În ceea 

ce priveşte evenimentele grave jurnaliştii au avut informaţii în timp real. Apariţiile în presa scrisă 

au fost aproape zilnice în spațiul virtual, iar cele în audio-video, mai rare dar cu impact mult mai 

mare prin numărul mare de telespectatori. 
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c) Alte entități: R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău 

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău este o Regie Autonomă cu specific 

deosebit, de interes general și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Bacău, în baza 

H.G. 398/1997 privind trecerea unor regii aeroportuare de sub autoritatea Ministerului 

Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene. 

Regia Autonomă, ca administrator de aeroport, este organizată și funcționează în condițiile 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, actualizată și își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de 

organizare și funcționare, aprobat de Consiliul Județean Bacău. 

Activitatea se desfășoară în cadrul Serviciului de Interes Economic General, constituit și 

încredințat Regiei Autonome, prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 197/2013 și 

modificată prin Hotărârea nr. 50/2014.  

Conform Ordinului nr. 103 din 2011, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a aprobat 

certificarea ca Aeroport Internațional a instituției din Bacău.  

Activitate - Procesul Investițional 

În anul 2018, procesul investițional al Regiei Autonome a avut drept scop principal 

îndeplinirea cerințelor tehnice și operaționale, în vederea conformării cu normele europene 

adoptate prin Regulamentul UE 139/2014, respectarea cerințelor de securitate impuse de 

legislația națională și europeană, precum și monitorizarea implementării celor 2 proiecte majore 

de investiții.  

Proiecte implementate cu sprijinul Consiliului Județean Bacău  

Modernizarea Aeroportului Internațional „George Enescu" Bacău include 2 proiecte majore 

de investitii: 
 

A) Modernizarea și Dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul 

Internațional „George Enescu" Bacău. 

Lucrările aferente proiectului au demarat în data de 12.08.2015, în baza încheierii 

contractului de proiectare și execuție lucrari mai sus menționat, în urma unei proceduri de licitație 

publică, desfășurată potrivit normelor legale. 

Menționăm că una dintre condițiile derulării acestui contract a constat în faptul ca lucrările 

s-au desfășurat sub trafic aerian, fără a afecta activitatea aeroportuară curentă. 

 

 În luna noiembrie 2017 s-a facut transferul tuturor echipamentelor și activităților de 

procesare în noul Terminal. Activitatea a constat în transferul, într-o singură noapte, 

a tuturor  operațiunilor aeroportuare, iar faptul că toată procedura s-a derulat fără 

probleme demonstrează seriozitatea cu care au fost tratate anterior toate activitățile 

de testare / verificare a aparaturii specifice procesării de pasageri. 

 În anul 2018, graficul finalizării lucrărilor arăta astfel: 
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o terminal de pasageri – suprafață construită: 6.300 mp, realizat în 

proporție de 100%; 

o turn de control și anexă administrativă – suprafață construită: 949,17 mp, 

obiective realizate în proporție de 100%; 

o terminal intermodal pentru transport rutier – suprafață construită: 235,37 

mp, realizat în proporție de 100%;   

o uzină electrică – suprafață construită: 182,07 mp, obiectiv realizat în 

proporție de 100%;   

o rezervor apă antiincendiu și stație pompare, suprafață construită: 79,05 

mp, realizate în proporție de 100%;      

o garaj auto – suprafață construită: 653,25 mp, realizat în proporție de 

100%;   

o centrală termică, obiectiv realizat în proporție de 100%;   

o amenajare drum acces radio far – lungime: 1,05 km, obiectiv realizat în 

proporție de 100%; 

o parcare pentru autovehicule – suprafață: 18.390 mp, realizată în 

proporție de 93%. 

În primăvara anului 2019 va fi finalizat și obiectivul Parcare (întrerupt din cauza condițiilor 

meteo) ceea ce presupune, practic, finalizarea întregii investiții. 

Noul Terminal a respectat standardele impuse de HG 791/2009 pentru a fi certificat ca si 

Internațional, fapt confirmat în luna februarie 2018 de către comisia de specialitate a Ministerului 

Transporturilor.  

 

B) Cresterea capacității portante și de modernizare a pistei de decolare - aterizare și 

a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău. 

Acest proiect a fost demarat în data de 14.02.2014 . 

Obiectivele proiectului sunt următoarele:  

 modernizare structuri rutiere aeroportuare (pistă cu structură flexibilă și căi de 

rulare); 

 canalizare pluvială și drenaje; 

 sistem de balizaj luminos CAT II; 

 drum perimetral de securitate; 

 Amenajare RESA (zone de siguranță) la capetele pistei; 

 platforme antisuflu.  
 

Contractul de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic a fost încheiat în data de 

26.08.2015 și recepționat în decembrie 2016. 

Modernizarea pistei de decolare aterizare implică și modernizarea balizajului luminos, 

respectiv avansarea acestuia de la CAT I la CAT II. Acest proces a presupus inclusiv exproprierea 

unei suprafețe de teren, pentru a îndeplini condițiile tehnice și de siguranță aferente acestui tip 

de balizaj. 

Procedurile de expropriere au fost demarate în cursul anului 2017 și s-au finalizat în iunie 

2018, prin emiterea de către Consiliul Județean Bacău a hotărârii de expropriere.   
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Ca urmare a acestui fapt, proiectul tehnic a fost actualizat, incluzând toate elementele noi. 

În consecință, a fost emis un nou certificat de urbanism, înregistrat sub nr. 81 din 02.03.2018.    

Rezultatul final al acestor demersuri îl reprezintă instalarea unui sistem de balizaj CAT I, 

care va determina creșterea gradului de siguranță a operațiunilor aeriene, precum scăderea 

numărului de redirecționări ale aeronavelor către alte aeroporturi, din cauza condițiilor meteo 

nefavorabile. 

În data de 21.12.2017 a fost lansat Ghidul solicitantului aferent Obiectivului Specific de 

Investiții 2.3 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020. Acest fapt a 

presupus: 

 reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Cresterea 

capacității portante și modernizarea pistei de decolare / aterizare și a suprafețelor 

de mișcare”, la data de 16.02.2018, în cadrul revizuirii Studiului de fezabilitate; 

 revizuirea  proiectului tehnic; 

 pregătirea documentației privind derularea procedurii de achiziție publică pentru 

execuție de lucrări; 

 obținerea avizelor pentru autorizația de construire; 

 pregatirea documentației pentru întocmirea cererii de finanțare. 
 

- În data de 21.09.2018, la Ministerul Transporturilor, a fost semnat contractul de finanțare, 

în valoare totală de 193 milioane de lei. 
 

În data de 13.11.2018 a fost acceptată documentația de atribuire a contractului de execuție 

a lucrărilor aferente obiectivului menționat.  

Deschiderea ofertelor se va realiza în data de 28.01.2019, iar termenul limită de evaluare 

a ofertelor este 28.03.2019. 

Acordarea ajutorului de stat, premieră pentru un aeroport din România 

În data de 28.05.2018, Comisia Europeană a aprobat acordarea Ajutorului de stat în 

favoarea R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău. Această aprobare permite 

finanțarea integrală din fonduri nerambursabile a celor două proiecte majore de modernizare a 

infrastructurii aeroportuare (Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la 

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău si Creșterea capacității portante și modernizarea 

pistei de decolare/aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional 

„George Enescu” Bacău), precum și achiziționarea de echipamente și utilaje care au ca scop 

creșterea gradului de siguranță și securitate aeroportuară. 

După obținerea aprobării ajutorului de stat, Regia Autonomă a acționat în sensul 

actualizării tuturor documentațiilor necesare accesării de fonduri europene pentru proiectul 

propus. Acest proces a avut ca finalitate semnarea Contractului de finanțare nr.18 din 21 

septembrie 2018 pentru proiectul Creșterea capacității portante și de modernizare a pistei de 

decolare / aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional „George 

Enescu” Bacău. Valoarea totală a proiectului este de 193.778.914,56 lei cu TVA. 

Date statistice despre traficicul aerian 2017 

Statutul de Aeroport Internațional conferă dreptul operatorilor aerieni de a efectua zboruri 

externe directe, regulate, atât în spaţiul european (Schengen), cât şi în afara acestuia.  
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Aria de acoperire a Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău:  

 Zona limitrofe: Bacău, Neamț, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila – 38.009 km². 

 Zona extinsă de acoperire: Botoșani, Suceava, Iași – 19.015 km². 
 

În anul 2018, traficul total de pasageri a fost de 447.531, în creștere cu 5% față de numărul 

de 425.733 pasageri din anul precedent (2017). Precizăm  că în anul 2017 creșterea de pasageri 

a fost cu 2,59% mai mare față de anul anterior, 2016. 

Totalul de mișcări comerciale aeronave în anul 2018 a fost de 3.937 unități, față de cele 

3.712 mișcări din anul 2017. Totalul mișcărilor care include, pe lângă mișcările comerciale, alte 

mișcări (zboruri care în general nu se taxează), a fost în anul 2018 de 4.526.  

Concluzii 

Anul 2018 a reprezentat un an de referință pentru Aeroportul Internațional „George Enescu” 

Bacău. Întreaga activitate de procesare a pasagerilor s-a desfășurat exclusiv în noul Terminal de 

călători în condiții incomparabil mai bune față de cele din vechiul Terminal. Fluxurile de pasageri 

s-au desfășurat în condiții optime, fără incidente, lucru care s-a datorat continuării lucrărilor de 

șantier la obiectivele care nu au fost finalizate în 2017.  

Odată cu finalizarea obiectivelor primului proiect major (Modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii de transport aerian), conducerea Aeroportului s-a concentrat pe derularea celui de-

al doilea proiect major (Cresterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare / 

aterizare și a suprafețelor de mișcare). Eforturile depuse au avut drept efect urgentarea 

procedurilor tehnice de licitare a investiției, astfel că, în luna martie 2019, va putea fi desemnat 

câștigătorul licitației. 

Pentru anul 2019, Regia Autonomă Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău își 

propune următoarele obiective: 

 finanțarea din fonduri europene a proiectului privind modernizarea Terminalului si a 

Turnului de Control; 

 accesarea fondurilor disponibile pentru proiecte de Siguranță și securitate:  

o modernizarea gardului perimetral de securitate și dotarea acestuia cu sistem 

de supraveghere video (TVCI); 

o construirea unei remize PSI; 

o achiziționarea unei autospeciale pentru stingerea incendiilor. 

  mărirea numărului de clienți pe segmentul marketing, fapt care va determina o 

creștere a veniturilor din această activitate; 

 proiectarea si construirea unei hale care va avea ca destinație desfășurarea 

activităților de tip CARGO; 

 intensificarea relaționărilor cu operatorii de turism locali și naționali în vederea 

deschiderii aeroportului către destinații turistice; 

 promovarea eficientă a curselor operate pe Aeroportul Internațional prin mijloace 

specifice, precum și prin acțiuni de participare la evenimente naționale și 

internaționale ale căror obiective sunt în stransă relație cu activitățile aeroportuare.  




