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SINTEZĂ
Potrivit prevederilor art. 87 alin.1 din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean
pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în
vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
Preşedintele Consiliului Judeţean, în calitate de
autoritate executivă, răspunde pentru buna funcţionare a
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a serviciilor
publice de specialitate, precum şi a instituţiilor subordonate;
reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu
persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi
în justiţie.
În decursul anului 2014, Consiliul Judeţean Bacău
condus de Preşedintele Dragoş Benea s-a întrunit în 14
şedinţe, dintre care 12 au fost şedinţe ordinare şi două extraordinare, în cadrul
cărora au fost adoptate 5 proiecte de hotărâri de guvern, 199 hotărâri de consiliu
judeţean şi 443 dispoziţii.
În anul 2014, Consiliul Judeţean Bacău a derulat cu succes proiecte şi acţiuni
necesare asigurării unei calităţi a vieţii locuitorilor judeţului la un nivel cât mai ridicat:
• În domeniul sănătăţii:
1. Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate (Corp A) integrat Spitalului;
2. Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Copii – Pediatrie;
3. Reabilitarea infrastructurii: căi de acces și alei pietonale în incinta SJU Bacău;
4. Executarea unor lucrări de reparații și igienizare în cadrul SJU Bacău;
5. Achiziţionarea de aparatură performantă în cadrul secţiilor Spitalului Judeţean
de Urgenţă Bacău;
6. Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a
bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est – proiect
derulat prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (ADIE).
• În domeniul infrastructurii
1. Monitorizarea Programului naţional de dezvoltare locală derulat conform
prevederilor OUG nr. 28/2013, cuprinzând un număr de 99 obiective de
investiții în judeţ prin:
¾ subprogramul "Modernizarea satului românesc", ce are în vedere
reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii
de tratare a apei; extinderea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor
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de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; modernizarea/
reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate
cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene; modernizarea şi
reabilitarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale; modernizarea/
dotarea unităţilor de învățământ preuniversitar;
¾ subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” ce are
în vedere realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea
sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; reabilitare
de poduri, podeţe sau punţi pietonale; modernizarea/ reabilitarea
drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu
prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene.
2. Proiecte realizate în baza cooperării sau asocierii Consiliului județean cu alte
autorități sau parteneri în vederea realizării de investiţii prioritare pentru
municipiul Onești, pentru Comuna Dofteana, Comuna Podu Turcului, comuna
Tamaşi, municipiul Moineşti.
3. Finalizarea de către Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat
de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” a următoarelor obiective
de investiţie:
¾ „Închiderea şi ecologizarea depozitului neconform de deşeuri Oneşti”
¾ Recepţia finală a celor trei staţii de transfer Oneşti, Bereşti Tazlău,
Găiceana şi a staţiilor de sortare şi compostare Oneşti.
4. La reţeaua de drumuri judeţene s-au efectuat:
¾ lucrări de reparaţii (plombări) îmbrăcăminţi bituminoase pe sectoare
de drum însumând 70.370,0 mp;
¾ lucrări de reprofilare şi așternere material pietros pe aproximativ 60
km;
¾ şanţuri pereate pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungime
totală de 766m pe DJ 156H- Buhuși-Runc, DJ 241-Podu Turcului,
precum și covoare bituminoase în lungime de cca.14,1 km, realizate
pe mai multe sectoare de drumuri judeţene;
¾ Prin Subprogramul "Infrastructură la nivel judeţean" - care face parte
din Programul naţional de dezvoltare locală - au fost demarate lucrări
de modernizare și reabilitare pe o serie de drumuri județene: DJ 252B,
DJ 207F și DC 243B.
5. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice în judeţul Bacău.
6. Dezvoltarea infrastructurii hardware şi software pentru oferirea de servicii de
e-administraţie inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în
județul Bacău – acesta fiind contractat la sfârşitul anului 2013.
• În domeniul educaţiei
1. Proiectul “Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a
învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău, pentru
anul şcolar 2014 – 2015;
2. Decontarea transportului studenţilor bursieri din judeţul Bacău, care
efectuează stagii de pregătire în străinătate.
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3. Campanie de educare ecologică în cadrul proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”
• În domeniul social
1. Lansare model - Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul
comunităţii, model de servicii sociale de prevenţie, bazate pe comunitate şi
adresate copiilor vulnerabili şi familiilor lor, implementat în judeţul Bacău,
susţinut financiar de Norway Grants şi UNICEF.
• În domeniul dezvoltării şi promovării judeţului
1. Finalizarea proiectului SCHI PARC Slănic Moldova – finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013. Obiectivul proiectului a fost realizarea unei
infrastructuri turistice de agrement: domeniu schiabil în Slănic Moldova;
2. Continuarea finanţării lucrărilor de execuţie la Catedrala Ortodoxă “Înălţarea
Domnului” Bacău;
3. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – Observatorul
Astronomic “VICTOR ANESTIN” Bacău, proiect finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5.
Pentru anul 2015, instituţia noastră îşi propune finalizarea iniţiativelor demarate în
2014, continuarea derulării proiectelor de succes şi implementarea unor noi proiecte
de interes pentru comunitatea băcăuană, domeniile prioritare fiind sănătatea şi
infrastructura.
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I. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău

1. Direcţia de dezvoltare durabilă şi managementul proiectelor
Cooperări – parteneriate proiecte

Cooperarea între Judeţul Bacău şi Asociaţia
„Cele mai frumoase sate din România”
Încă din aprilie 2012, Județul Bacău a semnat un acord de cooperare cu
Asociaţia „Cele mai frumoase sate din România”, în vederea promovării patrimoniului
cultural şi turistic al satelor din Judeţul Bacău, prin organizarea de evenimente şi
derularea de programe/proiecte de interes comun.
Acordul a fost reînnoit prin semnarea acestuia de către Județul Bacău și
Asociaţia „Cele mai frumoase sate din România” în iunie 2013. Ţinând cont de
acţiunile iniţiate de Asociaţia ”Cele mai frumoase sate din România” şi a
recunoaşterii etichetei (label) ”Cele mai frumoase sate din România” ca brand
naţional şi european, s-a considerat esenţială dezvoltarea de relaţii de colaborare a
Judeţului Bacău cu această asociaţie, în scopul evidenţierii “satului” ce aparţine
judeţului Bacău cu toate dimensiunile lui – cele spirituale (obiceiuri, datini, folclor),
cele morale (ospitalitate, corectitudine, cinste) şi ecologice (produsele obţinute în
gospodăria proprie, avantajele oferite de peisajul şi biodiversitatea vastă din unele
zone rurale).
În cadrul cooperării între Judeţul Bacău şi Asociaţia „Cele mai frumoase sate din
România” au fost organizate în anul 2014 acţiuni (evenimente, programe/proiecte) în
parteneriat după cum urmează:
A. Participare la Săptămâna României în Spania/
Forumul Româno-Spaniol – expoziţie, seminar și vizită
de studiu, acţiune organizată de Asociaţia cele mai
frumoase sate din România în parteneriat cu Asociaţia
cele mai frumoase sate din Spania și FEDROM (Spania)
Asociaţia “Cele mai frumoase sate din România” în
parteneriat cu FEDROM (Federaţia Asociaţilor Românilor din Spania) şi Asociația
„Cele mai frumoase sate din Spania”, au organizat în perioada 02-05 aprilie 2014,
Forumul Româno-Spaniol şi o vizită de studiu pentru autoritățile publice locale din
comunele din România, membre ale Asociației „Cele mai frumoase sate din
România” (AFSR) și respectiv, autoritățile publice locale din județele asociate cu
AFSR.
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În cadrul evenimentului intitulat „Ziua valorilor românești în Spania” (Forumul
Româno-Spaniol), au fost prezentate proiectele de promovare turistică, ofertele
culturale și frumusețile județelor Bacău, Arad și Tulcea, atmosfera fiind animată de
expoziţia de fotografie organizată de Consiliul Judeţean Bacău prin intermediul
căreia s-au promovat trei pachete turistice prioritare ale judeţului, mai exact: turismul
cultural, ecumenic, balnear, de agrement şi de standurile amenajate pentru
prezentarea materialelor de promovare a comunelor şi judeţelor participante.
La finalul Forumului s-au semnat acorduri de parteneriat între FEDROM şi
cele trei consilii judeţene: Arad, Bacău şi Tulcea şi între FEDROM şi cele 20 de
comune membre prezente la eveniment, printre care com. Dofteana din județul
Bacău.
În cadrul vizitei de studiu au avut loc întâlniri cu administraţiile publice locale
spaniole, ocazie de promovare a imaginii şi a activităţilor locale cele mai vizibile ale
judeţelor şi comunelor ai căror reprezentanţi au fost prezenţi în Spania (20 de
comune), în scopul intensificării relațiilor și bunelor practici între județele româneşti și
localitățile spaniole.
Totodată, s-a participat la ceremoniile de intrare în Asociaţia „Cele mai
frumoase sate din Spania” a două dintre satele vizitate şi la semnarea acordului de
cooperare dintre Asociația „Cele mai frumoase sate din România” şi Asociația „Cele
mai frumoase sate din Spania.”
B. Participarea în cadrul evenimentului Expoziție itinerantă „România, Grădina
Europei - Descoperă Comorile României”.
Scopul evenimentului a fost de
promovare a valorilor patrimoniului
cultural și turistic, a produselor
simbol și personalităților marcante
ale României, respectiv ale județelor
românești partenere ale AFSR.
În cadrul acestui proiect, fiecare județ, inclusiv Județul
Bacău a fost reprezentat sub forma unei mese cu o grafică
special concepută pentru a face relevant și ușor de identificat
pentru orice vizitator care sunt principalele obiective turistice
și culturale, produsele simbol, personalitățile marcante pentru
fiecare județ.
În vederea realizării unui impact pozitiv cât mai semnificativ de promovare a
valorilor culturale, spirituale şi turistice ale Judeţului Bacău, s-au realizat următoarele:
• o masă de prezentare cu o grafică special concepută care să reprezinte harta
județului Bacău;
• un pliant de prezentare ale “comorilor” județului Bacău („Descoperă Comorile
Județului Bacău”).
Expoziția a avut loc în perioada septembrie – noiembrie 2014 câte 3 zile în
piața centrală a municipiilor gazdă, respectiv: București, Arad, Cluj Napoca,
Timișoara, Brașov, Târgoviște. În anul 2015 această expoziție se va organiza la
Paris, Madrid și Roma.
În cadrul evenimentului “România, Grădina Europei - Descoperă Comorile
României” organizat în municipiile București, Brașov, Timișoara, Târgoviște, Județul
Bacău a fost prezent prin intermediul pliantului „Descoperă Comorile Județului
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Bacău” distribuit vizitatorilor prin punerea la dispoziţie a acestuia pe masa–hartă
aflată în incinta expoziției.
Asocieri şi parteneriate
A. Contracte de asociere
1. Asocierea Judeţului Bacău cu Fundația Bacovia din Bacău şi Centrul de
Cultură ”George Apostu” Bacău, pentru organizarea şi desfăşurarea
proiectului Simpozionul Naţional de Estetică, ediţia a XX-a: Apostu 80 “Centrul Apostu și invitații săi de onoare”
Judetul Bacau

Centrul de Cultură ”George Apostu”

Scopul proiectului este de a reuni profesori universitari, cercetători de la
Academia Română, oamenii de ştiinţă din diverse domenii, scriitori, pictori, actori,
muzicieni şi critici de artă, în vederea analizării şi implementării noilor tendinţe ale
gândirii estetice în prezentarea şi reprezentarea artelor vizuale, literare sau de
spectacol.
Proiectul cultural-ştiinţific Simpozionul Naţional de Estetică ediţia a XX-a, care
în acest an a fost o ediție specială de omagiere a 80 de ani de la nașterea celui care
a fost considerat, pe drept cuvânt, un demn urmaș al lui Brâncuși, sculptorul George
Apostu – remarcat prin unicitate în plan naţional şi meritată recunoaştere
internaţională, a fost iniţiat şi organizat de Centrul de Cultură “George Apostu” în
parteneriat, anul acesta, cu Fundația Bacovia.
Simpozionul din acest an, desfăşurat sub genericul
Apostu 80 - “Centrul Apostu și invitații săi de onoare” a avut
prevăzute în program următoarele acţiuni: susţinerea conferinţei
anuale de estetică, organizarea expoziţiei de carte „Spectacolul
cărţii”, vernisarea expoziţiei de pictură a artistului plastic
Florentina Voichi, editarea și lansarea albumului de artă Florentina Voichi şi a revistei
„Vitraliu” - nr.43, susţinerea unui spectacol de gală și a unui recital instrumental
(Filarmonica “Mihail Jora” Bacău), ceremonia de decernare a Diplomei de Excelenţă
şi a Marelui Premiu al Centrului de Cultură „George Apostu”.
La realizarea cu succes a tuturor manifestărilor Simpozionului naţional de
estetică, ediţia a XX-a, care s-a desfăşurat în perioada 12-14 noiembrie 2014, au
contribuit peste 400 de persoane, reprezentând: academicieni şi cercetători ai
Academiei Române, profesori din centrele universitare Bucureşti, Iaşi şi Bacău,
cadre didactice, studenţi şi elevi, public publicul avizat.
2. Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău
pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului “CONFERINȚA
INTERNATIONALĂ DE ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ, ediţia a IX-a”
Scopul proiectului este de a dezvolta cercetarea științifică fundamentală și
aplicativă în domeniul energeticii industriale, prin reuniunea la doi ani a unui larg
colectiv de profesori universitari, cercetători și doctoranzi, în vederea prezentării unor
lucrări științifice originale și a tendințelor existente în cercetarea științifică din acest
domeniu.
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Conferința Internatională de Energetică
Industrială, aflată la ediția a IX-a, organizată la
Bacău, în perioada 22- 24 mai 2014 de către
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău Facultatea de Inginerie, reprezintă un eveniment
emblematic pentru Judeţul Bacău, reușind ca de la o
ediţie la alta să strângă tot mai mulți specialiști din
domeniul energeticii industriale din ţară și străinătate.
În cadrul conferinţei au fost prezentate lucrările ştiinţifice acceptate în prealabil
de către un comitet ştiinţific internaţional din care fac parte specialiști de prestigiu din
Franța, SUA, Republica Moldova și România, publicate la final, într-un volum de
specialitate, inclusiv pe CD și au fost indexate într-o bază de date internațională.
Evenimentul, de care a beneficiat un număr de peste 150 de persoane
(profesori din universitățile participante la eveniment, cercetători, doctoranzi,
expozanţi, invitați speciali din rândul autorităţilor publice locale şi judeţene şi a
mediului academic, vizitatori ai expoziţiei) a fost marcat de: organizarea unei expoziţii
CIEI 2014 care a conţinut câteva din produsele și tehnologiile realizate de economia
băcăuană în domeniul energeticii industriale şi de dezbateri care au avut loc în cadrul
unei mese rotunde la care au participat agenţii economici expozanţi şi reprezentanţi
ai mediului de afaceri interesaţi de domeniul energetic.
3. Asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău
pentru organizarea și desfăşurarea proiectului „Învățătorul băcăuan – tradiție
și continuitate. Centenarul Asociaţiei
Învăţătorilor din Judeţul Bacău”
Scopul proiectului este de a menţine şi de a
promova importanţa profesiei de dascăl în viaţa
socială a comunităților băcăuane prin marcarea
unui secol de la înfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor
din Judeţul Bacău. Prin evenimentul „Învățătorul
băcăuan – tradiție și continuitate. Centenarul
Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău”, organizat în data de 07.11.2014, s-a
încercat să se menţină prețuirea și recunoștința în rândul comunităţilor băcăuane,
față de cadrele didactice care reprezintă factorul principal al educației generațiilor
tinere, care au conștiința responsabilității și a misiunii, care “ard ca o lumânare”
pentru a-i lumina pe alții, care se dăruiesc în totalitate, în mod dezinteresat.
Desfășurarea cu succes a evenimentului a constat în următoarele activități:
desfășurarea simpozionului propriu-zis, tipărirea Volumului omagial „Învăţătorul –
tradiţie şi continuitate”, vernisarea expoziţiilor de documente (cărţi, fotografii, reviste)
și desfășurarea de ateliere de lucru (Comunicare în limba română; Matematică și
explorarea mediului; Didactica disciplinelor din învăţământul preșcolar/şcolar; Istoria
învăţământului românesc; Dezvoltare personală; Oferte extracurriculare). La aceste
acțiuni au participat aproximativ 250 de persoane.
4. Asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia
romano - catolicilor “Dumitru Mărtinaş” din
Bacău pentru organizarea și desfăşurarea
proiectului “Clubul tânărului european”
Scopul proiectului este de a păstra și promova
valorile și identitatea comunităţii romano catolice
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din zona rurală a judeţului Bacău prin organizarea unei campanii de formare
educativă şi creare de evenimente.
În judeţul Bacău, comunitatea romano-catolică, cunoscută şi sub denumirea de
ceangăi, reprezintă o comunitate numeroasă, care, în mediul rural îşi păstrează
elementele identitare deși promovarea acestora este fie inexistentă, fie insuficientă.
Proiectul Asociaţiei romano-catolicilor “Dumitru Mărtinaş”, cu titlul “Clubul tânărului
european” îşi propune să realizeze o campanie de formare educativă şi dezvoltare
personală care constă în susţinerea a opt module de formare educativă (cultură
civică, cultură europeană, limba engleză, IT, cultură religioasă, artă fotografică,
dezbatere și argumentare) şi să organizeze concursuri de fotografie, de dezbatere și
argumentare şi o expoziţie de fotografie. Cele 8 module de formare reprezintă
suportul educaţional în vederea dezvoltării unor abilităţi precum: comunicare,
relaționare, capacitate de argumentare și dezbatere, imaginație și creativitate, au
beneficiat un număr de 160 de tineri din 4 sate băcăoane şi anume: Faraoani, Cleja,
Arini și Vladnic.
5. Continuarea Asocierii Judeţului Bacău cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal
Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului “Dezvoltarea şi
promovarea fotbalului ca activitate sportivă de masă în judeţul Bacău“.
Scopul proiectului a fost menţinerea unei bune stări de sănătate prin
practicarea fotbalului, socializare dintre tinerii practicanţi şi dotarea cu mingi de fotbal
pentru competiţie şi echipament personalizat pentru competiţie.
• Obiectivul general al proiectului a fost promovarea fotbalului ca mijloc de
interacţionare şi integrare socială în judeţul Bacău; prin mediatizarea
corespunzătoare a programului competiţional la nivel naţional, judeţean şi local,
atragerea unor personalităţi culturale, ştiinţifice sau sportive marcante la promovarea
programului.
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău este recunoscută de către Federaţia
Română de Fotbal ca fiind unica asociaţie împuternicită pentru organizarea
competiţiilor oficiale de fotbal, indiferent de eşalon, categorie sau vârstă, la nivelul
judeţului Bacău.Toate competiţiile şi acţiunile pe care le intreprinde AJF Bacău au ca
scop creşterea numărului de practicanţi ai acestui sport pe întreg teritoriul judeţului
Bacău, şi mai ales descoperirea, lansarea, pregătirea şi promovarea unor tineri
talentaţi, pentru a putea ajunge la fotbalul de performanţă.
Beneficiarii acestui proiect au fost 30 echipe de seniori si 40 echipe de juniori
din judeţul Bacău. Proiectul s-a desfăşurat în perioada martie - iunie 2014, şi a
constat în achiziţionarea de mingi de fotbal competiţie, pentru fiecare din cele 30 de
echipe de seniori şi 40 echipe de juniori participante în campionatul judeţean Bacău.
În total vor fi 310 bucăţi mingi fotbal competiţie, precum şi 552 seturi de echipamente
(1 set = tricou, şort, jambier) competiţie personalizate cu sigla «Consiliul Judeţean
Bacău» destinate celor 40 echipe de juniori.
6. Asocierea Consiliului Județean Bacău cu Asociația Conștiința Europeană în
vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului “Promovarea impactului
acțiunilor Consiliului Județean Bacău asupra populației județului”.
Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii la
fiecare șase luni. Activitățile principale au constat în: identificarea grupului ţintă,
stabilirea programului, aria de distribuţie a publicaţiei, achiziţionarea aparaturii
tehnice necesare derulării proiectului, documentare şi selecţia de materiale ce au fost
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incluse în publicaţie, publicarea materialelor şi întocmirea de raport tehnico-financiar
către finanțator.
Activitățile asocierii au fost inițiative, informative, cros-sectoriale (public-privat),
ce au generat efecte cu caracter analitic-științific (publicația de specialitate dedicată
actului administrativ la nivel județean), informarea societății civile şi dezvoltarea de
politici publice în domeniul administrației publice a judeţului Bacău. Lunar au apărut
publicații de 4 pagini, integral color, în tiraj de aproximativ 50.000 de exemplare,
reprezentând un mod practic de informare a cetățenilor vizavi de activitatea aleșilor
la nivel de județ. Pe lângă publicarea de analize ale hotărârilor Consiliului Județean
din luna în curs, publicația a conținut și cuvântul președintelui Consiliului Județean, al
unora dintre consilierii județeni precum și prezentarea proiectelor de anvergură
finalizate sau aflate în derulare sub egida Consiliului Județean.
De asemenea, au fost prezentate și dezbătute politicile administrative și
politicile publice ale autorităților județene, precum și activitatea comisiilor de
specialitate care funcționează în subordinea Consiliului Județean.
B. Contracte de parteneriat
1. Centrul de informare EUROPE DIRECT Bacău reprezentat prin
Universitatea din Bacău, administraţia publică locală, reprezentată prin Consiliul
Judeţean Bacău, Primăria Municipiului Bacău, Primăria oraşului Slănic-Moldova şi
sectorul non-guvernamental, reprezentat de Asociaţia Repere Bacău.
Activitatile derulate în cadrul Centrului de informare, pe parcursul anului 2014, au
fost următoarele:
I. Servicii de informare zilnice privind instituţiile, politicile şi domeniile de
acţiune ale Uniunii Europene offline (modul 1b)
1. 310 contacte personale, prin participarea la evenimente organizate interrelaţionat cu proiectul,
2. 77 de solicitări, prin telefon şi email, în domenii europene. Domeniile în care
au fost primite solicitările sunt: educaţie şi training, cultură, locuri de muncă,
drepturile cetăţenilor, fonduri europene (agircultură, pescuit, susținerea IMMurilor), media, strategia Europa 2020.
3. În cadrul evenimentelor prevăzute au fost informați 520 de participanți cu
privire la politicile și programele de formare și finanțare ale Uniunii Europene,
iar în cadrul evenimentelor ad-hoc au fost informate peste 150 de persoane. În
cadrul ambelor tipuri de evenimente au fost diseminate publicații tematice
europene, în regim gratuit, acestea fiind comandate de la Oficiul pentru
Publicații al Comunităților Europene (EU Bookshop) conform nevoilor de
informare identificate la nivelul grupurilor țintă.
4. 6 e-buletine de informare bilunar, transmise electronic la 128 de persoane din
baza de date a Centrului de Informare Europe Direct Bacău și accesate pe
site-ul centrului de 511 vizitatori diferiţi, într-un număr de 742 de sesiuni.
Adresa
unde
sunt
postate
buletinele
de
informare
este
www.europedirectbacau.ro/index.php/publicatii/e-buletin-de-informare.
5. 16 intervenții în presa locală şi judeţeană (TV și online).
II. Servicii de informare zilnice privind instituţiile, politicile şi domeniile de
acţiune ale Uniunii Europene online (modul 2: site web, prezenţă în reţele de
socializare)
Modul 2: site web
Site-ul Centrului de Informare Europe Direct Bacău are denumirea
www.europedirectbacau.ro. Statisticile au fost obţinute prin Google Analytics.
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Număr
sesiuni
Număr
vizitatori
noi

01

02

03

04

05

06

07

65

69

93

105

82

39

40

41

52

60

48

54

29

37

08

09

10

11

12

TOTAL

32

49

52

62

54

742

28

35

44

45

38

511

În total site-ul a fost accesat de 511 vizitatori diferiţi, într-un număr de 742 de sesiuni.
Prezenţa Centrului de Informare Europe Direct Bacău în 3 reţele de socializare și
anume : Facebook - Pagina Centrului poate fi accesată la adresa
https://www.facebook.com/EuropeDirectBacau
LinkedIn - Pagina Centrului poate fi accesată la adresa:
http://ro.linkedin.com/pub/europe-direct-bac%C4%83u/27/771/247
SlideShare - Pagina Centrului poate fi accesată la adresa
http://www.slideshare.net/manolachemadalina
III. Organizarea de activităţi de informare pe tematici specifice (modul 7b:
organizarea de evenimente pentru grupuri ţintă specifice
• Caravana de informare “Europa în viața mea: angajamente și
oportunități”
Obiective tematice: Evenimentul a promovat Anul European al Cetăţeniei
2013, continuat și în anul 2014, conceptul de cetățenie participativă şi a diseminat
drepturile şi obligaţiile derivate din statutul de cetăţean european.
Calendar: aprilie – noiembrie 2014
Obiective instrumentale: 1. Informarea cetăţenilor privind dreptul la liberă
circulaţie şi şedere pe teritoriul Uniunii Europene şi, în general, privind drepturile
garantate cetăţenilor Uniunii, inclusiv în situaţii transfrontaliere; 2. Informarea
cetăţenilor privind modul în care aceştia pot beneficia în mod concret de drepturile şi
politicile UE atunci când locuiesc într-un alt stat-membru; 3. promovarea cetăţeniei
participative, prin informarea cetăţenilor privind viitoarele Alegeri pentru Parlamentul
European.
Colaboratori: Centrul pentru Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Școala
Gimnazială din Luncani, Școala Gimnazială din Barați, Școala Gimnazială
„Alexandru Piru” din Mărgineni, Școala Gimnazială „Gheorghe Avramescu” din
Prăjești, Școala Gimnazială din Plopana, Școala Gimnazială din Ruseni-Răzeși,
Școala Gimnazială din Măgura, Școala Gimnazială din Letea Veche și Școala
Gimnazială din Holt.
Grup-ţintă: cadre didactice din mediul rural şi urban, ONG-uri din mediul rural
şi urban, părinţi, elevi, comunitatea academică, tineri implicaţi în voluntariat.
Rezultate: Informarea şi implicarea activă a 400 de persoane în activităţi cu
tematică europeană, benefice comunităţii și diseminarea de publicații tematice
europene, conform nevoilor de informare identificate la nivelul grupurilor țintă
(programe de e-twinning, programul Erasmus+, concursuri europene, platforme
online de învățare/predare/formare cu specific european, publicația „Să explorăm
Europe”, Ghidul politicilor europene – set de 5 publicații, Cum funcționează instituțiile
Uniunii Europene, Călătorind prin Europa).
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•

Şcoala de iarnă „Jurnalismul cetățenesc și Alegerile Europarlamentare
2014”

Obiective tematice: Evenimentul a avut drept obiectiv dobândirea de
cunoștințe privind toate drepturile derivate din statutul de cetățean european și
dezbaterea acestor drepturi inter-relaționat cu obligațiile derivate din același statut, în
contextul Alegerilor Europarlamentare 2014.
Calendar: 21 – 23 februarie 2014
Obiective instrumentale: Îmbinând jurnalismul cetățenesc și Alegerile
Europarlamentare, tematica evenimentului a îmbinat următoarele aspecte:
introducere în jurnalism – concepte cheie, ce este jurnalismul cetățenesc, modele de
jurnalism cetățenesc, are jurnalismul cetățenesc reguli?, cum se realizează un
materiale multimedia, media tradiționale, social media și jurnalismul cetățenesc, cum
folosim jurnalismul cetățenesc pentru o mai bună informare asupra alegerilor pentru
Parlamentul European, surse de informare privind Parlamentul European și procesul
electoral.
Colaboratori: Centrul pentru Jurnalism Independent Bucureşti
Grup-ţintă: tineri de la specializările comunicare şi relaţii publice, jurnalişti,
tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani (first time voters)
Rezultate: Informarea şi formarea a 30 de tineri, printr-o activitate de formare
şi dezvoltare profesională cu tematică europeană și diseminarea de publicații
tematice europene, conform nevoilor de informare identificate la nivelul grupurilor
țintă (Europa – Revistă informativă pentru tineri, Ghidul instituțiilor Uniunii Europene,
harta Călătorind prin Europa, Portalul European pentru Tineret, Portalul Eurodesk).
•

EU Teen Journalists – follow-up al școlii de iarnă

Obiective tematice: Evenimentul a avut drept obiectiv diseminarea de către
beneficiarii școlii de iarnă „Jurnalismul cetățenesc și Alegerile Europarlamentare
2014” a cunoștințelor acumulate, precum și informarea cu privire la oportunitățile de
studiu europene și internaționale pentru tinerii din Bacău.
Calendar: 10 – 12 iulie 2014
Obiective instrumentale: 1. informare privind jurnalismul cetățenesc; 2.
acumularea de cunoștințe privind old media și new media, în contextul social media;
3. canale de comunicare și instrumente de implicare în comunitatea locală; 4.
proceduri și reguli privind admiterea în instituții de învățământ din alte state
Colaboratori: Grup informal de tineri de la C.N.„Gheorghe Vrănceanu” din
Bacău.
Grup-ţintă: tineri aflați în clasele X - XII
Rezultate: Informare şi formarea a 30 de tineri, printr-o activitate de formare şi
dezvoltare profesională cu tematică europeană și diseminare de publicații tematice
europene (programul Erasmus+, inițiativa „Tineretul în mișcare”, Schema de Garanție
pentru Tineret), conform nevoilor de informare identificate la nivelul grupurilor țintă.
Prin procesul de înscriere la eveniment și de promovare a acestuia au fost expuși la
informație europeană 200 de tineri, atât prin pagina de Facebook, prin site și prin
contacte personale.
•

26 septembrie 2014 – Ziua Europeană a Limbilor

Obiective instrumentale: 1. informare privind diversitatea lingvistică; 2.
definirea multiculturalității în context european; 3. promovarea de simboluri identitare
europene, precum Capitale Culturale Europene, monumente istorice;
- 13 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2014
Colaboratori: Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău, Colegiul Național
„Vasile Alecsandri” din Bacău,
Grup-ţintă: tineri aflați în clasele V – XI, cadre didactice care predau limbi
străine (engleză, franceză, germană)
Rezultate: Implicarea a 60 de elevi în activități de informare, pe parcursul
cărora au fost expuși la informație europeană și diseminarea de publicații tematice
europene, conform nevoilor de informare ale grupurilor-țintă (publicația „Să
descoperim Europa”, „Europe and you”, „All you need is space” și harta Călătorind în
Europa.)
IV. Realizarea de materiale tipărite (modul 5a: materiale tipărite)
Album foto “Obiective turistice băcăuane și valoarea lor europeană” - 150
exemplare
Obiectiv tematic: Publicația a avut drept obiectiv comunicarea priorității
creștere favorabilă incluziunii, din cadrul Europa 2020, și rolul global al Uniunii prin
turism.
Format/tip: Formatul publicaţiei este unul de 22 cm x 26 cm, copertat, policrom
şi prezintă 100 de pagini. Interiorul cuprinde inserţii text, inserţii grafice şi fotografii
color şi/sau sepia.
Grup-ţintă: publicul larg, tinerii din mediul urban şi rural, profesori, jurnalişti,
angajaţi ai instituţiilor publice şi private din România şi din statele-membre UE.
2. Consiliul Judeţean Bacău a semnat în luna octombrie
acordul de parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău în vederea realizării obiectivelor aferente proiectului „Towards
100% RES rural communities” (Către comunităţi rurale care utilizează 100%
surse de energie regenerabilă)” pe teritoriul judeţului Bacău, proiect finanţat prin
programul Inteligent Energy Europe, număr contract IEE/11/014/SI2.616363/2012, în
care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău activează ca partener iar Consiliul
Judeţean Bacău în calitate de Coordonator Teritorial, conform Scrisorii de intenţie
înregistrate la C.J. Bacău cu nr. 273 din 12.01.2012.
Obiectivul colaborării îl constituie parteneriatul
celor doi în vederea promovării politicilor naţionale şi
europene în domeniul dezvoltarii durabile şi prevenirii
schimbărilor climatice prin dezvoltarea de acţiuni
comune şi sprijin reciproc acordat pentru activităţi şi
proiecte ce se derulează pe teritoriul judeţului Bacău
şi vizează atingerea obiectivelor stategice stabilite de
Uniunea Europeană pentru anul 2020.
Proiectul se adresează comunităţilor rurale
care doresc să îşi acopere necesarul de energie în întregime cu energie regenerabilă,
utilizînd tot potențialul disponibil al teritoriului lor și care doresc un nivel ridicat de
eficienţă energetică.
In cadrul acestui parteneriat, în anul curent, Consiliul Județean Bacău a participat la
urmatoarele acţiuni:
9 întâlnirile de lucru cu echipa de proiect din acdrul Universității „Vasile
Alecsandri” din Bacău;
9 premierea din cadrul competiției - Liga Campionilor Surselor Regenerabile de
Energie din România, ediția 2014
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Competiția inițiată în România în anul 2013 în cadrul proiectului „Către
comunități rurale ce utilizeză 100% energie regenerabilă (Towards 100 % RES rural
communities)” a fost deschisă tuturor comunităților, mari sau mici, fiind organizată în
patru divizii în funcție de numărul de locuitori: până la 5000 de locuitori, între 5000 și
20000 de locuitori, între 20000 și 100000 de locuitori și ultima divizie, peste 100000
de locuitori.
În afară de România, Liga Campionilor Surselor Regenerabile de Energie se
derulează în alte 10 țări, respectiv: Bulgaria, Republica Cehă , Italia, Franța
Germania, Austria, Belgia, Ungaria, Slovenia, Marea Britanie. Localitățile care au fost
premiate la nivelul țării noastre, în ordinea crescătoare a numărului de locuitori, au
fost următoarele: comuna Ciugud, orașul Zlatna, municipiul Alba Iulia și sectorul 1,
București.
Festivitatea organizată în Aula Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, a
stârnit interesul asistenței, reprezentanții municipalităților câștigătoare prezentând în
cuvântul lor realizările obținute și planurile de viitor în direcția exploatării surselor
regenerabile de energie. La eveniment au fost prezenți alături de reprezentanții
Consiliului Județean Bacău și reprezentanți ai municipalității Bacău, a primarilor din
cele 10 comune vizate în proiect din județul Bacău și a reprezentanților diferitelor
societăți comerciale din zonă.
IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
I. Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POR 2007 – 2013,
Consiliul Județean Bacău a depus proiecte pe următoarele axe prioritare:
1. Axa prioritara 2, domeniul de interventie 2.1- aplicaţie depusă pentru
reabilitarea şi modernizarea unor drumuri judeţene primare (drumuri judeţene ce fac
conexiuni la reţeaua drumurilor naţionale) şi anume:
• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km.1+68012+300 şi 14+300-28+050;
• Reabilitare şi modernizare DJ 207 D, Dămieneşti-Mîgla-Prăjeşti-Traian,
km.28+000-50+254;
• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, km.33+40044+758;
• Reabilitare şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, km.0+00012+116.
Aceste 4 obiective de investiţii au fost evaluate şi sunt trecute pe lista de
rezervă a Organismului Intermediar, în vederea finanţării.
2. Axa prioritară 5:
1. domeniul de interventie 5.1 – aplicație depusă pentru restaurarea și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și anume:
• Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural –
OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACAU
2.
•

domeniul de intervenție 5.2, aplicație depăsă pentru crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a
resurselor naturale și pentru creșterea calității serviciilor turistice și anume:
Complex de agrement turistic, de relaxare și sportiv în orașul Slănic Moldova,
județul Bacău
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II. Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POSCCE 2007 –
2013 Consiliul Județean Bacău a depus 2 proiecte în cadrul:
1. Axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea
eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de
soluţii de e-guvernare 1 şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este
necesar”, în cadrul apelului de proiect 3, următoarele aplicații:
 Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice în județul Bacău.
 Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de
e- administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în județul
Bacău – acesta fiind contractat la sfârșitul anului 2013 .
Proiecte finalizate
1. SCHI PARC Slănic Moldova
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Măsura 5.2.
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice;
 Durata de implementare: 28 luni (începând cu 14.12.2011, când s-a semnat
Contractul de finanţare);
 Obiectivul general – sprijinirea dezvoltării economice și sociale, într-o manieră
durabilă, echilibrată și eficientă, a județului Bacău și Regiunii Nord Est prin
realizarea unei infrastructuri turistice de agrement: domeniul schiabil în Slănic
Moldova;
 Obiectivele specifice ale proiectului vizează dezvoltarea (diversificarea),
valorificarea și promovarea potențialului natural al statiunii balneo-climatice
Slănic Moldova;
 Rezultate așteptate: Dezvoltarea domeniului schiabil Slănic Moldova se va
concretiza într-un ansamblu de servicii integrate, în structura căruia se
regăsesc următoarele servicii prin care se crează valoare adăugată, atât
economic, cât și social, respectiv:
o un serviciu de bază: pârtia de schi, respectiv oferirea posibilității de a
schia, acest serviciu fiind absolut nou pentru stațiunea Slănic Moldova
și pentru județul Bacău și care va conduce la creșterea și
diversificarea categoriilor de turiști atrași;
o un set de servicii necesare serviciului de bază: instalație de transport cu
cablu (telescaun), serviciu de salvamont, dotări și facilități pentru
protecția schiorilor;
o servicii adăugate: mașina de bătut zăpada, instalație de iluminat
nocturn, instalație de înzăpezire artificială, școală de schi, servicii de
închiriere echipamente specifice (ce se vor dezvolta ulterior și
independent de prezentul proiect), organizarea de competiții,
1

inclusiv servicii de e-administraţie, conform Legii 161/2003
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organizarea de jocuri sportive și distractive, organizarea unui festival al
zăpezii.
2. Îmbunătățirea dotării cu autospeciale de intervenție și salvare de la
înăltime a bazelor operaționale pentru situații de urgență în Regiunea
Nord-Est- COD SMIS 3612
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară
3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3. –
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă. Proiectul s-a desfășoară de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST (ADIE) a fost fondată la începutul anului 2008 de către
consiliile județene Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui pentru accesarea
fondurilor disponibile în cadrul POR 2007-2013, Axa 3, DMI 3.3. Regiunii de
Dezvoltare Nord-Est i-au fost alocate, în cadrul acestei Axe, aprox. 16,5 milioane
euro, pentru îmbunătățirea infrastructurii și capacității de intervenție în situații de
urgență la nivel prespitalicesc în vederea asigurării populației cu servicii de calitate.
Localizarea proiectelor : Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi,
Neamţ, Suceava, Vaslui).
 Perioada de implementare a proiectului a fost de 18 de luni de la
semnarea contractului de finanţare, februarie 2013 – august 2014 .
 Obiectivul general al proiectului, compatibil cu prevederile Ghidului
Solicitantului de finanţare în cadrul Axei 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 al
POR 2007-2013, a fost crearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu servicii
de calitate, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţă publică şi
asistenţă medicală în situaţii de urgenţă.
 Localităţile unde vor fi staţionate echipamentele care au fost
achizitionate sunt:
o judeţul Iaşi: Iaşi, Paşcani, Târgu Frumos;
o judeţul Bacău: Bacău, Moineşti, Oneşti;
o judeţul Botoşani: Botoşani, Dorohoi, Săveni, Ştefăneşti, Truşeşti;
o judeţul Neamţ: Piatra Neamţ, Poiana Teiului, Roman, Târgu Neamţ;
o judeţul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi, Suceava,
Vatra Dornei;
o judeţul Vaslui: Bârlad, Huşi, Vaslui.
 Grupul ţintă - Populaţia din Regiunea NE aflată în raza de acţiune a
bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă.
 Beneficiari direcţi:
o 6 inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă (Inspectoratul pentru
situaţii de urgenţă “Maior C-tin Ene” Bacău);
o angajaţii sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă
prespitalicească şi intervenţie la incidente majore.
 Beneficiari indirecţi : toţi cei aprox. 3,5 milioane de locuitori ai Regiunii
NE.
 Echipamentele ce au revenit judeţului Bacău, în cadrul proiectului :
o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime - 1 buc
Proiecte contractate şi aflate în stadiul de implementare
1.

Reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului de specialitate (Corp A) al
Spitalului Județean de Urgență Bacău
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Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară
3- Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.1– Reabilitarea /
modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;
 Durata de implementare: 24 luni (începând cu 21.11.2012, când s-a
semnat Contractul de finanţare, s-a prelungit cu încă 6 luni prin act adiţional –
21.05.2015);
 Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității
infrastructurii serviciilor de asistență medicală pentru asigurarea unui acces egal al
cetăţenilor județului Bacău la serviciile de sănătate de tip ambulatoriu.
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reabilitarea și modernizarea
Ambulatoriului Integrat de Specialitate Adulți (Corp A) al Spitalului Județean de
Urgență Bacău prin:
o
Realizare termosistem izolație pentru Ambulatoriul Integrat de
Specialitate Adulți (Corp A): parter, etaj 1 si etaj 2 și schimbarea tâmplăriei pentru
toate nivelurile;
o
Reconversie și recompartimentare funcțională și modernizare demisol,
parter și etaj 1 pentru spațiile interioare;
o
Realizarea la nivelul parterului a unor spații sociale pentru servicii
publice nemedicale prin modernizarea curților interioare existente;
o
Dotarea pentru asigurarea accesului egal la serviciile medicale de tip
ambulatoriu al persoanelor cu dizabilități fizice, cu elevator (pentru acces în clădire)
și lift (acces etaj 1).
2. Dezvoltarea infrastructurii hardware si software pentru oferirea de servicii
de e-administraţie inclusiv gestionarea registrului agricol în format
electronic în județul Bacău, cod SMIS 48412
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității
Economice 2007-2013, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi
creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea
implementării de soluţii de e-guvernare2 şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo
unde este necesar;
 Durata de implementare: 18 luni (începând cu 03.12.2013, când s-a semnat
Contractul de finanţare);
 Obiectivul general –achizitionarea unui sistem informatic destinat gestiunii
Registrului Agricol in format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de
dezvoltare şi implementarea soluţiilor software
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt de a pune la dispoziţie serviciile
administrative prin mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi
mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică. Beneficiile utilizatorilor
pot fi exprimate succint prin oferirea unui acces facil la serviciile administraţiei
publice;
 Grupul țintă: 15 UAT-uri din judeţul Bacău: Bacău, Cleja, Colonești,
Coțofănești, Dealu Morii, Faraoani, Găiceana, Motoșeni, Nicolae Bălcescu,
Orbeni, Pâncești, Podu Turcului, Sascut, Tamași, Ungureni, Valea Seacă.
 Rezultate așteptate:
o O bază de date comună privind evidența în domeniul agricol, utilă
în emiterea HCL sau HCJ, în emiterea titlurilor de proprietate, în
2

inclusiv servicii de e-administraţie, conform Legii 161/2003
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evitarea litigiilor/ a proceselor civile cauzate de lipsa de date
corelate între instituții
o Obținerea unei evidențe unitare a Registrului Agricol, gestionată în
format electronic
3. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice în judeţul
Bacău, cod SMIS 48356
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creșterea
Competitivității Economice 2007-2013, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare 3 şi asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar;
 Durata de implementare: 18 luni (începând cu 24.01.2014, când s-a
semnat Contractul de finanţare);
 Obiectivul general –achiziţionarea unui sistem informatic destinat
gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea
serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt de a pune la dispoziţie
serviciile administrative prin mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni
şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică. Beneficiile utilizatorilor
pot fi exprimate succint prin oferirea unui acces facil la serviciile administraţiei
publice;
 Grupul țintă: 15 UAT-uri din jud. Bacău : Comuna Balcani, Comuna
Bereşti-Bistriţa, Comuna Buhoci, Oraşul Dărmăneşti, Comuna Letea Veche,
Comuna Măgireşti, Comuna Măgura, Comuna Mărgineni, Municipiul Moineşti,
Comuna Negri, Comuna Poduri, Comuna Sărata, Comuna Săuceşti, Oraşul
Slănic Moldova, Comuna Traian.
 Rezultate așteptate:
o O bază de date comună privind evidența în domeniul agricol, utilă
în emiterea HCL sau HCJ, în emiterea titlurilor de proprietate, în
evitarea litigiilor/a proceselor civile cauzate de lipsa de date
corelate între instituții;
o Obținerea unei evidențe unitare a Registrului Agricol, gestionată în
format electronic
4. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural –
OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACAU
Proiect finanţat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa
prioritară 5-Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul mjor de
intervenție 5.1-Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
 Durata de implementare: 15 luni (incepand 30.09.2014, când s-a
semnat Contractul de finanţare);
 Obiectivul general – în sprijinirea dezvoltării economice și sociale, într-o
manieră durabilă, echilibrată și eficientă, a județului Bacău și a Regiunii Nord
Est prin dezvoltarea/diversificarea/valorificarea/promovarea potențialului turistic

3

inclusiv servicii de e-administraţie, conform Legii 161/2003
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în Bacău și creșterea adresabilității acestuia unei categorii de consumatori
orientate către turismul cultural, istoric, științific și tehnico-aplicativ.
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt :
o Creșterea eficienței tehnice- utilizarea adecvată a resurselor prin
eliminarea risipei. Astfel, îmbunătățirea tehnică a structurii
Observatorului existent trebuie să conducă la scăderea costurilor
pentru serviciile furnizate;
o Adecvarea serviciilor oferite la așteptătile 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;
o Creșterea accesibilității- prin distribuția resurselor în sistemul public
centrată pe cei care sunt interesați de aceste servicii (acces prin
internet, acces persoane cu dizabilități).
 Grupul țintă : Autoritatea publică locală din municipiul Bacău care
este şi aplicantul acestui proiect;
o Locuitorii judeţului Bacău, fără limită de vârstă, care vor fi informaţi
despre această iniţiativă prin intermediul materialelor promoţionale:
pliante, broşuri, portal web, a informaţiilor de presă;
o Potenţialii turişti români şi străini care doresc să viziteze judeţul
Bacău şi care vor avea posibilitatea de a se recrea şi de a cunoaşte
un nou domeniu, cel al astronomiei
 Rezultate așteptate:
o achiziția reactualizării DALI+conexe+PTH+conexe;
o Reviziurea documentației tehnico-economice realizate de prestator,
cf. Ghidului Solicitantului pentru Domeniul de intervenție 5.1;
o organizare echipă multidisciplinară și achiziția activității de
consultanță în vederea implementării proiectului;
o desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform OUG
34/2006 cu modificările și completările ulterioare
5. Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de
urgență în condiții de iarnă, cod SMIS 48572
Proiect finanţat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară
3 – “Îmbunătățirea infrastructurii sociale“, Domeniul Major de Intervenție 3.3. “Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în
situații de urgență”
 Durata de implementare: 18 luni (începând cu 04.06.2014, când s-a
semnat Contractul de finanţare);
 Obiectivul general –crearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu
servicii de calitate, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţă
publică în situaţii de urgenţă.
 Obiectivele specifice îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de
urgenţă la nivelul Regiunii Nord-Est, prin reducerea timpului de intervenţie pentru
acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă
şi a primului ajutor calificat;achiziţionarea de echipamente specifice pentru
facilitarea intervenţiilor integrate în caz de înzăpeziri masive, cât şi pentru
îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente; eficientizarea interoperabilităţii la
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nivel local, zonal şi regional printr-un management integrat al serviciilor de
urgenţă profesioniste
 Grupul țintă: județele din Regiunea Nord Est
 Rezultate așteptate: 24 contracte de comodat încheiate între
proprietarul echipamentelor (ADI EURONEST) şi utilizatorii finali (Inspectoratele
Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă); Timpul mediu de răspuns al unităţilor de
intervenţie în situaţii de urgenţă - 19`.
Finanţarea nerambursabilă de proiecte sociale,
culturale şi sportive din bugetul Consiliul
Judeţean Bacău alocată pentru activităţi
nonprofit de interes judeţean
Prin intermediul Legii nr. 350/2005,
administraţiile publice locale au posibilitatea de a
acorda
din
bugetul
propriu
finanţări
nerambursabile persoanelor fizice / juridice fără
scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite
conform legii, precum şi cultelor religioase recunoscute conform legii.
În acest sens, conform principiilor cadrului general şi procedurii pentru
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, Consiliul
Judeţean Bacău a finanţat 34 de proiecte sociale, sportive şi culturale următorilor
beneficiari:
Lista proiectelor selectate
Domeniul: SPORTIV – aprobat 150.000 lei
1. CS Bronx Powerlifting Club Bacău - Împreuna devenim campioni! – Suma
aprobată 15.000 lei
2. Clubul Sportiv “Green Club” Bacău - Organizarea unei competiții sportive de
fotbal intercomunale pentru tinerii din județul Bacău “Cupa Green Club” în cadrul
Bazei Sportive “ Green Club” Bacău, august 2014 – Suma aprobată 20.000 lei
3. Asociația club sportiv X-cape, Bacău - A II-a etapa europeană de enduro 2014 –
Suma aprobată 35.000 lei
4. Asociatia Club Golden Boys - Practicarea și dezvoltarea fotbalului amator și a
minifotbalului ca sport de masă în județul Bacău – Suma aprobată 15.000 lei
5. Asociația sportivă “Aqua Suport“ - Promovarea tinerelor talente – Suma aprobată
25.000 lei
6. Asociația club sportiv Arena 2011 Bacău - Încurajarea mișcării în rândul copiilor și
tinerilor, descoperirea de talente și promovarea lor la nivel județean, național și
internațional. – Suma aprobată 10.000 lei
7. Club Sportiv Dinamic Euroteam Onesti - Handbalul-punte între generații – Suma
aprobată 10.000 lei
8. Asociația club sportiv “Viva Activ” - Tinere Speranțe ale Asociației Club Sportiv
“Viva Activ” – Suma aprobată 10.000 lei
9. Asociația clubul sportiv Lupte Bacău - Performanța în lupte, o perspectivă pentru
copiii din mediul rural – Suma aprobată 10.000 lei
Domeniul : CULTURAL – aprobat 200.000 lei
10. PFA Dalban Grigore - Nu uita lumea uitată (Vechiul Bacău, credința și natura) –
Suma aprobată 7.000 lei
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11. Asociația Culturală ”Ecoul Din Vale” - Cunoașterea,valorificarea și promovarea
patrimoniului cultural material tradițional al județului Bacău prin organizarea în
comina Faraoani a festivalului ”Flori de zimbru” ed.I – Suma aprobată 5.000 lei
12. Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Neuromotor Bacău - Festivalul Național
de Muzică Ușoară pentru copii ”Steaua Printre Stele”, ed.a III-a – Suma aprobată
20.000 lei
13. Asociația Culturală ”Nume Noi” Bacău - Zilele muzicii instrumentale ”Saxofonul
Romantic” Bacău, ed.a III-a – Suma aprobată 20.000 lei
14. Asociația de Prietenie Romano-Franceză, Izvorul Berheciului-St-Leu-La-Foret Școala de vară de arte plastice ”Împreună cu George Apostu la el acasă”,
Stănișești 2014, ed.a III-a – Suma aprobată 14.000 lei
15. Asociația Culturală ”Armonie și Culoare” - “Sărbătoarea Artelor Moderne”, ed.IIIa – Suma aprobată 10.000 lei
16. Asociația Școala de Pian Dragoș Lungu Bacău - Festivalul Național pentru
Tineri ”Folcloru-i din străbuni”, ed.I – Suma aprobată 10.000 lei
17. Asociația ”Privighetorile Zeletinului” - “Sunt Român, Reprezint România!” – Suma
aprobata 20.000 lei
18. Asociația ”Colegiul Tehnic Dumitru Mageron Bacău” - Satul Bacăului-Tradiții.
Secularitate. Continuitate – Suma aprobată 10.000 lei
19. Filiala Județeană Bacău ”Asociația Nevăzătorilor” “Muzica balsamul
sufletului” – Suma aprobată 14.000 lei
20. Fundația Culturală ”Georgeta și Mircea Cancicov - Festivalul-concurs
Internațional de Creatie Literară ”Avangarda XXII”, ed.a XIII-a Bacău-Tescani –
Suma aprobată 20.000 lei
21. Asociația ”Comunico” - Film documentar ”Bacău, Trecutul Prezent-2” – Suma
aprobată 10.000 lei
22. Fundația teatrală Neghiniță - “Festivalul Național de Teatru, Muzica și Dans
Neghiniță”, ed.a VI-a – Suma aprobată 30.000 lei
23. Asociația ”Despărțământul Astra” Vasile Alecsandri Bacău - “Portul, Muzica și
Dansul ne reprezintă pe noi” – Suma aprobată 10.000 lei
Domeniul: SOCIAL – aprobat 150.000 lei
24. Fundația ”Victorine Le Dieu” - “Vara, Soare, Bucurie” – Suma aprobată 15.000 lei
25. Asociația Lumina Comănești - “Terapia cu cai, o joaca serioasă pentru copiii cu
probleme” – Suma aprobată 17.000 lei
26. Asociația de Asistență socială și Educație – AsAe - “Start Spre Viitor” – Suma
aprobată 13.000 lei
27. Asociația Trust Orfelinat Ungureni - “Lecția de Comunicare” – Suma aprobată
14.000 lei
28. Fundația “Sfântul Ioan Bosco” Bacău - Centrul privind dezvoltarea Deprinderilor
de Viață Independentă ”Don Bosco” – Suma aprobată 12.000 lei
29. Congregația Surorilor Providenței “Sf.Luigi Scosoppi” - “Nemo și Perla
Albastră” – Suma aprobată 10.000 lei
30. Fundația pentru Educație, Dezvoltare și Sprijin Comunitar ”C-tin Brâncoveanu” “Armonie Pentru Trup și Suflet” – Suma aprobata 14.000 lei
31. Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Neuromotor Bacău - “RecuperareReintegrare-Dezvoltare Personală” – Suma aprobată 20.000 lei
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32. Asociația Sprijin Pentru Părinți - “Învat, Mă Joc, Comunic” – Suma aprobată
15.000 lei
33. Asociația Pentru Promovarea Dezvoltării Personale - “Sănătate și Tinerețe” –
Suma aprobată 10.000 lei
34. Fundația Sf. Ioan Calabria - Centrul de zi pentru copii ”Sf.Ioan Calabria” – Suma
aprobată 10.000 lei
Ca urmare a implementării proiectelor mai sus amintite, s-a rambursat o sumă
totală de 461.646,67 lei, din care, pentru proiectele din domeniul:
Sportiv – 141.518,58 lei,
Cultural – 184. 283,21 lei
Social – 137.844,88 lei
Alte activităţi
Proiectul “Toamnă Bacoviană”, ediţia a IV – a
Scopul proiectului inițiat de Consiliul Județean Bacău cu titlul: “Toamnă
Bacoviană”, ediţia a IV –a, constă în reunirea atât a oamenilor de cultură, scriitori din
ţară şi străinătate, membrii Academiei Române, profesori universitari, actorilor,
muzicienilor şi criticilor de artă cât şi a tinerelor talente literare şi artistice din judeţul
Bacău, în vederea prezentării operei marelui scriitor George Bacovia.
Manifestările, care au avut loc în perioada 8-11 octombrie 2014, constituie un
cadru generos de afirmare şi diseminare, reunind, în multitudinea acţiunilor
cultural-artistice propuse, scriitori, editori, actori, muzicieni și totodată reunind
redactori de reviste culturale și foști redactori ai revistei Ateneu în scopul de a pune
la dispoziţia publicului larg, opera marelui liric băcăuan, precum şi creaţiile literare şi
artistice inspirate de scrierile acestuia și care au reamintit despre importanța
publicației Ateneu pentru viața cultural-artistică din spațiul băcăuan.
Ţinuta de excepţie şi tonul acestei ediţii au fost asigurate atât de Salonul Cărţii
“Bacoviana”, care a adus în faţa publicului cele mai valoroase şi noi apariţii editoriale
din domeniul poeziei, prozei, teatrului, eseului şi criticii literare cât şi de itinerariile
scriitorilor pe la obiectivele culturale, licee şi colegiile băcăuane. La acestea s-au
adăugat spectacolele literare şi muzicale, masa rotundă cu tema „Bacovia şi lumea
contemporană”, colocviul dedicat semicentenarului Revistei Ateneu - „Ateneul ieri și
astăzi”, prezentări de lucrări şi dezbateri pe tema ”George Bacovia în conştiinţa
contemporanilor săi”, gala de decernarea a premiilor printre care Premiul naţional
George Bacovia, Premiul de excelenţă şi de exegeză şi premii dedicate tinerilor
debutanţi cu cele mai bune lucrări, Premiul “Opera Omnia” al Revistei Ateneu 50 şi
alte premii dedicate de Revista Ateneu, tipărirea ediţiei volumului „Toamnă
Bacoviană, ed. a IV-a”, care oglindeşte întreaga desfăşurare a evenimentului.

2. Direcţia resurse umane, management
Activităţi privind managementul resurselor umane
În anul 2014, 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
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statul de funcţii la Consiliul Judeţean şi unităţile subordonate cu actualizarea fişelor
posturilor cuprinzând obligaţiile, competenţele şi răspunderile personalului.
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean şi pentru instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului
Judeţean Bacău s-a făcut cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 18/2014, cu încadrarea în numărul maxim
de posturi pentru unitatea administrativ-teritorială a judeţului Bacău şi ţinând cont de
prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora în anul 2014,
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 cu salariile în bani 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 2013. 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 2014 s-a administrat şi actualizat baza de date a funcţiilor publice şi
funcţionarilor publici din aparatul de specialitate în formatul standard stabilit de
Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici.
Instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean, precum si la
solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, în cursul anului 2014 s-a
acordat asistenţă de specialitate în problemele privind gestionarea resurselor umane.
Pentru realizarea prevederilor legale care reglementează activităţile publice,
au fost fundamentate hotărâri şi dispoziţii, precum şi activităţi realizate de Consiliul
Judeţean împreună cu instituţii publice aflate sub autoritatea sa, asociaţii şi alte
unităţi cu activităţi de interes public la care consiliile judeţene au atribuţii prevăzute
de lege.
S-au efectuat prognoze cu privire la ocuparea funcţiilor publice în cadrul
instituţiei prin aprobarea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru anul
2015 cu avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 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”; 6 servicii publice de interes judeţean:
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Public Judeţean de Drumuri, Camera Agricola
Judeţeana Bacău, Serviciul Public pentru Protecţia Plantelor, Serviciul Public
Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont.
În prezent, judeţul 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
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şi S.C. Centrul de Afaceri Expoziţional S.A. Bacău. De asemenea, sub autoritatea
administraţiei publice judeţene îşi desfăşoară 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 şi 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 Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
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 Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bacău privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la
aceste instituţii publice de cultură;
- 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;
- a fost elaborată Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind
premierea pentru performanţe deosebite în domeniul sportiv la nivel naţional şi
internaţional unor membri ai Clubului Sportiv „Phi Hau” Bacău;
- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind conferirea
titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” doamnei Letiţia Oprişan, artist
plastic.
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.
În domeniul asigurării ordinii publice:
- au fost elaborate Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind modificarea
componenţei şi validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016;
- a fost asigurat secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău
(ATOP), prin organizarea celor 4 şedinţe ordinare trimestriale şi a celor 12 şedinţe
lunare pe comisii de lucru ATOP, potrivit legii;
- au fost prezentate, în cadrul şedinţelor Consiliului judeţean, informările
trimestriale asupra eficienţei serviciului poliţienesc, precum şi a nivelului de asigurare
a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
- a fost elaborat şi prezentat, în plenul Consiliului judeţean, raportul anual
asupra eficienţei activităţii poliţiei;
- a fost elaborat şi prezentat, în plenul Consiliului judeţean, Planul Strategic
cuprinzând principalele obiective de acţiune ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bacău şi indicatorii de performanta minimali pentru anul 2014.
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În domeniul relaţiilor cu presa şi a promovării imaginii judeţului Bacău:
- Organizarea unui număr de 3 conferințe de presă
- Redactarea unui număr de 10 comunicate de presă, în acord cu
evenimentele care au impus acest fapt
- Răspunsuri la solicitările presei (altele decât cele aferente Legii nr. 544),
săptămânal și ori de câte ori a fost necesar
- Implicarea activă în proiectul ”Toamna bacoviană”, din perioada 8-11 oct.
2014
- Elaborarea discursurilor și a materialelor de comunicare pe diverse teme, la
cererea conducerii
Colaborarea cu toate departamentele Consiliului Județean Bacău pentru
implementarea strategiei de comunicare intrainstituțională
Colaborarea cu instituții din administrația publică locală și cu organisme din
mediul non-guvernamental în cadrul strategiei de comunicare interinstituțională.

3. Structura arhitect şef
Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism
Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 350/2001 şi Legea
nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, structura de specialitate în
domeniul amenăjarii teritoriului şi urbanismului condusă de Arhitectul Şef al Judeţului
a coordonat activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean şi
a gestionat procedura autorizării executării lucrărilor de construcţii, prin desfaşurarea
următoarelor activităţi principale:
a) Activităţi specifice privind avizarea şi autorizarea executării lucrărilor de
construcţii
- Emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/ desfiinţare şi
eliberarea avizelor structurii de specialitate, într-un cuantum numeric şi valoric de:
 455 certificate de urbanism – pentru emiterea cărora s-au încasat
11213,64 lei;
 216 autorizaţii de construire/desfiinţare – pentru emiterea cărora s-au
încasat 412.346,00 lei;
 545 avize ale structurii de specialitate – pentru emiterea cărora s-au
încasat 9.810,00 lei;
TOTAL: 433.369,64 lei
- Prelungirea valabilităţii unui număr de 50 de certificate de urbanism şi 15
autorizaţii de construire în cuantum valoric de 215110.27 lei;
- Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de
lege pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/
desfiinţare, verificarea documentaţiilor depuse şi returnarea acestora în situaţia în
care se constată ca sunt incomplete, cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a
deficienţelor constatate;
- Informarea publicului interesat, 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 2014, respectiv Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
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ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii;
- Pregătirea documentaţiilor complete, depuse în vederea analizării,
redactarea actelor de autoritate pentru care documentaţiile respectă prevederile
legale, semnarea, înregistrarea şi înaintarea acestora solicitanţilor;
- Determinarea valorii timbrului arhitecturii pentru fiecare investiţie pentru care
se solicită autorizaţia de construire şi întocmirea documentelor necesare virării lunare
a taxelor în contul unităţilor beneficiare, respectiv Uniunea Arhitecţilor din România şi
Ordinul Arhitecţilor din România, conform opţiunii autorului dreptului de autor sau
moştenitorilor acestuia, dupa caz;
- Întocmirea lunară şi semestrială a situaţiei actelor de autoritate emise şi
transmiterea acesteia Inspectoratului de Stat în Construcţii al judeţului Bacău şi
Direcţiei Judeţene de Statistică, precum şi asigurarea caracterului public, în
conformitate cu prevederile legii;
- Reactualizarea băncii de date cuprinzând documentaţiile aferente
certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum şi valorificarea conţinutului
acesteia prin eliberarea de copii după documentele existente, la solicitarea
persoanelor fizice şi juridice interesate;
- Regularizarea unui număr de 55 autorizaţii de construire eliberate de
Consiliul Judeţean Bacău pentru care s-a încasat suma de 355.953,53 lei;
- Verificarea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor
de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei
în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor,
realizarea acţiunilor de îndrumare şi control a activităţii autorităţilor locale şi
rezolvarea scrisorilor şi reclamaţiilor adresate Consiliului Judeţean prin efectuarea
deplasării şi cercetării în teren;
- Participare în comisia de recepţie a lucrărilor care au fost autorizate de către
Consiliul Judeţean Bacău;
- Încheierea protocoalelor cu autorităţile administraţiei publice locale care nu
au persoane responsabile cu urbanismul şi amenajarea teritoriului, pentru emiterea
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean
Bacău, precum şi a contractelor de parteneriat tehnic cu autorităţile administraţiei
publice locale care nu dispun de structuri/compartimente de specialitate, pentru
acordarea asistenţei tehnice din partea structurii de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Bacău;
- Eliberarea de copii după documentele existente în arhiva tehnică,
contravaloarea serviciilor prestate fiind în cuantum valoric de 5115 lei.
b)

Activităţi specifice privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
- Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de
lege pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, verificarea documentaţiilor depuse şi returnarea acestora în situaţia în
care se constată că sunt incomplete, cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a
deficienţelor constatate;
- Verificarea, prezentarea şi analizarea în plenul Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a unui număr de 17 documentaţii de urbanism,
avizate în 4 (patru) şedinţe, şi anume:
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 1 Plan Urbanistic General – comuna Racaciuni
 13 Planuri Urbanistice Zonale – pentru care s-au încasat 234,00 lei;
 1 Plan Urbanistic de Detaliu pentru care s-a încasat 18,00 lei;
 1Regulament local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului;
 1 Regulament local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea
mijloacelor de publicitate
 1 documentaţie în lucru;
- 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 Registrului Urbaniştilor din România;
- Participarea la întâlnirile de lucru ale Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de judeţe,
organizate sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice;
- Participarea la intâlnirile de lucru ale Ordinului Arhitecţilor.
C) Activităţi specifice privind cadastru şi banca de date urbane
- Asigurarea activitaţii de preluare/ predare a unor bunuri în/ din patrimoniul
judeţului;
- Asigurarea activităţii de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul judeţului;
- Întocmirea de referate şi recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi
planurilor de situaţie pentru imobile aparţinând domeniului public şi privat al Judetului,
pentru înscrierea în cartea funciară a unor imobile aparţinând domeniului public şi
privat al judeţului,
- Desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea
stării tehnice/ casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public şi privat al judeţului;
- Verificarea, restituirea pentru completare, recepţia şi/sau avizarea
documentaţiilor pe baza cărora urmează să se elibereze certificatul de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale
cu capital de stat, solicitate în temeiul H.G. nr. 834/1991 de către S.N.P. Petrom S.A.;
- Asigurarea asistenţei tehnice privind vânzarea - cumpărarea de terenuri din
domeniul privat al autorităţilor publice locale, concesionări, închirieri de terenuri şi/
sau spaţii comerciale sau productive, la solicitarea autorităţilor publice locale;
- Participarea în comisia de recepţie a lucrării Sistem informaţional specific
domeniului imobiliar edilitar şi a băncii de date urbane pentru municipiul Moineşti;
- Participarea în comisia constituită conform Legii 10/2001.
d) Activităţi determinate de îndeplinirea unor atribuţii specifice:
- Îndeplinirea atribuţiilor care revin în temeiul H.G. nr. 585/2002 pentru
aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România,
de către responsabilul cu gestionarea documentelor clasificate în Structura de
securitate înfiinţată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr.
65/01.04.2009, respectiv întocmirea Programului de Prevenire a Scurgerii de
Informaţii clasificate şi listelor cu lucrările existente şi nominalizate ca fiind “secrete
de serviciu” şi a salariaţilor care au acces la aceste documente în baza autorizaţiilor
de acces la informaţiile clasificate ca “secrete de serviciu”;
- Asigurarea secretariatului comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în
vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local;
- Inventarierea lucrărilor publice şi construcţiilor autorizate în judeţul Bacău,
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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
cuprinzand lucrarile publice şi construcţiile;
- Desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea
stării tehnice/ casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public al judeţului;
- Participarea în comisiile de delimitare a unităţilor administrativ teritoriale ale
judeţului;
- Întocmirea notelor de fundamentare şi referatelor pentru programul anual de
achiziţii;
- Întocmirea schiţelor anexe ale hotărârilor consiliului judeţean
- Colaborarea cu celelalte direcţii ale Consiliului Judeţean Bacău, cu toate
instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Bacău, cu instituţiile publice
deconcentrate, cu Instituţia Prefectului, cu toate unităţile administrativ teritoriale ale
Judeţului Bacău, cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, instituţii ale
administraţiei centrale, Ordinul Arhitecţilor din România, Uniunea Arhitecţilor,
Registrul Urbaniştilor din România
- Verificarea şi soluţionarea scrisorilor şi a petiţiilor transmise de persoane
fizice, persoane juridice, cabinete de avocatură, etc;
- Participarea la cursuri de perfecţionare,
- Întâlnirea periodică a personalului cu atribuţii în domeniul amenajării
teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiilor publice locale.

4. Direcţia tehnic-investiţii şi lucrări publice
Activităţile desfăşurate în cursul anului 2014 în cadrul Direcţiei Tehnic Investiţii şi Lucrări Publice au urmărit asigurarea transpunerii strategiilor și politicilor
de dezvoltare economico-socială a județului prin fundamentarea, implementarea,
gestionarea și monitorizarea programelor de lucrări și investiții publice 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.
A.
Gestionarea, din punct de vedere tehnic, a programelor de lucrări
și investiții publice ale bugetului propriu al Consiliului județean
•
Gestionarea execuției lucrărilor la “Catedrala Ortodoxă “Înălțarea Domnului”
Bacău”
- valoarea contractată a lucrărilor:
50.489,238 mii lei
- realizări la 31.12.2014:
42.522,089 mii lei,
din care, în anul 2014:
1.943,384 mii lei,
fiind finalizate închiderile exterioare cu tâmplărie (cu excepția ușilor principale de
acces în catedrală), tencuielile interioare, pardoselile interioare în zona corului, a
celor două galerii laterale de la cota +25,0 m și a celor două amvoane; de asemenea,
în cursul anului 2015 s-a finalizat și s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului județean
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nr. 148/20.10.2014, proiectul pentru amenajare acces demisol și s-a obținut
autorizația de construire pentru execuția acestor lucrări.
•
La investiția menționată anterior, se adaugă lucrările de instalații interioare și
exterioare aferente Catedralei:
- valoarea contractată a lucrărilor:
3.068,515 mii lei
- realizat pâna la 31.12.2014:
1.710,741 mii lei
din care, în anul 2014:
198,872 mii lei,
reprezentând lucrări de instalații (electrice, sanitare, termice) interioare și exterioare,
instalația de degivrare - executate în corelare cu lucrările de construcții la clădirea
catedralei.

• Derularea, prin SC CRAB SA Bacău, a proiectului de investiții Măsura ISPA
2005 RO P PA 001-2 “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Bacău”, al cărui scop îl constituie îndeplinirea angajamentelor asumate de
România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană în domeniul protecției
mediului – respectiv apă/apă uzată, precum și pregătirea aplicației pentru accesarea
fondurilor europene – Fondul de Coeziune – pentru etapa I de implementare.
Obiectul Master Planului îl constituie stabilirea necesarului de investiții în domeniul
apei/apei uzate, prioritizarea investițiilor și estimarea costurilor, pe etape de
implementare, pentru o perioada de 30 de ani.
Etapele de implementare sunt:
I
2008-2015
II
2016-2018
III
2019-2037
Lucrările au fost demarate în anul 2012.
Aplicația de Finanțare a fost aprobată de către Ministerul Mediului și Pădurilor
în data de 23 august 2011, în baza Deciziei de aprobare a Comisiei Europene nr.C
(2011)5845 din 09.08.2011.
Valoarea totală a investițiilor:
118 000,000 mii Euro
din care, Contribuția CJ:
86,762 mii Euro (fără TVA)
(aferentă investițiilor la Stația de tratare Cărăboaia)
În cursul anului 2014:
- s-au efectuat plăți în valoare de 12,410 mii Euro pentru servicii de asistență
tehnică si lucrari;
- s-a contribuit prin activitatea desfășurată, la îndeplinirea următoarelor
obiective:
a) începerea lucrărilor în 2014 pentru următoarele contracte:
CL 3 – Extindere infrastructură de canalizare în Bacău și Tg. Ocna;
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CL 4 – Extindere infrastructură rețele alimentare cu apă Buhuși și Moinești;
extindere infrastructură canalizare în Dărmănești;
CL 6 – Reabilitare staţie de epurare ape uzate, Moineşti-Nord, Construcţie
Staţie de Epurare ape uzate, Moineşti Sud, Construcţie staţie de epurare ape uzate
Buhuşi
CL 7 – construcție stații de epurare ape uzate în Dărmănești și Tg. Ocna,
acestea urmând a fi semnate la începutul anului 2014.
b) continuarea lucrărilor demarate în 2012-2013 pentru următoarele
contracte:
CL1 – Stație de epurare ape uzate Bacău;
CL 2 – Extinderea infrastructurii de canalizare în orașele Buhuși și Moinești;
CL 5 – Reabilitare stație tratare apă Cărăboaia.

• Prin Hotărârea nr.137/01.09.2014, Consiliul județean a aprobat Lista de
investiții prioritare în sectorul apă și apă uzată din județul Bacău, aferentă perioadei
2014 – 2020, finanțate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu.
• Prin Hotărârea nr.138/01.09.2014, Consiliul județean a aprobat Studiul de
oportunitate, actualizat, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare către operatorul regional S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.,
precum și actul aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare - generat de delegarea serviciului de apă și de
canalizare de către alte 23 de unități administrativ-teritoriale.
B.
Gestionarea și monitorizarea programelor naționale privind
dezvoltarea economico-socială a județului
• Monitorizarea Programului naţional de dezvoltare locală derulat conform
prevederilor OUG nr. 28/2013
În cadrul acestui program, au fost preluate toate obiectivele de investiţii, care
au fost finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor HG nr 577/1997, OG nr.
7/2006, OG nr. 40/2006, precum și alte obiective de investiţii în continuare care au
fost finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de finanţare, prin
programe derulate de instituţii ale administraţiei publice centrale/ locale, şi de
asemenea au fost introduse obiective noi, cu condiţia încadrării acestora în domeniile
specifice prevăzute de OUG nr. 28/2013.
- număr obiective de investiții cuprinse în program în anul 2014: 99 din care:
- 28 obiective de investiții în continuare
- 71 obiective de investiții noi
¾ În cadrul subprogramului "Modernizarea satului românesc" - 85 obiective
din următoarele domenii:
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- realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de alimentare
cu apă şi staţii de tratare a apei – 11 obiective
- realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de canalizare
şi staţii de epurare a apelor uzate – 4 obiective
- construirea/ modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate şi
încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene,
drumuri de interes local,respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din
- interiorul localităţilor - 59 obiective
- realizare/ modernizare/ reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale
- 8 obiective
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare
a
unităţilor
de
învățământ preuniversitar - 3 obiective
¾ În cadrul subprogramului "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor"
11 obiective din următoarele domenii:
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi
staţii de epurare a apelor uzate - 1 obiectiv
- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale 1 obiectiv
- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi
încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene,
drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice
- din interiorul localităţilor - 8 obiective
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare
a
unităților
de
învățământ preuniversitar - 1 obiectiv
¾ În cadrul subprogramului "Infrastructura la nivel judeţean" – 3 obiective
- drumurile județene: DJ 252B, DJ 207F și DC 243B, pentru care s-au
efectuat plăți în valoare totală de 11292 mii lei, aparținând domeniului
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
Pentru realizarea obiectivelor cuprinse în program, au fost încheiate contracte
de finanțare pentru anul 2014, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice și autoritățile locale implicate, în valoare 55 237,63 mii lei, fiind efectuate
pâna la sfârșitul anului 2014 plăți în valoare totală de 39 000,00 mii lei – în baza
situațiilor de lucrări realizate și în limita fondurilor alocate în bugetul ministerului.
C.
Gestionarea, din punct de vedere tehnic, a proiectelor care se
realizează în baza cooperării sau asocierii Consiliului județean cu alte autorități
sau parteneri
• Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Municipiul Onești
în vederea realizării Planului de investiţii prioritare pentru municipiul Onești,
necesare conformării cu standardele impuse de Uniunea Europeană referitoare la
calitatea apei potabile şi tratarea apei uzate prevăzut în Etapa I a Master Planului
întocmit pentru județul Bacău în sectorul apă/apă uzata, constând în realizarea
următoarelor investiții (contribuția CJ – 90%; contribuția CL – 10%):
1) Extindere şi reabilitare SEAU (Stație de epurare a apelor uzate) centrală
existentă în municipiul Oneşti – Proiectare + Execuţie lucrări
În baza studiului de prefezabilitate întocmit în cursul anului 2011, cele două
autorități executive ale asociaților au aprobat – prin Hotărârea Consiliului Local
Onești nr. 33/16.06.2011, respectiv Hotărârea Consiliului județean nr. 62/12.04.2012
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-, varianta de realizare a investiției și anume cea a construirii unei noi stații de
epurare.
În cursul anului 2013 s-a încheiat contractul de prestări servicii privind
elaborarea studiului de fezabilitate în vederea construirii noii stații de epurare și a
închiderii stației de epurare și a batalului de nămol existente – acțiune finalizată la
sfârșitul lunii iunie 2014. Studiul de fezabilitate a fost aprobat de cele două autorități
asociate prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 116/28.07.2014 şi Hotărârea
Consiliului Local Oneşti nr. 99/21.07.2014; valoarea noii stații de epurare a fost
estimată la suma de 29.966,985 mii lei din care, lucrări de construcții-montaj –
15.424,376 mii lei, la care se adaugă cheltuielile aferente conservării stației de
epurare existente și închiderii batalului de nămol, evaluate la 2.599,593 mii lei din
care lucrări de construcții-montaj – 1.820,206 mii lei.
Valoarea cheltuielilor efectuate de către Consiliul județean, până la această
dată pentru realizarea obiectivului este de 195,256 mii lei, din care în anul 2014
80,856 mii lei, reprezentând 90% din valoarea serviciilor de proiectare prestate.
2) Reţea canalizare nouă în Borzeşti (2,58 Km) – Proiectare + Execuţie
lucrări
În cursul anului 2014, în baza contractului de prestări servicii încheiat în luna
octombrie 2013, a fost finalizat proiectul tehnic și detaliile de execuție aferente
investiției și s-a procedat la verificarea tehnică de specialitate a proiectului; de
asemenea,
conform
prevederilor
contractului
de
asociere,
indicatorii
tehnico-economici rezultați în urma elaborării proiectului tehnic au fost aprobați de
către cele două autorități deliberative reprezentante ale asociaților - prin Hotărârea
Consiliului Local Onești nr. 98/21.07.2014, respectiv prin Hotărârea Consiliului
județean nr. 117/28.07.2014.
În cursul lunii noiembrie 2014, a fost demarată procedura de achiziție publică
pentru contractarea execuției lucrărilor, procedura fiind în derulare. Valoarea
cheltuielilor efectuate de către Consiliul județean până la aceasta dată pentru
realizarea obiectivului este de 61,447 mii lei, din care în anul 2014 39,127 mii lei,
reprezentând 90% din valoarea serviciilor de proiectare și de verificare tehnică
prestate.
• Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Comuna
Dofteana în vederea realizării obiectivului de investiții
Piața zonală
Dofteana – Proiectare (cu excepția SF, pus la dispoziție de către Consiliul Local
Dofteana) + Execuție lucrări
Prin Hotărârea nr. 68/26.04.2013, Consiliul județean a aprobat Contractul de
asociere și indicatorii tehnico-economici aferenți acestui obiectiv, conform cărora,
valoarea totală a investiției este de 1.990,505 mii lei din care, lucrări de construcțiimontaj - 1.681,840 mii lei. În luna august 2013, s-a contractat elaborarea proiectului
tehnic și execuția lucrărilor, iar lucrările propriu-zise au început la sfârșitul lunii
septembrie 2013, fiind finalizate și recepționate în cursul lunii mai 2014.
Contribuția județului la realizarea acestui obiectiv (cheltuieli pentru proiectare +
execuţie lucrări) este de 1 580,718 mii lei din care, în anul 2014 – 515,718 mii lei.
• Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Comuna Podu
Turcului în vederea realizării în comun a obiectivului Piața agroalimentară –
Podu Turcului – Execuție lucrări
Prin Hotărârea nr. 92/31.05.2013, Consiliul județean a aprobat Contractul de
asociere și indicatorii tehnico-economici aferenți acestui obiectiv, conform cărora
valoarea totală a investiției este de 1.985,074 mii lei din care, lucrări de construcțiimontaj - 1.732,534 mii lei.
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În luna octombrie 2013 s-a contractat execuția lucrărilor – durata de execuție
a acestora fiind, conform contractului de lucrări, de 24 de luni. Lucrările au fost
finalizate şi recepționate în cursul lunii mai 2014. Contribuția județului la realizarea
acestui obiectiv este de 1 718,00 mii lei, din care, în anul 2014 – 710,00 mii lei,
reprezentând 90% din valoarea lucrărilor executate.
• Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Orașul
Dărmănești în vederea realizării obiectivului Cămin cultural cartier Plopu,
oraș Dărmănești -Proiectare (cu excepția SF, pus la dispoziție de către Consiliul
Local Dărmănești) + Execuție lucrări
Prin Hotărârea nr. 174/29.11.2013, Consiliul județean a aprobat modificarea
Hotărârii nr. 134/26.07.2013 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici
aferenți acestui obiectiv rezultați din studiul de fezabilitate – pus la dispoziția asocierii
de către Consiliul Local Dărmănești, precum și Contractul de asociere, iar la sfârșitul
anului 2013 s-a încheiat contractul de prestări servicii privind elaborarea proiectului
tehnic.
În cursul anului 2014 s-a finalizat etapa de proiectare, s-a procedat la
verificarea tehnică a proiectului și s-a încheiat contractul privind execuția lucrărilor;
lucrările au fost demarate la începutul lunii iunie, iar durata lor de execuție este de 8
luni.
Valoarea cheltuielilor efectuate de către Consiliul județean pentru realizarea
obiectivului, până la aceasta dată, respectiv în anul 2014, este de 1.014,291 mii lei,
reprezentând contribuția de 90% a județului la elaborarea proiectului tehnic și la
lucrările executate în cursul anului 2014.

• Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul
Moinești privind realizarea în comun a obiectivului Transformarea Clubului Lira
din municipiul Moinești în Casă de Cultură Municipală și crearea unui
Centru Regional de Cultură.
Prin Hotărârea nr. 9/23.01.2014, Consiliul Județean Bacău a aprobat
asocierea Județului Bacău cu Municipiul Moinești în vederea finanțării și realizării în
comun a acestui obiectiv de investiții, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău
nr. 66/28.03.2014 și Hotărârea Consiliului Local Moinești nr. 20/14.03.2014, au fost
aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți acestui obiectiv și Contractul de
asociere, conform căruia Județul Bacău urma să participe la cheltuielile privind
execuția propriu-zisă a lucrărilor în procent de 80% din valoarea acestora; prin
Hotărârea nr. 177/26.11.2014 Consiliul județean a aprobat majorarea contribuției
județului la 90% din valoarea lucrărilor. Lucrările au fost demarate la sfârșitul lunii
octombrie 2014, iar durata lor de execuție este de 24 de luni.
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Contribuția județului în anul 2014 la realizarea acestui obiectiv este de
423,448 mii lei.
• Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul Onești
privind realizarea în comun a obiectivului Extinderea și modernizarea
Compartimentului de primire urgențe al Spitalului Muncipal Onești – Prin
Hotărârea nr. 39/15.03.2013, Consiliul județean a aprobat asocierea Județului
Bacău cu Municipiul Onești în scopul finanțării și realizării în comun a proiectului
având ca obiect extinderea și modernizarea Compartimentului de primire urgențe
al Spitalului Municipal Onești. Proiectul propus a fi realizat constă în
refuncționalizarea și modernizarea spațiului existent în corpul E al clădirii
Spitalului Municipal Onești, în care funcționează în momentul actual
Compartimentul de primire urgențe și extinderea acestui compartiment prin
construirea, în incinta spitalului, a unei clădiri adiacente.
Conform studiului de fezabilitate, pus la dispoziție de către Consiliul Local
Onești și aprobat prin Hotărârea Consiliului județean nr. 14/23.01.2014 și Hotărârea
Consiliului Local Onești nr. 18/27.02.2014, valoarea totală a investiţiei este de
8.137,908 mii lei. Proiectul tehnic aferent realizării acestui obiectiv este în curs de
verificare, urmând a fi demarate procedurile de achiziție publică în vederea
contractării execuției lucrărilor. Contribuția Județului Bacău la realizarea acestui
obiectiv constă în finanțarea în procent de 95% a cheltuielilor aferente, cu excepția
studiului de fezabilitate (pus la dispoziție de către Consiliul Local Onești).
• 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 exceptia DALI, a
expertizei tehnice și a altor studii necesare. După finalizarea primei faze de
proiectare - documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, cele două autorități au
aprobat indicatorii tehnico-economici rezultați, precum și contractul de asociere (prin
Hotărârea Consiliului județean nr. 161/10.10.2014, respectiv Hotărârile Consiliului
Local Onești nr. 119/25.09.2014 și nr. 129/28.10.2014); conform indicatorilor tehnicoeconomici aprobați, valoarea totală a investiției este de 7.605,256 mii lei, din care,
lucrări de construcții-montaj – 5.084,635 mii lei.
La sfârșitul lunii noiembrie 2014 s-a demarat procedura de achiziție publică în
vederea contractării serviciilor privind finalizarea etapei de proiectare, respectiv de
verificare din punct de vedere tehnic a proiectului – procedură aflată în derulare.
• Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Comuna Tamași
privind realizarea în comun a obiectivului Variantă de traversare a râului Siret
între DJ 252B și drumurile locale, în satul Furnicari, comuna Tamași
Prin Hotărârea nr. 37/22.02.2012 Consiliul județean a aprobat asocierea
Județului Bacău cu Comuna Tamași în vederea realizării în comun a obiectivului
“Variantă de traversare a râului Siret între DJ 252B și drumurile locale din satul
Furnicari, comuna Tamași” – contribuția Județului Bacău la realizarea acestui
obiectiv constând în finanțarea în procent de 90% a lucrărilor de execuție propriuzise. Așa cum s-a stabilit prin hotărârea menționată mai sus, prin grija Consiliului
Local al comunei Tamași a fost elaborat studiul de fezabilitate – care s-a aprobat de
către Consiliul județean prin Hotărârea nr. 38/15.03.2012; valoarea totală a investiției
este de 1 844,377 mii lei, din care, lucrări de construcții-montaj - 579,069 mii lei. În
cursul anului 2014 a fost finalizat și verificat din punct de vedere tehnic Proiectul
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tehnic si detaliile de execuţie, a fost obținută autorizația de construire și s-a declanșat
la sfârșitul lunii noiembrie 2014 procedura de achiziție publică privind contractarea
lucrărilor – procedură aflată în derulare.
D. Protecția Mediului
• 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: 2005
pentru controlul impactului asupra mediului a activităţilor proprii şi a serviciilor
furnizate către cetăţeni, în conformitate cu politica şi obiectivele de mediu
asumate.
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, combustibili şi
utilităţi la sediul instituției;
- colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile generate în instituţie in
conformitate cu prevederil Legii 132/2010 privind colectarea selectivă a
deşeurilor în instituţiile publice.
• Îndeplinirea atribuţiilor specifice în cadrul comitetului de coordonare și a
grupului de lucru pentru elaborarea Planului de Acţiune pentru Mediu - județul
Bacău 2013-2017 și elaborarea documentației pentru adoptarea acestuia prin
hotărâre a consiliului județean.
• Îndeplinirea atribuțiilor specifice pentru adoptarea prin hotărâre a consiliului
județean a Hărții strategice de zgomot a Aeroportului Internațional „George
Enescu” și a Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului
generat de traficul aeroportuar pentru Aeroportul Internațional „George Enescu”
Bacău
• Monitorizarea proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienți”, în cadrul
căruia sunt cuprinse 3 unități administrativ-teritoriale (Gârleni, Căiuți și Răcăciuni).
Obiectul proiectului:
- Construirea și operarea de facilități de depozitare și management a gunoiului
de grajd la nivelul întregului sat dar și la nivel de gospodarie;
- Achiziționarea de echipament destinat manipulării și aplicării gunoiului de
grajd.
Stadiul proiectului:
Gârleni: - s-au achizitionat echipamentele constând din 2 remorci, 1 tractor, 1
încărcător, 1 cisternă vidanja
- au fost executate în proporție de 80% lucrările de construcție a platformei de
gospodărire a gunoiului de grajd.
Răcăciuni :- a fost realizată și urmează a fi recepționată platforma de
gospodărire a gunoiului de grajd;
- s-au achiziţionat echipamentele constând din 2 remorci, 1 tractor, 1
încărcător, 1 cisternă vidanja.
Căiuți: a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru platforma de gospodărire a
gunoiului de grajd;
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- este în curs de elaborare documentația pentru obținerea acordurilor și
avizelor necesare pentru emiterea autorizației de construire.
E. Transport public judeţean
Activitatea constă în monitorizarea derulării Programului de transport
persoane prin servicii regulate în trafic județean și a transportului special, precum și
acordarea asistenței procedurale pentru autorităților locale și pentru operatorii de
transport, în vederea îmbunătățirii și armonizării programelor de transport pe raza
administrativă a județului. Odată cu derularea noului program de transport persoane
prin servicii regulate în trafic județean 2014-2019, a fost necesară monitorizarea și
modificarea acestuia în funcţie de necesităţile reale de deplasare ale populaţiei
județului şi în corelarea cu alte tipuri de transport public, fapt care a dus la
fundamentarea unui număr de 7 hotărâri ale Consiliului județean.
După aprobarea Contractului–cadru de delegare a gestiunii serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Bacău pentru
perioada 01.01.2014-30.06.2019 prin H.C.J Bacău nr.21/2014, consiliul județean a
încheiat contracte cu un număr de 23 operatori de transport.
Au fost organizate 3 (trei) ședințe de atribuitre electronică a serviciului de
transport pe unele trasee județene prin instituția publică abilitată în acestă privință Agenția pentru Agenda Digitală a României, pentru traseele la care unii operatori de
transport au renunțat.
S-au emis un număr de 58 de licențe de traseu pentru efectuarea serviciului
de transport public de persoane prin curse regulate speciale, aprobate prin 10
hotărâri ale consiliului județean, pentru acei operatori de transport care au încheiat
un contract de prestării servicii transport cu un beneficiar în vederea transportului
salariaților, elevilor și al profesorilor.
F. Punerea în siguranță a fondului construit existent
S-a încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice
Contractul de finanțare pentru Programul de acțiuni pe anul 2014 privind proiectarea
și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile
cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în
clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public aprobat prin HG nr.
353/30.04.20140. Conform contractului, pentru blocul de locuințe situat în municipiul
Bacău, str. Mărășești nr. 10 s-a alocat din transferuri de la bugetul de stat în vederea
elaborării proiectării lucrărilor de intervenție suma de 70,00 mii lei – suma neputând fi
utilizată, din cauza faptului că nu s-a finalizat etapa de proiectare până la sfârșitul
anului 2014 (așa cum rezultă din adresa Primăriei Municipiului Bacău nr.
18556/18.12.2014).
G. Desfășurarea de alte activități specifice
o asigurarea asistenței tehnice privind elaborarea documentațiilor tehnicoeconomice privind lucrările publice;
o 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 catre Consiliul județean;
o asigurarea asistenței tehnice de specialitate la elaborarea caietelor de sarcini
în vederea contractării serviciilor și lucrărilor publice cuprinse în programul de
investiții pe anul 2013;
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o 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 HG 853/1998;
o asigurarea asistenței tehnice în acțiunea de evaluare și selecție a obiectivelor
de investiții publice cuprinse în Programul de investiții al bugetului propriu al
Consiliului județean;
o desfășurarea de activități specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea
stării tehnice/casare a unor bunuri și clădiri din domeniul public al județului;
o participarea la activitatea de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul
județului;
o participarea la activitatea de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul
județului;
o participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor sau la recepțiile finale pentru
obiective de investiții finanțate din bugetul județului, sau la solicitarea
autorităților locale;

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 aprobate prin bugetele locale 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;
• Înregistrarea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea pe care o
conduc;
• 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 evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
• 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 2014 a fost fundamentat în
conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată, Legea Bugetului de Stat nr. 356 pe anul 2013, 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.
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Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Judeţului
Bacău, a avut în vedere obiectivele bugetului de stat pe anul 2014, obiectivul general
al politicii bugetare în anul 2014 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 2014 a avut la bază 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 2014, bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bacău a
cuprins resursele financiare care să asigure funcţionarea aparatului propriu şi a
instituţiilor subordonate, asigurarea cofinanţărilor la proiectele aflate în derulare,
finanţarea cu prioritate a obiectivelor de investiţii noi 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 2014, 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 2014 şi proiecţia bugetară pentru perioada 2015-2017 a avut în vedere eficienţa
cheltuirii banilor publici şi promovarea investiţiilor. Bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2014 a fost rectificat succesiv, conform cu modificările legislative
survenite în cursul anului 2014 astfel încât la sfârşitul anului 2014, execuţia bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 se prezintă astfel:
Veniturile totale ale U.A.T. Judeţul Bacău sunt în sumă de 247.596 mii lei din
care:
● Venituri secţiunea de funcţionare 215.968 mii lei reprezentând 87% din total
venituri;
● Venituri secţiunea de dezvoltare 31.628 mii lei reprezentând 13% din total
venituri;
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DENUMIRE

SUME (Mii lei)

I. Venituri proprii

64.785

II. Sume defalcate din TVA
III. Vărsăminte din S.F pt. S.D
IV. Subvenţii Bugetul de Stat şi alte administraţii
VENITURI FUNCTIONARE - TOTAL

97.437
-9.022
62.768

V. Vărsăminte din S.F.
VI. Subvenţii de la Bugetul de Stat
VII. Sume F.E.N. postaderare
VENITURI DEZVOLTARE - TOTAL
TOTAL VENITURI

215.968
9.022
14.891
7.715
31.628
247.596

Cheltuielile totale ale Judeţului Bacău sunt în sumă de 260.281 mii lei din care:
● Cheltuieli secţiunea de funcţionare 208.018 mii lei reprezentând 80% din
total cheltuieli;
● Cheltuieli secţiunea de dezvoltare 52.263 mii lei reprezentând 20% din total
cheltuieli;
DENUMIRE
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Transferuri între unităţi ale adm. publice
Asistenţă socială (finanţare pers. cu handicap, produse lactate)
Rambursări credite investiţii
Dobânzi
Alte cheltuieli
CHELTUIELI FUNCŢIONARE-TOTAL
Transferuri între unit. ale adm. publice
Proiecte cu finanţare F.E.N. postaderare
Cheltuieli de capital
CHELTUIELI DEZVOLTARE-TOTAL
TOTAL CHELTUIELI

SUME (Mii lei)
55.322
51.123
18.142
69.445
3.853
2.383
7.750
208.018
12.095
22.133
18.035
52.263
260.281
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Execuţia de casă a bugetului local aferent anului 2014 pe cele doua secţiuni,
s-a încheiat cu un deficit de 12.685 mii lei, conform art. 58 din Legea 273/2006 astfel:
• Secţiunea de funcţionare excedent 7.950 mii lei;
• Secţiunea de dezvoltare deficit 20.635 mii lei.
Conform art. 58 al. (1) din Legea 273/2006, acoperirea definitivă a deficitului
înregistrat se va realiza din excedentul anilor precedenţi.
Indicatorii cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2014 prezintă următoarele valori:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

5.

Indicatori
Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate şi
veniturile totale programate pentru perioada de raportare. (Se calculează trimestrial)
Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii
încasate şi veniturile proprii programate penru perioada de raportare. (Se calculează trimestrial)
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. (Se calculeaza
trimestrial)
Gradul de depentenţă 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.
Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate
încasate şi total încasări. (Se calculează trimestrial)
NOTĂ:
Veniturile depersonalizate reprezintă suma veniturilor proprii, inclusiv sumele defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Grad
94,94%
100,04%
26,16%
87,97%

33,88%

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.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 38/24.02.2014 a fost aprobată
contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei pentru
finanţarea obiectivelor de investiţii de interes local „Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internaţional George Enescu Bacău”
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şi „Reabilitare şi modernizare DJ 252B, intersecţie DJ 252D – Gioseni, km 13+30018+700”. În cursul exerciţiului bugetar 2014 a fost organizată procedura de achiziţie a
serviciului bancar, s-a obţinut avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform hotărârii nr. 3739/02.10.2014 şi a
fost încheiat contractul de linie de credit de investiţii cu CEC Bank S.A. nr. 15569/
RQ 141057477725411/29.10.2014. Nu au fost efectuate trageri din această sursă de
finanţare.
În cursul anului 2014 au fost efectuate trageri în valoare de 2.582 mii lei din
contractul de credit nr.137/9517/26.07.2012 încheiat cu Banca Română de
Dezvoltare, aflat în derulare, pentru asigurarea resurselor financiare vizând obiective
ce beneficiază de finanţare externă nerambursabilă din partea Uniunii Europene,
respectiv „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”,
“Schi Parc Slănic Moldova” şi “Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului de
specialitate (corp A) al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”.
Evidenţa domeniului public şi privat al Judeţului Bacău
În cursul anului 2014, 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 funcţie de prevederile stabilite prin Hotărârile Consiliului
Judeţean Bacău, după cum urmează:
• Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 129 din 14.08.2014 s-a stabilit
apartenenţa la domeniul public al Judeţului Bacău a construcţiilor realizate ca
urmare a implementării proiectului „Schi Parc Slănic Moldova“ SMIS 3393;
• Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 130 din 14.08.2014 s-a aprobat
darea în administrarea Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea
Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău a construcţiilor
respective;
• Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 94 din 26.05.2014 s-a aprobat
darea în administrarea Consiliului Local Găiceana a imobilului District
Găiceana, aflat în domeniul public al judeţului Bacău şi administrarea
Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău;
• Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 104 din 24.06.2014 s-a aprobat
darea în administrare către Consiliul Local al comunei Măgireşti a unui sector
din drumul judeţean DJ 117 A, de la km 8+885 la km 10+985, ce face legătura
între DN 2G (km 41+411) şi localitatea Solonţ;
• Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 126 din 28.07.2014 s-a aprobat
trecerea unor terenuri aflate în domeniul public al judeţului Bacău din
administrarea R.A. Aeroportul Internaţional "George Enescu" Bacău în
administrarea R.A. "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" –
ROMATSA.
Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.
7, alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, în baza Dispoziţiei nr.
366/24.10.2014 emisă de către Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, au fost
inventariate bunurile din domeniul public şi privat al judeţului.
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6. Direcţia achiziţii publice, contracte
În anul 2014, Serviciul Achiziţii Publice a participat la fundamentarea şi
elaborarea programului anual al achiziţiilor 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, asigurând totodată personal
pentru comisiile de deschidere, evaluarea ofertelor şi desemnarea ofertei
câştigătoare, cu îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate prin transmiterea
anunţurilor şi a invitaţiilor de participare către SEAP, ȋn conformitate cu prevederile
legale privind achiziţiile publice de produse pentru consumul curent, servicii privind
elaborarea de documentaţii tehnico-economice, servicii de publicitate şi lucrări.
Serviciul Achiziţii Publice a fost implicat ȋn următoarele proiecte finanţate din
fonduri structurale:
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 - Axa prioritară nr. 5 –
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 –
Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultura, crearea și modernizarea
infrastructurilor conexe.
În cadrul acestui program s-au derulat următoarele proceduri de achiziţie
publică:
- Restaurare și valorificare durabilă a patrimoniului cultural Observatorul
Astronomic “Victor Anestin” Bacău Cod SMIS 13163;
- Asistentă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții
Restaurare si valorificare durabilă a patrimoniului cultural Observatorul Astronomic
“Victor Anestin” Bacău Cod SMIS 13163;
- Servicii de consultanţă pentru pregătirea și revizuirea documentației de
accesare a finanțării pentru Restaurare și valorificare durabilă a patrimoniului cultural
Observatorul Astronomic “Victor Anestin” Bacău Cod SMIS 13163;
- Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții Restaurare și
valorificare durabilă a patrimoniului cultural Observatorul Astronomic “Victor Anestin”
Bacău Cod SMIS 13163;
Ambulatoriu de specialitate adulți (Corp A) – al Spitalului Județean Bacău cod
SMIS 12223, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013- Axa prioritară
nr. 3 – Ȋmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1. –
Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate cod SMIS
12223;
În cadrul acestui program s-au derulat următoarele proceduri de achiziţie
publică:
- Servicii de proiectare pentru realizare acces intrare principală și acces RMN
și instalațiile aferente la Ambulatoriu de specialitate adulți (Corp A) a Spitalului
Județean Bacău ȋn cadrul Proiectului “Reabilitare și modernizare Ambulatoriu de
specialitate (Corp A) a Spitalului de Urgență Bacău” Cod SMIS 12223;
- Lucrări de realizare acces intrare principală și acces RMN și instalațiile
aferente la Ambulatoriu de specialitate adulți (Corp A) a Spitalului Județean Bacău ȋn
cadrul Proiectului “Reabilitare și modernizare Ambulatoriu de specialitate (Corp A) a
Spitalului de Urgență Bacău” Cod SMIS 12223;
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- Servicii de dirigenție de șantier a obiectivului de investiții Realizare acces
intrare principală și acces RMN și instalațiile aferente la Ambulatoriu de specialitate
adulți (Corp A) a Spitalului Județean Bacău ȋn cadrul Proiectului “Reabilitare și
modernizare Ambulatoriu de specialitate (Corp A) a Spitalului de Urgență Bacău”
Cod SMIS 12223;
- Servicii de coordonare a securității și sănătății ȋn muncă pentru Realizare
acces intrare principală și acces RMN și instalațiile aferente la Ambulatoriu de
specialitate adulți (Corp A) a Spitalului Județean Bacău ȋn cadrul Proiectului
“Reabilitare și modernizare Ambulatoriu de specialitate (Corp A) a Spitalului de
Urgență Bacău” Cod SMIS 12223;
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS
CCE), axa prioritară nr. 3, Domeniul major de Intervenţie 3.2 (DMI 3.2) – Dezvoltarea
şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne, Operațiunea Susţinerea
implementării de soluţii de e-guvernare (inclusiv e-administraţie) şi asigurarea
conexiunii la broadband.
În cadrul acestui program s-au derulat următoarele proceduri de achiziţie
publică:
- Soluție informatică integrată ȋn cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii
hardware și software pentru oferirea de servicii de e-administrație, inclusiv
gestionarea Registrului Agricol ȋn format electronic ȋn județul Bacău” cod SMIS 48412;
- Servicii de audit financiar ȋn vederea implementării proiectului “Dezvoltarea
infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de e-administrație,
inclusiv gestionarea Registrului Agricol ȋn format electronic ȋn județul Bacău” cod
SMIS 48412;
- Servicii de audit tehnic, inclusiv auditarea securității rețelei și aplicației
informatice ȋn vederea implementării proiectului “Dezvoltarea infrastructurii hardware
și software pentru oferirea de servicii de e-administrație, inclusiv gestionarea
Registrului Agricol ȋn format electronic ȋn județul Bacău” cod SMIS 48412;
- Servicii de audit financiar ȋn vederea implementării proiectului “Dezvoltarea și
eficientizarea serviciilor publice electronice ȋn județul Bacău” cod SMIS 48356;
- Informare și publicitate ȋn cadrul proiectului “Dezvoltarea și eficientizarea
serviciilor publice electronice ȋn județul Bacău” cod SMIS 48356;
- Soluție informatică integrată care trebuie să răspundă fluxurilor specifice
derulării activității biroului de registru agricol, precum și fluxurilor specifice activității
administrative ȋn cadrul proiectului “Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice
electronice ȋn județul Bacău” cod SMIS 48356;
În anul 2014 Consiliul Judeţean Bacău, ȋn cadrul unor acorduri de
asociere a desfășurat o serie de procedurii de atribuire ȋn vederea ȋncheierii de
contracte, astfel:
- Execuția de lucrări aferente obiectivului de investiții “Cămin cultural Plopu –
oraș Dărmănești județul Bacău”;
- Servicii de dirigenție de șantier aferent obiectivului de investiții “Cămin
cultural Plopu – oraș Dărmănești județul Bacău”;
- Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții “Extinderea și
modernizarea compartimentului de primire urgențe al Spitalului municipal Onești”;
- Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții “Lucrări de
modernizare la secțiile: medicină internă, neurologie și ORL – oftalmologie al
Spitalului municipal Onești”;
- Execuție lucrări transformare Club Lira ȋn Casă de cultură municipală, care
să ȋndeplinească și rolul de centru zonal de cultură;
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- Execuție de lucrări aferente obiectivului de investitii “Variantă de traversare a
râului Siret, ȋntre DJ 252B și drumurile locale ȋn satul Furnicari, comuna Tamași
județul Bacău”, procedură anulată deoarece au fost depuse numai oferte
inacceptabile și/sau neconforme;
- Proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investitii
“Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la aeroportul
internațional George Enescu Bacău”, procedură anulată deoarece au fost depuse
numai oferte inacceptabile și/sau neconforme;
De asemenea, ȋn anul 2014 Consiliul Judeţean Bacău prin serviciul de
specialitate, a atribuit contracte de furnizare, servicii şi lucrări, după cum urmează:
- Carburanţi auto - benzină şi motorină;
- Aprovizionare şi distribuţie produse lactate pentru elevi şi preşcolari;
- Aprovizionare şi distribuţie produse de panificaţie pentru elevi și preşcolari;
- Achiziţionare pachete de rechizite privind proiectul “Ghiozdanul şcolarului”;
- Publicarea anunţurilor de convocare şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău
în ziarele locale Deşteptarea şi Ziarul de Bacău
- Servicii de producție audio-video cu privire la desfăşurarea şedinţelor
Consiliului Judeţean Bacău
- Aprovizionare și distribuție fructe în școli;
- Servicii de acordare împrumut bancar – linie de credit revolving în valoare de
20.000.000 lei pentru asigurarea resurselor de finanțare, respectiv finalizarea
obiectivelor de interes județean conform HCJ nr. 38/2014.
Serviciul Achiziţii Publice a asigurat asistenţă tehnică de specialitate în
vederea derulării procedurilor de achiziţii publice de către consiliile locale care au
solicitat consultanță în acest sens. Totodată, serviciul a monitorizat derularea
contractelor de achiziţie publică, a întocmit raportul anual privind contractele atribuite
şi a transmis la ANRMAP rapoartele privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de
către operatorii economici şi a realizat gestionarea dosarelor achiziţiilor publice.

7. Unitatea de implementare a proiectului
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”
Pe parcursul anului 2014, Unitatea de implementare a proiectului „Sistem
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” a finalizat următoarele
obiective de investiţii si a realizat următoarele activităţi:
- În octombrie 2014 a finalizat lucrările la obiectivul de investiţie „Închiderea şi
ecologizarea depozitului neconform de deşeuri Oneşti”
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- În noiembrie 2014 a realizat recepţia finală a celor trei staţii de transfer
Oneşti, Bereşti Tazlău, Găiceana şi a staţiilor de sortare şi compostare Oneşti.

- A realizat branşarea la reţeaua de energie electrică pentru Staţia de sortare,
Staţia de compostare şi Staţia de transfer deşeuri Oneşti;
- A realizat branşarea la reţeaua de energie electrică a Staţiei de transfer
Bereşti Tazlău.
În martie 2014 a fost finalizată şi aprobată în AGA – ADIS, documentaţia
necesară demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii
contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalaţii deşeuri în judeţul
Bacău.
De asemenea, tot în luna martie 2014 a fost publicată în SEAP de către ADIS
Bacău procedura „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de
colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Bacău”. Pentru aceasta
procedură, şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 24.07.2014.
În luna iulie 2014, a fost publicată în SEAP de către ADIS Bacău procedura
„Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de
deşeuri în judeţul Bacău”. Pentru aceasta procedură, şedinţa de deschidere a
ofertelor a avut loc în data de 10.10.2014.
UIP – Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău a
acordat sprijin Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
pentru demararea, desfăşurarea şi evaluarea ofertelor pentru cele două proceduri de
delegare prin concesionare a serviciilor de colectare şi transport deşeuri şi de
operare instalaţii deşeuri în judeţul Bacău.
În luna iulie 2014 s-a demarat procedura de achiziţie publică in vederea
atribuirii contractului „Furnizare utilaje în cadrul proiectului Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău”, procedură ce se va finaliza la
începutul anului 2015. UIP – SIMDS a distribuit echipamente de precolectare
deşeuri solide (pubele, containere), către unităţile administrativ teritoriale din judeţ,
membre ADIS, care au decis păstrarea actualului operator de colectare şi transport
deşeuri.
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A sprijinit echipa de consultanţă, în campaniile de mediatizare organizate în
şcolile din judeţ, campanii ce au vizat deprinderea unor practici corecte de utilizare a
echipamentelor de precolectare deşeuri solide.

8. Compartimentul de audit public intern
Planul anual de audit public intern, a dat atenție prevederilor exprese din
Hotărâri ale Consiliului Județean Bacău pentru compartimentul de audit public intern,
semnalelor emise de ordonatorul principal de credite, de direcțiile/serviciile din
aparatul propriu și din instituțiile subordonate, ținând seama de recomandările
Camerei de Conturi Bacău, de prevederile legale în domeniu și de fondul de timp
disponibil.
Structura planului anual de audit public intern a fost inițial următoarea: audit
privind procesul bugetar în proporție de 95%, iar alte domenii în proporție de 5%.
Gradul de îndeplinire a misiunilor planificate a fost de 95%.
Misiunile de audit care au vizat procesul bugetar privind utilizarea finanțărilor
nerambursabile de catre 34 de entitati, sau a contribuțiilor din fonduri publice în
derularea unor proiecte/acțiuni de interes județean, conform celor 6 contracte de
asociere, aprobate de către Consiliul Județean Bacău, au evaluat încadrarea în
bugetele aprobate și respectarea legalității.
Recomandările cuprinse în rapoartele de audit public intern au fost
implementate până la finele anului 2014, și au vizat următoarele aspecte:
1) nedecontarea unor cheltuieli care nu îndeplineau unul sau mai multe criterii de
eligibilitate;
2) întocmirea de catre asociații/partenerii din proiectele de interes județean, a
raportărilor intermediare și finale, cu respectarea cerințelor contractuale;
3) respectarea formei si conținutului documentelor justificative anexate
rapoartelor financiare depuse spre decontare.
Un număr de 3 acţiuni de audit care au avut ca misiune “Angajamentele
bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, plăţile asumate
şi administrarea patrimoniului”. Astfel, au fost efectuate un număr de 3 acţiuni de
audit la instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, respectiv la
Complexul Muzeal “Iulian Antonescu’’ Bacău, Biblioteca Judeţeană “Costache
Sturdza” Bacău şi Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea’’ Bacău.
Activitatea supusă auditării a fost aferentă perioadei 2013-2014.
Recomandările cuprinse în rapoartele de audit public intern au vizat în
principal următoarele aspecte:
9 elaborarea, aprobarea şi aplicarea procedurilor operaţionale privind activitatea
contabilă, a activităţii de angajare, lichidare şi ordonanţare la plată a
cheltuielilor, a activităţii privind acordarea vizei de control financiar preventiv
propriu, evidenţa şi înregistrarea consumului de carburanţi, inventarierii
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elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi
întocmirea şi aprobarea procedurii privind deplasările în ţară şi străinătate;
9 întocmirea corespunzătoare şi avizarea de către persoanele în drept a
documentelor care stau la baza înregistrării cheltuielilor cu carburanţii (foi
parcurs, FAZ);
9 întărirea controlului cheltuielilor publice şi urmărirea economicităţii, eficacităţii
şi eficienţei utilizării fondurilor publice,
9 organizarea evidenţei contabile a angajamentelor bugetare şi legale.
Unele recomandări au fost implementate până la finele anului 2014, iar altele
au termen de finalizare în anul 2015.

9. Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău a fost înfiinţat conform
Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău, nr. 92/2006 pentru ca normele şi cerinţele
Uniunii Europene referitoare la organizarea autorităţilor administrativ teritoriale să fie
respectate. Documentul care reglementează atribuţiile personalului din cadrul
Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău este Dispoziţia nr.
265/16.11.2006. Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean poate fi considerat ca o
interfaţă între preşedintele Consiliului Judeţean, pe de o parte, şi opinia publică,
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, autorităţile publice locale si naţionale,
alte organisme, pe de altă parte.
1. În ceea ce priveşte relaţia cu aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean:
- solicită note informative, documente persoanelor din direcţiile de specialitate
care au obligaţia să răspundă cererilor formulate în termenul stabilit de normele
interne, în baza mandatului dat de Preşedinte;
- colaborează cu direcţiile şi compartimentele din aparatul de specialitate în
vederea stabilirii agendei Preşedintelui Consiliului Judeţean. Tot pe această linie se
comunică şi programul Preşedintelui Consiliului Judeţean direcţiilor şi
compartimentelor implicate în desfăşurarea activităţilor cuprinse în agenda
Preşedintelui;
- realizează traduceri, note, sinteze, rapoarte, referate, analizează documente
specifice, la solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean în colaborare cu direcţiile şi
compartimentele aparatului de specialitate al instituţiei; elaborează machete pentru
promovarea imaginii judeţului Bacău.
Anual, Cabinetul Preşedintelui desfăşoară activităţile necesare implementării
următoarelor proiecte:
 “Ghiozdanul şcolarului”
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Proiectul “Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a
învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău pentru anul
şcolar 2014 – 2015 constă în punerea la dispoziţia beneficiarilor a unui număr total
de 43.843 pachete de rechizite şcolare după cum urmează:
• pachet A (preşcolari) – 9.009 pachete
• pachet B (clasele pregătitoare – IV) – 17.978 pachete
• pachet C (şcolari clasele V – VIII) – 16.856 pachete
Valoarea acestui proiect pentru anul 2014-2015 este de aproximativ 4.550.000
RON.
Sarcinile Cabinetului cu privire la desfăşurarea acestui proiect:
- solicitarea de la ISJ Bacău a listelor cu persoanele beneficiare ale proiectului;
- redactarea referatului, a expunerii de motive a proiectului;
- stabilirea regulamentului de organizare şi operare a întregii echipe în
vederea distribuirii: numărul beneficiarilor, componenţa pachetelor pe grupe de
vârstă, împărţirea pe echipe a traseelor către beneficiari; ţinerea în evidenţă a
comenzilor de seturi de rechizite.
 Decontarea transportului studenţilor bursieri din judeţul Bacău care
efectuează stagii de pregătire in străinătate
Sarcinile Cabinetului cu privire la desfăşurarea acestui proiect:
- Analiza dosarelor depuse de către tinerii studenţi din judeţul Bacău care
efectuează stagii de pregătire în străinătate conform Hotărârii nr. 47/20.04.2006 cu
modificările şi completările ulterioare;
- Verificarea documentelor justificative: act de identitate atestând cetăţenia şi
domiciliul pe raza judeţului Bacău; documentele de la universitate adeverind calitatea
de student şi invitaţia de la universitatea care a aprobat bursa; contractul financiar
încheiat între student şi universitatea din România; dar şi facturile şi chitanţele cât şi
copiile după bilete;
- Obţinerea aprobării membrilor comisiei;
- Darea spre plată a dosarelor aprobate.
2. În ceea ce priveşte relaţia cu opinia publică, Cabinetul Preşedintelui
Consiliului Judeţean asigură funcţionarea permanentă a relaţiilor cu mass-media,
informând opinia publică operativ, în mod practic şi clar, bazat pe date reale, despre
activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean, în baza mandatului
acestuia şi nu în ultimul rând, participă împreună cu Preşedintele Consiliului
Judeţean sau în numele acestuia la festivităţi şi activităţi publice:
- realizează articolele de presă cu privire la activitatea desfaşurată de Consiliul
Judeţean Bacău;
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- realizează şi pune la dispoziţie materiale informative solicitate de diferite
ONG-uri în baza Legii numărul 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes
public;
- informează cu privire la proiectele desfăşurate de către insitituţie;
- realizează comunicate de presă cu privire la activitatea desfăşurată de
Preşedintele Consiliului Judeţean;
- realizează materiale informative solicitate de diverse publicaţii cu privire la
promovarea imaginii judeţului Bacău;
- organizează conferinţe de presă;
3. În vederea stabilirii agendei de lucru a Preşedintelui Consiliului Judeţean
sunt gestionate activităţile de pregătire şi verificare a tuturor documentelor care
urmează să fie supuse atenţiei Preşedintelui (materiale informative, mapa cu
documente). Preşedintele Consiliului Judeţean aprobă programul săptămânal,
urmând apoi asigurarea difuzării zilnice a formei actualizate a agendei de lucru
interne către persoanele din conducerea autorităţii. Agenda de lucru a Preşedintelui
Consiliului Judeţean cuprinde şi elaborarea notelor de propuneri pentru marcarea
unor date şi momente importante în viaţa social-politică a judeţului. Se asigură şi se
răspunde de selecţia, ierarhizarea şi indicarea temelor relevante din documentele cu
caracter informativ şi a celor din mapa de corespondenţă a Preşedintelui; se
înregistrează corespondenţa adresată Preşedintelui Consiliului Judeţean. şi i se
prezintă sistematic actele normative şi activităţile publice relevante. Membrii
Cabinetului participă şi însoţesc Preşedintele Consiliului Judeţean la diferite
evenimente şi conferinţe.
Acţiuni desfăşurate
conform Agendei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău – 2014
¾
În data de 06.03.2014, Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău a
participat la inaugurarea proiectului „Schi Parc Slănic Moldova”. Proiectul oferă
multiple beneficii atât la nivel naţional, cât mai ales regional, pârtia de schi fiind
momentan unică în judeţul nostru. Prin acest proiect se are în vedere oferirea de
soluţii viabile în vederea deblocării situaţiei economice existente în zonă: crearea de
noi locuri de muncă, creşterea interesului turistic, toate menite să impulsioneze
economia judeţului şi în acelaşi timp să promoveze Slănic Moldova, staţiune
renumită, dar aflată de mult timp într-un con de umbră. Proiectul “Schi Parc Slănic
Moldova” este finanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 5 şi beneficiază de un buget total de 25 263.321,97lei,
asistenţa financiară nerambursabilă acordată fiind de 8.687.951,00 lei.
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Complexul de agrement „Schi Parc Slănic Moldova” este proiectat ca un
ansamblu de servicii integrate, în structura căruia se regăsesc următoarele servicii:
• un serviciu de bază: pârtia de schi;
• un set de servicii necesare serviciului de bază: instalaţie de transport pe
cablu (telescaun), serviciu de salvamont, facilităţi şi echipamente de protecţie pentru
schiori;
• servicii adăugate: maşina de bătut zăpadă, instalaţie de iluminat nocturn,
instalaţie de înzăpezire artificială, şcoala de schi, servicii de închiriere echipamente
specifice.
Pârtia este amenajată pe versantul nordic al Munţilor Nemira şi are o lungime
de 1,5 kilometri şi o lăţime de 38 de metri. Punctul de plecare va fi de la o altitudine
de 714 metri, iar cel de sosire va fi situat la 484 de metri. Capacitatea maximă de
primire este de 693 de schiori pe zi.
Acest proiect, prin anvergura investiţiei şi obiectivele realizate, are caracter
unicat atât la nivelul aplicantului cât şi al partenerului.

¾ În perioada 02 – 03 aprilie 2014, Preşedintele
Consiliului Judeţean Bacău, Dragoş Benea a participat
la Şedinţa Plenară organizată de Comitetul
Regiunilor la Bruxelles, pe mai multe teme de
actualitate socială şi politică.

¾ Vizita Ambasadorului Norvegiei în Bacău
În data de 7 aprilie 2014, Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău a primit în
vizită pe Excelenţa Sa, doamna Tove Bruvik Westberg, Ambasador al Norvegiei în
România. Printre subiectele abordate în cadrul întâlnirii s-au numărat problema
atragerii de fonduri europene, capacitatea de absorbţie a fondurilor puse la dispoziţie
de Regatul Norvegiei, problema romilor şi aspecte referitoare la legislaţia
românească, în special carenţele şi aplicarea dificilă a Legii urbanismului.
Doamna Ambasador a venit însoţită de echipa care se ocupă de gestionarea
granturilor norvegiene, granturi al căror principal obiectiv este acela de a reduce
disparităţile social-economice dar şi de a întări relaţiile dintre cele două ţări –
România şi Norvegia, mai ales la nivel local.
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¾ Vizita Ambasadorului Olandei
Consiliul Județean Bacău a primit, în data de 4 martie 2014, vizita
ambasadorului Olandei în România, Excelența Sa Matthijs van Bonzel. La întâlnire a
participat Ionel Floroiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, alături de Sorin
Brașoveanu, director al Direcției generale pentru Protecția Copilului și Asistență
Socială Bacău şi de consilieri din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Bacău.Temele abordate în cadrul discuțiilor au vizat istoricul colaborării dintre
Consiliul Județean Bacău și Asociația Betania, perspectivele unei mai strânse
colaborări și cu alte instituții din Olanda dar și subiecte ale cadrului legislativ, noul
cod de procedură penală și oportunitățile oferite de realizarea parteneriatelor
public-privat.
¾ Vizita de lucru a Premierului Victor Ponta în Bacău
În data de 29 aprilie 2014, Preşedintele Consiliului Judeţean a primit vizita de
lucru a Premierului Victor Ponta. Agenda întâlnirilor a inclus vizitarea societăţii
Pambac, la discuţii participând şi Aurel Popescu, Preşedintele Rompan – Patronatul
Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase. Premierul şi-a
continuat vizita la şantierul Spitalului Municipal, moment în care a punctat
imperativele momentului: finalizarea cât mai urgentă a lucrărilor Spitalului Municipal
Bacău, modernizarea Aeroportului, centura ocolitoare a Bacăului şi sala polivalentă.
Vizita Prim Ministrului în Bacău s-a încheiat la societatea comercială Dedeman, cel
mai mare angajator cu capital exclusiv românesc.
¾ Semnare contracte de execuţie pentru reţelele de canalizare
În data de 13 iunie 2014, Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău Dragoş
Benea a luat parte la semnarea contractelor de execuţie pentru noi reţele de
canalizare la Dărmăneşti (55 km) şi Tg Ocna (27 km) din cadrul proiectului
“Reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău“. Proiectul este
cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin POS Mediu 2007 - 2013,
şi are ca obiectiv principal creşterea gradului de acoperire a populaţiei judeţului cu
servicii de alimentare cu apă şi canalizare.
¾ Vizita delegaţiei UNICEF în Bacău
În data de 11 august 2014, Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău a primit
vizita doamnei Sandie Blanchet, Ambasador UNICEF în România, cu prilejul lansării
Proiectului „Prima prioritate: Niciun copil invizibil” la nivelul întregului judeţ. La
această întâlnire de lucru au participat şi membrii echipei UNICEF România
împreună cu Sorin Braşoveanu, directorul Direcţiei Generale pentru Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului Bacău. Proiectul a fost demarat în anul 2012 în 8
localităţi şi a continuat în anii 2013, 2014 în alte 4 comunităţi: Coloneşti, Corbasca,
Gura Văii, Răchitoasa. Scopul proiectului este de a furniza servicii in domeniul
asistenţei sociale, medicale şi educaţiei fiecărui copil vulnerabil şi familiei acestuia, în
vederea asigurării bunăstării vieţii copilului în propria familie. În perioada 2012 – iunie
2014, peste 640 de copii şi familiile lor au beneficiat de servicii diverse, de la
diagnosticare la informare, consiliere, acompaniere şi sprijin, dar şi monitorizare,
evaluare. “Succesul proiectului implementat în cele câteva comune pilot ne-a
determinat să-l extindem la nivelul întregului judeţ si sunt convins că vom semna
până la finele lui septembrie un parteneriat care va aduce mai multă bunăstare în
viaţa copiilor din familiile vulnerabile din peste 50 de comune din judeţul Bacău”, a
subliniat preşedintele.
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¾ În data de 18 august 2014, în cadrul
şedinţei ordinare, Preşedintele Consiliului
Judeţean Bacău a conferit titlul de “Cetăţean
de Onoare al Judeţului Bacău” doamnei
Letiţia Oprişan, artist plastic, pentru cei peste
50 de ani de activitate în domeniul artelor
vizuale.
¾ Sâmbătă, 13 septembrie 2014, de Ziua Pompierilor, Preşedintele
Consiliului Judeţean Bacău a participat la conferinţa de presă prilejuită de finalizarea
proiectului "Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la
înălţime a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est",
cod SMIS 41092. În cadrul acestui proiect, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST (formată din asocierea Consiliilor Judeţene din Bacău, Iaşi, Botoşani,
Neamţ, Suceava şi Vaslui), a achiziţionat o autospecială de intervenţie şi salvare de
la înălţime în valoare de 672.000 euro, contribuţia Consiliului Județean Bacău fiind
de 58.912,61 lei – aproximativ 13.400 euro.
În perioada iunie 2009 – august 2014, prin proiectele derulate de ADI
Euronest pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, pentru judeţul Bacău, au
fost achiziţionate 18 autospeciale de mai multe tipuri. Valoarea acestora se ridică la
aproape 4 milioane de Euro, bani proveniţi din fonduri europene. Contribuţia
Consiliului Judeţean Bacău la aceste proiecte a fost de aproximativ 67.000 de Euro.
În cadrul evenimentului de sâmbătă 13 septembrie 2014, a fost lansat un nou
proiect, „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de
urgenţă în condiţii de iarnă". În cadrul acestuia vor fi achiziţionate, în judeţul Bacău,
4 autofreze de zăpadă ce vor deservi municipiul Bacău şi localităţile Oneşti,
Moineşti şi Podu Turcului şi un vehicul pe şenile.
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„Rezultatele proiectului sunt foarte importante pentru că sunt investiţii în
sănătatea băcăuanilor. Pompierii băcăuani au acum la dispoziţie utilaje
performante cu care îşi pot face datoria, salvând vieţi, de multe ori punându-şi în
pericol propriile vieţi. Mă bucur astăzi, de Ziua Pompierilor să pot spune că instituţia
pe care o reprezint, Consiliul Judeţean Bacău, are o misiune îndeplinită faţă de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău”, a subliniat Dragoş Benea,
preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, în cadrul evenimentului.
¾ Lansare model - Incluziune socială prin furnizarea de servicii
integrate la nivelul comunităţii
În data de 10 octombrie, reprezentanţa UNICEF în România, Guvernul
României și Consiliul Judeţean Bacău au lansat modelul “Incluziune socială prin
furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităţii”. Acest model de servicii
sociale de prevenţie, bazate pe comunitate şi adresate copiilor vulnerabili şi
familiilor lor, susţinut financiar de Norway Grants şi UNICEF, va fi implementat în
judeţul Bacău, în cadrul acordului de parteneriat dintre România şi UNICEF pentru
perioada 2013-2017. La eveniment au participat Victor Ponta, Premierul
României, Rovana Plumb, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România,
Tove Bruvik Westberg, Ambasadorul Regatului Norvegiei în România, Dragoş
Benea, Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Dorian Pocovnicu, Prefectul
Judeţului Bacău, reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale, jurnalişti de la
nivel naţional şi local.
Evidenţele generate de acest proiect pilot vor fi folosite pentru a oferi
asistenţă tehnică Guvernului României pentru a accelera reformele în ceea ce
priveşte drepturile copilului, protecţia socială şi a copilului, sănătatea şi educaţia.
Un număr mare de parteneri sunt implicaţi în dezvoltarea, implementarea,
monitorizarea şi evaluarea acestui model: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei
Naţionale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice,
Ministerul Tineretului şi Ministerul Fondurilor Europene; Consiliul Judeţean şi
Prefectura Bacău; autorităţi publice locale din aproximativ 50 de comune băcăuane;
societatea civilă; copii şi familiile lor.
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„Cel mai aproape de suflet proiect pe care îl voi implementa ca autoritate
locală. 5,3 milioane euro finanţare de la UNICEF şi Ambasada Norvegiei pentru copiii
din familii vulnerabile. Mulţumim UNICEF!”, a subliniat Preşedintele Consiliului
Judeţean Bacău în cadrul evenimentului.
4. Pe linia întocmirii şi gestionării documentaţiei specifice ţine evidenţa
documentelor intrate şi menţionează locul unde au fost repartizate spre rezolvare sau
spre informare; realizează traduceri pentru documente şi activităţi specifice;
întocmeşte şi redactează adrese, documente şi corespondenţa specială a
Preşedintelui Consiliului Judeţean; şi nu în ultimul rând, răspunde de gestionarea
operativă a documentelor informative cu caracter special.
5. Activităţile de protocol fac parte integrantă din atribuţiile Cabinetului
Preşedintelui în cadrul cărora se asigură organizarea unitară a concepţiei şi execuţiei
ceremonialului şi protocolului la acţiunile care au loc pentru marcarea unor date
importante; gestionează propunerile pentru persoanele care urmează a fi felicitate de
Preşedintele Consiliului Judeţean şi răspunsurile la felicitările adresate acestuia.
Întocmeşte şi gestionează lista de cadouri simbolice care se oferă cu diferite prilejuri,
pregăteşte ceremonialul de acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare şi ceremoniile
de depunere a jurământului în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean de către
funcţionarii publici; asigură organizarea unei bune desfăşurări a vizitelor oficiale.
6. Pe linia relaţiei cu alte organisme, Cabinetul Preşedintelui asigură
legătura acestuia cu autorităţile publice locale şi centrale precum şi ambasade,
consulate, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Adunarea
Regiunilor Europene şi Comitetul Regiunilor; transmite mesaje interne şi externe prin
sistemul computerizat, urmăreşte şi controlează stadiul rezolvării lucrărilor şi
răspunsurilor, în termenul legal, către petenţi, autorităţi, instituţii sau persoane
juridice, referitoare la activitatea specifică.
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II. Secretarul judeţului
Activitatea secretarului județului se desfășoară în baza atribuțiilor prevăzute
atât în Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cât și a celor prevăzute în alte acte normative precum Legea
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,
Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările și
completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a celor stabilite
prin acte administrative de autoritate (ordine ale prefectului sau dispoziții ale
președintelui Consiliului Județean Bacău).
Din modul în care atribuţiile secretarului unităţii administrativ-teritoriale sunt
stabilite prin art.117 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, acesta desfășoară patru categorii de
activităţi:
1)
atribuţii legate de activitatea autorităţii administrației publice
locale deliberative cum sunt: participarea la ședințele consiliului judeţean;
asigurarea procedurilor de convocare a consiliului judeţean şi efectuarea lucrărilor de
secretariat, întocmirea procesului – verbal al şedinţei consiliului judeţean, pregătirea
lucrărilor supuse dezbaterii consiliului judeţean și redactarea hotărârilor consiliului
judeţean, asigurarea transparenţei şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice
şi persoanele interesate a actelor adoptate de către autoritatea administraţiei publice
locale autonome deliberative.
2)
atribuţii legate de activitatea autorităţii administraţiei publice
executive dintre care: avizarea de legalitate a dispoziţiilor preşedintelui consiliului
judeţean și transmiterea către cei interesaţi a acestora; consultanța acordată
personalului din aparatul de specialitate, ducerea la îndeplinire a dispozițiilor
preşedintelui consiliului judeţean.
3)
atribuţii date prin dispoziția președintelui consiliului județean și
anume: coordonarea Direcției juridice și administrație publică locală din cadrul
aparatului de specialitate a consiliului județean, a Direcţiei judeţene de evidenţă a
persoanelor și a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, instituții
aflate în subordinea consiliului județean.
4)
atribuţii cu caracter general pentru comunitatea din unitatea
administrativ teritorială, printre care:
- membru al Comisiei de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului
de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativteritoriale sesizate ca abateri disciplinare, constituită la nivelul județului în baza
Hotărârii de Guvern nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a
comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
- membru al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate
constituită prin Ordin al Prefectului Județului Bacău;
- membru al Comisiei județene pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- președinte al Comisiei pentru protecția copilului, constituită prin hotărâre a
Consiliului Județean Bacău în baza H.G. nr.1.437/2004 privind organizarea și
metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;
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- reprezentant al Consiliului Județean Bacău numit prin hotărârea acestuia, în
Adunarea generală a S.C. Compania Regională de Apă Bacău;
- verificarea și analizarea documentațiilor depuse în vederea emiterii
certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, semnarea
certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare;
- acordare de consultanță de specialitate consiliilor locale și primarilor din
județul Bacău.
Activitatea desfășurată în vederea îndeplinirii atribuțiilor de la punctele 1-3 s-a
realizat prin intermediul Direcției juridice și administrație publică locală din cadrul
aparatului de specialitate a consiliului județean, a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor și a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, de
care răspund și pe care le coordonez direct în baza dispoziției președintelui
Consiliului Județean Bacău, este prezentată detaliat în rapoartele întocmite de cele
trei direcții și care sunt atașate.

1. Direcţia juridică şi administraţie publică locală
Direcţia juridică şi administraţie publică locală este compartimentul de
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău prin intermediul căruia autoritatea publică
judeţeană realizează atribuţiile consiliului judeţean prin care se asigură legalitatea
actelor autorităţii publice judeţene şi ale aparatului de specialitate al acestuia, se
asigură consultanţă juridică autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ precum
şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea consiliului judeţean, documentarea pentru
activitatea consilierilor judeţeni, realizarea atribuţiilor privind relaţiile cu publicul și
transparență decizională și coordonare a activității autorităților locale din județul
Bacău.
În concret, prin atribuţiile ce i-au fost conferite, direcţia juridică a urmărit
asigurarea legalităţii în activitatea decizională a consiliului judeţean şi a preşedintelui
acestuia, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean, apărarea valorilor
materiale din patrimoniul judeţului, a drepturilor şi intereselor acestuia, organizarea
fluxurilor informaţionale, circulaţia şi păstrarea documentelor, activitate de secretariat,
registratură, arhivă etc.
Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, direcţia a colaborat cu celelalte direcţii,
servicii şi compartimente de specialitate din aparatul de specialitate al consiliului
judeţean, cu instituţii şi servicii publice naționale și locale, precum și cu autorităţile
publice locale din județul Bacău. Structura Direcţiei juridice şi administraţie publică
locală cuprinde Serviciul juridic, documentare şi reglementări, Serviciul relaţii cu
publicul şi administraţie publică locală, Compartimentul Monitorul Oficial şi
transparenţă decizională şi Compartimentul coordonare a activităţii consiliilor locale.
În perioada ianuarie – decembrie 2014, Direcţia juridică şi administraţie
publică locală, prin intermediul serviciilor şi compartimentelor din subordine, a
desfăşurat următoarele activităţi:
I. Serviciul juridic, documentare şi reglementări este structurat potrivit
Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bacău pe trei domenii: Serviciul juridic, documentare şi
reglementări, Compartimentul de lucru consilieri judeţeni şi Arhiva.
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1. În domeniul de activitate al Serviciului juridic, documentare şi
reglementări s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- asistenţă juridică şi reprezentare în instanţe, întocmind totodată şi actele
procesuale necesare, într-un număr total de 86 dosare (civile, contenciosadministrativ, comerciale, penale), dosare proprii în care Consiliul Judeţean Bacău
sau instituţiile aflate în subordinea Consiliul Judeţean Bacău au fost parte;
- s-au formulat răspunsuri la un număr de 61 adrese externe;
- s-a răspuns unui număr de 65 adrese interne formulate de: Direcţia
economică și managementul calității, Direcţia tehnic – investiții şi lucrări publice,
Direcţia resurse umane, management, Direcţia dezvoltare durabilă, Compartiment
audit public intern și Direcția achiziții publice, contracte;
- s-a răspuns la 3 adrese către Instituţia Prefectului – judeţul Bacău;
- s-au promovat 5 proiecte de hotărâri de guvern;
- s-a promovat 199 hotărâri de consiliu judeţean şi 443 de dispoziţii ale
preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău;
- s-a asigurat verificarea legalităţii actelor administrative elaborate de direcţiile
şi serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Bacău;
- s-a asigurat consultanță de specialitate consiliilor locale din județ la
solicitarea primarilor;
- 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 consultanţă juridică formulate de
autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice din subordinea Consiliului
Judeţean Bacău, precum şi direcţiile şi serviciile din cadrul Consiliului Judeţean
Bacău.
Totodată, ca urmare a verificărilor administrative realizate de diferite
organisme si 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 corecţiilor financiare.
2. În domeniul de activitate al Compartimentului de lucru cu consilieri
judeţeni:
S-a asigurat publicarea convocării şedinţelor Consiliului Judeţean Bacău în
presa locală precum şi convocarea telefonică şi în scris a consilierilor judeţeni la
şedinţele Consiliului Judeţean Bacău şi la şedinţele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Bacău. Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a
şedinţelor de consiliu judeţean şi a comisiilor de specialitate au fost multiplicate şi
îndosariate în mape aproximativ 898862 de pagini, reprezentând materiale de studiu.
Totodată, consilierii judeţeni au primit spre studiu materialele de şedinţă pe e-mail şi
pe CD alături de cele pe suportul de hârtie (mape).
În anul 2014 au avut loc 14 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău din care 12
au fost şedinţe ordinare şi 2 au fost şedinţe extraordinare. Prezenţa consilierilor la
şedinţele consiliului judeţean a fost de 98,8%.
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În cele 14 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău au fost adoptate 199 de
hotărâri care au fost afişate pe site-ul consiliului judeţean și au fost comunicate
Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității acestora.
Cele 199 de hotărâri au reuşit să reglementeze întreaga paletă de atribuţii
date de lege în competenţa consiliului judeţean, sintetizate, după cum urmează:
- aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Bacău;
- adoptare buget;
- rectificare buget;
- stabilirea unor taxe şi impozite locale;
- modificarea, completarea sau revocarea totală sau parțială a unor hotărâri
ale Consiliului Judeţean Bacău adoptate anterior;
- aprobare organigrame, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate şi ale unităţilor subordonate Consiliului
Judeţean Bacău;
- modificarea regimului juridic al unor terenuri şi clădiri;
- aprobare sau modificare de „Programe de transport persoane prin servicii
regulate”;
- aprobarea unor studii de fezabilitate;
- aprobare şi finanţare de programe, proiecte şi acţiuni culturale;
- alte probleme curente.
Din cele 199 de hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Bacău, 193 de
hotărâri au necesitat aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la afişierul Consiliului
Judeţean 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 2014 au fost adoptate 443 dispoziţii cu caracter normativ şi cu caracter
individual din care 3 au fost afişate la afişierul Consiliului judeţean, necesitând
aducerea la cunoștință publică.
Pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bacău s-a asigurat consultarea şi multiplicarea documentelor originale
aflate în păstrarea compartimentului (hotărâri, expuneri de motive, rapoarte și
documentațiile aferente hotărârilor, dispoziţii şi referate aferente dispoziţiilor).
Din multitudinea problemelor soluţionate prin dispoziţii, se numără:
- convocarea şedinţelor de consiliu judeţean;
- constituirea unor comisii (de examinare, de licitaţie, de recepţie, de
preluare, de predare-primire);
- angajarea, reangajarea, eliberare din funcție și promovări în trepte
profesionale sau grade profesionale a personalului din aparatul de
specialitate;
- acordarea de sporuri de vechime;
- modificarea sau revocarea unor dispoziţii 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 şi expediate celor vizaţi, în termenele
prevăzute de lege, cele 199 de hotărâri adoptate şi cele 443 de dispoziţii emise.
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Au fost pregătite pentru arhivare şi predate la arhiva consiliului judeţean
dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi celelalte documente specifice
activităţii compartimentului, aferente anului 2012.
3. Activitatea din domeniul secretariat, registratură, arhivă
S-a primit şi înregistrat corespondenţa primită de la unităţi subordonate,
societăţi comerciale, primării, consilii judeţene, consilii locale, poşta specială,
ministere şi instituţii din ţară. S-a repartizat corespondenţa pe direcţiile Consiliului
Judeţean sau unităţi subordonate, primită cu rezoluţie de la administratorul public. Sa
trimis corespondenţa Consiliului Judeţean la unităţi subordonate prin poşta civilă,
unele recomandate si unele cu confirmare de primire şi prin poşta specială.
S-au distribuit monitoarele oficiale, presa locală şi centrală personalului de
conducere şi direcţiilor Consiliului Judeţean.
S-a pus sigiliul pe ordinele de plată, bonurile de benzină şi foile de parcurs ale
serviciului administrativ-transport din cadrul direcţiei buget-finanţe, precum și actele
administrative și adresele semnate de vicepreședinții consiliului județean.
Până la sfârşitul anului 2014 s-au înregistrat un număr de 18821 adrese.
Au fost eliberate adeverinţe privind sporul de vechime, salarizarea şi alte
sporuri cu caracter permanent, la solicitările venite din partea cetăţenilor sau a altor
instituţii (Prefectură, Arhivele Statului etc. care au redirecţionat petiţiile din partea
cetăţenilor, spre rezolvare, Consiliului Judeţean Bacău).
S-au eliberat copii după documentele existente în arhiva instituţiei: decrete de
expropriere, decizii, planuri de situaţie, autorizaţii de construire, hotărâri, dispoziţii etc.
la solicitarea persoanelor şi instituţiilor care s-au adresat în scris.
Au fost oferite spre consultare, la solicitarea personalului din cadrul Consiliului
Judeţean Bacău, documentele deţinute şi s-au făcut copii după documentele
solicitate.
S-a primit în arhiva instituţiei, fondul arhivistic din partea unor direcţii (buget –
finanţe, resurse umane, management şi informatizare, urbanism), iar în baza
nomenclatoarelor au fost verificate, legate, etichetate și arhivate la fondul arhivistic
respectiv.
S-a efectuat serviciul de distribuire al corespondenţei Consiliului Judeţean la
unităţile din subordine sau la alte instituţii;
S-a dus şi adus corespondenţa, plicuri, colete de la Oficiul poştal nr.1 Bacău.
II. Activitatea Serviciului relaţii cu publicul şi administraţie publică locală
este structurată pe două domenii: Relaţii cu publicul şi administraţie publică locală
şi Soluţionarea problemelor ridicate de cetăţeni în scrisori şi în audienţe.
1. În domeniul relaţiilor cu publicul şi administraţie publică locală
Prin Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală se asigură atât
informarea operativă a cetăţenilor privind activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei,
cât şi modalitatea concretă de realizare a acestei activităţi în sensul transmiterii
informaţiilor solicitate. Astfel, la nivelul Consiliului Judeţean Bacău a fost înregistrat
un număr de 37 de cereri privind informaţiile de interes public. Din numărul total de
solicitări înregistrate au fost soluţionate toate cele 37 de cereri, cu respectarea
riguroasă a termenelor şi a temeiurilor legale de soluţionare ale acestora. Întrucât
solicitările privind informaţiile de interes public au putut fi soluţionate prin mijloacele
de informare de care dispune Consiliul Judeţean Bacău: touch-screen, e-mail, fax,
avizier, telefon tip linie verde, mass-media locală, activitatea din cadrul
compartimentului de specialitate nu a necesitat cheltuieli suplimentare care să
depăşească sumele alocate prin bugetul Consiliului Judeţean Bacău.
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Menţionăm că au fost situaţii în care un număr mare de cetăţeni, chiar dacă
au solicitat copii după documentele existente, primind lămuriri pe loc şi punându-li-se
la dispoziţie documentele solicitate la Biroul Relaţii cu publicul şi administraţie publică
locală, s-au declarat mulţumiţi şi nu au mai solicitat copii după documente. De
asemenea, un număr semnificativ de cetăţeni au solicitat relaţii, prin telefon, fax, email, nemaifiind necesară deplasarea acestora la sediul autorităţii noastre.
Trebuie să menţionăm că nu s-a înregistrat nici o acţiune în contencios
administrativ privind dreptul la informațiile publice sau refuzul de a soluționa vreo
petiție.
2. Activitatea privind soluţionarea problemelor ridicate de cetăţeni în
scrisori şi în audienţe
În spiritul asigurării unei relaţii directe şi nemijlocite între cetăţeni şi autorităţile
administraţiei publice, în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean este
organizat un compartiment distinct de Informare şi Relaţii Publice prin intermediul
căruia se realizează un serviciu public capabil să răspundă cât mai bine cerinţelor
cetăţenilor, cât şi standardelor Uniunii Europene în domeniu.
Acest compartiment asigură înregistrarea petiţiilor adresate direct Consiliului
Judeţean, cât şi rezolvarea petiţiilor transmise spre soluţionare de către instituţiile
centrale, sporind astfel încrederea cetăţenilor faţă de instituţiile statului, precum şi
faţă de funcţionarii publici care desfăşoară activitatea în acest sector de activitate.
O atenţie deosebită se acordă activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la
persoanele din conducerea consiliului judeţean, precum și la secretarul județului
asigurându-se în permanenţă un climat de încredere şi respect reciproc, corelând
libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii.
Conştientizând faptul că cetăţenii au aşteptări tot mai mari din partea autorităţii
şi o relaţionare pe măsură, funcţionarii acestui compartiment au ca preocupare
permanentă soluţionarea într-un termen cât mai scurt a petiţiilor, fără a depăşi
termenul de 30 de zile, respectându-se astfel cu stricteţe prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu
modificările și completările ulterioare.
A intrat în practica curentă şi primirea cetăţenilor în afara orelor de audienţă
de către secretarul județului și funcţionarii Compartimentului relaţii cu publicul, pentru
a facilita accesul celor care vin din localităţile mai îndepărtate ale judeţului şi care
depind de transportul în comun, eliminând astfel nivelul de nemulţumire al cetăţenilor
faţă de modul cum sunt trataţi în instituţiile publice.
Există o continuă preocupare pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor în
raporturile cu autorităţile publice şi pentru găsirea unor soluţii viabile de îmbunătăţire
a relaţionării dintre aceste două părţi.
Acest compartiment acordă relaţii şi prin telefon, creând premisele unei reale
apropieri a unei anumite categorii defavorizate de cetăţeni faţă de autoritatea publică
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 şi a tuturor cetăţenilor, funcţionează o
linie telefonică tip „linie verde”, cu apel gratuit pentru cetăţenii judeţului, la care
funcţionarii compartimentului relaţii cu publicul răspund şi acordă relaţii în domeniile
care intră în competenţa Consiliului Judeţean.
Pentru perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2014, statistic, activitatea de
soluţionare a petiţiilor se prezintă astfel:
- număr de scrisori
TOTAL
- 125
- scrisori locale
TOTAL
- 119, din care:
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- rezolvate
- 109
- în curs de rezolvare
- 10
- scrisori centrale
TOTAL
- 6, din care:
- rezolvate
- 6
- număr audienţe
TOTAL
- 154
Au existat situaţii în care Consiliul Judeţean a fost sesizat în legătură cu
probleme care nu ţin de competenţa sa de rezolvare şi atunci, respectându-se
prevederile Ordonanţei nr.27/2002, petiţiile au fost transmise în termenul legal
instituţiilor și autorităților competente pentru rezolvarea problemei sesizate, făcândui-se cunoscut şi petentului acest lucru.
Persoanele care s-au prezentat în audienţă au solicitat sprijinul autorităţii
privitor la unele drepturi lezate de către conducerea unor instituții sau autorități,
ajutoare financiare sau materiale pentru depăşirea unor situaţii cu care se confruntă,
demararea unor proceduri. În toate cazurile, au fost ascultaţi cu mare atenţie şi
implicare, creându-se o atmosferă de respect reciproc, stabilindu-se un dialog real,
deschis şi constructiv.
La finalul audienţei cetăţenii s-au declarat mulţumiţi de faptul că problema lor
şi-a găsit rezolvare, în cele mai multe cazuri chiar în cadrul audienţei. Deseori, în
cazul în care problema semnalată nu era de competenţa consiliului judeţean, s-a luat
legătura telefonic cu instituţia sau autoritatea competentă, cu rugămintea ca petenţii
să fie primiţi și, în măsura posibilităților, cu respectarea legislației, rezolvarea
problemelor acestora.
Principalele probleme ridicate de cetăţeni au vizat domenii ca protecţie socială,
protecţia copilului, probleme referitoare la încadrarea într-un grad de handicap,
urbanism, reabilitări drumuri, fond funciar, activitatea defectuoasă a autorităţilor
locale.
Activitatea de soluţionare a cererilor şi primirea cetăţenilor în audienţă s-a
desfăşurat în spiritul şi litera legii, astfel încât nu s-a primit nici o reclamaţie
administrativă şi nu s-a înregistrat nici o cauză la instanţa de contencios administrativ.
Se urmăreşte permanent aplicarea codului de conduită al funcţionarilor publici,
pentru realizarea unor relaţii cu cetăţenii in conformitate cu standardele administraţiei
publice, al cărui beneficiar final este cetăţeanul, astfel încât etica funcţiei publice să
reprezinte o componentă esenţială a activităţii desfăşurate de Compartimentul relaţii
cu publicul şi administraţie publică locală.
De asemenea, activitatea de relaţii cu publicul se desfăşoară în fiecare vineri
cu program prelungit până la orele 18:30 în conformitate cu Hotărârea Guvernului
nr.1723/2004 privind combaterea birocraţiei în, activitatea de relații cu publicul cu
modificările și completările ulterioare.
Relaţia de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ a
făcut posibilă soluţionarea în procent de 90% a problemelor ridicate de petenţi în
scrisori şi audienţe.
Pentru viitor, una dintre preocupările principale este creşterea încrederii
cetăţenilor în instituţiile statului, creşterea nivelului de satisfacţie de ambele părţi,
astfel încât societatea civilă să vadă în consiliul judeţean, dar şi în alte autorităţi ale
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administraţiei publice din judeţ, o mai mare implicare şi proximitate faţă de
problemele de zi cu zi ale acestora, în contextul unei perioade de restricţie bugetară
şi reformă administrativă.
III. Activitatea Compartimentului Monitorul Oficial şi transparenţă
decizională
Compartimentul şi-a început activitatea în luna septembrie 2006, în baza
dispoziţiilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 75 din 28 august 2003, conform
cărora la nivelul fiecărui judeţ, se înfiinţează servicii publice de editare a monitoarelor
oficiale.
Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale
unităţilor administrativ-teritoriale, actualizată, monitorul oficial al judeţului este
publicaţia oficială care are ca obiect de activitate producţia editorială, tipografică si de
difuzare a actelor şi documentelor emise sau adoptate de autorităţile administraţiei
publice locale, preşedintele consiliului judeţean, prefect şi serviciile publice
descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale.
Din cauza lipsei unui buget pentru Compartimentul Monitor Oficial şi
Transparenţă Decizională, Monitorul Oficial al Judeţului Bacău nu a fost editat nici în
anul 2014.
Au fost arhivate monitoarele oficiale primite în anul 2014 de la alte judeţe din
ţară.
Ca şi activitate în anul 2014:
- împreună cu Compartimentul de lucru consilieri judeţeni s-a asigurat
pregătirea şedinţelor de consiliu judeţean şi transmiterea hotărârilor adoptate şi a
dispoziţiilor emise;
- s-a asigurat pregătirea pentru arhivare şi predare la arhiva consiliului
judeţean a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean şi a hotărârilor adoptate în
Consiliul Judeţean Bacău în anul 2012;
- a fost asigurată depunerea declaraţiilor de avere şi de interese ale
consilierilor judeţeni, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr.176/2010
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative;
- s-a răspuns la timp corespondenţei primite de la Agenţia Naţională de
Integritate cu privire la declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni.
În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare, au fost îndeplinite procedurile
legale privind consultarea cetățenilor asupra unui număr de 11 proiecte de hotărâre,
publicate pe site-ul propriu la secțiunea Activitate – proiecte supuse dezbaterii
publice. Facem precizarea că nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau
observații din partea cetățenilor, a asociațiilor legal constituite sau din partea
operatorilor economici.
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2. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău îndrumă, coordonează
şi controlează metodologic activitatea pentru 11 Servicii Publice Comunitare Locale
de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) – pe linie de evidenţa persoanelor şi stare
civilă şi 82 de primării – numai pe linie de stare civilă.
În planificarea activităţilor Direcţiei s-a urmărit realizarea următoarelor
obiective:
1. punerea în aplicare într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare, în
domeniul evidenţei persoanelor şi stare civilă;
2. verificarea modului în care personalul serviciilor publice comunitare
locale de evidenţa persoanelor cunoaşte şi aplică în practică prevederile
actelor normative care reglementează activitatea în materie de evidenţa
persoanelor şi stare civilă;
3. cunoaşterea dinamicii şi a particularităţilor activităţii de evidenţa
persoanelor şi stare civilă, în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate
comunităţii;
4. reducerea factorilor de risc privind declararea unei false identităţi,
precum şi a celor privind infracţiunile în legătură cu serviciul;
5. instituirea unui sistem flexibil de relaţii cu publicul, adaptat cerinţelor
comunităţii, pentru diminuarea birocraţiei;
Personalul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor îşi desfăşoară întreaga
activitate, în baza planurilor de muncă care au fost întocmite în raport cu volumul de
muncă şi celelalte sarcini specifice, cu termene şi responsabilităţi concrete. S-au
executat sarcini pe linia 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 lucrătorilor operativi, 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 11 controale de sprijin şi îndrumare la SPCLEP, s-a
participat la 7 şedinţe ale Consiliului Judeţean şi s-au efectuat 11 instruiri, după cum
urmează: 3 -stare civilă, 4 - evidenţa persoanei+anticorupţie, 2-informaţii clasificate şi
2-date cu caracter personal (L. 677/2001).
•
Au fost înregistrate 55 de petiţii din care 54 sunt rezolvate şi una este în
curs de rezolvare;
•
Au fost înregistrate 8 cereri cu privire la datele de interes public (L.
544/2001) şi toate sunt rezolvate;
•
În privinţa organizării şi desfăşurării activităţii de primire în audienţă a
cetăţenilor, în anul 2014, la nivelul DJEP BC, s-au desfăşurat 387 audienţe şi putem
spune că majoritatea cetăţenilor care s-au prezentat în audienţă au solicitat :
- consiliere cu privire la documentele de stare civilă întocmite în străinătate;
- urgentarea transcrierii certificatelor de stare civilă;
- consiliere schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare acte de stare
civilă etc.
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•
În condica pentru sugestii şi reclamaţii în anul 2014 s-au adunat 9
mulţumiri de la cetăţenii care au beneficiat de serviciile noastre şi nicio reclamaţie.
•
Conducerea DJEP Bacău a acordat sprijin Primăriilor Palanca,
Răcăciuni şi Secuieni în vederea operaţionalizării serviciilor de evidenţă a
persoanelor, înfiinţate la nivelul acestor unităţi administrative încă din 2011; La
sfârşitul anului 2013 primăriile sus amintite au primit avizul favorabil de la Guvern cu
privire la scoaterea la concurs a posturilor. În anul 2014 s-au scos posturile la
concurs şi s-au angajat persoane pe aceste posturi. Apoi a urmat instruirea acestor
persoane atât la serviciul public de evidenţă a persoanelor de unde se vor desprinde
localităţile arondate noului SPCLEP, cât şi la DJEP BC. În toată perioada cât a durat
instruirea şi apoi evaluarea noilor angajaţi pentru noile SPCLEP, s-a derulat
activitatea de instalare a conexiunilor STS, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor
minime tehnice în cele trei locaţii.
•
S-a finalizat semnarea „Protocolului de colaborare în vederea prevenirii
abandonului şi a traficului copilului în unităţile sanitare şi de protecţie socială “ de
către toate instituţiile implicate;
•
S-a elaborat Instrucţiunea nr. 2011/29.05.2014 privind îndrumarea şi
coordonarea la nivelul judeţului BC a personalului unităţilor sanitare şi de protecţie
socială în vederea punerii în aplicare a „Protocolului” sus menţionat, prin actualizarea
Instrucţiunii DJEP BC nr. 127/12.01.2010.
•
La data de 25.11.2014, în baza Dispoziţiei preşedintelui Consiliului
Judeţean Bacău nr. 32/18.02.2014 privind stabilirea personalului din cadrul D.J.E.P.
Bacău împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile la regimul
actelor de stare civilă, a Dispoziţiei Directorului Executiv D.J.E.P. Bacău nr.
17/23.07.2014 privind constituirea comisiei de îndrumare şi coordonare la nivelul
judeţului Bacău a personalului unităţilor sanitare şi protecţie socială, a prevederilor
art.3.5 lit. g) din Protocolul de colaborare nr. 5409/20.12.2013, precum şi a
Instrucţiunii nr. 2011/29.05.2014 privind îndrumarea şi coordonarea la nivelul
judeţului Bacău a personalului unităţilor sanitare şi de protecţie socială, s-a efectuat
îndrumarea, coordonarea şi controlul la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău –
Maternitatea Bacău privind declararea naşterii şi eliberarea certificatului medical
constatator al născutului viu/mort, în vederea înregistrării naşterii la starea civilă. În
urma acestei activităţi s-a încheiat procesul verbal nr.5250/27.11.2014, care cuprinde
atât constatări cât şi măsuri dispuse, cu termene de rezolvare la sfârşitul lunii
ianuarie 2015.
Nu s-au realizat:
• Modificarea arondării actuale a serviciilor publice comunitare locale de
evidenţa persoanelor din judeţul Bacău conform art.25 alin 3 din OG 84/2001 şi
funcţionarea serviciilor de evidenţă a persoanelor nou înfiinţate, deoarece s-a primit
avizul DEPABD Bucureşti pentru rearondarea localităţilor foarte târziu, în data de
29.12.2014.
• Softul pentru informatizarea stării civile, prevăzut la capitolul investiţii în
anul 2014, nu s-a mai achiziţionat întrucât proiectul iniţiat de către Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi finanţat prin Banca Mondială, ce trebuia să demareze
încă din 2011, nu s-a concretizat până în prezent şi în consecinţă nu s-au demarat
procedurile de achiziţionare a acestuia deoarece nu se cunosc parametrii şi
caracteristicile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească acest soft, pentru a fi
compatibil cu cel ce va fi implementat la nivel central. Prin radiograma nr. 3693425
din 13 iunie 2013 am fost informaţi de DEPABD Bucureşti despre finalizarea
procedurilor premergătoare implementării proiectului „Sistemul Informatic Integrat de
- 65 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2014
Emitere a Actelor de Stare Civilă”( SIIEASC), proiect pentru care s-a semnat
finanţarea parţială la nivelul DEPABD Bucureşti. Având în vedere necesitatea
informatizării stării civile, dispusă conform Legii nr.119/1996 republicată, cu
modificările şi completările la zi, precum şi proiectul SIIEASC, s-a solicitat din nou
aprobarea achiziţionării în anul 2015 a softului de informatizare a stării civile.
II. Executarea atribuţiilor şi sarcinilor atât pe linia evidenţei persoanelor cât şi
pe stare civilă
A. Evidenţa persoanelor
• Pentru realizarea coordonării şi controlului metodologic al activităţii serviciilor
publice comunitare locale de evidenţa persoanelor au fost desfăşurate
următoarele activităţi:
- transmiterea către SPCLEP a tuturor dispoziţiilor primite de la DEPABD
sau MAI în vederea prelucrării şi aplicării prevederilor acestora;
- coordonarea metodologică a activităţilor necesare aducerii la îndeplinire a
sarcinilor ce revin SPCLEP;
- monitorizarea activităţii SPCLEP prin centralizarea, verificarea şi
analizarea indicatorilor comunicaţi zilnic şi lunar;
- asigurarea mediatizării legislaţiei în materie şi a obiectivelor şi rezultatelor
structurilor teritoriale de evidenţa persoanelor;
- punerea în legalitate a asistaţilor din unităţile de ocrotire şi protecţie socială;
- reducerea expiraţilor;
- 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.
• În anul 2014, 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 11 SPCLEP -uri, constatările şi
măsurile dispuse fiind aduse la cunoştinţă primarilor cât şi secretarilor unităţilor
administrativ teritoriale pe raza cărora funcţionează.
• 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
3200 verificări în Registrul judeţean/naţional pentru evidenţa persoanelor,
respectându-se prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date.
• Au fost verificate în baza judeţeană şi centrală un număr de 891 comunicări
pentru obţinerea statutului de CRDS şi au fost înaintate la DEPABD, un număr
de 28 cereri pentru emiterea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi domiciliului.
Tot în perioada supusă analizei au fost centralizate şi transmise la DEPABD,
situaţiile statistice privind activităţile desfăşurate de către SPCLEP pentru
punerea în legalitate pe linie de evidenţa persoanelor, a asistaţilor din unităţile de
ocrotire şi protecţie socială.
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•

S-au desfăşurat activităţi pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a
persoanelor internate în unităţi de ocrotire şi de protecţie socială (42 controale
executate, ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr de 586 persoane).
• Pentru persoanele aflate în detenţie în SNAP Tîrgu Ocna şi Spitalul Penitenciar
Tîrgu Ocna au fost puse în legalitate 4 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 şi în
conformitate cu Planul de Măsuri DEPABD-IGPR nr.1970237/95835/2010
aprobat de conducerea M.A.I, 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 (278 deplasări cu camera mobilă de
preluat imagini, ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr de 3339
persoane).
• Întrucât la sfârşitul anului 2013 s-au finalizat activităţile privind verificarea
cetăţenilor care figurează în baza de date cu acte de identitate al căror termen de
valabilitate a expirat în perioada 2006 – 2011 şi în conformitate cu Dispoziţia
comună D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R. nr.3409220/23/2014, în luna mai 2014, a fost
selectat de către Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidenţa Persoanelor Bacău, pentru perioada 01.01.2000 – 31.12.2005, un
număr de 636 persoane din Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor ce
deţineau acte de identitate al căror termen de valabilitate era expirat (în realitate
fiind 628 de persoane întrucât 8 deţineau CNP dublu); pentru 56 de persoane
situaţia a fost clarificată astfel: s-au eliberat un număr de 52 acte de identitate, 2
persoane au decedat şi 2 persoane deţin B.I. valabile.
A fost intensificată colaborarea cu posturile de poliţie şi lucrătorii de ordine
publică, astfel, s-au verificat 607 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 592 de
menţiuni în modulul M.O. al aplicaţiei, astfel:
- 147 persoane plecate în străinătate,
- 98 persoane în alte localităţi din ţară,
- 10 persoane posibil decedate,
- 10 persoane reţinute/arestate,
- 182 persoane necunoscute la adresa de domiciliu,
1 persoană cu adresa inexistentă,
1 persoană internată în spital;
- 143 persoane invitate.
Diferenţa de 21 persoane urmând a fi verificate conform dispoziţiei sus-menţionate
până la data de 27.02.2015.
• În conformitate cu atribuţiile ce revin DJEP, lucrătorii biroului au monitorizat
activitatea de eliberare a actelor de identitate, desfăşurată de către cele 11
servicii locale, centralizând lunar şi înaintând la DEPABD, statistica activităţii de
evidenţa persoanelor.
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Astfel, în anul 2014 au fost eliberate 94.123 (+10.031 faţă de anul 2013) acte de
identitate, din care 90.997 (+ 10.178 faţă de 2013) C.I. şi 3.126 (- 147 faţă de
2013) C.I.P.
Anul
2013
2014

Acte de identitate
84.092
94.123

C.I.
80.819
90.997

C.I.P.
3.273
3.126

• 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 2014 este determinat de o serie de factori ca:
- existenţa unor comune unde multe familii sunt plecate în străinătate;
- situaţia financiara precară a multor cetăţeni din mediul rural;
- nefolosirea cu eficienţă de către persoanele împuternicite a sistemului
sancţionator prevăzut de lege;
- autorităţile administraţiei publice locale nu au solicitat SPCLEP
organizarea unor acţiuni de fotografiere şi preluare de documente,
comparativ cu anii anteriori când se organizau mai multe astfel de acţiuni.
• La nivelul biroului judeţean de evidenţa persoanelor s-au înregistrat 25 petiţii,
care au fost rezolvate în termenul legal.
• În anul 2014 nu a fost depistat niciun act de identitate emis cu substituire de
persoană, însă există în evidenţe o substituire depistată în luna decembrie 2013,
pentru care, în urma verificărilor efectuate de către organele de poliţie nu s-a putut
stabili cu certitudine identitatea persoanei în cauză, întrucât nu s-a finalizat
cercetarea penală pentru fals şi stabilirea identităţii. 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-şi activitatea corespunzător
atribuţiilor ce le revin din fişa postului.
B. Starea civilă
Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Bacău a desfăşurat în anul 2014 următoarele activităţi:
• Îndrumare şi control pe linie de stare civilă la serviciile publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor şi primăriile din judeţ, conform graficului
anual aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean.
S-au efectuat 91 controale din cele 93 planificate, datorită cotei de combustibil
insuficiente. 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;
- urmărirea modului de transmitere a comunicărilor nominale pentru născuţii vii,
cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al
cetăţenilor români;
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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 19065 acte de stare civilă, din care:
- de naştere - 7237
- de căsătorie - 3638
- de deces
- 8190
Verificarea actelor de stare civilă în 2014, comparativ cu 2013 se prezintă
astfel:
-

Acte de stare civilă

2013

2014

De naştere

6838

7237

De căsătorie

3418

3638

De deces

8143

8190

Total

18399

19065

La nivelul întregului judeţ au fost înregistrate 65 căsătorii mixte.
Constatările rezultate în urma controalelor la SPCLEP–uri /primării şi măsurile
stabilite pentru remedierea unor deficienţe au fost consemnate în procese verbale,
conform modelului prevăzut în Anexa nr.8 din Metodologia cu privire la aplicarea
unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.nr.64/2011.
Principalele nereguli şi deficienţe constatate au fost următoarele:
a)
acte de stare civilă (naştere, căsătorie şi deces) înregistrate cu erori
materiale;
b)
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 şi irevocabilă, ori printr-un act administrativ al unei
autorităţi publice, încălcându-se astfel prevederile art.8, alin.(1) din Legea nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată 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;
Aceste deficienţe au fost remediate astfel:
a.1. au fost promovate acţiuni 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);
b.1. într-un termen cât mai scurt modificările intervenite în statutul civil al
persoanelor au fost comunicate către serviciile publice comunitare locale sau primării.
• 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 2014 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, 2 dosare au fost respinse
pentru neîndeplinirea condiţiilor legale, 6 dosare au fost restituite pentru completare
sau pentru altă procedură de urmat, iar 3 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 2014, un număr de 2317 dosare au fost verificate de către
personalul de stare civilă, avizate prealabil în vederea transcrierii sau respinse în
vederea completării cu anumite documente, conform prevederilor legale în materie.
Precizăm că această procedură este prevăzută şi a fost adoptată începând cu data
de 13.06.2009, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 201/2009 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
• Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru
rectificarea actelor de stare civilă.
În 2014 au fost verificate 297 dosare de rectificare pentru care au fost emise
avize favorabile în vederea rectificării prin dispoziţia primarului unităţii administrativteritoriale, respectiv au fost respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale.
• 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 548 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 şi extrase de uz oficial comunicate de
primării către DEPABD prin Serviciul Stare Civilă al DJEP Bacău.
În anul 2014 s-a urmărit procurarea de la primării a 44 certificate de stare
civilă şi extrase pentru uz oficial şi înaintarea acestora 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 10
solicitări de atribuire a CNP, în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu
date biometrice incluse.
• 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
2014 s-au născut 5236 copii, au fost înregistraţi în registrele de stare civilă 5261 copii
(în acest număr intră şi copiii născuţi în anul anterior), rămânând la sfârşitul anului un
număr de 21 copii fără certificat constatator de naştere.
• 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 702
extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, ex. II.
• Operarea menţiunilor
Din totalul de 25640 comunicări de menţiune (1977 rămase din 2013 şi 23663
din 2014) înregistrate în registrul intrare-ieşire, au rămas neoperate la sfârşitul anului
2840 menţiuni. În anul 2014 au fost operate 16 menţiuni de redobândire a cetăţeniei
române şi 15 menţiuni de renunţare la cetăţenia română.
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• Soluţionarea petiţiilor
În anul 2014 au fost înregistrate un număr de 28 petiţii în materie de stare
civilă, din care 27 sunt rezolvate şi una este în curs de rezolvare.
• Alocarea din Registrul unic a numerelor certificatelor de divorţ.
În anul 2014 au fost alocate 89 de numere din Registrul unic al certificatelor
de divorţ de către DJEP Bacău pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţ.
• Gestiunea registrelor şi certificatelor de stare civilă.
Situaţia gestionării registrelor şi certificatelor de stare civilă, la nivelul DJEP
Bacău se prezintă în felul următor:
a. Gestiunea certificatelor de stare civilă
Nr.
crt.
1
2
3
4

SPECIFICAŢII

NAŞTER
E
2975

Stoc la data de 01.01.2014
Nr. certificate ridicate de la DEPABD
23000
de către DJEP în anul 2014
Nr. certificate ridicate de la DJEP
20950
Bacău de către primării în anul 2014
Stoc certificate la data de 31.12.2014 5025

CĂSĂTORI
E
6700

7525

TOTA
L
17200

6000

4000

33000

6300

9200

36450

6400

2325

13750

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

0

0

0

1250

1250

3750

580

580

1740

670

670

2010

DECES

b. Gestiunea extraselor multilingve de stare civilă
Nr.
crt.

SPECIFICAŢII

1

Stoc la data de 01.07.2014

2
3
4

NAŞTERE

0
Nr. extrase multilingve ridicate de la
1250
DEPABD de către DJEP în anul 2014
Nr. extrase multilingve ridicate de la
DJEP Bacău de către primării în anul 580
2014
Stoc extrase multilingve la data de
670
31.12.2014

c. Gestiunea registrelor de stare civilă
Nr.
crt.

SPECIFICAŢII

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

1

Stoc la data de 01.01.2014

23

40

29

92

2

Nr. registre ridicate de la DEPABD
66
de către DJEP în anul 2014
Nr. registre ridicate de la DJEP
Bacău de către primării în anul 47
2014
Stoc registre la data de 31.12.2014 42

34

83

183

36

88

171

38

24

104

3
4

Sinteza volumului de servicii furnizate în anul 2014 de către DJEP BC, atât pe
linie de evidenţa persoanelor, cât şi pe stare civilă se găseşte într-o anexă la
prezentul raport de evaluare.
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III. Activitatea de resurse umane
Potrivit atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău, Compartimentul resurse umane
a realizat în cursul anului 2014, următoarele activităţi cu caracter periodic:
- organizarea şi desfăşurarea examenelor 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;
- organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de consilier clasa I, grad profesional asistent, la Biroul de evidenţa
persoanelor - Compartiment ghişeu unic, din cadrul instituţiei, cu respectarea
prevederilor art.5 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2013, cu prevederile
art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 188/1999 şi cu prevederile art.22 din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008;
În urma susţinerii acestui concurs, postul a fost ocupat şi ulterior s-a vacantat.
- 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 acesta se transmite în format electronic la Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici, conform Hotărârii Guvernului nr. 553/2009, iar
pentru personalul contractual acesta se transmite în format electronic Inspectoratului
teritorial de muncă, conform Hotărârii nr. 500/2011;
- actualizarea dosarelor profesionale ale salariaţilor;
- întocmirea lunară a fişelor colective de prezenţă pentru salariaţi,în vederea
acordării drepturilor băneşti;
- evidenţa concediilor de odihnă, 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 şi coordonarea activitatăţii de evaluare a personalului pentru
anul 2013 (elaborează documentele necesare, instruieşte personalul care participă la
activitatea de evaluare a personalului, comunică criteriile de performanţă, difuzează
imprimatele tipizate), analizează modul de desfăşurare a acesteia şi raportează
conducerii rezultatele evaluării activităţii profesionale;
- exercitarea atribuţiilor de consiliere etică şi monitorizarea respectării
normelor de conduită, conform Legii nr. 7/2004;
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;
- transmiterea către SPCLEP- uri a conţinutului radiogramelor pe linie de
resurse umane, primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date Bucureşti;
- organizarea activităţii privind securitatea, sănătatea în muncă şi P.S.I.,
conform prevederilor Legii nr.319/2006 şi Legii nr.307/2006, inclusiv asigurarea
efectuării examenuui medical anual,.conform prevederilor H.G. nr.355/2007.
S-a întocmit planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici
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.628/27.02./2014
Consiliului Judeţean Bacău, în vederea centralizării datelor referitoare la formarea
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profesională a funcţionarilor publici. În anul 2014, un număr de 4(patru) funcţionari
publici au participat la cursuri de perfecţionare profesională pe linie de evidenţa
persoanelor, stare civilă şi implementare sistem de control managerial intern,
organizate de A.N.F.P. Bucureşti. S-a întocmit planul anual de ocupare a funcţiilor şi
funcţionarilor publici pentru anul 2014, în conformitate cu prevederile Ordinului
Preşedintelui A.N.F.P. nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr.193/15.12.2014.
IV. Activitatea pe linie juridică, contencios şi relaţii publice
Compartimentul juridic a realizat în cursul anului 2014, 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;
- ţinerea evidenţei cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, după cum
urmează:
- Dosar nr.15118/180/2013 Judecătoria Bacău, având ca obiect “anulare act
de deces”;
- Dosar nr.568/199/2014 Judecătoria Buhuşi, având ca obiect “anulare act de
căsătorie”;
- Dosar nr.8711/180/2014 Judecătoria Bacău, având ca obiect “înregistrare
tardivă a naşterii”
- Dosar nr.5264/110/2013 Tribunalul Bacău-secţia civilă, având ca obiect
“drepturi băneşti”;
- Dosar nr.5255/110/2013 Tribunalul Bacău-secţia a-II-a civilă şi de contencios
administrativ şi fiscal, având ca obiect “litigiu privind funcţionarii publici “;
- responsabil cu semnarea Protocolului de colaborare privind prevenirea
abandonului în maternităţi/spitale de pediatrie/centre de plasament, a traficului de
copii precum şi pentru punerea în legalitate, pe linie de stare civilă şi evidenţă a
persoanelor, a celor asistaţi în unităţile sanitare şi de protecţie socială;
- participarea la întocmirea INSTRUCŢIUNII nr. 2011/29.05.2014 privind
îndrumarea şi coordonarea la nivelul judeţului Bacău a personalului unităţilor sanitare
şi de protecţie socială, în vederea punerii în aplicare a Protocolului de colaborare
nr.5409/20.12.2013 pentru prevenirea abandonului în maternităţi/spitale de
pediatrie/centre de plasament, a traficului de copii, precum şi conjugarea eforturilor
pentru punerea în legalitate pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor a
celor asistaţi în unităţile sanitare şi de protecţie socială (actualizarea Instrucţiunii
DJEP BC din 2010);
- participarea la controlul efectuat la Spitalul Judeţean de Urgenţă BacăuMaternitatea Bacău şi încheierea Procesului verbal de Control nr.5250/27.11.2014,
cu urmărirea modului de realizare a măsurilor dispuse;
- avizarea pentru legalitate a unui număr de 41 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;
- transmiterea lunară către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, a situaţiei privind modul în care se reflectă
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activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul
Bacău, în mass-media locală (articole publicate în cotidianele şi periodicele locale,
materiale difuzate la posturile de radio şi televiziune, teritoriale şi locale);
- soluţionarea petiţiilor date spre competentă soluţionare compartimentului
juridic (2);
- 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 2014 următoarele activităţi:
Supravegherea testelor pentru noua aplicaţie SNIEP la nivelul celor 11
SPCLEP -uri din judeţ până la data de 30.06.2014;
Prezentarea
Proiectului “Sistemul naţional integrat de introducere şi
actualizare a informaţiilor legate de evidenţa persoanelor” (SNIEP),
personalului nou angajat la SPCLEP – urile noi Secuieni, Răcăciuni şi
Palanca;
Instruirea operatorilor de la cele 11 SPCLEP - uri din judeţ privind
funcţionalităţile noii aplicaţii SNIEP;
Verificarea modului de actualizare în SNIEP de către cele 11 SPCLEP -uri din
judeţ după data de 01.07.2014;
Preluarea erorilor din SNIEP de la SPCLEP-uri şi transmiterea către suportul
SNIEP al DEPABD Bucureşti;
Instruirea şi testarea operatorilor de la SPCLEP – urile noi Secuieni, Răcăciuni
şi Palanca privind actualizarea aplicaţiei SNIEP, transfer fişiere FTP;
Asigurarea calităţii bazei de date judeţene de evidenţă a persoanelor;
Sprijinirea lucrătorilor de la SPCLEP - uri în scopul accesării portalului, serverului de e-mail şi a server-ului FTP al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
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 şi transmiterea statisticii lunare la
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
Bucureşti;
Transmiterea indicatorilor de stare civilă la DEPABD;
Asigurarea legăturii cu societăţile ce acordă service la reţea, router, modem
precum şi alte echipamente, servicii sau programe informatice;
Preluarea corespondenţei de pe serverul FTP al Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
Transmiterea radiogramelor prin reţeaua VPN către SPCLEP - urile din judeţ;
Remedierea erorilor din baza judeţeană de evidenţă a persoanelor;
Instalarea de sisteme de operare şi programe conform necesităţilor;
Generarea listelor cu persoanele cărora le-a expirat termenul de valabilitate al
cărţii de identitate;
Preluarea centralizată zilnică a indicatorilor de evidenţa persoanelor de la cele
11 SPCLEP - uri din judeţ.
Asigurarea coerenţei între baza centrală de evidenţă persoanelor şi baza
centrală de paşapoarte;
Actualizarea site-ului web al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Bacău;
Actualizarea zilnică a softului legislativ Eurolex;
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-

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.

În baza unei note interne dispuse de conducerea DJEP s-au remediat următoarele
erori din baza judeţeană de evidenţă a persoanelor:

1. Persoanele cărora li s-a eliberat carte de identitate în perioada 01.10.201331.01.2014, iar RJEP nu a fost actualizat cu informaţiile privind certificatul de
naştere.
2. Persoanele minore cărora li s-a eliberat carte de identitate în perioada
01.10.2013-31.01.2014, iar RJEP nu a fost actualizat cu informaţiile privind CNP-ul
părinţilor.
3. Persoanele cărora li s-a eliberat carte de identitate, iar datele privind
apartamentul din adresa înscrisă pe actul de identitate nu sunt conforme cu datele
înscrise în actele de spaţiu.
4. Persoanele cărora li s-a eliberat carte de identitate, iar datele privind
localitatea de domiciliu nu sunt conforme cu datele înscrise în actele de spaţiu, în
sensul că nu este menţionată subdiviziunea „sat”.
5. Persoanele cărora li s-a înscris menţiunea privind stabilirea reşedinţei în
cartea de identitate şi nu a fost preluată imaginea persoanei, conform prevederilor
Dispoziţiei DEPABD nr. 2074465/504130/07.08.2009.
6. Persoanele cărora li s-a eliberat carte de identitate, cu motivul Dobândit
cetăţenia Română sau Schimbarea domiciliului din străinătate în România, iar RJEP
nu a fost actualizat cu datele de migrare.
VI. Activitatea pe linie administrativă şi asigurare tehnico-materială
Pe baza bugetului aprobat pentru anul 2014 şi a programului anual de achiziţii:
- s-au achiziţionat 2 calculatoare „desktop” necesare accesului la Proiectul „
Sistemul naţional integrat de introducere si actualizare a informaţiilor legate de
evidenţa persoanelor(SNIEP), împreună cu licenţele software, a Biroului de evidenţa
persoanei din cadrul D.J.E.P. Bacău;
- s-au asigurat materialele de protecţie ţinând seama de condiţiile de lucru ale
salariaţilor ce lucrează în arhiva de stare civilă.
În conformitate cu HG 167/2010, Art. 661*) - Începând cu anul 2010,
autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru
aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe,
reprezentând 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta în
cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.
Pentru îndeplinirea acestei cerinţe legale s-au efectuat achiziţii de produse şi servicii
prin intermediul SEAP în proporţie de aproximativ 50%.
Pe linie de aprovizionare cu imprimate de stare civila de la D.E.P.A.B.D.
Bucureşti, acestea au fost achizitionate la timp şi în cantităţi suficiente desfăşurării
activităţii la nivelul judeţului. Menţionăm că incepând cu luna iulie 2014, D.E.P.A.B.D.
București a distribuit extrase multilingve de stare civilă către D.J.E.P. Bacău, pe care
ulterior le-am repartizat serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor şi primăriilor unde funcţionează serviciile de stare civilă.
Au fost probleme în asigurarea materialelor şi formularelor pe linie de evidenţa
persoanei, deoarece cantităţile de „Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate”
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care ni s-au repartizat au fost insuficiente (30000 de cereri faţă de aproximativ 94000
acte de identitate eliberate).
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 2015, la nivelul ţării.
Pentru asigurarea funcţionării în bune condiţiuni a direcţiei s-a întocmit
programul actual al achiziţiilor publice pentru anul 2015 (propunere) precum şi
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
În anul 2014, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău a avut
iniţial un buget de venituri şi cheltuieli în sumă de 1.009 mii lei, aprobat prin H.C.J. nr.
18 din 23.01.2014.
În cursul anului 2014 au fost două modificări ale bugetului instituţiei: o virare
de credite între articolele şi aliniatele aceloraşi capitole, în luna iunie şi o rectificare a
bugetului instituţiei în luna noiembrie. În urma acestor modificări, la sfârşitul anului,
structura bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi realizat se prezintă astfel:
- mii lei
Venituri totale din care:
Subvenţii buget local
Subvenţii (T.V.A.)
Cheltuieli totale din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Cheltuieli de capital

Aprobat
962,00
60,00
902,00
962,00
738,00
164,00
60,00

Realizat
903,00
8,00
895,00
861,44
736,05
117,41
7,98

La capitolul investiţii, în anul 2014 s-au aprobat în buget următoarele achiziţii:
două calculatoare cu licenţele aferente;
soft pentru informatizarea stării civile.
Softul pentru informatizarea stării civile nu s-a mai achiziţionat în anul 2014,
întrucât proiectul iniţiat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi finanţat prin
Banca Mondială, nu s-a concretizat nici până în prezent şi în consecinţă nu s-au
demarat procedurile de achiziţionarea a acestuia întrucât nu se cunosc parametrii şi
caracteristicile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească acest soft, pentru a fi
compatibil cu cel ce va fi implementat la nivel central. Având în vedere necesitatea
informatizări stării civile dispusă conform Legii nr.119/1996 cu modificările şi
completările ulterioare precum şi Sistemul Informaţional Integrat de Emitere a Actelor
de Stare civilă (SIIEASC) introdus de DEPABD Bucureşti, s-a solicitat din nou
aprobarea achiziţionării în anul 2015 a softului de informatizare a stării civile.
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 Serviciul evidenţa
cheltuielilor, sinteză şi evidenţa bugetului din cadrul Consiliului Judeţean Bacău, a
situaţiilor monitorizării cheltuielilor de personal pe elemente componente, a bilanţului
lunar şi a Datoriei publice. De asemenea, s-a realizat organizarea contabilităţii
-
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bugetare asigurânduse prezentarea conturilor de execuţie şi a dărilor de seamă
contabile asupra execuţiei bugetare la termenele stabilite.
Totodată s-a asigurat întocmirea documentelor de planificare financiară,
calculul şi plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului, urmărirea
vărsării, la termen şi în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie obligaţii către
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor speciale,
organizarea contabilităţii finanţate din mijloace bugetare, prin care se asigură
evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura 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 luna noiembrie s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului instituţiei,
în conformitate cu dispoziţiile legale, concluziile şi rezultatele inventarierii fiind
consemnate în procesele verbale întocmite de comisiile de inventariere la data de 12
decembrie 2014.
Lunar s-au centralizat situaţiile privind veniturile realizate de personalul
detaşat din cadrul M.A.I. la SPCLEP - 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
reglementari de natură financiar-contabilă.
VIII. Aspecte care influenţează în mod negativ activitatea desfăşurată
• Softul pentru informatizarea stării civile, prevăzut la capitolul investiţii atât în
anul 2014 cât şi în anii 2011, 2012 şi 2013, nu s-a mai achiziţionat, întrucât proiectul
iniţiat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi finanţat prin Banca Mondială,
ce trebuia să demareze încă din 2011, nu s-a concretizat până în prezent şi în
consecinţă nu s-au demarat procedurile de achiziţionare a acestuia deoarece nu se
cunosc parametrii şi caracteristicile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească acest
soft, pentru a fi compatibil cu cel ce va fi implementat la nivel central. Având în
vedere necesitatea informatizării stării civile, dispusă conform Legii nr.119/1996
republicată,cu modificările şi completările la zi, s-a solicitat din nou aprobarea
achiziţionării în anul 2015 a softului de informatizare a stării civile;
• spaţii total improprii la: SPCLEP Sascut, Dărmăneşti, Comăneşti şi Bacău (la
Bacău numai pentru activitatea de stare civilă);
• existenţa unor dotări precare, lucrându-se cu echipamente depăşite fizic şi
moral;
• migrarea personalului spre instituţii mai bine plătite;
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• lipsa poştei militare la SPCLEP Sascut şi Podu Turcului;
• salarizarea diferită pentru aceeaşi muncă prestată, în sensul că personalul
angajat pe plan local de instituţiile publice au salariile mult mai mici comparativ cu
personalul detaşat de la MAI;
• suntem consideraţi entitate MAI (conform O.M.A.I. nr. 118/2011) din punct de
vedere metodologic, dar suntem salarizaţi ca şi instituţie subordonată C.J. Bacău;
• DJEP Bacău îndrumă, coordonează şi controlează activitatea serviciilor
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, precum şi activitatea de stare
civilă din cadrul primăriilor judeţului Bacău şi reprezintă structura prin care
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN îşi exercită atribuţiile de stare civilă (art.
73 alin. 2 din Legea 119/1996 republicată, cu modificările şi completările la zi şi art.9
alin.1 din HG 64/2011), însă personalul acestei instituţii este salarizat conf. anexei nr.
4, aceeaşi cu a primăriilor şi nu conform anexei 3 a C.J. Bacău (ambele anexe sunt
din O.G. 6/2007).
Dacă s-ar fi aplicat Legea-cadru nr.284/2010 s-ar fi eliminat această anomalie,
în sensul că personalul DJEP BC ar fi fost salarizat pe aceeaşi anexă cu cea a C.J.
Bacău.
Salarizarea noastră este un paradox, în sensul că înainte de înfiinţarea
direcţiilor judeţene de evidenţă a persoanelor, serviciile de stare civilă ale consiliilor
judeţene desfăşurau un număr mic de activităţi şi erau salarizaţi ca şi consiliile
judeţene (mai bine!), iar după înfiinţarea acestor direcţii, cînd atribuţiile au sporit
excesiv şi a fost detaşat personal din structura MAI, salarizarea s-a redus, fiind
coborâtă la nivelul primăriilor.

3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău
În anul 2014, o serie de evenimente importante au marcat activitatea DGASPC
Bacău în anul 2014, după cum urmează:
 Elaborarea Strategiei Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020;
 Vizita Președintelui ANPDCA, Doamna Gabriela Coman;
 Vizita Reprezentantului UNICEF, Doamna Sandie Blanchet;
 Lansarea Proiectului ”Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale
integrate la nivelul comunității”, implementat de UNICEF România în parteneriat cu
DGASPC Bacău, instituții publice județene, autorități locale, județene și naționale,
susținut financiar de Norway Grants și UNICEF;
În cifre, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bacău în anul 2014 înseamnă:
 31.875 beneficiari ai serviciilor sociale și activităților DGASPC Bacău din care:
 706 copii/tineri beneficiari ai serviciilor de îngrijire de tip rezidențial;
 1.138 copii/tineri în servicii specializate de tip familial;
 490 copii/tineri beneficiari ai serviciilor de reuperare;
 899 persoane adulte cu dizabilități și vârstnici beneficiari în servicii
rezidențiale;
 8.632 persoane pentru care s-au eliberat certificate de încadrare în grad de
handicap (adulți și copii), din care: 2852 cazuri noi;
 17.166 persoane cu handicap neinstituționalizate beneficiare de drepturi
financiare și facilități acordate conform legii;
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 44 deschideri procedură de adopție;
 24 adopții finalizate;
 289 copii/tineri care au părăsit sistemul de protecție specială din care: 115
copii/tineri din serviciile de îngrijire de tip rezidențial şi 174 copii/tineri din
sistem familial;
 2.296 salariați ai D.G.A.S.P.C Bacău participanți la activități de formare
profesională susținute financiar din bugetul instituției;
 35 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat;
 156 apariții în presa scrisă și audio-vizuală.
 5 proiecte elaborate și depuse în vederea finanțării cu o valoare totală de
aprox. 8.198 mii lei;
 2 proiecte implementate în calitate de solicitant, cu o valoare totală de 4.200
mii lei;
 4 proiecte lansate în implementare în calitate de partener;
1. Evoluția indicatorilor referitori la serviciile pentru protecția copilului
1.1. Protecția de tip rezidențial a copilului/tânărului în dificultate (centre de plasament,
apartamente și case de tip familial)

La data de 31.12.2014, în subordinea DGASPC Bacău funcționează 5 servicii
de îngrijire de tip rezidențial asigurând protecție specială unui număr de 359
copii/tineri în dificultate, conform tabelului următor:
Nr.
crt.
1.
2.

Denumirea serviciului
Centrul de servicii sociale „Ghiocelul” Bacău – Reţea
de case de tip familial
Centrul de servicii sociale „Alexandra” Oneşti – Reţea
de case de tip familial

3.

Centrul rezidenţial „Pro Familia” Bacău

4.

Reţeaua de apartamente „Casa mea” Bacău

5.

Centrul rezidenţial “Henri Coandă”

Tip serviciu/Componenţă

Nr. beneficiari
31.12.2014

5 case de tip familial

55

6 case de tip familial

88

7 case de tip familial şi 3
apartamente
12 apartamente
Serviciu rezidențial de tip
clasic

TOTAL

77
68
71
359

(Structura serviciilor de îngrijire de tip rezidențial destinate protecției copilului)

În cifre absolute, în anul 2014 au intrat în sistemul rezidențial un număr de 52
copii și au ieșit un număr de 110 copii/tineri.
Comparativ cu ultimii 2 ani, în anul 2014 remarcăm o diminuare semnificativă
a numărului de copii/tineri din sistemul de îngrijire de tip rezidențial, cifra totală
ajungând sub pragul de 400 de copii. Această situație a fost determinată în principal
și ca urmare a transformării Rețelei de Case ”Pietricica” Comănești în Centrul de
Recuperare și Reabilitare neuropsihiatrica Pietricica, conform Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 125/28.07.2014.
Distribuția beneficiarilor pe grupe de vârstă își păstrează caracteristica din anii
anterior în ceea ce privește ponderea ridicată a grupei de vârstă 14-17 ani și ≥ 18
ani, respectiv 198 copii/tineri, reprezentând aproximativ 55% din totalul beneficiarilor.
An
2012
2013
2014

Nr.
total Număr copii – grupe de vârsta (ani împliniţi)
copii/tineri
<1
1–2
3–6
7 – 9 10 – 13
414
0
6
34
37
83
417
2
6
33
42
87
359
1
6
32
39
83

14 – 17
117
156
99

≥ 18
137
91
99

(Structura pe grupe de vârstă a copiilor din serviciile de tip rezidenţial)
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Procentul copiilor/tinerilor încadrați în grad de handicap ramâne în continuare
semnificativ, fiind de aprox. 56% din totalul beneficiarilor din sistem rezidențial (173
copii/tineri, din care: 102 copii/tineri au certificat de încadrare într-un grad de
handicap emis de Comisia pentru Protecţia Copilului, iar 71 tineri au certificat de
încadrare într-un grad de handicap emis de Comisia Judeţeană de Evaluare a
persoanelor cu handicap pentru adulţi).
Cei doi indicatori, respectiv numărul de copii/tineri cu vârsta 14-17 ani şi ≥ 18
ani și numărul de copii/tineri încadrați într-un grad de handicap, dețin în continuare o
pondere semnificativă, situație ce determină strategii specifice de intervenție, în
special asigurarea continuității serviciilor în trecerea de la sistemul de protecție a
copilului la sistemul de protecție specială a persoanei cu dizabilități.
1.2. Protecția de tip rezidențial în regim de urgență
Componentă a protecției de tip rezidențial, protecția copilului în regim de
urgență a înregistrat anul 2014 următoarele evoluții:
9 Centrul de Primire în Regim de Urgență
- 92 copii au beneficiat de servicii în Centrul de Primire în Regim de Urgență:
17 copii cu Dispoziţii de plasament în regim de urgenţă, 5 copii cu Ordonanţe
preşedinţiale si 70 copii cu Referate de găzduire;
- 68 cazuri copii cu măsură de protecție în regim de urgență au fost
soluționate prin: reintegrare în familia naturală – 24 copii, plasament în sistem
rezidenţial privat – 2 copil, plasament în sistem rezidenţial public - 24 copii;
plasament în sistem familial -15 copii, transfer alte județe – 3 copii.
9 Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață
- 71 de copii au beneficiat se serviciile Adăpostului de zi și de noapte pentru
copiii străzii în anul 2014, din care, 41 cazuri noi;
- 43 cazuri au fost soluționate după cum urmează: 25 copii au fost integrați în
familii, 1 copii au primit măsură de plasament în C.R. private, 9 copii au primit
măsură de plasament la AMP, 5 copii au fost transferaţi în judeţele de origine –
măsuri de protecţie, 3 copii au plecat voluntar.
Din analiza cifrelor, evidențiem faptul că, 51 de copii din regim de urgență și
din Adăpost au primit măsură de protecție specială fie în sistemul rezidențial
public/privat, fie în sistemul familial, reprezentând aproximativ jumătate din totalul
ieșirilor din aceste două centre.
1.3. Protecţia de tip familial a copilului în dificultate
Protecția de tip familial a copilului în dificultate este asigurată prin intermediul
Centrului pentru servicii de tip familial, organizat pe două componente:
¾ Birou Asistenţi Maternali Profesionişti.
¾ Birou Plasamente la rude/familii/persoane
La data de 31.12.2014, beneficiază de o formă de protecție de tip familial un
număr de 1138 copii, confom tabelului următor:
Măsura protecţie
Plasament la rude pană la gr. IV
Plasament la alte familii sau
persoane
Plasament la asistent maternal
Tutela
TOTAL

Nr. copii 31.12.2013
Nr. copii 31.12.2014
Total,
Hot. CPC/
Regim
Total, Hot. CPC/ Regim
din care:
Sentinţă
urgenţă din care: Sentinţă urgenţă
389
384
5
371
357
14
100
97
3
98
92
6
587
59
1135

554
59
1094

33
41

623
46
1138

550
46
1045

73
93

(Dinamica numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de protecţie specială de tip familial)
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În ceea ce privește reţeaua de asistenţă maternală, aceasta însumează la
finalul anului 2014 un număr de 392 asistenţi maternali profesionişti la domiciliul
cărora beneficiză de măsură de protecţie specială un număr de 623 copii, din care:
138 copii/tineri sunt încadraţi în grad de handicap.
1000
500
0

2012

2013

2014

AMP

570

587

623

Plasament rude

426

389

371

Pasament familii/persoane

113

100

98

Tutelă

67

59

46

(Situaţie comparativă copii în servicii de tip familial 2012– 2014)

Din analiza graficului anterior constatăm următoarele:
• Scăderea uşoară a numărului de copii care beneficiază de o măsură de
protecție de tip familial, de la 1176 copii/tineri la 31.12.2012 la 1138 copii/tineri la
31.12.2014; în cifre absolute fiind vorba de 38 copii/tineri; scăderea este determinată
de reducerea numărului de copii aflați în plasament la rude/familii/persoane;
• Creșterea numărului copiilor care au beneficiază de îngrijire la asistenţi
maternali profesionişti de la 570 copii la 31.12.2012 la 623 copii la finalul anului
2014;
• Creșterea rețelei de AMP de la 375 AMP la 31.12.2012 la 392 AMP la
finalul anului 2014; în cifre absolute este vorba de 20 AMP;
• scăderea numărului de copii aflați în plasament la rude până la gradul IV,
de la 539 copii în anul 2012 la 469 copii la 31.12.2014;
Creșterea rețelei de AMP și implicit a numărului de copii are loc în contextul
implementării Proiectului de închidere a Centrului Rezidențial H.Coandă în baza
Convenției de Colaborare încheiată între Consiliul Județean Bacău, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Fundația Hope and
Homes for Children România. Conform prevederilor acestei Convenții, una dintre
intervențiile planificate pentru a realiza obiectivul proiectul este dezvoltarea unei
rețele de cel puțin 15 asistenți maternali.
1.4. Adopţie
Statistic, anul 2014 nu se evidențiază prin evoluții semnificative ale
principalilor indicatori privind adopția față de anii anteriori, vorbind astfel de o
constanță în activitatea serviciului, după cum urmează:
Anul
Deschidere procedură adopţie internă (copii liberi la
adopţie)
Familii atestate
Familii atestate pe lista de aşteptare
Adopţii finalizate
Încredinţări în vederea adopţiei
Copii dezinstituţionalizaţi
Adopţii în monitorizare

2012
33

2013
46

2014
44

43
13
24
26
30
86

42
25
12
9
21
70

44
31
24
21
24
61

(Situaţie comparativă activitate Serviciul Adopţii)
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În anul 2014 prin activitatea sa, echipa Serviciului Adopții a contribuit la
dezinstituţionalizarea unui număr de 24 copii aflaţi în sistemul de protecţie specială
din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău.
1.5. Servicii de asistenţă şi sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu
dizabilităţi sau cerinţe educative speciale
Pe parcursul anului 2014, s-au aflat în evidenţa Compartimentului pentru
deprinderi de viață independentă și integrare socio-profesională a tinerilor, un număr
de 118 beneficiari, din care, 29 tineri absolvenţi promoţia 2014.
Ca și în ceilalți ani, activitatea Compartimentului pentru dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă s-a axat pe integrarea socio-profesională a
tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție, principalii indicatorii de
rezultat ai activităților fiind:
- 35 beneficiari integraţi profesional;
- 13 beneficiari sprijiniţi pentru a obţine o locuinţă de tip social;
- 44 beneficiari participanţi la Bursa locurilor de muncă
- 34 tineri cuprinşi în procesul de monitorizare postintegratorie.
Totodată evidențiem faptul că un număr de 40 de tineri din sistemul de
protecție au urmat cursuri de calificare/recalificare organizate în cadrul Proiectelor
implementate de DGASPC Bacău, respectiv: “Egalitate de şanse a grupurilor
vulnerabile pentru accesul la educaţie şi pe piaţa muncii” și “SUPORT – Susţinerea
incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile în Regiunea Nord Est”, în meserii precum:
lucrător finisor pentru construcții (13 tineri), agent de curățenie clădiri și mijloace de
transport (15 tineri) și lucrător în alimentație (12 tineri).
1.6. Servicii non rezidențiale asigurate copiilor aflaţi în situație de risc de
abuz, neglijare, exploatare
În perioada analizată pe această componentă, au fost instrumentate un
număr de 653 cazuri, înregistrându-se acelaşi trend ascendent ca și în anul 2013.
Analizând tipologia cazurilor instrumentate, este evident faptul că situațiile de abuz/
neglijare/ exploatare, dețin o pondere semnificativă în fiecare an (aproximativ 81%
din totalul cazurilor). Remarcăm o scădere a numărului de copii abandonaţi în unităţi
sanitare şi o creştere a numărului de copii aflaţi pe teritoriul altor state și al copiilor
străzii.
Tipologie
Abuz/neglijare/exploatare/alte situaţii
Copiii strazii
Copii aflaţi pe teritoriul altor state
Copii aflaţi pe teritoriul altor state, victime ale exploatării în
străinătate
Copii abandonaţi în unităţi sanitare
Trafic intern de copii
Total

2012
377
19
22

2013
508
34
44

2014
653
43
36

1

3

3

21
6
446

10
7
606

4
6
745

(Situaţie comparativă evoluția tipologiei copiilor în situație de risc)

1.7. Servicii de evaluare complexă şi recuperare pentru copii cu
dizabilităţi
a) Evaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi
La 31.12.2014, în evidenţa Serviciului de evaluare complexă a copilului cu
dizabilităţi sunt 2000 copii cu dizabilităţi, încadraţi în grad de handicap, cu următoare
distribuție pe grade de handicap:
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Gradul grav – 1261 copii;
Gradul accentuat – 384 copii;
Gradul mediu – 353 copii;
Gradul uşor - 2 copii.
În perioada raportată au primit certificate de încadrare în grad de handicap un
numar de 274 copii cazuri noi şi au fost reevaluate 2000 cazuri copii.
Evidențiem creșterea cu 144 de cazuri a numărului de certificate de încadrare
în grad de handicap, de la 1856 de cazuri în anul 2013 la 2000 cazuri în anul 2014.
b) Servicii de recuperare destinate copilului cu dizabilități și familiilor acestora
Unitatea mobilă de intervenție la domiciliu - În perioada raportată cele 3
echipe mobile s-au deplasat în 38 de localităţi din județul Bacău şi au asigurat 424 de
intervenții de recuperare la domiciliu unui număr de 135 copii cu handicap
neuropsihic şi neuromotor şi servicii consiliere, informare şi instruire terapeutică la
domiciliu unui număr de 135 familii care au în întreţinere copii cu deficienţe
neuropsihice şi neuromotorii.
Sintetic rezultatele pe specializări ale intervenţiilor realizate se prezintă astfel:

• 134 intervenţii consiliere socială şi sprijin pentru depăşirea situaţiilor de
criză;
• 127 sedinţe de consiliere psihologică copii/părinţi;
• 55 familii beneficiare de consiliere/informare/instruire kinetoterapeutică;
• 41 cazuri au beneficiat de consiliere/informare cu privire la înbunătăţirea
igienei corporală;
• 58 cazuri au beneficiat de consiliere informare cu privire la alimentaţie şi
hidratare;
• 40 cazuri au beneficiat de consiliere cu privire la igiena locuinţei.
La data de 31.12.2014 în baza de date a Unităţii Mobile de Intervenţie la
Domiciliu se aflau 71 beneficiari.
Centre de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilităţi
În anul 2014, 287 copii/tineri și părinții acestora au beneficiat de servicii de
îngrijire de zi, terapie educaţională, abilitare/reabilitare, recreere, socializare,
consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi
profesională prin intermediul celor două Centre de recuperare pentru copilul cu
dizabilităţi din structura C.S.S. „Ghiocelul” Bacău şi C.S.S „Alexandra” Oneşti.
Centrul de consiliere și asistență a persoanelor cu TSA
Pe parcursul anului 2014, 68 de copii și părinții/reprezentanții legali ai
acestora au beneficiat de serviciile oferite în cadrul Centrului TSA, respectiv:
9 Consilierea părinţilor sau a reprezentanţilor legali după confirmarea
diagnosticului TSA;
9 Evaluarea psihologică a persoanelor diagnosticate;
9 Intervenţii specifice individuale şi de grup;
9 Consilierea familiei în vederea continuării procesului de recuperare;
9 Evaluarea intervenţiilor terapeutice;
Organizarea de grupuri de suport pentru părinţi
Reținem că în anul 2014 peste 480 de copii aflați în familie au beneficiat de
serviciile de recuperare, terapie, consiliere și informare furnizate de către DGASPC
Bacău prin intermediul serviciilor prezentate anterior.
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1.8. Prevenirea separării copilului de familia sa
Biroul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii
În anul 2014 în evidenţa Biroului s-au înregistrat și gestionat 131 cazuri în
care au fost implicaţi 174 copii, cu următoarea tipologie:
Tipologie cazuri
Neglijare/Abuz
Abuz sexual
Conflicte intrafamiliale
Tulburări de
comportament
Alte situaţii
Total

2012

2013

2014

Cazuri
15
72
39

Copii
22
116
42

Cazuri
32
10
76
39

Copii
53
11
96
51

Cazuri
25
11
63
16

Copii
37
11
87
16

15
141

29
209

11
168

21
232

16
131

23
174

(Situaţia comparativă cazuri instrumentate, pe tipologii 2012–2014)
Modulul Maternal
În perioada raportată au beneficiat de rezidenţă în Modulul Maternal un
număr de 27 mame în dificultate si 31 de copii. Din cele 27 de cazuri, 22 au fost
admise în anul 2014, iar 5 cazuri provin din anul 2013. Durata medie de rezidenţă a
fost de 6 luni.
1.9. Prevenirea și protecția victimelor violenței domestice
Modulul Artemis
În anul 2014 s-au oferit servicii rezidențiale unui număr de 24 victime ale
violenței domestice (mame) și copiilor acestora(42);
Din cele 51 de cazuri (27 din modulul Maternal şi 24 din modulul Artemis), au
părăsit centrul 39 de cazuri, astfel:
- 34 mame şi copiii acestora s-au reintegrat în familia naturală sau în familia
lărgită;
- pentru 1 mama (victimă a violenței domestice) s-a impus instituționalizarea
în Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic
Filipești
- pentru 2 cazuri s-a stabilit masura de protecţie la asistenţi maternali
profesionişti;
- pentru 1 caz s-a stabilit măsura de protecție la Centrul Rezidențial ProFamilia;
- pentru un 1 caz s-a impus internarea în S.R.N. din cadrul Secției de pediatrie
Bacău;
- pentru un caz s-a impus transferul în Centrul Maternal Iași.
Compartimentul de prevenire şi combatere a violenţei domestice
urmăreşte sprijinirea şi consilierea victimelor violenţei în familie, precum şi prevenirea
oricărui tip de abuz sau agresiune. Funcţionarea acestui compartiment garantează
creşterea calităţii vieţii victimelor violenţei domestice şi a persoanelor aflate în
dificultate prin medierea conflictelor intrafamiliale, evaluarea şi suportul psihologic,
consilierea juridică şi socială a acestora. Specialiștii din cadrul Compartimentului au
gestionat în anul 2014 un număr de 97 cazuri de violență domestică, din care 49
cazuri noi. Violența domestică devine un domeniu important de intervenție al Direcției
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Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, necesitând alocare de
resurse și dezvoltarea servicilor specializate.
1.10. Activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
În anul 2014, Comisia pentru Protecţia Copilului Bacău a analizat un număr
total de 2451 dosare, din care: 2000 de încadrare într-o categorie de persoane cu
handicap şi 451 dosare cu măsuri de protecţie specială. Analiza succintă a măsurilor
de protecţie specială a copilului adoptate de comisie în anul 2014 evidențiază
următoarea situaţie: total hotărâri adoptate 451, din care: 49 hotărâri pentru cazurile
noi care au necesitat instituirea unei măsuri de protecţie, 22 hotărâri de modificare a
măsurilor stabilite în baza Legii nr. 272/2004, 72 hotărâri de menţinere a măsurii de
plasament până la finalizarea studiilor sau până la integrarea socio-profesională, 119
hotărâri de încetare a măsurii de protecţie specială, 51 hotărâri de atestare, 135
hotărâri de reatestare AMP, 2 hotărâri declinare competență soluționare caz către
instanță, 1 hotărâre de împuternicire reprezentant legal ridicare alocații de stat.
2. Evoluția indicatorilor referitori la serviciile pentru protecția persoanelor
adulte în dificultate (persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice, victime ale
traficului de persoane și violenței domestice)
2.1. Protecţia de tip rezidenţial a persoanelor adulte/vârstnice

În structura D.G.A.S.P.C. Bacău, la 31.12.2014, sunt 12 centre destinate
protecţiei persoanelor adulte, din care: 11 sunt destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi şi 1 centru este destinat persoanelor vârstnice. La 31.12.2014 în sistemul
de protecţie de tip rezidenţial a persoanelor adulte erau instituţionalizate 899
persoane adulte, în creştere cu 4 procente față de anul 2013. Motivul acestei creşteri
se datorează în principal transformării Reţelei de case de tip familial „Pietricica”
Comăneşti, în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Pietricica” din
cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău nr.125/28.07.2014
De asemenea, se remarcă o pondere crescută a solicitărilor de
instituţionalizare, pe parcursul anului 2014 intrând în sistem un număr de 30
persoane din familie, în contextul menținerii deficitului de servicii sociale comunitare.
De asemenea, 55 tineri cu dizabilități din sistemul de protecție a copilului au fost
preluați de sistemul de protecție specială destinat persoanei adulte cu dizabilități, din
care 51 provenind din Reţeaua de case de tip familial „Pietricica” Comăneşti.
Dinamica numărului persoanelor instituţionalizate este influenţată în mod principal de
intrarile din familie, din sistemul de protectie a copilului dar şi de numărul semnificativ
al deceselor. Din totalul de 899 persoane, 89% sunt persoane adulte încadrate întrun grad de handicap.
INTRARI - IESIRI - 2014

899

862

30
1/1/2014

INTRARI din familie

55
INTRARI din sistemul

11
IESIRI reintegrare

37
deces

12/31/2014

de protectie a copilului

(Dinamica numărului persoanelor instituţionalizate in anul 2014)
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În fiecare an, între specialiştii din centrele de protecţie specială pentru
persoanele cu dizabilităţi din judeţul Bacău şi cei din centre similare din Marea
Britanie are loc un schimb de experienţă, prilej cu care în data de 26.11.2014 a avut
loc vizita membrilor Asociaţiei Muzika Charitable Trust din Marea Britanie. Și în anul
2014, în cadrul centrelor rezidențiale s-a păstrat și continuat tradiția participării
beneficiarilor la activități cum ar fi:
a) activităţi sportive:
9 participarea beneficiarilor din lotul sportiv de la C.R.R.N. Răcăciuni la a
54-a ediţie a „Decathlon – Relay Run Around Europe” – în perioada 6-8 iulie 2014;
9 participare beneficiarilor de la C.R.R.P.H. Ungureni la Jocurile Regionale
Special Olympics organizate la Piatra Neamţ în perioada 28-29 aprilie 2014 şi la
Craiova în perioada 6-9 iunie 2014.
b) promovarea imaginii persoanelor cu dizabilități în comunitate şi
valorificarea produselor realizate de beneficiari în cadrul atelierelor:
9 în perioada 27.02.2014 - 2.03.2014 centrele rezidenţiale pentru adulţi din
cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău au participat la „Târgul Mărţişoarelor” prin expoziţii cu
vânzare de mărţişoare şi felicitări în 4 locaţii diferite: Centrul comercial „Cora” Scoala
„Al. I. Cuza”, Colegiul Naţional „Ferdinand” şi Colegiul Economic „Ion Ghica”.
9 D.G.A.S.P.C. Bacău a organizat cea de a-VII-a ediţie a expoziţiei concurs
intitulat „Cel mai frumos ou de Paşte”.

Acţiunea s-a desfăşurat în data de 17.04.2014 în piaţeta din faţa Casei de
Cultură „Vasile Alecsandri” din Bacău. Scopul acestei expoziţii a fost stimularea
creativităţii persoanelor ocrotite în centrele rezidenţiale prin valorizarea produselor
activităţii de terapie ocupaţională cât şi pentru a atrage atenţia opiniei publice asupra
problematicii persoanei cu dizabilităţi cât şi cooptarea pe viitor a comunităţii locale
prin implicarea în diverse activităţi de voluntariat asupra problematicii persoanei cu
dizabilităţi.
9 în data de 1 octombrie 2014 de Ziua internaţională a persoanelor
vârstnice, Primaria Tg. Ocna şi D.G.A.S.P.C. Bacău au organizat în parteneriat
două concursuri:
- „Plăcintele bunicilor” la care au participat persoane vârstnice din oraşul
Tg. Ocna şi din centrele rezidenţiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău, care
au oferit spre degustare diverse preparate.
- „Bicicleta, prietena varstei a III a” dedicat persoanelor vârstnice
pasionate de mersul pe bicicleta.
9 Ziua Internațională a Persoanei cu Dizabilități a fost marcată în data
de 3 decembrie 2014 prin lansarea de lampioane în toate locațiile DGASPC și în
comunitate:
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a) activități de terapie ocupațională, socializare și timp liber

2.2. Asistenţa socială a persoanelor adulte neinstituţionalizate
În ceea ce privește asistența socială a persoanelor adulte neinstituționalizate
(persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice și persoane adulte victime ale
traficului de persoane) prin serviciile de specialitate, D.G.A.S.P.C. Bacău a realizat
în anul 2014, următoarele activități:
2.2.1. Evaluare, eliberare certificate de handicap, acordare drepturi şi beneficii
de asistență socială (conform Legii 448/2006 republicată)

a) Încadrarea în grad de handicap a persoanelor cu dizabilităţi
În anul 2014, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a
eliberat un număr de 6.632 certificate, din care: 2.578 cazuri noi şi 4.054 cazuri
reevaluate.
Anul

Certificate eliberate

Cazuri noi

Cazuri reevaluate

2010
2011
2012
2013
2014

5.589
4.961
5.161
5.624
6.632

1.238
1.341
1.484
1.643
2.578

4.351
3.620
3.677
3.981
4.054

(Situaţia comparativă a numărului de certificate pentru persoanele cu handicap)

La data de 31.12.2014 în evidenţa D.G.A.S.P.C Bacău, se află un număr de
15.837 persoane adulte cu dizabilităţi neinstituționalizate, în creştere cu 991
persoane față de anul 2013 și cu 1.314 persoane față de anul 2012.
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2012
2013
2014

Persoane cu dizabilităţi
neinstituţionalizate total, din care:
14.523
14.846
15.837

Gradul
grav
4.895
4.926
5.328

Gradul
accentuat
8.542
8.664
8.924

Gradul
mediu
1.065
1.214
1.515

Gradul
uşor
21
42
70

(Situaţia comparativă persoane cu handicap neinstituţionalizate )

b) Drepturi şi facilităţi asigurate persoanelor cu handicap
La 31.12.2014 beneficiază de drepturi şi facilităţi un numar de 17.166
persoane cu handicap, neinstituţionalizate.
În anul 2014 s-au eliberat un număr de 13.889 bilete CFR, 20.338 bilete ITA,
3713 legitimaţii legitimaţii transport auto interurban, 3.872 legitimaţii transport CFR,
609 legitimaţii transport urban pentru persoane cu handicap şi asistenti personali. De
asemenea, au fost preluate un număr de 6.732 dosare privind acordarea prestaţiilor
sociale, cazuri noi şi prelungiri în baza Legii nr. 448/2006, republicată (indemnizaţie
şi buget personal complementar).
Plățile efectuate în anul 2014, conform prevederilor Legii 448/2006,
republicată sunt în sumă de 54.434,13 mii lei și reprezintă aproximativ 49% din
bugetul de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Bacău pentru anul 2014.
Alte activități:
9 au fost eliberate 2.770 acorduri, din care: 726 pentru asistent personal şi
2.044 pentru indemnizaţie de însoţitor; 2.170 solicitări pentru anchetă socială (600
pentru asistent personal şi 1570 pentru indemnizaţie de însoţitor);
9 au fost soluţionate un numar de 60 petiţii înregistrate;
9 s-au eliberarat un număr de 85 adeverinţe pentru Casa Judeţeană de Pensii
Bacău, în vederea obţinerii biletelor de transport;
9 au fost demarate acţiuni de mediatizare prin toate mijloacele şi în toate
instituţiile publice a facilităţilor persoanelor cu handicap şi a obţinerii rovinietei
gratuite pentru 457 persoane cu handicap sau însoţitorii acestor persoane;
9 18 persoane cu handicap consiliate în vederea obținerii unui loc de muncă
adaptat;
9 La finele anului 2014 în baza de date a DGASPC Bacău figurau un numar de
1381 asistenti personali.
2.2.2. Incluziunea socială a victimelor traficului de persoane adulte
În anul 2014 au fost Compartimentul de asistență pentru victimele adulte ale
traficului de persoane a instrumentat 12 cazuri de trafic de persoane.
Servicii acordate în cadrul compartimentul de asistenţă pentru victimele
adulte ale traficului de persoane:
a) suport şi asistenţă pentru victimă şi familia sa;
b) recuperare şi reabilitare;
c) mediere socială,
d) consiliere în cadrul instituţionalizat;
e) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională.
3. Managementul DGASPC
3.1. Management organizațional
Managementul DGASPC Bacău a fost orientat în anul 2014 în direcția atingerii
obiectivelor instituționale stabilite în Planul anual de acțiune printr-o eficientă și
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eficace utilizare a resurselor, atragerea de noi surse de finanțare și parteneri
strategici și facilitarea adaptării organizației la schimbările și presiunea din mediul
extern. Ca răspuns la o cerință obiectivă, și în anul 2014 structura organizatorică a
DGASPC Bacău s-a modificat prin transformarea Rețelei de Case de Tip Familial
”Pietricica” Comănești în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
”Pietricica” Comănești.
3.2. Management financiar (buget şi surse de finanţare)
Analiza surselor de finanțare
În anul 2014, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bacău a fost finanțată din următoarele surse:
Sursa de finanţare

Suma alocată

(Mii lei)

TOTAL GENERAL
112.599
Venituri proprii (contribuţii)
2.280,00
TOTAL din care:
110.319
TVA
37.219,00
Subvenţii/alocaţii, din care:
18.584,00
venituri încasate de la primării prin contracte de
3.090,00
asociere
subvenţii/alocaţii de la Consiliul Judeţean
15.494,00
Transferuri de la M.M.F.P.S.P.V. (A.J.P.I.S. şi
54.516,00
D.P.P.H.)
(Situație privind sursele de finanțare ale bugetului D.G.A.S.P.C Bacău, în anul 2014)
Din analiza surselor de finanțare prezentată în tabelul nr. 9, rezultă faptul că,
principalele surse de finanțare sunt reprezentate de transferurile de la M.M.F.P.S.P.V
(49%) și sume alocate din TVA (34%). La polul opus se află sumele provenite din
subvenții/alocații de la Consiliile Locale și Consiliul Județean (17%).
Analiza alocărilor bugetare și cheltuielilor
Alocările bugetare în anul 2014 respectă indicatorii din tabelul următor,
reprezentând structura activității DGASPC Bacău:
mii Lei
Denumire indicator
Componenta ADULŢI
Componenta COPIL
Aparat propriu
Cofinanţare
fundaţii
şi
asociaţii (BETANIA şi FSC)
Transferuri
de
la
MMFPSPV
Cofinanţare proiecte din
fonduri
externe
nerambursabile
TOTAL

Total buget
An 2014

Plăţi efectuate
la 31.12.2014

24.508
25.099
4.941

24.367
24.663
4.935

Procent de realizare
al plăţilor
(%)
99,42%
98,26%
99,87%

700

700

100%

54.516

54.434

99,84%

555

240

43,24%

110.319

109.339

99,11%

(Situaţia prevederilor bugetare anuale precum şi plăţile la data de 31.12.2014)
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Plățile efectuate până la 31.12.2014, detaliate pe tipuri de cheltuieli și
componente sunt prezentate în continuarea, după cum urmează:
Titlul 10 “Cheltuieli de personal”
Cheltuielile de personal, vizând drepturile salariale ale personalului angajat în
cadrul DGASPC Bacău, aprobate în bugetul anului 2014, au fost de 37.395 mii lei și
reprezintă 34% din total buget. Plățile efective efectuate la acest titlu bugetar au fost
în anul 2014 în valoare de 37.395 mii lei, din care:
- cheltuieli cu drepturile salariale acordate personalului ………….29.727 mii lei
- contribuţiile unităţii la fondurile de asigurări sociale……………...7.668 mii lei
Titlul 20 “Bunuri şi servicii” include cheltuielile directe cu beneficiarii (hrană,
medicamente și materiale sanitare, bani de buzunar, transport copii) dar și cheltuieli
indirecte (utilități, reparații curente, furnituri de birou, carburanți etc). La acest titlu,
pentru anul 2014 s-a aprobat suma de 14.863 mii lei, reprezintând 14% din totalul
bugetului. Conform execuției bugetare, până la 31.12.2014, s-au efectuat plăți în
valoare de 14.382, urmărind asigurarea funcționalității serviciilor sociale specializate
furnizate beneficiarilor instituționalizați și neinstituționalizați, achitându-se cu
prioritate utilitățile (28% din totalul alocat la titlul 20), hrana, medicamente și alte
drepturi prevăzute de legislația în vigoare etc. Inclusă la acest titlu, în anul 2014
cheltuiala medie cu alocaţia zilnică de hrană în centrele din structura D.G.A.S.P.C.
Bacău, a fost în medie de 9 lei/zi/beneficiar. Totodată, conform Acordului de
parteneriat nr. 20734/27.03.2013 încheiat între DGASPC Bacau și SOS Satul copiilor
Hemeiuș, s-au facut plăți în valoare de 98 mii lei din contul de bunuri si servicii in
vederea întreținerii copiilor proveniți din familii defavorizate, aflați în situații de risc,
neglijare sau abuz, precum și copii abandonați din județul Bacău.
Titlul 59”Transferuri între unităţi ale administraţiei (Fundaţii şi asociaţii)”
În bugetul anului 2014, la acest titlu s-a aprobat suma de 700 mii lei,
reprezentând 0,63% din bugetul total. Până la 31.12.2014 s-a utilizat integral bugetul
aprobat, după cum urmează:
9
Asociaţia Creştină de Caritate Misiune şi Ajutor “Betania”
Până la 31.12.2014, s-au făcut plăţi în valoare de 300 mii lei pentru proiectul
care face obiectul Contractului de asociere nr. 11274/11.02.2014 între D.G.A.S.P.C.
Bacău şi A.C.C.M.A. “Betania” ;
9
Fundaţia de Sprijin Comunitar
Până la 31.12.2014 conform Contractului de asociere nr. 10267/07.01.2014
încheiat între D.G.A.S.P.C. Bacău şi F.S.C. Bacău, s-au făcut plăţi în valoare de 400
mii lei în vederea sprijinirii copiilor proveniţi din familii defavorizate din comunele
Podu-Turcului, Stănişeşti, Vultureni, Dealu-Morii, Motoșeni şi Mărgineni.
Titlul 57 ”Transferuri“ –
La acest titlu sunt prevăzute sumele necesare pentru plata prestaţiilor sociale
şi a facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate conform Legii nr.
448/2006, republicată. Pentru anul 2014 s-a aprobat suma de 54.516 mii lei,
reprezentând 49% din bugetul total aprobat. Până la 31 decembrie 2014 s-au
efectuat plăţi în valoare totală de 54.434 mii lei după cum urmează:
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mii lei
Nr.
crt.

Denumire prestație socială

Număr mediu lunar
beneficiari la 31.12.2014

Total plăţi la
31.12.2014

1158

9.132

5299

12.153

8834

17.188

4

Indemnizaţie însoţitor pentru adultul
nevăzător - grav
Indemnizaţie lunară pentru persoana cu
handicap grav
Indemnizaţie lunară pentru persoana cu
handicap accentuat
BPC pt persoana cu handicap grav

6335

6.570

5

BPC pentru persoana cu handicap accentuat

9109

7.276

6

BPC pt persoana cu handicap mediu

1716

610

7

Dobanda

*

43

8

Transport interurban auto

*

955

9

Alocaţii lunare de hrană pt.copii cu HIV/SIDA

8

32

10

Taxe postale

*

474

TOTAL

*

54.434

1
2
3

Totodată în perioada de raportare au fost rezolvate cereri privind mandatele
returnate ale persoanelor cu handicap neinstituționalizate în sumă de 305,89 mii lei.
Plățile respective s-au derulat din contul 5006.
Titlul 70 “Cheltuieli de capital” - din programul de investiţii aprobat pentru
anul 2014 cu o valoare totală de 2.210 mii lei, au fost realizate plăţi în valoare totală
de 2.188 mii lei, de unde rezultă faptul că acest program a fost realizat în procent de
99%.
Sume alocate din venituri proprii (autofinanţate)
Veniturile proprii realizate din activitatea de autofinanțate (iîn principal
contribuții beneficiari centre de adulți și din vânzarea de produse) de către centrele
de protecție specială a persoanelor adulte, la sfârşitul anului 2014 sunt de 1.516,49
mii lei la care s-a adăugat suma de 814,31 mii lei reportată din anul 2013, rezultând
un fond de 2.330,80 mii lei. Până la finele anului 2014 s-au făcut plăți în valoare de
1.875,11 mii lei pentru acoperirea unor nevoi urgente întrucât bugetul aprobat din
fondurile primite de la Consiliul Județean Bacău a fost insuficient.
Sponsorizări, contracte de donaţie şi colaborare
În perioada 01.01-31.12.2014 DGASPC Bacău a beneficiat de sponsorizări
constând în produse în valoare totală de 428 mii lei reprezentând în principal
alimente, medicamente, îmbracaminte şi încalţăminte pentru beneficiarii
instituționalizați ai DGASPC Bacău.
În concluzie, din analiza alocărilor bugetare pe titluri și indicatori bugetari, în
anul 2014 structura bugetului D.G.A.S.P.C Bacău a fost următoarea:
9 49,00% - sume alocate pentru plata beneficiilor sociale pentru persoanele
cu handicap neinstituționalizate;
9 34% - sume alocate pentru cheltuieli de personal;
9 14% - sume alocate pentru bunuri şi servicii (inclusiv hrana beneficiari);
9 2 % - sume alocate pentru cheltuieli de capital conform programului de
investiții;
9 0,6% - sume alocate pentru cofinanțare activitate asociații și fundații;
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9 0,5% - sume alocată pentru implementare proiecte cu finanțare
nerambursabilă
Analiza procentelor evidențiază constanța în alocarea sumelor și în bugetul
anului 2014 privind următoarele aspecte:
9 Un procent de 49% din alocările bugetare reprezintă sumele alocate de la
bugetul de stat cu destinație directă pentru plata beneficiilor de asistenţă
socială pentru persoanele cu handicap neinstituționalizate, conform Legii
448/2006, republicată;
9 Aproximativ 48% din alocările bugetare au mers spre cheltuielile de
personal (34%) și bunuri si servicii (14%);
9 Pentru invenstiții și dezvoltarea serviciilor si activităților DGASPC Bacău sa alocat un procent de aproximativ 2% din totalul bugetului.
3.3. Managementul resurselor umane
3.3.1.Structura de personal și de servicii (stat de funcții și organigrama)
La 31 decembrie 2014, înregistrăm un total de 1984 posturi aprobate în statul
de funcţii, din care sunt ocupate un număr de 1865 posturi.
3.3.2. Dinamica resurselor umane
Recrutare, selecție și încadrarea personalului
Pe parcursul anului 2014 s-au organizat 2 concursuri pentru ocuparea unui
număr de 187 posturi vacante și temporar vacante, în urma cărora au fost recrutate
și încadrate 133 de persoane.
Încetări de activitate:
În această perioadă, unui număr de 182 salariaţi le-au fost încetate
contractele individuale de muncă, iar unui număr de 65 salariaţi le-au fost
suspendate contractele individuale de muncă.
Promovarea în carieră și evaluarea performanțelor profesionale
În ceea ce priveşte promovarea în carieră, în anul 2014 au fost promovaţi 125
de salariați. Evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru anul 2014 a
fost realizată în perioada 01 – 19 aprilie 2014 pentru un număr de 1675 de salariați,
în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr.284/2010. Precizăm faptul că nu
s-au înregistrat salariați evaluați cu ”Nesatisfăcător”, în timp ce aproximativ 70%
dintre salariații evaluați au obținut calificativul ”Foarte bine”.
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 36 de participanți;
- 2.296 salariați ai DGASPC Bacău au participat la 176 programe/cursuri de
formare profesională inițială/continuă;
3.4. Managementul de proiect
1. Proiecte implementate în anul 2014
În anul 2014 DGASPC Bacău a continuat implementarea în calitate de
solicitant a 2 proiecte cu o valoare totală de 4.200 mii lei și a lansat implementarea a
4 proiecte în calitate de partener. De asemenea, a depus în vederea finanțării un
număr de 8 proiecte, din care 4 în calitate solicitant cu o valoare totala de
aprox.8.198 mii lei și 4 proiecte în calitate de partener.
1.1.Proiecte implementate în calitate de solicitant
1.1.1 Proiect - “Egalitate de şanse a grupurilor vulnerabile pentru accesul
la educaţie şi pe piaţa muncii”
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Proiectul a fost aplicat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni, Axa prioritară 6 –
Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea
accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Obiectiv general: promovarea şi implementarea principiului egalităţii de şanse
pentru accesul la educaţie şi pe piaţa muncii a 210 persoane aparţinând grupurilor
vulnerabile în regiunea de dezvoltare Nord Est în vederea promovării unei societăţi
inclusive şi coezive.
Parteneri: S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. Galaţi şi S.C.
SIDA GROUP S.R.L.
Beneficiarii direcţi: 283 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile distribuite
astfel:
• 30 tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie
• 183 persoane cu dizabilităţi
• 50 persoane de etnie romă
• 10 manageri
• Personal angajat în instituțiile publice/private care furnizează servicii sociale și
de ocupare-10;
Valoarea totală eligibilă: 2.236.487,20 lei, din care: 188.491,14 lei (8,60%)
reprezintă finanţare de la bugetul de stat, iar valoarea de 2.003.266,31 lei (91,40%)
reprezintă suma alocată din Fondul Social European. Valoarea contribuţiei eligibile a
beneficiarului (DGASPC Bacău) este de 44.729, 75 lei ceea ce reprezintă 2% din
valoarea totală a proiectului.
Perioada de implementare: 01.06.2013-30.06.2015
Activități și rezultate realizate în anul 2014:
Identificarea grupului țintă: În perioada raportată au fost recrutate și informate
asupra beneficiilor proiectului un număr de 169 de persoane din grupul țintă, după cum
urmează:

•
•
•

152 persoane cu dizabilități;
13 persoane de etnie romă;
4 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul de stat de protecţie a copilului;
Orientarea şi consilierea profesională a persoanelor recrutate din grupul țintă:
Respectând logica intervențiilor, cele 169 persoane recrutate din grupul țintă și
informate au parcurs etapa de orientare și consiliere profesională. La finalul acestei
activități, experții proiectului au considerat ca fiind apte pentru a urma un curs de
calificare/recalificare un număr de 95 persoane.
Furnizarea cursurilor de calificare/recalificare profesională și a cursurilor
pentru dezvoltarea competențelor transversale -TIC (Tehnologia Informației și
Calculatoarelor)
În perioada 01.01-31.12.2014 s-au derulat un număr 12 serii de cursuri de
calificare/recalificare la care au participat 157 de persoane din grupul țintă, după cum
urmează:
¾
•
•
•
•
•

7 serii de cursuri pentru persoane cu dizabilități, cu 87 de participanți:
2 serii curs ”Peisagist-Floricultor” cu 27 de participanți;
2 serii de curs ”Cameristă” cu 26 de participanți;
1 serie de curs ”Lucrător în alimentație” cu 13 participanți;
1 serie de curs ”Lucrător în comerț” cu 10 participanți ;
1 serie de curs ”Frizer” cu 11 participanți;
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¾
•
•
•

3 cursuri pentru persoanele de etnie romă, cu 42 de participanți:
1 curs de ”Asfaltator”, 17 participanți;
1 curs de ”Lucrător finisor pentru construcții”, 16 participanți;
1 curs de ”Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport”, 9 participanți;

¾ 2 cursuri pentru Tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție,
28 de participanți:
• 1 curs de ”Lucrător finisor pentru construcții ”, 13 participanți;
• 1 curs de ”Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport”, 15 participanți;
¾ 5 serii de curs de ”Tehnologia Informației și Calculatoarelor” cu 99 de
participanți care au absolvit un curs de calificare/recalificare, după cum
urmează:
• 33 persoane de etnie romă;
• 53 persoane cu dizabilități;
• 13 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție;

¾ Certificarea competenţelor de bază, dobândite pe cale formală şi nonformală
Un număr de 123 beneficiari au parcurs etapa de evaluare la finalizarea
cursurilor și au absolvit cursurile de calificare/recalificare fiind certificați în meserii
precum:
• Lucrător finisor pentru construcții: 30 de persoane din grupul țintă, din care: 17
persoane de etnie romă și 13 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de
protecție;
• Asfaltator: 16 persoane de etnie romă;
• Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport: 24 persoane din grupul
țintă: 9 persoane de etnie romă și 15 tineri peste 18 ani care părăsesc
sistemul de protecție
• Peisagist –Floricultor: 27 persoane cu dizabilități;
• Cameristă: 26 persoane cu dizabilități;
¾ Acordarea subvențiilor persoanelor certificate, după cum urmează:
În anul 2014 s-a acordat subvenții în valoare totală de 43.200 lei unui număr
de 108 beneficiari certificați.
¾ Atelier de acompaniere pentru inserția pe piața muncii a persoanelor cu
dizabilități certificate
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În anul 2014 au debutat activitățile de acompaniere și sprijin pentru inserția pe
piața muncii a persoanelor cu dizabilități. În cadrul acestor activități, persoanele cu
dizabilități certificate, asistate de experții proiectului învață tehnici și instrumente
esențiale pentru reușita procesului de inserție. În contextul unor ateliere interactive
un persoanele cu dizabilități s-au familiarizat, au învățat și exersat întocmirea unui
CV, unei Scrisori de intenție precum și prezentarea la un interviu de angajare. Pe
parcursul anului 2014 s-au derulat un număr de 5 astfel de ateliere.
¾ Laborator motivațional și de acompaniere pentru plasarea pe piața
muncii a romilor
Persoanele de etnie romă certificate au participat la activități de acompaniere
și motivare pentru facilitarea integrării pe piața muncii. Cu sprijinul experților din
cadrul proiectului beneficiarii s-au familiarizat, învățat și exersat întocmirea unui CV,
a unei Scrisori de intenție și prezentarea la un interviu de angajare. În anul 2014 s-au
realizat 4 întâlniri de tipul laboratorului motivațional și de acompaniere cu beneficiarii
proiectului.
¾ Formarea unor grupuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă
Pentru tinerii peste 18 ani, beneficiari ai proiectului care au fost absolvit cursul
de calificare/recalificare ”Lucrător finisor pentru construcții” s-au organizat 7 ateliere
de lucru cu scopul pregătirii acestora pentru accesarea unui loc de muncă.
1.1.2 Proiect – “SUPORT – Susţinerea incluziunii sociale a grupurilor
vulnerabile în Regiunea Nord Est”
Proiectul a fost aplicat şi a obţinut finanţare în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni, Axa
prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. –
Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Obiectivul general al proiectului: facilitarea accesului la ocupare pentru 210
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, în scopul evitării excluziunii sociale,
discriminării şi riscului de sărăcie. Atingerea acestui obiectiv presupune parcurgerea
unor trasee integrate de informare, orientare, consiliere şi formare profesională
finalizate cu acţiuni de suport în vederea integrării pe piaţa muncii a categoriilor
dezavantajate.
Parteneri în proiect sunt: S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene
Galaţi (Partener 1) şi S.C. SIDA GROUP SRL (Partener 2), Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului având rol de lider de parteneriat.
Beneficiarii direcţi ai proiectului: 210 persoane cu dizabilităţi, persoane care
aparţin etniei rome şi tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de
protecţie.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.971.021,00 lei, din care: 166.117,65 lei
(8,60%) reprezintă finanţare de la bugetul de stat, iar valoarea de 1.765.482,93 lei
(91,40%) reprezintă suma alocată din Fondul Social European. Contribuţia eligibilă a
beneficiarului (DGASPC Bacău) este de 2%, respectiv 39.420,42 lei.
Perioada de implementare: 01.06.2013-30.06.2015
Activități și rezultate realizate în 2014
Identificarea grupului ţintă: În anul 2014 au fost informate asupra beneficiilor
proiectului și recrutate un număr de 112 persoane din grupul țintă, după cum
urmează:
• 82 persoane cu dizabilități
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•
•

20 persoane de etnie romă
10 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție

¾ Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi
orientare psiho-socială
Respectând logica activităților planificate în proiect, după etapa de informare
și recrutare, cele 112 de persoane recrutate au parcurs etapa de evaluare, orientare
şi consiliere, în scopul identificarii aptitudinilor, intereselor, punctelor tari și punctelor
slabe și orientarii acestora catre urmatoarea etapa, respectiv participarea la un curs
de calificare/recalificare profesională. La finalul acestei activități, experții proiectului
au orientat pentru participarea la cursuri un număr de 92 persoane. Activităţile de
orientare/ consiliere, autoevaluare - bilanţ de competențe și traseu formativ au
constituit de asemenea premise pentru organizarea sesiunilor individuale si de grup
în vederea dezvoltarii autostimei si increderii in fortele proprii. Au fost derulate
activităţi de dezvoltare a autostimei şi a încrederii în propria putere a individului
pentru depăşirea obstacolelor fizice şi psihologice și creșterea stimei de sine.
¾ Formare profesională a persoanelor dezavantajate
În anul 2014 s-au organizat și desfășurat 5 cursuri de calificare/recalificare la
care au participat 67 de persoane din grupul țintă, după cum urmează:
¾ Persoane cu dizabilități
• 1 curs de ”Peisagist –floricultor” cu 13 participanți
¾ Persoane de etnie romă
• 2 serii curs ”Lucrător în comerț”, 27 participanți
• 1 serie curs ”Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport”, 15 participanți
¾ Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție
• 1 serie curs ”Lucrător în alimentație”, 12 participanți
• 2 serii de curs de ”Tehnologia Informației și Calculatoarelor” cu 27 de
participanți – persoane de etnie romă care au absolvit un curs de calificare/
recalificare;
¾ Certificarea competenţelor de bază, dobândite pe cale formală şi nonformală
Un număr de 42 de beneficiari au parcurs etapa de evaluare la finalizarea
cursurilor și au absolvit cursurile de calificare/recalificare fiind certificați în meserii
precum:
• ”Lucrător în comerț”, 27 persoane de etnie romă;
• ”Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport”, 15 persoane de etnie
romă
¾ Acordarea subvențiilor persoanelor certificate, după cum urmează:
În anul 2014 s-a acordat subvenții în valoare totală de 16.800 lei unui număr
de 42 beneficiari certificați.
1.2 Proiecte implementate în calitate de Partener
1.2.1. Proiect “Prima prioritate:Niciun copil invizibil”, proiect finanţat şi
susţinut de UNICEF România.
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Proiectul “Prima prioritate: Niciun copil invizibil” iniţiat şi susţinut de UNICEF
România, a continuat şi pe parcursul anului 2014 în patru comunităţi din judeţul
Bacău (Corbasca, Coloneşti, Gura Văii şi Răchitoasa), scopul fiind dezvoltarea
serviciilor sociale de bază la nivel comunitar.
Principalele activități desfășurate în anul 2014:

Furnizarea de servicii sociale de bază:
9
Identificarea, evaluarea de nevoi şi monitorizarea copiilor vulnerabili
(Colonesti:103 copii; Corbasca: 111 copii ; Răchitoasa: 259 copii ; Gura Văii: 51
copii)
9
Continuarea furnizării pachetului minim de servicii unui număr de 524
copii vulnerabili și familiilor acestora;
9
Continuarea consolidării structurilor comunitare consultative;
9
Susţinerea structurilor de tip centru de sprijin și consiliere pentru copii și
părinți: 4 structuri care au funcționat în fiecare dintre cele 4 comunități;

Lansarea aplicației Aurora (noiembrie 2014)-metodologie de colectare
de date la nivel local cu scopul unui management eficient și eficace al serviciilor
necesare pentru copiii vulnerabili și familiile acestora;

Lansarea activităților privind adresarea formelor de violență asupra
copilului, cu accent pe violența verbală
9
Sesiune de formare pentru lucrătorii comunitari și membri de SCC”Violența asupra copilului-de la strategie la practică”( Bacău, 30.05.2014);
9
2 Schimburi de experiență între comunități;
9
Formarea lucrătorilor comunitari în adresarea formelor de violență la
nivel local: disciplinare pozitivă (15-17.10.2014, Iași);
9
Ateliere cu părinții privind disciplinarea pozitivă în cadrul Campaniei
”Violența verbală, rănește!”;
Principalele rezultate obținute:

Diminuarea riscurilor de separare a copilului de familie și a celor de
violență asupra copilului, funcție de situația socio-economică a familiilor acestora:
524 copii identificaţi într-o situaţie de vulnerabilitate asupra cărora s-a intervenit prin
acţiuni de informare, consiliere, procurare acte de identitate, grupuri de suport, acces
la beneficii sociale, etc.

Dezvoltarea activității unui număr de 4 centre comunitare de sprijin și
consiliere pentru copii și părinți: 83 copii au beneficiat de activități de consiliere,
educație non-formală și socializare; aprox:30 de părinți au beneficiat de activități de
informare consiliere și grupuri de suport;

Creșterea capacității a 4 autorități publice locale de a adresa
problemele sociale la nivel comunitar
`
Introducerea unei noi metodologii şi respectiv a unui instrument de
colectare şi bază de date, care să permită o diagnosticare completă a
vulnerabilităţilor pe baza unei grile de indicatori aplicată unitar pentru toţi copiii şi
toate comunităţile- Aplicația AURORA;
`
40 de profesioniști din domeniul educației, sănătății, poliției dar și
reprezentanți ai autorităților locale (consilieri locali, primari etc) sau ai bisericilor din
cele 4 comune au fost implicați în adresarea problemelor sociale comunitare și sunt
mai bine informați cu privire la drepturile copilului, familiilor și la responsabilitățile
aferente acestora;
`
Îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor lucrătorilor
comunitari și a familiilor cu impact pe reducerea tuturor formelor de violenţă asupra
copilului, cu precădere a formelor violente de disciplinare (3 sesiuni de formare
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pentru lucrătorii comunitari; 19 lucrători comunitari participanți; 4 ateliere cu părinții
privind disciplinarea pozitivă în cadrul Campaniei ”Violența verbală, rănește!”; 47
părinți din cele 4 comunități participanți la ateliere)

Scăderea presiunii asupra sistemului de protecția copilului prin
adresare la nivel local a problemelor și nevoilor;

Creșterea capacității DGASPC Bacău de a oferi sprijin metodologic
efectiv autorităților locale;

Îmbunătățirea capacității DGASPC Bacău şi DSP Bacău de a dezvolta
strategii relevante în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului prin
utilizarea unor evidențe din teren și cunoașterea îndeaproape a situației copiilor din
comunitățile județului;

Consolidarea cooperării între nivelul local și cel județean prin acțiuni de
informare, convocare de ședințe de lucru și prin sprijinul pentru actorii locali prin
organizarea de întâlniri de lucru cu asistenții sociali şi medicali comunitari sau
angajați ai serviciilor sociale ale primăriilor;
1.2.2. Proiect ”Întărirea serviciilor de consiliere și suport la nivel local
pentru părinții copiilor și adolescenților cu TSA (Tulburare de spectru autist)”,
implementat de Fundația Romanian Angel Appeal, finanțat prin granturile SEE
2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, nr. contract RO2013_C4_31, care
va fi implementat până la data de 30.04.2016.
Obiectivele specifice ale acestui Proiect sunt: creșterea accesului la servicii de
consiliere și informare pentru 200 de părinți având copii cu TSA, creșterea șanselor
de integrare socială prin intervenții terapeutice pentru 100 de copii cu TSA,
îmbunătățirea capacității de oferire servicii pentru 10 centre TSA prin formarea a 20
de profesioniști, suport pentru 20 familii cu TSA prin participarea la o tabără de
formare.
În anul 2014 s-a semnat Acordul de Parteneriat între Fundația Romanian
Angel Appeal și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.
1.2.3. Proiect ”Șansă și Provocare – Îmbunătățirea serviciilor sociale
oferite victimelor traficului de persoane, implementat de Asociația Pro Refugiu în
parteneriat cu DGASPC Bacău și alte 8 DGASPC-uri din țară, cu finanțare acordată
prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG România.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea furnizării și accesării
serviciilor sociale pentru victimele traficului de persoane.
Perioada de implementare a proiectului: 01.05.2014-31.03.2016
Activități realizate în anul 2014: cartagrafierea nevoilor și tipurilor de servicii
care se acordă victimelor traficului de persoane, DGASPC Bacău furnizând
informațiile solicitate prin intermediul unor chestionare elaborate de Asociația Pro
Refugiu, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.
1.2.4. Proiectul ”Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale
integrate la nivelul comunității ”, implementat de UNICEF România în parteneriat
cu DGASPC Bacău, instituții publice 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 copii vulnerabili și familiile lor”;
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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-septembrie 2017
Beneficiari: peste 54.000 de copii și familiile acestora din care 5400 copii la
risc sever de excluziune socială
Buget: aproximativ 5 milioane de Euro, din care 3.285.706 euro contribuția
Norway Grants și contribuție proprie UNICEF România.
Activități realizate în anul 2014: lansarea oficială a proiectului, recrutarea și
selecția echipei de management, inițierea procesului de selecție a comunităților,
pregătirea spațiului necesar activităților proiectului;
2. Proiecte depuse în vederea finanțării
2.1 Proiecte depuse în calitate de solicitant
2.1.1. «PROACTIV- Măsuri active pentru integrarea sociala a copiilor aflați în
situații de risc », depusă la apelul ”SINERGII PENTRU VIITOR-copii în situații de risc”,
depus la apelul „SINERGII PENTRU VIITOR – copii în situaţii de risc” – RO 10 „Copii

şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor
naţionale şi promovarea incluziunii sociale” – Granturile SEE 2009-2014
Obiectiv : Obiectivul general al proiectului vizează prevenirea excluziunii
sociale şi facilitarea accesului la servicii integrate pentru 600 de copii vulnerabili din
20 de comunităţi situate în judeţele Bacău şi Botoşani.
Beneficiari : 600 copii vulnerabili și familiile acestora
Buget : 2.553.354 lei
Parteneri : DGASPC Botoșani și Fundaţia Centrul pentru Politici şi Servicii de
Sănătate
Durata proiectului : 18 luni
2.1.2. ”Centrul de resurse pentru tineri în situaţii de risc”,depus la Apelul
pentru propuneri de proiecte „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţii de risc” –
RO 10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea
inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” – Granturile SEE 2009-2014
Obiectiv : Scopul proiectului este îmbunătățirea integrării sociale și profesionale a
tinerilor în situații de risc din județul Bacău, dezvoltând un pachet de activități integrate,
efective și eficiente care să garanteze oportunități egale și condiții adecvate pentru
participare activă a acestora la toate aspectele vieții sociale.
Beneficiari : 1000 de tineri aflați în situație de risc inclusiv din mediul rural din care
200 de tineri de etnie romă, 350 de părinți/tutori care vor primi servicii specifice de suport
pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la nevoia de educație și susținere a
tinerilor, 70 profesioniști inclusiv voluntari și de etnie romă, care furnizează servicii tinerilor
aflați în situații de risc, vor participa la sesiuni de instruire în vederea dezvoltării
competențelor profesionale.
Buget : 1.031.487,50 lei
Durata proiectului : 18 luni

2.1.3. ”Servicii integrate destinate victimelor violenței domestice și
agresorilor familiali”, depus în cadrul Apelului de proiecte RO 20 ”Violența
domestică și violența bazată pe deosebirea de sex” finanțat de Regatul Norvegiei
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
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Obiectiv : Crearea și îmbunătățirea cadrului județean necesar furnizării
serviciilor sociale integrate, eficiente și coerente de sprijin pentru victimele violenței
domestice și agresori,
Beneficiari : 20 victime ale violenței domestice, inclusiv romi și alte categorii
vulnerabile: femei și/sau grupuri mamă-copil/copii); 10 autori ai violenței domestice –
agresori
Buget : 486.740,84 euro, respectiv 2.171.010,17 lei ( 1 euro=4,4603 lei)
Parteneri : Fundația ”Episcop Melchisedec”
Durata proiectului : 18 luni

2.1.4. ”Profesioniști pentru comunitate! Program de formare a
profesioniștilor din domeniul violenței domestice”, depus în cadrul Apelului de
proiecte RO 20 ”Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex” finanțat de
Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
Obiectiv : Îmbunătățirea practicilor cunoștințelor de bază ale profesioniștilor care
lucrează în domeniul violenței domestice
Beneficiari : 300 de profesioniști din cadrul instituțiilor publice și autorităților publice
locale și județene implicați în gestionarea situațiilor de violență domestică.
Buget : 245,563.18 euro, respectiv 1.095.285,45 lei
Durata proiectului : 18 luni
Parteneri : Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Botoșani;
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău ; Asociaţia Pentru Promovarea Învăţământului
European Bacău

2.1.5.”Copiii au dreptul la familie!”, cu finanțare de la SERA România și
cofinanțare de la Consiliul Județean Bacău;
Obiectiv : asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia
sa şi copilului care se află în situaţii de risc de separare.
Beneficiari : Beneficiarii finali sunt 150 de copii în dificultate şi familiile acestora
Buget : 300.000 euro, din care 180.000 euro SERA România și 120.000 euro
DGASPC Bacău
Durata proiectului : 18 luni

2.2 Proiecte depuse în calitate de partener
2.2.1 Proiect ”Îngrijiri paleative-măsuri integrate pentru incluziunea
socială”, depus de Asociația Lumina în parteneriat cu DGASPC Bacău în cadrul
Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale
pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanțat
din fonduri provenite de la Mecanismul Financiar al Spațiului Economic
European(SEE) și Guvernul României.
2.2.2 Proiect ”Comunitate pregătită, copil integrat-suport pentru
integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”,
depus de Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu DGASPC Bacău, în
cadrul Fondului ONG, Runda 2, Componenta 4. Servicii sociale și de bază.
2.2.3 Proiect ”Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii
sociale, depus de Asociația ”Alternative Sociale” în parteneriat cu DGASPC Bacău,
în cadrul Fondului ONG, Runda 2, Componenta 4. Servicii sociale și de bază.
3.5. Managementul comunicării organizaționale
Registratura electronică reprezintă o componentă importantă a activităţii
D.G.A.S.P.C. Bacău, fiind practic oglinda tuturor documentelor care au intrat/ieşit din
instituţie în perioada de referinţă. Astfel, în perioada ianuarie-31 decembrie 2014 au

- 100 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2014
fost înregistrate 97.699 documente, dintre acestea 27.270 reprezentând documente
de intrare în instituţie.
În perioada raportată, D.G.A.S.P.C. a înregistrat aproximativ 22.900 apeluri
telefonice – Componenta Copil şi Componenta Adult - cu referire la date de interes
general: semnalări situaţii de risc, sesizări ce au fost orientate către serviciile cu
competenţă în domeniu, audienţe, program de lucru,etc..
Au solicitat audienţe la conducerea D.G.A.S.P.C., 2163 persoane atât din
mediul rural cât şi urban. Potrivit declaraţiilor persoanelor înscrise în audienţă,
principalele probleme aduse în discuţie au facut referire la respectarea Legii
nr.448/2006, a Legii 272/2004, a Legii 273/2004 au fost solicitări de internări în
Centrele ce oferă servicii de asistenţă socială persoanelor adulte, solicitări de sprijin
material, solicitări legate de obţinerea unui loc de muncă precum şi situaţii care
impuneau intervenţia D.G.A.S.P.C. în cazuri de abuz sau neglijare asupra unor copii
sau persoane adulte.
În cifre, relația D.G.A.S.P.C Bacău cu mediul extern (instituții,organizații și
beneficiari) s-a concretizat astfel:
• 22 900 informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal;
• 94 articole publicate;
• 26 intervenţii pe posturi radio;
• 36 comunicate de presă transmise;
• 41 de petiţii cărora le-a fost formulat răspuns potrivit Ordinului nr. 27/2002;
• 97.699 documente înregistrate în registrul electronic dintre acestea 27.283
reprezentând documente de intrare.
3.6. Colaborări și parteneriate
Colaborarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bacău cu
autorități publice locale, instituții publice și ONG–uri 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:
9 93 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, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.
54/15.03.2013;
9 35 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat;
9 3 contracte de sponsorizare;
9 2 contracte de asociere cu A.C.C.M.A. Betania şi FSC având ca obiect
finanţarea de servicii sociale;
9 35 contracte de voluntariat încheiate cu persoane fizice;
3.7. Evenimente
• 9-10 iulie 2014, DGASPC Bacău organizează și găzduiește vizita Doamnei
Gabriela Coman –Președintele ANPDCA, în județul Bacău
• 11.08.2014, DGASPC Bacău primește vizita Doamnei Sandie Blachet –
Reprezentant de țară UNICEF
• 10.10.2014, DGASPC Bacău participă la organizarea evenimentului de
lansarea a Proiectului ”Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale integrate la
nivelul comunității ”
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• ”Să ne cunoaștem” – activitate organizată în 20 noiembrie 201 în contextul
aniversării a 25 de ani de la adoptarea de către Adunarea Generală a Națiunilor
Unite a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului
4. Probleme și dificultăți întâmpinate
 În continuare ne confruntăm cu lipsa serviciilor sociale comunitare atât
pentru copil cât și pentru persoanele adulte în dificultate și cu o capacitate scăzută
de intervenție a autorităților publice locale, cu impact asupra sistemului județean de
protecție specială;
 Numărul mare de cazuri care revin unui manager de caz, situație ce
afectează calitatea serviciilor și a intervenției;
 Persoanele cu nevoi special (copii și adulți cu dizabilități) din mediul rural nu
pot beneficia de servicii specializate de recuperare, aceste servicii fiind concentrate
în zonele urbane ale județului;
 Dificultăți în gestionarea situației tinerilor cu dizabilități rezidenți în centrele
rezidențiale pentru protecția copilului, pentru care integrarea socio-profesională
și/sau reintegrarea în familie nu este posibilă.

III. Instituţii subordonate Consiliului Judeţean Bacău

1. Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău
Strategia managerială la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău s-a
structurat în anul şcolar 2013 – 2014, pe derularea programelor de învătământ în
domeniul educaţiei permanente.
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău este o instituţie cu profil de
învăţământ artistic şi de însuşirea meşteşugurilor tradiţionale, care organizează
cursuri de lungă şi scurtă durată pentru toate categoriile de vârstă. 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 saptămânii, mai ales că sunt şi navetişti care nu
pot veni decât sâmbăta sau duminica. Astfel am reuşit să păstrăm o cifră de
şcolarizare onorabilă (aprox.100 elevi) în contextul autofinanţării de 100% la capitolul
cheltuieli de personal.
Disciplinele artistice existente în anul 2014 sunt în funcţie de numărul de elevi
şi de cererea publicului: (canto muzică uşoară, muzică populară), pian, orgă, chitară,
instrumente de suflat, actorie, pictură, grafică, iconografie, design vestimentar.
Şcoala funcţionează cu un număr de 2 profesori angajaţi cu contract de muncă pe
perioadă determinată şi 7 profesori colaboratori. Personalul administrativ (secretar,
administrator, şofer, îngrijitor) este acelaşi personal de la C.J.C.P.C.T., instituţiile
funcţionând în aceeaşi clădire, personalul deservind ambele instituţii.
În luna ianuarie 2014, s-au organizat întruniri atât în şcoli, cât şi în instituţii,
pentru a dialoga 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”,
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Şcoala „ Mihail Sadoveanu” Bacău, Şcoala generală „ A.Piru” Mărgineni, Liceul
„Vasile Alecsandri” Bacău, Liceul „George Apostu” Bacău şi Gradiniţa „Crai Nou”
Bacău.
În data de 28 martie 2014, în calitate de director/manager al Şcolii Populare
de Arte şi Meserii Bacau, am făcut parte din comisia de evaluare la Salonul Naţional
“Primăvara Artei Naive“– ediţia a XX-a, în colaborare cu Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău, unde elevii şcolii au obţinut
premii importante.
În luna mai 2014, am început reparaţiile capitale ale clădirii Şcolii Populare de
Arte şi Meserii Bacău, situată pe str. Caişilor, nr.7.
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, în parteneriat cu
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău, a organizat pe 15 iunie 2014 un recital
artistic însoţit de o expoziţie de pictură, grafică şi design ai celor mai talentaţi elevi ai
şcolii. Totodată a avut loc şi lansarea unei cărţi pentru copii.
Începând cu luna octombrie 2014, a fost înfiinţată clasa pregătitoare pentru
elevii clasei de pictură. Au avut loc examene pentru celelalte discipline din cadrul
şcolii. În zilele de 17, 19 septembrie 2014, am publicat în cotidianul “Deşteptarea”,
anunţ privind redeschiderea cursurilor din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Bacău, începând cu data de 1 octombrie 2014.
În data de 14 octombrie 2014 a avut loc şedinţa consiliului de administraţie şi
a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău.
În data de 30 septembrie 2014 a avut loc SFINŢIREA ŞCOLII POPULARE DE
ARTE ŞI MESERII BACĂU.
În luna noiembrie 2014, elevii şcolii au participat la diferite concursuri de
muzică uşoară şi instrumentală şi la expoziţii de pictură în ţară, unde au obţinut
premii.
În data de 5 decembrie 2014, Consiliul Judeţean Bacău în parteneriat cu
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău a organizat un spectacol de colinde şi
expoziţie de pictură “ARMONII ÎN TIMP”.

2. Ansamblul Folcloric “Busuiocul”
Ansamblul Folcloric “BUSUIOCUL” este unul dintre cele mai vechi şi reputate
colective artistice din România, datorită calităţilor interpretative deosebite,
originalităţii şi bogăţiei repertoriului moldovenesc, în special şi românesc, în general.
Având în vedere bogăţia şi diversificarea repertoriului abordat, calităţile sale
interpretative, pentru modul autentic de preluare şi valorificare scenică a folclorului
băcăuan, acestui colectiv artistic i s-au conferit aprecieri deosebite la nivel naţional şi
inţernational.
În anul 2014 Ansamblul Folcloric “BUSUIOCUL” a avut ca principale obiective
urmatoarele:
1. Realizarea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi recitaluri, cu noi
repertorii, asumate pe criterii de autenticitate şi valoare;
2. Organizarea şi susţinerea proiectelor culturale: Festivalul Naţional de
Folclor „Ion Drăgoi”, Manifestarea „Sântilia de la Poiana Sarată”, „Alaiul Datinilor şi
Obiceiurilor de Iarnă”;
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3. Participarea la importante manifestări de amploare interjudeţeană, naţională
şi internaţională;
4. Dezvoltarea activităţilor lucrative în domeniul artizanatului, în mod deosebit,
a confecţionării de costume populare;
5. Sprijinirea aşezămintelor de cultură, a ONG-urilor cu profil cultural din
oraşele şi satele băcăuane pentru relansarea vieţii cultural-artistice locale;
6. Deschiderea unui curs gratuit de dansuri populare, activitate care se
adresează copiilor cu vârste între 8 – 12 ani, având ca obiectiv atragerea cât mai
multor copii spre acest tip de dans, insuflându-le aceasta pasiune de la vârste
fragede.
De-a lungul întregului an, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a programat şi
susţinut un larg evantai de spectacole, concerte şi recitaluri, promovând cântece,
jocuri populare şi obiceiuri tradiţionale, autentice şi valoroase, reprezentative pentru
zonele etnofolclorice băcăuane. Acestor creaţii li s-au alăturat importante lucrări
muzical - coregrafice din alte zone româneşti, asigurându-se, în mod constant,
primenirea şi diversificarea repertoriilor. Şi în această perioadă, Ansamblul Folcloric
„Busuiocul” s-a dovedit a fi singura instituţie artistică profesionistă care prezintă
spectacole în localităţile judeţului nostru, mai ales în mediul rural. Astfel, ponderea
spectacolelor s-a derulat în cămine culturale, dar şi în spaţii neconvenţionale, pe
scene amplasate în aer liber etc. O seamă de reprezentaţii au avut loc cu prilejul
unor manifestări desfăşurate sub generice, precum: „Zilele comunei”, „Zilele oraşului”
ori „Ziua recoltei”, „Hramul Satului”, „Hramul Bisericii”, în localităţi cum ar fi: Oituz,
Dărmănesti, Valea Seacă, Tamaşi, Roşiori, Orbeni, Tg. Ocna, Moineşti, Oneşti,
Bacău, Scobinţi –Iaşi, Bucureşti, Sibiu.
De asemenea, colectivul artistic al ansamblului a participat la realizarea unor
emisiuni TV, printre care amintim: emisiunea „O dată-n viaţă” realizată în direct de
către Televiziunea Română, emisiunea, tot în direct, de la ETNO TV cu ocazia Zilei
Naţionale a Romăniei etc.
În anul 2014, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a continuat organizarea şi
desfăşurarea celor 3 ample proiecte culturale, manifestări cu care s-a înscris, cu mai
mulţi ani în urmă, pe agenda festivalieră românească.
a) Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”
În perioada 23 - 24 iunie, la Bacău, s-a desfăşurat cea de a XXII - a ediţie a
Festivalului Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, în organizarea căruia Ansamblul
Folcloric „Busuiocul” a avut ca partener Societatea Română de Televiziune Bucureşti.
Ca şi la ediţiile anterioare, băcăuanii au putut să se bucure de prezenţa unor
renumite formaţii muzicale, a unor solişti vocali şi instrumentişti de notorietate din
principalele zone etnofolclorice ale României şi Republicii Moldova. Alături de
interpreţi consacraţi, o seamă de tineri, îndrăgostiţi de melosul popular, au avut
şansa să-şi etaleze talentul într-un cadru rezervat acestora sub genericul „Muguri de
tezaur”. De menţionat că înregistrările spectacolelor din Festival au fost difuzate apoi
în şapte emisiuni TV.
b) „Sântilia de la Poiana Sarată”
Cu ediţia din 2014, acest proiect cultural a demonstrat, o dată în plus, că
parteneriatul dintre Ansamblul Folcloric „Busuiocul” şi Căminul cultural Oituz
(întreţinut de primăria din localitate), poate asigura evenimente cultural-artistice
remarcabile. „Sântilia” a propus, în perioada 15 august - 8 noiembrie, un program
bogat şi divers în cadrul căruia spectacolele artistice s-au împletit cu manifestările
cultural-educative şi cu manifestările omagiale.
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c) „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”
Manifestarea – ajunsă la cea de a 50 - a ediţie – s-a derulat în inima oraşului
Bacău, in ziua de joi, 27 decembrie 2014. La actuala ediţie au participat formaţii de
jocuri cu măşti din localităţile băcăuane Dărmăneşti, Dofteana, Balcani, Oraşa şi
Poiana (comuna Livezi), Scorţeni, Plopana, Roşiori, Pârjol precum şi din comunele
Todireşti (judeţul Vaslui), Scobinţi – Iaşi (Badin şi Sticlăria), şi Ansamblul „BALADA –
CAIUŢII BROSCĂUŢI şi CRISTEŞTI (judeţul Botoşani). Ca un preambul al acestei
manifestări şi în întâmpinarea Sfintelor Sărbători de Crăciun, Ansamblul Folcloric
„Busuiocul” a organizat în ziua de 21 decembrie 2014, în Sala Teatrului de Vară
„Radu Beligan” din Bacău, spectacolul de colinde „O, ce veste minunată!”. În
program au fost cuprinse colinde religioase, vestitoare ale Naşterii Domnului, precum
şi colinde laice, în conţinutul cărora putem încă descoperi teme şi simboluri de
mitologie românească.
Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a răspuns invitaţiei de a participa la o seamă
de manifestări interjudeţene, naţionale şi internaţionale, bucurându-se de entuziaste
aprecieri din partea specialiştilor şi publicului. Astfel, menţionăm prezenţa la
Festivalul Interjudeţean Festivalul „CANTECELE MUNŢILOR” de la Sibiu, ori la
Festivalul de datini şi obiceiuri de la Slobozia.
O activitate complementară desfăşurată de Ansamblul Folcloric „Busuiocul”
este îndreptată spre confecţionarea, în special, de costume populare. După cum se
ştie, valorificarea în spectacole a folclorului muzical-coregrafic impune costumarea
interpreţilor în adecvate veşminte populare. În ultima vreme, posibilitatea asigurării
unor costume este tot mai dificilă. Astfel, în Secţia de creaţie, au fost realizate
costume necesare personalului nostru artistic, dar şi pentru alte formaţii din judeţ şi
din ţară. Acest demers asumat de conducerea „Busuiocului” este, deopotrivă, o
modalitate oportună de a promova un meşteşug tradiţional, precum şi o sursă
pragmatică de a adăuga bugetului propriu o sursă de venituri.
Activitatea Ansamblului Folcloric „Busuiocul”, în anul 2014, şi-a mai adăugat şi
alte realizări, între care:
- Spectacolul „Unirea, naţiunea a făcut-o”, dedicat aniversării a 155 de ani de
la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 2014, Sala mare a Teatrului Municipal
„George Bacovia” Bacău);
- Spectacolul „Astăzi e ziua ta”, pentru sărbătorirea Zilei Internaţionale a
Femeii (8 martie 2014, la Filarminica „Mihail Jora” Bacău);
- Spectacolul consacrat Zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (1
decembrie 2012, in sala Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău);
- Spectacol de protocol în onoarea unei delegaţii străine, aflată în vizită în
judeţul Bacău, ocazie cu care s-a discutat şi posibilitatea unor proiecte de viitor
pentru activitatea ansamblului, în colaborare cu diverse entităţi din afara ţării;
- Spectacol dedicat Sfintelor Sărbători de Paşti, la Teatrul de vară „Radu
Beligan”;
- Spectacol dedicat Zilei Naţionale a Persoanelor Vârstnice 08 Octombrie
2014 – Sala Ateneu.
În realizarea obiectivelor propuse, Ansamblul Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău a
colaborat cu instituţiile de cultură din municipiu şi din judeţ, între care amintim:
Orchestra Filarmonicii „MIHAIL JORA”, Teatrul Municipal ‚GEORGE BACOVIA”,
Liceul de Artă „GEORGE APOSTU”, Căminul Cultural Oituz, Căminul Cultural Asău,
Căminul Cultural Agăş al căror aport a contribuit la obţinerea unor rezultate
deosebite prin prezentarea unor spectacole de înaltă ţinută artistică.
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Situaţia financiară
În concordanţă cu obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru anul 2014,
realizarea resurselor financiare au fost bine chibzuite, cu respectarea întocmai a
prevederilor legale. Referitor la planul de venituri proprii, în anul 2014 acesta a fost
de 80 mii lei şi s-a realizat în proportie de 122,5 %, respectiv 98 mii lei.
Veniturile proprii, în valoare de 98 mii lei au fost realizate din:
a) spectacole folclorice – 36 mii lei;
b) din prestări de servicii (confecţionarea de costume populare) – 62 mii lei.
Pentru anul 2014, planul de cheltuieli prevăzut în bugetul de venituri şi
cheltuieli a fost în sumă de 1.157 mii lei, cheltuielile efective realizate la finele anului
fiind de 1.145 mii lei.

3. Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău este o instituţie publică de
nivel judeţean, integrată în sistemul naţional de biblioteci publice, care are misiunea
de a servi interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi de petrecere a timpului
liber exprimate de membrii comunităţii locale şi judeţene, prin structuri, funcţionalităţi
şi servicii specifice. Îşi desfăşoară activitatea preponderent în aria municipiului Bacău.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău asigură accesul
nediscriminatoriu la informaţie, stimulează curiozitatea intelectuală, creativitatea şi
competiţia, contribuie la educaţia şi formarea continuă a membrilor comunităţii
băcăuane. Prin garantarea dreptului la cunoaştere, Biblioteca Judeţeană
promovează principiile democraţiei, schimbul de idei şi de valori culturale, favorizând
egalitatea de şanse şi includerea socială. Altfel spus, se axează pe citit, pe educaţie,
pe formare de caractere, pe adaptare la provocările curente ale vieţii, ale societăţii
care se schimbă. Important este şi efortul de a oferi mereu un loc adecvat pentru
educaţie şi socializare.
Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău organizează, pe lângă
activităţile specifice prevăzute de lege, manifestări culturale şi de promovare a cărţii
la nivel judeţean; este o organizaţie deschisă la colaborare şi parteneriat, reprezintă
o forţă de muncă flexibilă şi specializată, dispune de un personal care respectă şi
promovează calitatea şi valoarea şi are ca obiectiv asigurarea unui management de
calitate.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău deţine aproximativ 460 000
de unităţi de bibliotecă – cărţi în limba română şi în limbi străine, cum şi alte
documente audio – video, partituri, albume, publicaţii periodice, şi altele. Colecţiile au
caracter enciclopedic, adresându-se tuturor categoriilor sociale, profesionale şi de
vârstă, şi au o structură pluridisciplinară.
Serviciile bibliotecii asigură condiţii optime pentru studiu, documentare –
cercetare sau recreere. Fondul de publicaţii este structurat pe secţii, destinate
relaţiilor cu publicul. Biblioteca îşi organizează serviciile în funcţie de factorii externi
(demografie, nivel cultural, informaţional, social – economic şi cultural), factori interni
(specialişti, resurse, sisteme, strategii), identificarea cu nevoile utilizatorilor şi cu
misiunea şi obiectivele bibliotecii.
Raportat la factorii de mai sus, biblioteca şi-a proiectat activitatea în 2014 spre
dezvoltarea serviciilor de bază, serviciilor virtuale, facilităţi în spaţiul virtual. Aceste
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servicii sunt adaptate la categoriile de public: copii, tineret, adulţi, persoanele de
vârsta a treia, alte grupuri comunitare.
Obiectivele generale ale anului 2014 au fost: valorificarea şi gestionarea
corectă a resurselor; organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional,
cultural şi educaţional; dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului
pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate; creşterea gradului de utilizare a
bibliotecii; îndrumarea metodologică de specialitate a bibliotecilor publice din judeţ;
promovarea imaginii şi a serviciilor bibliotecii.
Au fost menţinute şi dezvoltate activităţile tradiţionale de bază şi în acelaşi
timp au fost dezvoltate servicii moderne, apreciate de public şi realizate cu mijloacele
tehnologiei informaţionale.
În anul 2014 s-au completat colecţiile bibliotecii cu un număr de aproximativ
5600 unităţi de bibliotecă (cărţi, documente audio-video, periodice). Dintre acestea,
aproximativ 3950 reprezintă documente achiziţionate cu factură din fondurile alocate,
aproximativ 1350 documente achiziţionate din donaţii, 300 fiind documente pentru
fondul Depozitului Legal. În 2014 biblioteca a contractat un număr de 50 abonamente
de publicaţii periodice. Colecţiile bibliotecii însumează la finele anului 2014 un număr
de aproximativ 460 000 de unităţi de bibliotecă.
Implementarea tehnicilor moderne de lucru în prelucrarea documentelor a avut
drept consecinţă o informare mai eficientă a publicului, prin intermediul bazei de date
electronice obţinându-se, în minimum de timp, maximum de informaţii. S-au
reorganizat în permanenţă colecţiile din cadrul secţiilor bibliotecii şi filialelor pentru a
răspunde cât mai bine cerinţelor utilizatorilor. Pornind de la principiul că biblioteca
trebuie să ofere un spaţiu atractiv pentru utilizatori şi pentru personal, în acest an sau efectuat reparaţii, îmbunătăţiri, reorganizări atât la sediul central cât şi la filiale.
Atât sediul central cât şi filialele în care biblioteca desfăşoară activităţi pentru public
sunt modernizate, oferă o ambianţă plăcută, asigură servicii şi facilităţi moderne.
Programele şi proiectele culturale ale anului 2014 au avut ca scop continuarea
manifestărilor tradiţionale ale bibliotecii, atragerea de noi colaborări şi iniţierea de
acţiuni cu caracter interdisciplinar. Diversificarea ofertei culturale s-a realizat atât sub
aspectul conţinutului, cât şi al modalităţilor de abordare, aşa încât să fie cât mai
atractive pentru public. Prin programele şi proiectele culturale biblioteca vine în
sprijinul învăţării pe tot parcursul vieţii, pentru toate grupurile de vârstă şi toate
categoriile socio-profesionale.
În anul 2014, la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” s-au organizat un număr de
25 activităţi culturale complexe, 134 expoziţii, 10 lansări de carte, 65 panouri fotodocumentare şi 16 mape foto - documentare, 11 video – proiecţii, şi 172 de alte tipuri
de activităţi cu caracter cultural, din care 34 sesiuni de cursuri, livrate publicului sau
bibliotecarilor comunali. În multe situaţii, reprezentanţi ai bibliotecii s-au deplasat şi
au organizat şi participat la activităţi specifice de promovare a instituţiei, a cărţii şi
lecturii în alte locaţii decât sediul instituţiei, în oraş dar şi în judeţ. Este o practică
frecventă a bibliotecii stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii
de cultură sau educative băcăuane, pentru creşterea gradului de interoperabilitate şi
eficienţă a acţiunilor organizate. Principalele parteneriate şi protocoale de colaborare
s-au realizat cu instituţii culturale, cu mass-media, grădiniţe, şcoli şi licee, instituţii de
învăţământ superior din oraş şi judeţ, dar şi la nivel regional şi naţional. Numărul total
de astfel de parteneriate şi protocoale pentru anul 2014 este de 78.
Dintre programele şi proiectele bibliotecii se remarcă: Senior IT Club - cursuri
gratuite de iniţiere IT pentru persoane vârstnice, „Bacău – urbea cu parfum de
epocă”; amplă expoziţie care are ca punct de plecare documentul electronic creat de
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dl. Mihai Ceucă din colecţia domniei sale de cărţi poştale cu Bacăul vechi, Ziua
Internaţională a Cărţii pentru Copii, „Săptămâna Bibliotecii”, Salonul Cărţii pentru
Copii, Programul de vacanţă, „Memorie şi cunoaştere locală” – bază de date online.
Atelier „Mărgele din mărgele, Serbările Pomului de Crăciun, şi multe alte activităţi
care au atras un public numeros.

Modalităţile abordate pentru realizarea obiectivelor şi gestionarea adecvată a
resurselor au avut ca efect accesul unui public numeros la valorile şi serviciile de
bibliotecă, în ciuda tendinţei manifestate de scădere a interesului pentru lectură.
Numărul de utilizatori activi în 2014 a fost de 7200 din care nou înscrişi 2500.
Utilizarea bibliotecii prin vizite directe la sediul central şi la cele trei filiale, dar şi
utilizarea bibliotecii de la distanţă prin servicii telefonice, vizite virtuale via Internet, au
fost de 150000, cu o frecvenţă medie zilnică de aproximativ 600. Din totalul de
150000 vizite, 90000 sunt vizite directe la bibliotecă, cu o frecvenţă medie zilnică de
aproximativ 400; restul sunt servicii oferite telefonic, fax, poştă, online, vizite virtuale
via Internet, numărul de participanţi la evenimente culturale. S-au împrumutat
150000 unităţi de bibliotecă, din care 50000 consultate în bibliotecă.
Din punct de vedere al pregătirii profesionale, anul 2014, pentru Biblioteca
Judeţeană, a fost unul încărcat de evenimente: o salariată a urmat un Curs de
formatori, curs autorizat CNFPA, prin proiectul „Creşterea capacităţii administrative
prin programe de pregătire profesională continuă a angajaţilor din unităţile
administrativ teritoriale componente ale Zonei Metropolitane Bacău”, proiect finanţat
prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PODCA), un
număr de şase salariaţi au participat la cursurile: manager de proiect, managementul
calităţii, comunicare în limba engleză, permis european de conducere a calculatorului
ECDL.
O componentă la fel de importantă pentru pregătirea profesională a
bibliotecarilor publici din judeţ a constituit-o instruirea trimestrială a acestora. Astfel,
bibliotecarul metodist a organizat cursuri de actualizare a cunoştinţelor de Microsoft
Office Excel 2010, Powerpoint 2010, şi alte cunoştinţe de biblioteconomie necesare
în desfăşurarea activităţii. În acest an s-a finalizat Programul Biblionet şi s-au
efectuat ultimele donaţii de tehnologie către bibliotecile publice din judeţ. În judeţ sunt
active 82 biblioteci publice: 1 judeţeană, 2 municipale, 4 orăşeneşti şi restul
comunale. Pe tot parcursul anului s-au efectuat vizite de lucru în bibliotecile publice
băcăuane în vederea clarificării unor probleme de ordin profesional şi organizatoric,
pentru evaluarea potenţialului şi a activităţilor desfăşurate de acestea.
Pentru o instituţie publică, promovarea unei imagini corecte şi vizibilitatea
tuturor acţiunilor sunt condiţii esenţiale pentru a fi percepută şi apreciată
corespunzător de către comunitate. Colaborarea cu mass-media locală şi naţională
s-a concretizat în multiple apariţii în presa scrisă şi audiovizuală. Toate evenimentele
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mari ale bibliotecii au beneficiat de anunţuri, prezentări, interviuri, emisiuni TV şi
radio, transmisii de înregistrări, referiri pe blogurile şi site-urile băcăuane.

4. Camera Agricolă Judeţeană Bacău
Camera Agricolă Judeţeană Bacău este instituţie publică descentralizată, de
interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Bacău
şi în coordonarea tehnico-metodologică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale- Direcţia Generală Industrie Alimentară.
Activitatea Camerei Agricole Judeţene Bacău o putem structura pe
următoarele domenii:
- Formare profesională
a) Realizarea de cursuri de iniţiere şi calificare a producătorilor agricoli
în meseriile:
Apicultor – 25 absolvenţi
Lucrător în creşterea animalelor – 128 absolvenţi
Agricultor în culturi vegetale şi creşterea animalelor (curs mixt) – 28 absolvenţi
Lucrător în cultura plantelor – 22 absolvenţi
Cursurile s-au desfăşurat în Bacău, în comunele Podu Turcului, Zemeş,
Dofteana şi oraşul Buhuşi.
b) Realizarea de cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor
consultanţi: au fost organizate 3 cursuri cu tematici diferite, la care au participat
consultanţii Camerei Agricole Judeţene Bacău.
- Realizarea de loturi demonstrative
Au fost înfiinţate 13 loturi demonstrative cultivate cu soiuri şi hibrizi productivi,
de înaltă calitate, de la diverse firme de profil şi la care s-au aplicat cele mai noi
tehnologii de cultură. De asemenea au fost monitorizate 6 ferme model pe zootehnie,
cu rase de taurine, ovine, caprine. Rezultatele observaţiilor şi producţiile obţinute au
fost popularizate celor interesaţi.
- Realizarea de demonstraţii practice:
S-au desfăşurat 40 demonstraţii practice în toate domeniile agricole, la care au
participat 361 fermieri.
- Realizarea activităţilor de asistenţă tehnică de specialitate:
În anul 2014 au fost acordate 3075 consultanţe tehnice de specialitate, din care
2604 în exploataţii mici, 410 în exploataţii medii şi 61 în exploataţii mari, în toate
domeniile din agricultură.
- Realizarea de materiale de specialitate:
A fost editată şi distribuită gratuit Revista Camera Agricolă Băcăuană- 2000
exemplare.
- Realizarea/participarea la târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri,
seminarii, simpozioane, întâlniri, mese rotunde, dezbateri:
- Târguri – 3 târguri la care au participat 69 persoane
- Expoziţii – 3 expoziţii la care au paticipat 240 persoane
- Festivaluri - 2 festivaluri la care au participat 95 persoane
- Seminarii – 8 seminarii la care au participat 121 persoane
- Simpozioane – 12 simpozioane la care au participat 83 persoane
- Întâlniri - 117 întâlniri la care au participat 1354 persoane
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- Mese rotunde - 40 mese rotunde la care au participat 425 persoane
- Dezbateri - 5 dezbateri la care au participat 62 persoane
- Realizare materiale audio-vizuale, emisiuni radio-tv:
Emisiune TV cu tematica „Accesare fonduri europene 2014”.
- Consiliere şi asistenţă tehnică în vederea constituirii de forme
asociative:
Au fost consiliate două asociaţii în domeniul creşterii animalelor.
- Realizarea de campanii de informare a producătorilor agricoli privind
măsurile PNDR 2014 – 2020, normele de ecocondiţionalitate, schimbări
climatice, Codul de bune practici agricole, Planul de acţiune privind poluarea cu
nitraţi din surse agricole, energii regenerabile etc., în colaborare cu autorităţile
locale şi cu structurile teritoriale APIA , AFIR etc.:
Au fost realizate 22 acţiuni la care au participat 432 fermieri.
- Identificarea de potenţiali beneficiari ai măsurilor PNDR şi consilierea
acestora în accesarea de fonduri europene:
- Instalarea tinerilor fermieri Măsura 112 – 77 fermieri
- Modernizarea exploataţiilor agricole Măsura 121 – 31 fermieri
- Creşterea valorii economice a pădurilor Măsura 221 – 1 fermier
- Sprijinirea fermelor agricole de semi–subzistenţă Măsura 141 - 1 fermier
- Asistenţă tehnică şi consiliere în vederea elaborării de proiecte/dosare
de plăţi accesare fonduri europene:
În anul 2014 s-au întocmit pentru fermierii beneficiari de proiecte FEADR:
- 89 dosare cereri de plată la Măsura 141
- 21 dosare cereri de plată la Măsura 112,
7 dosare de modificare cerere de finanţare
Activitatea economico-financiară
Activitatea financiar-contabilă şi execuţia de casă a bugetului, în anul 2014, sau desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,
ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale şi ale legii bugetare anuale, asigurând îndeplinirea programelor şi
obiectivelor planificate, precum şi acoperirea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti.
Situaţia bugetului aprobat iniţial şi rectificat, se prezintă astfel:
- total buget iniţial
– 1.000.000 lei, din care:
- subvenţii
- 810.000 lei;
- venituri proprii
- 190.000 lei;
- total buget final
– 1.000.000 lei, din care:
- subvenţii
- 810.000 lei;
- venituri proprii
- 190.000 lei;
În cursul anului 2014, s-au încasat venituri proprii în sumă de 92.700 lei, din
taxele percepute prentru întocmirea de proiecte de accesare a fondurilor europene,
cursuri de calificare şi perfecţionare a producătorilor agricoli şi din taxe de întocmire a
dosarelor de plată a beneficiarilor de fonduri europene. Sumele au fost utilizate pentru
plata drepturilor de personal şi pentru plata cheltuielilor specifice activităţii instituţiei.
Nu au fost realizate investiţii.
Concluzii
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Pentru anul 2015, specialiştii Camerei Agricole Judeţene Bacău îşi propun să
accentueze diseminarea informaţiilor în toate zonele judeţului, prin atragerea cât
multor beneficiari pentru a accesa măsurile din noul PNDR 2014-2020, cum ar fi:
- Instalarea tinerilor fermieri,
- Sprijin pentru dezvoltarea fermelor familiale,
- Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de activităţi neagricole în zona rurală,
- Investiţii în exploataţii agricole,
- Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole,
- Investiţii în exploataţii pomicole,
- Investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere şi ameliorarea viabilităţii pădurilor,
- Plăţi de agro-mediu şi climă etc.
De asemenea, se va intensifica acţiunea de colaborare cu firmele distribuitoare
de seminţe şi material săditor, pentru extinderea suprafeţelor cultivate cu loturi
demonstrative în cât mai multe localităţi, deoarece demonstraţiile practice s-au
dovedit a fi cele mai eficiente din punct de vedere al aplicării lor în producţie.
Un alt obiectiv aflat în atenţia Camerei Agricole Judeţene Bacău este acela de
a încuraja proprietarii de terenuri agricole să lucreze pământul, urmând a se face o
informare mai intensă, împreună cu mass-media, pentru popularizarea avantajelor
lucrării pământului şi dezavantajele terenului nelucrat.
Vom încerca să venim în întâmpinarea fermierilor privind calificarea lor în
domeniile solicitate şi nu în ultimul rând acordarea asistenţei tehnice de specialitate la
cât mai mulţi beneficiari.
Dorim să edităm trimestrial revista proprie, unde să se regăsească şi
beneficiarii acţiunilor noastre, cu exemple pozitive şi negative.

5. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Bacău iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei
permanente şi culturii tradiţionale, cerceteaza 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 2014 activităţile C.J.C.P.C.T. Bacău s-au
desfăşurat pe două mari capitole:
I. Manifestări cultural artistice tradiţionale: Festivalul Judeţean de Folclorediţia a XXIa, Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale – ediţia a VIII-a, Salonul
Naţional al Artei Naive – ediţia a XXI-a, Conexiuni Culturale, “Nedeea de la
Pădurăreni” (Solonţ).
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” – în curs de finalizare.
1. Festivalul judeţean de folclor
Acest festival urmăreşte păstrarea, acurateţea şi frumuseţea costumelor,
autenticitatea textelor poetico-muzicale, ineditul unor dansuri populare, stiluri
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interpretative de exceptie. 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, ce începe de fapt în luna ianuarie
urmărind mai multe etape, s-a desfăşurat pe data de 18 -19- 20 iulie 2014 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
bacăuan autentic, selectarea din rândul acestora a celor mai reprezentativi artişti
pentru faza finală a festivalului, promovarea imaginii zonelor etnofolclorice ale
judeţului Bacău, precum şi obiectivele stabilite şi-au atins scopul.
BUGET: plan:
12.50 mii lei
realizat:
12.50 mii lei
2. Târgul meşteşugurilor artistice tradiţionale
Scopul acestei manifestari 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 2014, 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 meşteşugul, îndeletnicirea respectivă.
Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 19 - 20 iulie 2014, în staţiunea Slănic
Moldova (partener primăria şi consiliul local).
BUGET: Manifestarea este parte componentă a Festivalului Judeţean de Folclor.
plan:
3.00 mii lei
realizat: 3.00 mii lei
3. Salonul naţional al artei naive
Aflat la cea de a XXI-a ediţie, Salonul Naţional al Artei Naive s-a bucurat şi în
anul 2014, de o largă participare, beneficiind de prezenţa unui număr de 30 de
expozanţi din mai multe colţuri ale ţării (Maramureş, Argeş, Vaslui, Bucureşti, Galaţi,
Caraş Severin, Arad, Iaşi, Giurgiu, Brăila, Teleorman, Alba, Bistriţa Năsăud, Prahova,
Tulcea, Vâlcea, Timiş, Hunedoara şi Bacău). Prin această mainifestare C.J.C.P.C.T.
Bacău îşi propune să atragă un număr cât mai mare de pictori naivi îndeosebi tineri
care să continue tradiţia Şcolii de Artă naivă din Bacău, avându-i drept exponenţi
principali pe Ion Măric, Catinca Popescu, Alexandrina Voicu, Virginia Bîrsan, Maria
Margoş. Salonul s-a desfăşurat în perioada martie - aprilie 2014 la Muzeul de Artă
Contemporană al Centrului Internaţional de Cultură şi Artă “George Apostu”,
partenerul C.J.C.P.C.T.Bacau.
BUGET: plan
2.00 mii lei
realizat
2.00 mii lei
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4. Conexiuni culturale
Programul intitulat generic CONEXIUNI CULTURALE şi-a propus şi în anul
2014 reabilitarea vieţii cultural artistice din comunele şi satele băcăuane. În acest
scop C.J.C.P.C.T. în parteneriat cu primăriile şi consiliile locale cu şcolile şi parohiile
din zonă au organizat o serie de colocvii, seminarii spectacole artistice, întâlniri ale
oamenilor locului cu artişti, pictori, scriitori, profesori băcăuani. Aceste întâlniri
interactive au menirea de a satisface nevoile culturale comunitare în scopul, creşterii
gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. Prin acest program
cultural C.J.C.P.C.T. Bacău sprijină, coordonează afirmarea creatorilor şi interpreţilor
tradiţiei şi creaţiei populare autentice, contribuie la pregătirea formaţiilor artistice de
amatori prin atragerea tinerilor, în vederea participării acestora la manifestările
culturale locale şi naţionale, la revitalizarea şi poromovarea unor domenii populare
tradiţionale. Acest program cultural se desfăşoară la iniţiativa directorului instituţiei, în
afara proiectelor şi programelor culturale minimale şi se desfăşoară în parteneriat cu
primăriile, consiliile locale, şcolile, parohiile din judeţul Bacău.
Proiectele din Program desfăşurate în anul 2014:
Ianuarie - 14 ianuarie “Eminescu, mit al culturii naţionale”. Spectacol de
muzică şi poezie la împlinirea a 164 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu
(parteneriat cu primăria, şcoala şi Asociaţia Culturală “Muguraş Săuceşean” din
Săuceşti). ZIUA CULTURII NAŢIONALE.
Februarie - 2 februarie – “Conexiuni culturale” în cadrul Programului intitulat
generic “Conexiuni culturale”, în municipiul Moineşti, în parteneriat cu Primăria şi
Clubul Elevilor. Manifestare cultural – artistică „Dragobetele sărută fetele” (Ziua
îndrăgostiţilor, la români).
Aprilie - “Conexiuni culturale “ – şezătoare literar artistică în comuna Oituz
- 20 aprilie Veronica Micle şi Mihai Eminescu
- 20 aprilie Ziua Internaţională a Cărţii
- 20 aprilie “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
Mai - 18 mai “Nedeea de la Pădurăreni” – serbare câmpenească cultural
artistică şi religioasă cu ocazia hramului Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena (în
parteneriat cu primăria, consiliul local, şcoala şi parohia din Cucuieţi – Solonţ)
- “Ziua Eroilor” - Oituz
Iunie - 1 iunie “copilăria mea” – spectacol dedicat Zilei Copilului – comuna
Oituz
August - 15 august “Memoria Oituzului”
- “Sântilia de la Poiana Sărată” (Nedee Mocănească)
- 29 august “Ziua bradului”- Serbare câmpenească în comuna Livezi.
Septembrie – Conexiuni Culturale – Şezătoare literar - artistică – Serbare
câmpenească cultural, artistică şi religioasă, în comuna Gaiceana.
Decembrie - “Alaiul datinilor şi obiceiurilor de iarnă” (coorganizator),
organizator principal Ansamblul folcloric “Busuiocul”.
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6. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău
Activităţile din prezentul raport reprezintă activitatea desfăşurată de Complexul
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” în anul 2014, prin secţiile 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 planului 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 este 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.
I) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în
raport cu sistemul instituţional existent
1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi
comunităţi - tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate
împreună cu acestea;
Proiectele (altele decât cele proprii), propuse şi finalizate în anul 2014, au fost
realizate în colaborare cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează
aceleiaşi comunităţi din Bacău şi din ţară: - Universitatea Bacău – parteneriat direct
cu departamentul de Biologie a Facultăţii de Litere;
Nr.
crt.

Proiectul

Iniţiator /
Colaboratori

1.

„Luna pădurii”

Direcţia Silvică Bacău

2.

Şcoala altfel –
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Ministerul
Învăţământului

3.

Expo Pescuit şi Vânătoare Bacău
ediţia a III-a

Centrul de Afaceri şi
Expoziţii “Mircea
Cancicov”

Locaţia

Perioada

Direcţia Silvică
Bacău
subunităţile
Complexului
Muzeal de
Ştiinţele Naturii
„I. Borcea”
Bacău

15.03–
15.04.

1-5.04

8.05 –
11.05
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4.

Sesiunea studenţească naţională
de comunicări ştiinţifice
„Biodiversitate şi tinereţe”,
ediţia a VII-a, Bacău

Universitatea “Vasile
Alecsandri” din Bacău
– Departamentul de
Biologie, Ecologie şi
Protecţia Mediului

Universitatea
“Vasile
Alecsandri” din
Bacău

Mai

5.

Simpozionul “Biodiversitatea şi
protecţia mediului în Moldova.
Starea conservării biodiversităţii în
judeţul Bacău” organizat cu ocazia
Zilelor Academice Ieşene

Facultatea de biologie,
Universitatea “Al. I.
Cuza”, amfiteatru B2,
et 1

Universitatea
“Al. I. Cuza”

27. 09

6.

Simpozionul Naţional de
Micologie,
ediţia a XXV-a, Bacău,

Societatea Micologică
Română

Complexul
Muzeal de
Ştiinţele Naturii
„I. Borcea”
Bacău

16-17.10

S-au desfăşurat 28 proiecte educaţionale în baza a câte unui protocol de
colaborare cu unităţile şcolare, ce cuprind acţiuni de cunoaştere şi conştientizare a
valorilor mediului înconjurător, a importanţei protejării mediului, acţiuni dedicate
evenimentelor din calendarul ecologic: „Ziua Mondială a Zonelor Umede”, „Luna
pădurii”, „Ziua Pământului”, „Ziua Mediului”, cât şi lecţii educative 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, conform tabelului de mai
jos.
Proiecte cultural - educaţionale şi prezentări multimedia desfăşurate în
anul 2014, în baza unor protocoale de colaborare
Nr.
crt.

Instituţia

Denumirea proiectului

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Colegiul Tehnic „Dumitru
Mangeron” Bacău

„Natura şi noi ”

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; I:S.J.Bacău Educaţie
Permanentă şi Mentorat; Şcoala
Gimnazială nr.10 Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Şcoala Gimnazială „Alexandru
cel Bun”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Şcoala Gimnazială Ungureni
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;Şcoala Gimnazială Luncani
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Grădiniţa cu Program
Săptămânal „Agricola” Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Colegiul Tehnic „Dumitru
Mangeron”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Şcoala Gimnazială „Alexandru
el Bun” Bacău
Asociaţia Zibo Help

„Muzeul– spaţiul de învăţare”

Perioada de
desfăşurare
15 noiembrie 2013 –
1 iunie 2014
2 aprilie – 2 mai
2014

„Să descoperim tainele naturii”

2013 - 2014

„De ce iubim păsările?”

6 martie 2014

„Uzina vie a planetei”

martie – aprilie 2014

„Educaţie prin astronomie”

17 martie –24 martie
2014

”Picătura de cristal – Bistriţa,
podoaba apelor Moldovene”

2012 – 1 iunie 2014

„Cultură şi civilizaţie băcăuană”

Septembrie 2013 –
iunie 2014

„Povestea Picăturii!

2013 - 2014

„Săptămâna familiei,
săptămâna fără TV”

7 – 11 aprilie 2014
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Bacău, Centru
Rezidenţial „Henri Coandă” Bacău
„Colegiul Tehnic de Comunicaţii
„N.V.Karpen” Bacău, Grădiniţa cu P.N.
şi P.P „Bambi”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Colegiul Tehnic de Comunicaţii
„N.V.Karpen” Bacău

Calendarul ecologic mondial –
realizarea de activităţi
extraşcolare cu scop educativ

2012 – 2014

„Mici Exploratori pentru o zi”

9 aprilie 2014

„Să ştii mai multe, să fii mai
bun”
O stea între stele

24 – 28 martie 2014

Şcoala Gimnayială Nr.10 Bacău

Ziua Pământului

25 aprilie 2014

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Şcoala Gimnazială „Alexandru
cel Bun”, Şcoala Gimnaz ială „Alecu
Russo”, Şcoala Gimnazială Mihai
Drăgan”
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan
cel Mare”, Parohia „Sf. Gheorghe”
Bacău, Şcoala Gimnazială „Alecu
Russo”, Centrul Şcolar de Educaţie
Incluyivă Nr.1 Bacău
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului,
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău, Facultatea de
Litere, Colegiul Naţional Pedagogic
„Ştefan cel Mare”, Parohia „Sf.
Gheorghe”.
Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”
Bacău

„Pădurea – Aurul Verde al
Planetei”

aprilie - iunie 2014

„Să iubim şi să ocrotim natura”

„Valori şi atitudini cultural –
religioase”.

decembrie 2013 –
iunie 2014

„Agora”- Proiect educaţional
judeţean de voluntariat

noiembrie 2013 – 15
iunie 2014

„Civilizaţia lemnului. Arborii,
altfel”
„Luna Pădurii”, Ziua Mondială a
biodiversităţii”, Ziua Mondială a
habitatelor umede”

noiembrie 2012 –
iunie 2014
1 septembrie 2013 –
31.august 2014.

19.

Colegiul „Grigore Antipa” Bacău

20.

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
nr.1 Bacău

„Pământul – Planetă Vie”

16 septembrie 201321 iunie 2014

21.

Şcoala Gimnazială „Spiru Haret”
Bacău

„Luna Pădurii”, Ziua Mondială a
biodiversităţii”, Ziua Mondială a
habitatelor Umede”

2013 - 2014

22.

Colegiul Tehnic de Comunicaţii
„N.V.Karpen” Bacău.

„Tinerii şi natura”

2014 - 2015

23.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Colegiul „Grigore Antipa”

24.

Palatul Copiilor Bacău

25.
26.
27.
28.

Asociaţia Liber la Educaţie, Cultură şi
Sport Bucuresti
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău, Colegiul „Grigore Antipa”,
Agenţia de Protecţia Mediului” Bacău
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”
Bacău – Grădiniţa Lizuca
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Colegiul „Grigore Antipa”
Bacău

Curriculum în decizie locală”
Indicatori ai zoocenozei din
zona judeţului Bacău
Proiect multilateral Comenius „
Biodiversity conservation – the
only path to our survival”

2014 - 2015
2014 -2016

„Şcoala de vară la ţară”

August 2014

„Calendarul ecologic de
octombrie”

1 -31 octombrie
2014

„LiziTot”

2014

Convenţie privind efectuarea
instruirii practice a elevilor domeniul protecţia mediului

2014 – 2015
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2. Participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat,
participant etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale
Nr.
crt.

Participare în calitate de partener la
programe / proiecte europene /
internaţionale

Iniţiator / Colaboratori

Perioada

1.

„DIAMOND – Dialoguing
museums on a new cultural
democracy”
– Proiect internaţional

Eccom (European Centre for Cultural Organization and
Management), Museo Civico di Zoologia (Roma, Italia),
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”,
Museo de Ciencias Naturales de Valencia (Valencia,
Spania), Melting Pro-Laboratorio per la Cultura (Roma,
Italia)

2012 2014

Eccom (European Centre for Cultural Organization and
Management), Museo Civico di Zoologia (Roma, Italia),
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”,
Museo de Ciencias Naturales de Valencia (Valencia,
Spania), Melting Pro-Laboratorio per la Cultura (Roma,
Italia):

2012 2014

Asociaţia Zibbo Help Satu Mare

7-11.04

Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa,
Consiliului Europei, de UNESCO şi de Consiliul
Internaţional al Muzeelor (ICOM):

18.05

2.

3.

„DIAMOND – Dialoguing
museums on a new cultural
democracy”
– Proiect pilot –
LEGĂTURI ÎNTRE GENERAŢII –
cunoaşterea activă a muzeului
ştiinţific”
Săptămâna familiei – săptămâna
fără TV -Săptămâna altfel –
activităţi extraşcolare

4.

Noaptea Europeană a Muzeelor

5.

Ziua Internaţională a Muzeelor

6.

7.
8.

Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională
“MUZEUL ŞI
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ”
Muzeul Olteniei
Manifestarea complexă
Simpozionul Ştiinţific
„Biologia şi dezvoltarea Durabilă”
Proiect Comenius
(Lifelong Learning Programme)
– „Conservarea biodiversităţii”

Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM)
Secţia de Ştiinţele Naturii
a Muzeului Olteniei Craiova,
în colaborare cu Consiliul Judeţean Dolj
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „I. Borcea”
Bacău
Inspectoratul Şcolar Bacău, Casa Corpului Didactic
Bacău

18.05

11-13-09

3-5.12
16.09

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” anual, începând din anul
2007, a fost implicat în manifestarea internaţională „Noaptea Muzeelor” – proiect
iniţiat de Ministerul Culturii din Franţa. Ca și noutate în 2014, în cadrul acestei
manifestări s-a desfășurat un proiect în care vizitatorii care doreau aveau
posibilitatea sa facă un selfie cu un exponat din muzeu și să trimită fişierul printr-un
sms pe un server comun. Astfel selfie-urile au fost proiectate în toate muzeele
participante la acest proiect.
În cadrul acestei manifestări, muzee europene deschid uşile publicului
interesat să le viziteze în noaptea dinaintea zilei muzeelor. Astfel, în anul 2014, prin
subunităţile Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Observatorul Astronomic „Victor Anestin”,
am fost participanţi la aceste manifestări.
Specialişti ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” au participat
la simpozioane, conferinţe şi sesiuni ştiinţifice cum sunt cele organizate de instituţii
similare.
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3. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii de
PR/de strategii media;
Acţiuni administrative:
- Instituirea şedinţelor operative cu şefii de secţii şi birou, pentru optimizarea
organizării activităţilor;
Documentare în vederea promovării acţiunilor culturale ale muzeului:
- Diseminarea informaţiilor prin intermediul comunicatelor de presă, cu imagini
şi explicaţii;
Vernisări de expoziţii - 15 proiecte cultural expoziţionale distribuite pe
categorii astfel:
- 5 vernisări expoziţii temporare:
„Trofee de vânătoare”, „Ciupercile – delicatese înşelătoare”, „Păsări de
ornament” ediţia IV, „Rase de porumbei”, „Pălăriile din pădure”
- 6 vernisări expoziţii itinerante:
„Natura – metalo-ceramică”, „El şi ea în lumea vie”, „Arhitectură şi design în
lumea animală”, „Fasmidele – curiozităţi ale naturii”, „5 Simţuri – un Univers”,
„Strategii de supravieţuire în lumea insectelor”
- 4 proiecte de itinerare a expoziţiilor ce au fost vernisate în anii anteriori:
„Insecte sociale”, „Comorile şi iluziile din farfurie”, „Universul invizibil”, „Noutăţi
în astronomie”
4. Profilul beneficiarului actual:
Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate;
Realizarea acestor proiecte, cultural – expoziţionale şi educaţionale, precum şi
strategia de marketing cultural pusă în practică prin acţiuni de popularizare a
expoziţiilor şi manifestărilor organizate de instituţie, în anul 2014, s-au concretizat în
faptul că, un număr de 28542 vizitatori (tabelul următor) au trecut pragul celor 4
subunităţi ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii.
Numărul de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”,
pe secţii, pentru anul 2014, comparativ cu vizitatorii din anul 2013
Nr.
crt.

Număr vizitatori

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

grup
individual
2013
2014
2013
2014
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
13062
18787
3713
1911
6134
5296
1258
2548
19196
24083
4971
4459
Muzeul de Ştiinţele Naturii
5161
5017
437
649
2812
1415
787
2548
5517
1097

Vivariul
8883
350

Total
2013
2014
16506
6661
23167

20708
7834
28542

5598
3599
9197

5666
3963
9629

764
0

985
0

6281
1097
7378

9868
350
10218

Observatorul Astronomic
4198
4775
264
1815
3521
150

276
0

4462
1965
6427

5051
3521
8572

165
0
165

123
0
123

Casa Memorială „Ion Borcea” Racova
159
122
6
1
0
0
0
0
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5. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată;
2014: total vizitatori 28542 dintre care 20708 cu plată şi 7834 fără plată;
Analiză:
În anul 2014, principalii beneficiari ai vizitelor gratuite au aparţinut publicului
adult, în proporţie de 55%: participanţi la evenimentele culturale organizate de
muzeu, la zilele de vizitare gratuită (17-18 mai, 1 iunie, 25 noiembrie, 1 decembrie),
oficialităţi, parteneri media şi doar 45% au fost copii până la vârsta de 7 ani, copii
aflaţi în grija instituţiilor de asistenţă socială, deţinuţi şi persoane cu handicap.
Beneficiarii vizitelor contra cost sunt cei menţionaţi la punctul anterior,
constituindu-se de fapt în grupurile ţintă.

Muzeul de Ştiinţele Naturii
Vivariu
Observatorul Astronomic
Casa Memorială "Ion Borcea"

Cu plată

Fără plată

0%
30%

34%

36%

27%

73%
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II) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei
proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei;
Nr.
crt.

Denumirea activităţii

Data
I.

Expoziţii temporare
1.
Trofee de vânătoare
2.
Rase de porumbei
3.
Ciupercile – delicatese înşelătoare
4.
Pălăriile din pădure – expoziţie de
fotografie
5.
Trofee de vânătoare
6.
Păsări de ornament
7.
Arhitectură şi design în lumea animală
Expoziţii itinerante
8.
Insecte sociale

Locaţia

EXPOZITII
08-11.05.
09.10
17.10.
17.10.

Centrul de afaceri şi expoziţii Bacău
Centrul de afaceri şi expoziţii Bacău
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii

03-05.11.
11.11.
28.11.

Centrul de afaceri şi expoziţii Bacău
Vivariu
Muzeul de Ştiinţele Naturii

04.01.Muzeul de Ştiinţele Naturii Galaţi
31.10.2014
04.01Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman
14.04.
02.04.
Muzeul de Ştiinţele Naturii

9.

Sunet şi culoare în lumea păsărilor

10.

Natura – metalo ceramică

11.

04.06.2014
Muzeul Cinegetic al Carpaţilor
Strategii de supravieţuire în lumea
Răsăriteni Posada
insectelor
02.10.
Muzeul Judeţean Botoşani, secţia de
Fructe şi seminţe din flora spontană şi
Ştiinţele Naturii Dorohoi
cultivată
31.10.
Muzeul de Ştiinţele Naturii Galaţi
Cinci simţuri – un univers!
19.11.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
El şi ea în lumea vie
28.11.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Arhitectură şi design în lumea animală
04.12.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Fasmidele curiozităţi ale naturii
2014
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Comorile şi iluziile din farfurie
2014
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Noutăţi în astronomie
2014
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Universul invizibil
II. MANIFESTARI COMPLEXE
„Biologia şi dezvoltarea durabilă” 03-05.12.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Simpozion ediţia a XII a
17-18.05.
Muzeul de Ştiinţele Naturii,
Noaptea europeană a muzeelor 2014
Observatorul Astronomic
18.05.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Ziua internaţională a muzeelor 2014
III. PROIECTE EDUCAŢIONALE
2014
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Calendarul naturii – activităţi educative
2014
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Activităţile muzeale metode
complementare educaţiei şcolare
2014
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Activităţile muzeale – din culisele
muzeului de ştiinţele naturii – colocvii
ocazionate de evenimente naţionale
IV. TIPĂRITURI
04.12.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Mirodeniile - poveşti cu gust
Harta cerului - pliant
28.04.
Observatorul Astronomic

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Proiectele cultural expoziţionale au predominat în anul de raportare, dar au
fost avute în vedere şi proiectele cultural-ştiinţifice, proiectele de specialitate cu
privire la patrimoniu şi îmbogăţirea acestuia, organizarea şi ordonarea acestuia.
Îmbogăţirea patrimoniului cultural naţional mobil a presupus desfăşurarea de
activităţi cultural-ştiinţifice (deplasări în teren, colectare de material biologic,
documentare ştiinţifică etc.), care au fost organizate şi s-au desfăşurat conform
- 120 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2014
proiectelor cultural-ştiinţifice competent întocmite şi aprobate de Consiliul Judeţean
Bacău. O parte dintre rezultatele proiectelor culturale au fost valorificate deja prin
lucrări ştiinţifice care sunt publicate sau în curs de publicare.

7. Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” are în componenţa sa patru secţii: Istoriearheologie, Etnografie, Artă şi Logistică, informatizare, educaţie muzeală, 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.
Obiectivele generale cât și cele specifice, au fost armonizate cu funcțiile de bază
ale unei instituții muzeale ale cărei misiuni principale sunt:
- asigurarea creșterii calității serviciului muzeal și o bună administrare tehnică și
logistică, vizând creșterea interesului public;
- elaborarea de 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;
- stabilirea și aplicarea unor măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru
aducerea la îndeplinire a programelor culturale aprobate;
- cercetarea și dezvoltarea colecțiilor muzeale și a patrimoniului muzeal s-a făcut
prin programul de cercetare și săpături arheologice dar și prin cel de achiziții de bunuri
muzeale și donații;
- realizarea unor lucrări de protejare, conservare și restaurare a patrimoniului
cultural aflat în administrarea noastră;
- inițierea ununi 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.
Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în
raport cu sistemul instituţional existent
1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează
aceleiaşi comunităţi
Pe parcursul anului 2014 instituţia a continuat raporturile de colaborare și
parteneriat cu alte instituţii de cultură, de învățământ, asociații și fundații din judeţ:
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- Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău; Serviciul Judeţean
Bacău al Arhivelor Naţionale; Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău; Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău; Universitatea „George Bacovia” Bacău; Colegiul Național de Artă
”George Apostu” Bacău; Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu” Bacău; Centrul de
Cultură „George Apostu” Bacău; Prefectura judeţului Bacău; Ansamblul Folcloric
”Busuiocul”; Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău; Primăria Moinești; Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bacău; Casa Corpului Didactic; Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza”
Bacău; Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa; Asociaţia
Cultul Eroilor – Filiala „Col.r. Corneliu Chirieş” Bacău; Asociaţia „Regimentul 3 Artilerie
1877”; Asociaţia „6 Dorobanţi”; Asociaţia „Civitas Bacoviensis” Bacău; Asociaţia Generală
a Arhiviştilor din România – filiala Bacău; Asociaţia Culturală „Pro Basarabia şi Bucovina”
(filiala Bacău); Asociaţia Sportivă „Arena 2011”; Asociaţia Culturală „Derzis Eruditio”;
Asociaţia Filatelică „Grigore Pascu” Bacău; Clubul „Colecționarii” Bacău; Muzica militară a
Garnizoanei Bacău; Direcţia Județeană pentru Cultură Bacău; Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Bacău; Clubul Sportiv Şcolar Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale mişcării,
sportului şi sănătăţii; Primăria Bacău; Lions Club „Sfăntul Gheorghe” Bacău; Școala
Populară de Arte și Meserii Bacău; Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Bacău; Uniunea Armenilor din Romania.
din ţară: Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi; Complexul Muzeal Neamţ;
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud; Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi; Universitatea Națională
de Artă ”Nicolae Grigorescu” București; Muzeul Judeţean Buzău; Muzeul de Istorie „Vasile
Pârvan” Bârlad; Muzeul de Istorie Roman; Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
Muzeul Naţional de Istorie al României; Muzeul Naţional Cotroceni; Muzeul Olteniei
Craiova; Muzeul Bucovinei Suceava; Muzeul de Artă Brasov; Muzeul de Artă „Ion Ionescu
Quintus” Ploiești; Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti; Institutul „A.D.
Xenopol” Iaşi; Institutul de Arheologie Iaşi; Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” Bucureşti;
Academia Română (filiala Iaşi); Forumul Democrat German – filialele Bacău, Piatra Neamț,
Buhuși, Resița; Uniunea Armenilor din Romania – filiala Bacău; Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei; Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi; Institutul Naţional al
Patrimoniului București; Uniunea Scriitorilor din România – filialele Bacău, București;
Uniunea Artiștilor Plastici – filialele Bacău, Iași, București, Buzău, Focșani, Bistrița;
Uniunea Arhitecților din România – Filiala teritorială Bacău – Neamț; Rețeaua Națională a
Muzeelor din România.
și pe plan extern: Ministerul Culturii din Republica Moldova; Uniunea Artiștilor
Plastici din Republica Moldova; Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău;
Ambasada Republicii Federale Germania la București.
2. Participarea în calitate de partener (coorganizator, coinițiator, invitat,
participant etc.) 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 – coinițiator Ministerul Culturii din Republica Moldova și
Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
Principalele programe, proiecte, activităţi cultural-ştiinţifice şi artistice
realizate în anul 2014
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.
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I. Cercetare ştiinţifică
Cercetarea patrimoniului muzeal este o activitate permanentă şi continuă a
muzeografilor nostri, necesară pentru cunoaşterea trecutului istoric, cultural si artistic al
judeţului Bacău. Atât cercetările de teren cât și cercetarea patrimoniului național a
direcţionat completarea patrimoniului propriu prin descoperiri arheologice, donaţii de artă
plastică contemporană locală, națională și internațională şi un program de achiziţii de artă
veche românească, orientat prioritar spre evidenţierea creaţiei artiştilor originali.
II. Administrarea patrimoniului muzeal
1. Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal
A. Secția Arheologie-Istorie
Conservare:
Activități specifice:
- Observarea și înregistrarea permanentă a condițiilor de microclimat
- Inventarierea pieselor intrate în cursul anului în patrimoniul secției
- Predare/Primire piese din expoziție în vederea restaurării și conservării acestora
în urma efectelor produse din cauza expunerii permanente (tezaure monetare din argint,
vase, piese din metal etc)- responsabilii gestiunii Expoziției permanente: Focșa Iuliana,
Cocolea Alexandrina, Păcuraru Maria, Amalanci Mihaela
Restaurare:
- A fost continuată prelucrarea materialului arheologic prin utilizarea procedeelor
tehnice specifice rezultat din campaniile arheologice din 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013,
de pe șantierul arheologic Fulgeriș, com, Pâncești, jud. Bacău (responsabili Voinescu Iulia
și Voinescu Petru)
- S-a restaurat arma cu nr. de inventar 7006, în vederea expunerii în cadrul
expoziției temporare De la piatră la praful de pușcă. Armele de-a lungul timpului
(restaurator: Voinescu Iulia)
- S-au restaurat și conservat două monede de argint din depozitul de etnografie
- S-a restaurat sabia de tip Akinakes, în vederea expunerii în cadrul expoziției
temporare De la piatră la praful de pușcă.armele de-a lungul timpului (restaurator
Voinescu Petru)
- S-a restaurat o pipă cu nr. de inventar 30055, expusă în corpul A, et. I
(restaurator Voinescu Petru)
- S-a restaurat un cercel-verigă din bronz provenit din campania 2013 de pe
șantierul arheologic Fulgeriș (restaurator Voinescu Petru)
- S-a consolidat catalogul Arme din Colecția Muzeului de Istorie Bacău (sec XXX)
- S-a restaurat fotografia ”La culesul viilor 1913” (responsabil: Ciocârlan AndraIuliana)
- S-a restaurat documentul ”Patentă eliberată de Caimacamia Principatului
Moldovei”
- S-a restaurat documentul ”Act de investitură” (responsabil: Ciocârlan AndraIuliana)
- Au fost restaurate și conservate: 19 piese de metal, 8 monede argint, 2 obiecte
din metal comun, 2 medalii, 34 obiecte din os, 11 vase mari din ceramică provenite din
șantierul Fulgeriș 2013, 109 obiecte deosebite din ceramică Fulgeriș 2014, 2 obiecte de
bronz, 32 obiecte de alamă, 33 obiecte de piatră, ceramică provenită din perieghezele de
la Huruiești, Stănișești, Biserica Sf. Nicolae- Bacău
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B. Secția Etnografie
Conservare:
- Au fost întocmite 60 de fișe de conservare pentru operele nou intrate în
patrimoniul secției și pentru cele supuse restaurării
Restaurare:
- S-au restaurat piese textile de tipul cămășilor bărbătești, poale femeiești,
cioareci, sarică, ie borangic, cămăși femeiești, covor țărănesc
- S-a restaurat dispozitiv de ascuțit ferăstraie și joagăre, baniță pentru cereale,
bâtă țărănească
C. Secția Artă
Conservare:
- S-au reorganizat și igienizat depozitele pentru patrimoniul mobil
- S-au efectuat operațiuni de curățare a sculpturilor din curtea Muzeului de Artă
- S-a efectuat verificarea, conservarea și predarea în lucrărilor de pictură semnate
”Carmen Poenaru”, pentru Donația Carmen Poenaru
- S-a efectuat verificarea, toaletarea și predarea în custodie a lucrărilor de pictură
semnate ”Nicu Enea”, la Casa Memorială ”Nicu Enea”
Restaurare:
- Întocmirea documentației de restaurare a unor lucrări de pictură. Realizarea
fotografiilor înainte și în timpul restaurării
- Operațiuni de consolidare și retuș a lucrării ”Moara Filderman”, a pictorului Nicu
Enea
- Operațiuni de consolidare a rupturii la lucrarea semnată ”Zamfira Bârzu”, lucrare
care a participat la ”Saloanele Moldovei- ediția a XXIII-a”
D. Secția Logistică, Informatizare, Educație Muzeală
Conservare:
- Au fost întocmite fișele de conservare pentru piesele nou intrate în patrimoniu
- Predarea/Primirea pieselor din expoziție în vederea restaurării și conservării
acestora, în urma efectelor produse din cauza expunerii permanente (tezaure, monetare
din argint, vase, piese din metal etc.)
2. Evidența patrimoniului muzeal
A. Secția Arheologie- Istorie
- S-au marcat bunurile culturale provenite de pe șantierul arheologic Fulgeriș în
vederea restaurării
- S-au întocmit documentele necesare împrumutului a 20 de piese din aur și
argint, din categoria tezaur care fac parte din expoziția ”Aurul și argintul antic al României”
și va fi vernisată la București și apoi la 12 muzee din țară
B. Secția Etnografie
- S-a marcat patrimoniul descoperit pe șantierul Fulgeriș în vederea intrării
pieselor în patrimoniu
- A fost realizat desenul arheologic a opt statuete masculine descoperite în
așezarea cucuteniană de la Fulgeriș
- Efectuarea inventarului faptic general al patrimoniului secției de etnografie (cu
expoziții și depozite la Bacău, Răcăciuni și Comănești)
C. Secția Artă
- Inventarierea patrimoniului muzeal, Casele Memoriale ”Nicu Enea” și ”George
Bacovia”, Biblioteca Muzeului de Artă
- Întocmirea de acte de evaluare și documentare pentru piesele intrate în
patrimoniul secției prin donații și achiziții
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- Au fost înregistrate în gestiune și evaluate lucrările donate și cele premiate la
Saloanele Moldovei din 2014
D. Secția Logistică, Informatizare, Educație Muzeală
- A fost făcută inventarierea totală a gestiunilor ”Numismatică”, ”Bibliotecă” și
”Artizanat/Souvenir și a obiectelor promoționale
3. Clasarea patrimoniului mobil
A. Secția Arheologie- Istorie
B. Secția Etnografie
- Întocmirea a 19 fișe de clasare a unor obiecte de natură etnografică, în
patrimoniul cultural național.
C. Secția Artă
- Se lucrează fișele de evidență, rapoarte de expertiză, fotografii a 15 dosare cu
propuneri de clasare în categoria Tezaur.
III. Dezvoltarea patrimoniului muzeal
Patrimoniul muzeal, în cele două ipostaze ale sale, material si imaterial, are un
caracter deschis şi se dezvoltă în permanenţă. Valorificarea cercetării ştiinţifice prin
propuneri de achiziţii de piese 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.
A. Secția de Arheologie-Istorie
În cursul anului 2014 au fost restaurate, studiate şi inventariate un număr de 85
bunuri culturale.
De asemenea, un număr de piese provenite din donaţii sunt în curs de restaurare
sau inventariere: 2 topoare, unul din piatră (epoca bronzului) şi unul din fier (sec. X-XI)
descoperite întâmplător în localitatea Orbeni (piese aflate la restaurare). Un alt lot de piese
au fost descoperite întâmplător în localităţile Podei, orașele Comăneşti şi Dărmăneşti de
unde au fost recuperate un inel metalic, un vârf de săgeată din fier şi mai multe obiecte din
fier din perioada medievală (piesele sunt în curs de restaurare).
B. Secția Etnografie
Patrimoniul secţiei Etnografie s-a îmbogăţit în anul 2014 cu un număr de 7 piese,
provenite din donații.
C. Secția Artă
În 2014 au intrat în patrimoniu un număr de 37 lucrări provenind din următoarele
surse: 33 lucrări de grafică semnate Carmen Poenaru și lucrări premiate la ”Saloanele
Moldovei”, ediția a XXIV a: 3 lucrări de pictură, 1 lucrare sculptură.
D. Secția Logistică, Informatizare, Educație Muzeală
Înregistrarea unui număr de 230 volume provenit din schimb interbibliotecar şi
donaţii interne şi internaţionale.
IV. Valorificarea patrimoniului muzeal
S-au realizat schimburi bibliotecare cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate. A
fost încheiat un mare număr de parteneriate cu instituţii de învăţământ şcolar şi universitar,
cu institute academice şi de cercetare ştiinţifică.
a. Participări ale specialiştilor institutiei la sesiuni ştiinţifice, simpozioane
locale şi naţionale în cursul anului 2014:
- muzeograf Istina Elena-Lăcrămioara: a prezentat pe parcursul anului 2014
următoarele comunicări ştiinţifice la sesiuni locale, naţionale şi internaţionale:

- 125 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2014
• 3 – 5 aprilie - Participant la sesiunea ştiinţifică naţională organizată de Muzeul
„Vasile Pârvan” Bârlad, prezentând comunicarea: Plastica antropomorfă masculină
descoperită în situl cucutenian de la Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău.
• 18 mai - Participant la simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman cu
lucrarea: Dascăli romaşcani de altădată.
• 28 mai - Participant la manifestarea organizată de Institutul de Arheologie Iaşi,
sub genericul Cercetări aplicate și teoretice în tehnologia și spiritualitatea comunităților
aparținând Culturii Cucuteni,cu tema:Cercetările arheologice în situl cucutenian de la
Fulgeriș (2003-2013).
• 28 mai - Participant la manifestarea organizată de Institutul de Arheologie Iaşi,
sub genericul Cercetări aplicate și teoretice în tehnologia și spiritualitatea comunităților
aparținând Culturii Cucuteni,cu tema:Biografia artefactelor din piatră cioplită descoperite în
așezarea eneolitică de la Fulgeriş (coautor la lucrarea întocmită de Diana-Măriuca
Vornicu).
• 28 mai - Participant la manifestarea organizată de Institutul de Arheologie Iaşi,
sub genericul Cercetări aplicate și teoretice în tehnologia și spiritualitatea comunităților
aparținând Culturii Cucuteni,cu tema:Act tehnologic şi savoir-faire în prelucrarea materiilor
dure de origine animală. Studiu asupra colecţiei de artefacte din aşezarea eneolitică de la
Fulgeriş(coautor la lucrarea întocmită de Andreea Vornicu).
• 5 – 7iunie - Participant la Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, ediţia
XLVIII, organizată de Ministerul Culturii în colaborare cu Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, în
perioada, cu tema: Cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriş, jud. Bacău.
Campania 2013.
• 28 – 30 august - Participant la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice
„Arheologia mileniului I p.Chr.”, ediţia a XIII-a, Ploieşti, cu tema: Aşezarea din secolele VVII de la Ştefan cel Mare-Gutinaş, punct de reper în cunoaşterea arheologiei Văii
Trotuşului din primul mileniu creştin/ The 5th – 7th centuries settlement from Ştefan cel
Mare-Gutinaş; landmark in the knowledge of archeology of Trotuş Valley in the first
Christian millennium (coautor la comunicarea susţinută de prof.dr. Ioan Mitrea).
• 2 – 3 octombrie - Participant la Sesiunea Naţională „Vasile Pârvan”, organizată
de instituţia noastră la sediul central din str. 9 Mai, nr. 7, cu lucrarea realizată în
colaborare: Dr. Măriuca Vornicu (Institutul de Arheologie Iași), Lăcrămioara-Elena Istina
(Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău), Strategii de utilizare a utilajului litic cioplit
descoperit în așezarea Cucuteni A3 de la Fulgeriș.
• 15 – 17 octombrie - Participant la sesiunea internaţională organizată de
Complexul Muzeal Neamţ, International Colloquium CUCUTENI CULTURE WITHIN THE
EUROPEANNEO-ENEOLITHIC CONTEXT, prezentând comunicarea:Recherches
archéologiques dans le site cucuténien de Fulgeriș, département de Bacău (2003-2014).
- muzeograf dr. Boldur Dimitrie-Ovidiu: a prezentat pe parcursul anului 2014
următoarele comunicări ştiinţifice la sesiuni locale şi naţionale:
• 20 februarie- A participat la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi la
lansarea Anuarului Muzeului Etnografic al Moldovei, nr. XIII/ 2013.
• 30 mai - A prezentat comunicarea publică având titlul: Pivele băcăuane din
ultimul deceniu interbelic – între statistică și piesele de patrimoniu muzeal, în cadrul
Sesiunii de comunicări ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, ed. a XX-a, organizată sub egida
Arhivelor Naţionale Bacău şi a Asociaţiei Generale a Arhiviştilor din România – filiala
Bacău.
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• 2 - 3 octombrie - A prezentat comunicarea publică având titlul: Grigore
Tabacaru – un precursor al muzeografiei băcăuane, în cadrul Simpozionului Naţional
„Vasile Pârvan”, organizat sub egida Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, 2014.
- muzeograf dr. Coşa Anton: a prezentat pe parcursul anului 2014 următoarele
comunicări ştiinţifice la sesiuni locale, naţionale şi internaționale:
• 20 februarie - A participat la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, la
lansarea Anuarului Muzeului Etnografic al Moldovei, nr. XIII/ 2013.
• 8 mai - Participat la Simpozionul Internaţional „Rolul Bisericii Catolice din
Europa de Est în căderea comunismului”, organizat de Institutul Teologic Romano-Catolic
„Sfântul Iosif” din Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea
Pontificală Gregoriana din Roma, Universitatea de Stat din Moldova, conferinţa susţinută:
Diplomaţie pontificală. Sfântul Scaun şi ţările comuniste din Europa Centrală şi de Est.
• 21 mai –A prezentat în cadrul manifestării organizate de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bacău, Şcoala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău, Simpozionul Regional:
„Cultura şi spiritualitatea poporului român”, 2014, comunicarea prezentată:Identitatea
naţională a românilor.
• 30 mai - Participant la Sesiune Naţională de comunicări ştiinţifice „Arhivele şi
Istoria”, organizată de Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, A XX-a 2014,
comunicarea prezentată: Un preţuitor al arhivelor. Episcopul Nicolae Iosif Camilli.
• 28 iunie - Participat la Colocviul Naţional „I.I. Russu” de cercetare a sud-estului
Transilvaniei (în cadrul Zilelor „Andrei Şaguna”), Sf. Gheorghe, comunicarea prezentată:
Concluzii în urma implementării proiectului „Tânărul european”.
• 24- 29 iunie - Participant la Zilele „Andrei Şaguna”, eveniment cultural-ştiinţific
organizat de Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Liga Cultural-Creştină „Andrei
Şaguna”, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, în parteneriat cu Centrul
European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, Muzeul Naţional al
Capaţilor Răsăriteni şi Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sf.
Gheorghe, , prezentarea cărţii Monografia satului Somuşca, Oneşti, Editura Magic Print,
2013 (autor Anton Coşa).
• 11-16 august - Participant la Universitatea de Vară Izvoru Mureşului2014,
comunicarea prezentată: Românii romano-catolici din Moldova în faţa presiunilor de
maghiarizare.
• 19- 21 septembrie - Participant la Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice
„Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-Cultură-Civilizaţie”, Sfântu GheorgheCovasna, comunicarea prezentată: Episcopia Catolică de Iaşi – 130 de ani de la înfiinţare.
• 2-3 octombrie - Participant la Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”2014,
organizat de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, comunicarea susţinută:
Căsătoria regelui Carol I al României în diplomaţia Sfântului Scaun.
• 2-3 octombrie - Participant la Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, organizat
de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, cu prezentarea revistei CARPICA XLIII,
Bacău, 2014.
• 28 noiembrie - Participant la Simpozionul „1 Decembrie 1918 – Unirea cea
Mare în conştiinţa românilor, manifestare culturală organizată de organizat de Complexul
Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina de Nord
şi Ţinutul Herţa, Asociaţia Culturală Pro Basarabia: filiala Bacău, Arhivele Naţionale
Bacău, Grupul de Iniţiativă Basarabeană: filiala Bacău, comunicarea susţinută: Românii
din jurul graniţelor României - între afirmare identitară şi deznaţionalizare.
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- muzeograf Bucur Iulian
• 30 aprilie – Participant la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice "Arhivele
şi istoria" a Arhivelor Statului Bacău, cu lucrarea Petrus Matthias Neumann;
• 16 noiembrie - Participant la Expozitia Națională de Artă Naivă de la Oradea,
comunicarea prezentată Arta naivă, încotro?
- bibliotecar Ocneanu Lenuţa-Gabriela
• 2- 3 octombrie – Comunicarea Epoca Luminilor pe rafturile Bibliotecii: cartea
străină de secol XVIII la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în cadrul
Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan”,organizat de Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu”.
- conservator Băbuşanu Amalanci Mihaela
• 10 - 11 aprilie - Participant la Simpozionul Național 100 de ani de la înființarea
Muzeului ”Vasile Parvan” Bârlad, lucrarea: Prietenia dintre George Bacovia şi Grigore
Tăbăcaru, şi consecinţele ei benefice;
• 5 - 7 iunie - Participant la Simpozionul Național Rolul muzeelor memoriale în
muzeografia românească, Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte cu
lucrarea: Memoriul pentru salvarea Casei Vasile Alecsandri, un istoric al edificiului precum
şi o prezentare power point a monumentului şi istoricului său.
• 27 - 28 noiembrie - Participant la Simpozionul Național Bucovina - File de
istorie, Muzeul Bucovinei, Suceava - lucrarea: Monumentul eroilor Măgura Ocnei-Târgu
Ocna, Bacău
b.
Studii, articole, note, recenzii
- muzeograf Istina Elena-Lăcrămioara a publicat următoarele studii şi articole (în
colectiv fiind cooptat şi arheolog Bucşă Valentin):
• Istina Lăcrămioara-Elena, Bucşă Valentin,Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău,
Punct Dealul Fulgeriş/ La 3 cireşi, în Cronica cercetărilor arheolgogice din România.
Campania 2013,Oradea, 2014, p. 179-182, nr. 112.
• Roxana Dobrescu, Alain Tuffreau, Adrian Doboş, Valentin Dumitraşcu, Sanda
Bălescu, Antoine Kostek, Bruno Depreux, Alexandru Ciornei, Mihai Florea, Loredana Niţă,
Lăcrămioara Elena Istina, Valentin Bucşă, Cristina Nica,Buda, com. Blăgeşti, jud. Bacău,
Punct Dealul Viilor, în Cronica cercetărilor arheologice din România.
Campania 2013, Oradea, 2014, p. 30, nr. 18.
• Roxana Dobrescu, Alain Tuffreau, Adrian Doboş, Valentin Dumitraşcu, Sanda
Bălescu, Antoine Kostek, Bruno Depreux, Alexandru Ciornei, Mihai Florea, Loredana Niţă,
Lăcrămioara Elena Istina, Valentin Bucşă, Cristina Nica, Lespezi, com. Gârleni, jud.
Bacău, Punct Lutărie,în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania
2013,Oradea, 2014, p. 74-75, nr. 48.- muzeograf dr. Coşa Anton
• Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV în volumul: Nicolae Iorga
despre secui şi rostul lor între români, volum îngrijit de Ioan Lăcătuşu, prefaţă de Vasile Lechinţan,
Sf. Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2014, p. 218-226.

• Parohia Romano-Catolică Răcăciuni, în „Buletin Istoric”, nr. 14 (revista
Departamentului de cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi), Iaşi, Editura
„Presa Bună”, 2013, p. 89-120.
• Un preţuitor al arhivelor. Episcopul Nicolae Iosif Camilli, în „Acta Bacoviensia”,
nr. 9, Bacău, 2014, p. 177-184.
• Un cercetător de elită: Ion H. Ciubotaru, în Ateneu, revistă de cultură, anul 51
(serie nouă), nr. 536, aprilie, Bacău, 2014, p. 21.
• Artur Gorovei (1864-1951) – omagiu cărturarului, în MUSEUM supliment al
revistei Vitraliu, anul XXII, nr. 42 (1-2), iunie, Bacău, 2014, p. 4-5.
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• Ouăle de Paşti la români, în MUSEUM, supliment al revistei Vitraliu, anul XXII,
nr. 42 (1-2), iunie, Bacău, 2014, p. 6.
• Eroii din comuna Cleja, în „Bacăul Eroic”, revistă de cultură, educaţie patriotică
şi de cinstire a eroilor, anul V, nr. 8, Bacău, 2014, p. 12-17.
• Heraldică teritorială. Stemele localităţilor cu populaţie catolică din Moldova, în
CARPICA, XLIII, Bacău, 2014, p. 261-278.
• Heraldică eclesiastică. Stema papală, în CARPICA, XLIII, Bacău, 2014, p. 231260.
• Bacău: Vernisajul expoziţiei de fotografie „Satul romano-catolic din Bacău –
istorie şi prezent” - muzeograf dr. Boldur Dimitrie-Ovidiu
• „Finețuri” intelectuale inter și postbelice: Grigore Tabacaru vs. Nicu Enea, în Ateneu,
revistă de cultură, anul 51 (serie nouă), nr. 534, Bacău, februarie 2014, p. 8, ISSN 1221-5813;

• Grigore Tabacaru și muzeistica băcăuană, în Ateneu, revistă de cultură, anul
51 (serie nouă), nr. 537, Bacău, mai 2014, p. 2, ISSN 1221-5813;
• Colecțiile muzeului băcăuan și medaliile străine conferite ofițerilor români din
primul război mondial, în volumul Tradiție, istorie, armată (Colecția studii), Ed. Muzeului
Militar Național „Regele Ferdinand I”, București, 2014, p. 226-228, ISBN 978-606-935723-1 / 978-606-11-4056-5;
• Un pedagog al „școlii active”: Grigore Tabacaru, în Ateneu, revistă de cultură,
anul 51 (serie nouă), nr. 539-540, Bacău, iulie-august 2014, p. 2, ISSN 1221-5813;
• De la „casa memorială” la „casa-muzeu” Grigore Tabacaru, în Ateneu, revistă
de cultură, anul 51 (serie nouă), nr. 541, Bacău, septembrie 2014, p. 5, ISSN 1221-5813;
• Medaliile Francisc Iosif I din colecția muzeului băcăuan, în CARPICA, XLIII,
Bacău, 2014, p. 281-286, ISSN 1013-4182;
• Pivele din arealul etnografic al Bacăului în ultimul deceniu interbelic, în
CARPICA, XLIII, Bacău, 2014, p. 315-320, ISSN 1013-4182;
• „Castelul Roșu” de pe moșia Fântânele-Bacău: trecutul și prezentul unui
monument istoric, în Monumentul (volum coordonat de Mircea Ciubotaru, Aurica Ichim și
Lucian-Valeriu Lefter), XV, Ed. Doxologia, Iași, 2014, p. 183-194, ISSN 1844-9042.
• Recenzie la publicaţia: Meșteșuguri populare tradiționale din județul Bacău.
Portrete de meșteri, autor Feodosia Rotaru, Editura „Ateneul Scriitorilor”, Bacău, 2013,
240 p., pentru Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, XIV, Iași, 2014 (sub tipar) muzeograf Bucur Iulian
• Despre cum poate fi oprit, chiar si numai pentru o clipă, timpul, în Ateneu,
revistă de cultură, anul 51 (serie nouă),nr. 543-544, Bacău, noiembrie-decembrie 2014, p.
25,ISSN 1221-5813;
• Încondeiat, împistrit, dăruit, în revista MUSEUM, revista instituției apărută ca
supliment al revistei de cultură Vitraliu, periodic al Centrului de Cultură „George Apostu”
Bacău, iunie 2014, nr. 41 - 42, pag. 52, ISSN 1583-3151 - muzeograf Murariu Carmen:
• Anotimpuri cromatice – Catinca Popescu, interviu publicat în revista de cultură
Ateneu, nr.(529),septembrie 2013, pag.10 - muzeograf dr. Istina Marius-Alexandru:
• Ansamblul arhitectural „Curtea Domnească” Bacău,studiu în cadrul proiectului
Monumente istorice băcăuane (coordonatori proiect dr. Dimitrie-Ovidiu Boldur, ElenaLăcrămiora Istina) - bibliotecar Ocneanu Lenuţa-Gabriela:
• Epoca Luminilor pe rafturile Bibliotecii: cartea străină de secol XVIII la
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în Carpica, XLIII, 2014, p. 337-347 conservator Băbuşanu Amalanci Mihaela:
• recenzie la vol. Monografia satului Somuşca, autor dr. Anton Coşa în revista
CARPICA, XLIII, 2014, p. 371-376.
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c. Participări la expoziții temporare naționale
Participarea cu piese din categoria tezaur (54 buc.) la expoziţia naţională Aurul şi
argintul antic al României– itinerată în perioada 2013-2016, vernisată la Muzeul Naţional
de Istorie al României în data de 19.12.2013 si itinerată pe parcursul anului 2014 la
următoarele muzee din ţară (responsabil Istina Elena-Lăcrămioara, colaborator Bucşă
Valentin.
V. Promovarea şi dezvoltarea culturii, artei şi civilizaţiei româneşti
1. Saloane, simpozioane, festivaluri, colocvii, lansări de carte, târguri
2. Expoziţii personale şi de grup
3. Spectacole muzicale, dramatice, coregrafice
Au fost iniţiate şi desfăşurate proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei
permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind:
- elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii
locale precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
- păstrarea şi cultivarea specificului zonal;
- stimularea creativităţii şi talentului;
- revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor specifice zonei cât şi
susţinerea celor care le practică.
- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi ale artelor
contemporane;
- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
1. Ziua Culturii Române “Sub steaua Eminescu”- 15 ianuarie
a. Colocviu:120 de ani de la realizarea primei teze de doctorat dedicată vieții și
operei lui Eminescu, susținut de prof. univ. dr. Ștefan Munteanu;
b. recital lirico-muzical pe versurile lui Mihai Eminescu și ale poetei Veronica
Micle, susținut de Valentin Braniște și Alina Vasilica Neagu, actori la Teatrul Muncipal
Bacovia din Bacău, acompaniați la pian de solistul Dragoș Lungu, prof. la C. N. de Artă
“G. Apostu”.
c. vernisajul expoziției Mari artiști români, expoziție de Artă Plastică.
Colaboratori: Universitatea „VasileAlecsandri din Bacău”, Universitatea “George
Bacovia”
2. Unirea Principatelor Române din 1859 (24 ianuarie)
Imnul de stat Deşteaptă-te române, interpretat de corul Clubului pensionarilor “60+”
Bacău, dirijor prof. Viorica Ciofu;
3.Expoziţia “De la piatră la praful de puşcă. Armamentul de-a lungul timpului”
- evoluţia armamentului din epoca paleolitică şi până la cel de-al Doilea
Război Mondial (13 februarie – aprilie). Expoziţia a fost prezentată de Lăcrămioara
Elena Istina, şef secţie Arheologie – Istorie şide dr.Sebastian Matei, director al
Muzeului Judeţean Buzău
4. Expoziţia Pictoriţa naivă Catinca Popescu (19 februarie – aprilie)
Prezentarea evenimentului a fost asigurată de criticul și istoricul de artă Iulian
Bucur și de muzeograful Carmen Istrate Murariu.
5. Expoziţia Steaguri medievale imaginare (20 februarie – 20 martie)
Expoziție de pictură și artă decorativă care adună 31 de artiști plastici din întreaga
țară. Pornind de la heraldica veche, evenimentul cultural s-a dorit o reinterpretare cu
mijloace moderne a stindardelor care reprezentau crezul și identitatea războinicilor din
Evul Mediu.
A fost curatoriată și prezentată de conf. univ. dr. Daniela Frumușanu.
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În colaborare cu Universitatea Naţională de Arte București. Expoziţia a fost
realizată sub egida Ministerului Culturii și Patrimoniului Naţional și a Reţelei Naţionale a
Muzeelor din România.
6. Iubim Dragobetele ediţia a III-a (24 februarie)
- expunerea Dragobete, cap de primăvară (Eugen Sendrea);
- recital lirico–muzical cu actorii Alina Simionescu, Matei Bogdan și Muzica
Reprezentativă a Garnizoanei Bacău.
7. Expozitia “Donaţia Carmen Poenaru în colecţia Muzeului de Artă “(28 martie - 31
aprilie). Expoziție de grafică și pictură cu cele 113 lucrări de artă ale pictoriței băcăuane,
donate de către aceasta Muzeului de Artă în anii 2008 și 2014.
8. Tradiţii – Rituri tradiționale pascale (3 aprilie)
- Expoziţia Motive tradiţionale în decorarea oului pascal organizata de colectivul
sectiei Etnografie;
- Conferinţa ştiinţifică Ouăle de Paști la români sustinuta de prof. univ. dr. Ion H.
Ciubotaru de la Institutul de Filologie Română “A. Philippide” al Academiei Române, Filiala
Iași;
- Workshop – încondeiere ouă de Paște cu motive tradiționale locale, participanți
elevii de la Școala ”Nicolae Pâslaru” Cașin și de la Colegiul Național de Artă ”George
Apostu” Bacău.
În parteneriat cu Decanatul Romano-Catolic Bacău și Asociația Romano-Catolicilor
“Dumitru Mărtinaș”, Inspectoratul Școlar Bacău.
9. Expoziţia - concurs Icoana din sufletul copilului, editia a VII-a (7 aprilie – 7 mai)
Manifestarea a fost organizată la sediul Muzeului de Istorie Buhuşi în colaborare
cu Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Buhuşi şi Grădiniţa nr. 6 Buhuşi.
10. Expoziţia ROGVAIV III (24 aprilie – 12 mai)
La cea de-a treia ediţie a expoziţiei de artă contemporană intitulată ROGVAIV, au
expus un grup de artişti sub patronajul Uniunii Artiştilor Plastici din România. Aşa cum
ROGVAIV este acronimul de la iniţialele culorilor curcubeului, asemeni expoziţia
înmănunchează compoziţiile a 19 artişti plastici din toată ţara, "capacitaţi" de artistul vizual
Maxim Dumitraş, cel care este şi curatorul evenimentului cultural.
11. Simpozionul ştiinţific Noi şi LUMEA (28 aprilie)
S-au susținut comunicările:
- Alimentaţia de-a lungul timpului (Marina-Mihaela Bărbieru);
- Influenţa alimentelor în sănătatea noastră (Tincuţa Bernevic);
- Fitochimia în sprijinul sănătăţii.Exploatarea principiilor active din Calendula
officinalis (Gălbenele) (elevii Bianca Beatrice Benchea, Alexandra Diana Duma);
- Fitoterapia – o medicină care iubeşte omul (ing.dr. Iuliana Barbu).
Elevii Colegiului „Henri Coandă Bacău, coordonaţi de prof. Tatiana Nămoloşanu,
au prezentat proiectele:
- Cum să respirăm (Vlad Paul Gheţa, Paul Alin Băluţă);
- Împreună pentru o lume mai curată (Alexandra Ghinga, Cristina Nistorică);
- Rugă pentru iertare (Geanina-Elena Încarcă).
Parteneri în organizarea manifestării Colegiul „Henri Coandă” Bacău şi „Farmacia
Naturii”.
12. Simpozionul 9 Mai – semnificaţii istorice (9 mai)
- Războiul de independenţă din 1877 în iconografia presei contemporane, prof. dr.
Vilică Munteanu, director al Arhivelor Statului Bacău. De data aceasta, profesorul
Munteanu a ales o metodă inedită, mult mai sugestivă în evocarea luptelor purtate de
ostaşii români pe teritoriul Bulgariei, iconografia în presa vremii.
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9 Mai – Victoria împotriva Germaniei naziste, a fost contribuţia col.(r) Paul Valerian
Timofte.
9 Mai 2014 – Ziua Europei şi noi a fost comunicarea, suplinită de diapozitive şi
filme, prezentată de Luciana Pascu, reprezentant C.J. Bacău.
Vernisajul expoziţieiOrdine şi medalii româneşti şi străine, prezentată de prof.
Mihaela Băiţan şi dr. Marius-Alexandru Istina. Manifestarea s-a încheiat cu un program
susţinut de Muzica Reprezentativă a Garnizoanei Militare Bacău.
În colaborare cu Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău
13. Japonia departe-aproape de Bacău, ediția I (15 mai)
Expoziţia foto-haiku Declic în silabe (fotografii Brosu Constantin, haiku-urile aparţin
unui număr de 12 haijini din Bacău şi din ţară)
Lansare volum de haiku Stejarul cu flori de cireş/The cherry blossom oak tree,
autorMihaela Băbuşanu Amalanci,(volum în ediţie bilingvă română-engleză, Prefaţa Laura
Văceanu, Traducerea Irene Stanciu-Cojocaru, Editura “Derzis Eruditio” Bacău)
Ceremonial arta ceaiului efectuat de către reprezentanţi ai asociaţiei Himawari din
Iaşi.
14. Cinemateca Museum, ediţia I (16 mai)
Tema: „Cineaști armeni în lumea filmului mondial”.
Cu aceasta ocazie, a fost invitată scriitoarea, traducătoarea și jurnalista de origine
armeană Madeleine Karacasian care a prezentat publicului activitatea și viata unor
cineaști armeni, afirmați, cu creațiile lor, în lumea filmului mondial, precum regizorul
american Rouben Mamoulian, cel francez Henri Verneuil (Achod Malakian) și canadian
Atom Egoyan.
Tot cu aceeași ocazie a avut loc lansarea monografiei regizorului Atom Egoyan,
tradusă de Madeleine Karacasian și vernisajul unei expoziții de fotografie, carte, revistă și
costume tradiționale armenești. Au fost vizionate filmele „Mayrig” de Henri Verneuil (1991)
și „Ararat” de Atom Egoyan (2002).
15. Zilua Internaţională a Muzeelor (18 mai)
Noaptea Muzeelor (18 – 19 mai)
Sediul Central:
- În deschidere moment artistic susţinut de Muzica Reprezentativă a Garnizoanei
Bacău;
- Vizitarea expoziţiilor permanente şi temporare ale secţiilor de Arheologie-Istorie şi
Etnografie;
- Vernisajul expoziţiei Podoabele cerului;
- Curs de dans sportiv Din istoria dansului organizat de Dance Event&Authentic,
coordonator Alexander Brezan
- Proiecţii de filme documentare de artă, autor Vladimir Lucaveţchi.
Casele memoriale: „Nicu Enea”,„George Bacovia”
Galeriile „Alfa”:
- Vernisarea expoziţiei personale Ilie Boca – Peisaj şi lansarea albumului de artă
„Peisaj” – Ilie Boca (17 mai – 19 iunie);
- Cinemateca MUSEUM, cu tema Cineaşti armeni în lumea filmului mondial cu
proiecţia de filme: „Mayring” de Henri Verneuil (Franţa) şi „Ararat” de Atom Egoyan
(Canada);
Parteneri şi sponsori ai evenimentului: Uniunea Armenilor din România Filiala
Bacău, Dance Events &Authentic, Sportul Băcăuan&Derzis Eruditio.
16. Ziua Eroilor
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Simpozionul “1914 -100 de ani de la începutul Primului Război Mondial” (29 mai) În
colaborare cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi Fundaţia Cultural-Ştiinţifică
„Iulian Antonescu”.
17. Expoziţia România Regelui Carol I (4 iunie – 29 iunie)
Perioada 1866-1914 a fost una plină de evenimente importante pentru istoria
noastră; astfel, progresele consemnate în domeniile economic, social, politic, religios şi
cultural, constituie, în egală măsură, doar câteva dintre realizările regalității românești.
Promulgarea Constituției din 1866, câştigarea independenţei de stat (1877-1878),
proclamarea Regatului României (1881) și primii pași spre realizarea României Mari –
sunt indisolubil legate de Casa Regală.
Expoziția a cuprins bunuri de patrimoniu muzeal cu valoare de tezaur, fiind etalate
piese de armament, sculpturi, tablouri, piese de mobilier, obiecte de birou, tapiserii,
medalii aniversare și comemorative, plachete, brevete ale reprezentărilor medalistice,
drapele, stindarde, hărţi, (cromo)litografii, fotografii, cărți poștale, albume, documente şi
lucrări de specialitate – toate referitoare la semnificaţia evenimentului marcat.
Parteneri: Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național Peleș, Muzeul
Militar Național „Regele Ferdinand I” și Asociația de Tradiții Militare Românești
„Regimentul 3 Artilerie 1877”.
18. Natural Expo, ediţia a IV-a (6-8 iunie)
- conferinţe şi workshop-uri:
Coorganizatori: „Farmacia Naturii” şi Asociația „Iubim Natura”.
19. Expoziţia Perpetuarea artei românești prin formă și culoare (13 iunie)
Expoziție personală de artă plastică apictoriței romașcane Monica D. Carp, 84 de
lucrări, de la miniaturi la cele care depăşesc doi metri.
Vernisajul a fost făcut de criticul și istoricul de artă Iulian Bucur, șeful secției de
Etnografie.
20. Expoziţia Francezi şi români în Primul Război Mondial (3 – 19 iulie)
Expoziție de fotografie și documente inedite, organizatăîntr-o uriaşă carte de istorie,
înscriindu-se în seria acțiunilor comemorative dedicate celor 100 de ani împliniți de la
declanșarea Primului Război Mondial (1914 – 1918). Au fost evocate faptele de arme ale
militarilor români şi rolul important pe care l-a avut Misiunea Militară Franceză condusă de
generalul Henri Berthelot de Vilică Munteanu, directorul secţiei judeţene a Arhivelor
Statului, eminentul istoric prof. Ioan Mitrea şi generalul (r) Alexandru Leonov, preşedintele
filialei Bacău a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război.
În colaborare cu Arhivele Naţionale Bacău şi sub patronajul Ambasadei Franţei.
21. Expoziţia Regina Cerului (14 – 30 august)
Expozitie de pictură a artistei Paula Ciobanu Mariuț, care expune în fiecare an în
Bacău. Stabilită de mai multi ani în Italia, la Torino, Paula Mariut abordează, în arta sa, cu
predilecție, teme religioase, fiind, după cum titrează presa italiană, extrem de apreciată,
dovadă stau numeroasele expoziții la saloane de profil. Au vorbit despre artistă și
expoziție Feodosia Rotaru, muzeograf, și Sever Bodron, critic de artă.
22. Expoziţia Între două ţărmuri (20 august – 14 septembrie)
Expoziție personalădepictură sub semnătura artistei plastice băcăuane Dorina
Costraş. Evenimentul a avut loc la Galeriile “Alfa”, de pe Calea Mărăşeşti, şi a beneficiat
de prezentarea criticului de artă ieşean Valentin Ciucă.
23. Minorităţi Armenii
Tema: Zilele filmului armenesc (17 – 18 septembrie)
Invitaţi de onoare regizorul şi scenaristul Florin Kevorkian de origine armeană şi
soţiaşi colaboratoarea sa, Izabela Bostan Kevorkian .
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Invitaţi speciali: d-nul Ioan Esztegar preşedintele Uniunii Armenilor din România Filiala Gherla (şi Transilvania), compozitorul de etnie armeană Capriel Dedeian care
semnează coloana sonoră a filmului „Armenopolis – Suflet armenesc” şi ansamblu de
dansuri „Hayakaghak” din Gherla“.
24. Zilele europene ale patrimoniului (20 și 21 septembrie)
Expoziția ”Milița Petrașcu”, lucrări din colecția particulară Octav Olaru.
25. Simpozinul Toamna colecțiilor, ediția a XIII –a (27 si 28 septembrie)
Expoziție și târg de numismatică, filatelie, cartofilie și antichități. În colaborare cu
Asociația filatelică “Grigore Pascu” și Clubul “Colecționarii”, din Bacău.
26. Simpozionul Național ”Vasile Pârvan” (2 - 3 octombrie)
La această manifestare de tradiţie, apreciată atât în mediul ştiinţific şi muzeografic
naţional, cât şi de publicul larg, au participat specialişti din centre universitare din ţară
(Bucureşti, Iaşi, Suceava) şi din Republica Moldova. De asemenea, au fost prezenţi
reprezentanţi ai unor instituţii de cercetare şi muzee (Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” Bucureşti, Institul de Arheologie Iaşi, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi,
Muzeul Peleş, muzeele din Suceava, Botoşani, Neamţ, Vaslui, Sfântu Gheorghe, Buzău
etc.). Au mai fost prezenţi specialişti din cadrul Arhivelor Naţionale, precum şi cadre
didactice băcăuane cu preocupări în domeniu.
27. Simpozion 25 octombrie – Ziua Armatei Române și Ziua regelui Mihai
(23 octombrie)
- Comunicarea Importanța zilei de 25 octombrie 1944 pentru istoria României, dr.
Marius-Alexandru Istina, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău;
- Vernsajul expoziţiei Armata română în cel de-al Doilea Război Mondial,
prezentată de Mihaela Băițan, director Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” –
Filiala Bacău;
- Muzică ostășeașcă în interpretarea Muzicii Reprezentative a Garnizoanei Militare
Bacău. În colaborare cu Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău,
Asociaţia de Tradiţii Militare Româneşti „Regimentul 3 Artilerie 1877” şi Muzica
Reprezentativă a Garnizoanei Militare Bacău.
28. Expozitia de artă contemporană ATELIER 35 – 2014 (6 noiembrie)
În Bacău, proiectul Atelier 35 este o manifestare de tradiție, anul acesta
organizându-se ediția a XII-a, în colaborare cu Filiala Bacău a Uniunii Artiștilor Plastici din
România.
29. Expoziția Tabăra de pictură Straja 2014 (28 noiembrie)
Manifestare realizată în colaborare cu Societatea pentru Cultură și Literatură
Româna în Bucovina – Filiala Bacău și Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Bacău.
30. Simpozionul Ziua Națională a României (28 noiembrie)
Tema: Ziua Basarabiei și Ziua Naționala a României
- colocviul 1 Decembrie 1918. Unirea cea Mare în conștiința Românilor:
- moment de reculegere pentru eroii de la 1918;
- Importanța momentului 1918, istoricul Zilei Naționale a României , Mariana Popa
- director Compexului Muzeal „Iulian Antonescu”;
Eveniment organizat în colaborare cu Asociația Refugiaților din Basarabia,
Bucovina și Ținutul Herța, Asociația Culturală „Pro Basarabia și Bucovina”- Filiala Bacău,
Arhivele Naționale Bacău și Grupul de Inițiativă Basarabeană – Filiala Bacău.
31. Expoziţia Un copac - Arborele vieții (5 decembrie – 15 ianuarie 2015)
Expozitie care adună în ea obiecte din viața de zi cu zi a țăranilor din satele
băcăuane, având ca lait-motiv “Arborele Vieții”.
32. Expoziţia Anuala U.A.P. – filiala Bacău (18 decembrie – februarie 2015)
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Expoziție de grup a membrilor U.A.P. din filiala Bacău, reprezentativă pentru
demersul creativ din anul 2014 a fiecărui artist în parte. În colaborare cu U.A.P. – filiala
Bacău.
Manifestări culturale internaţionale
- Expoziţia – concurs Saloanele Moldovei, ediţia a XXIV –a, Bacău – Chişinău
17 iulie - 11 august. Epoziţia Saloanele Moldovei a fost vernisată la Bacău la
Galeriile ‚Alfa” pe data de 17 iulie și la Chişinău în sala Centrului Expoziţional „Constantin
Brâncuşi”, pe data de 31 august. La Bacău lucrările au fost expuse în cinci săli: Galerile
„Alfa”, Galeria „Ion Frunzetti”, Galeria „Hol” a Muzeului de Istorie și Muzeul de Artă
Contemporană „George Apostu” Bacău.
Pentru acordarea celor zece premii oferite de organizatori şi parteneri au fost
nominalizate 38 de lucrări, selectate dintr-un număr total de 329 de lucrări trimise de
plasticieni din România şi Republica Moldova.
A fost lansat Catalogul ediției a XXIV-a, 2014, lucrare editată de Complexul Muzeal
”Iulian Antonescu”.
Organizatori: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Uniunea Artiştilor
Plastici din România, Centrul de Cultură „George Apostu" Bacău, Muzeul Naţional de Artă
al Moldovei, Consiliul Judeţean Bacău, Primăria Municipiului Chişinău, Primăria
Municipiului Bacău.
Casa memorială „George Bacovia”
(coordonator muzeograf Bernevic Tincuţa)
- 2014 – Cenaclul literar-artistic "Octavian Voicu". Întâlnire lunară cu scriitorii,
membrii U.S.R. Bacău, lectură publică, atelier literar a poeților, dezbateri pe texte
literare de actualitate.
Casa memorială „Nicu Enea”
(coordonator muzeograf Murariu Istrate Carmen)
•
Evenimentele expoziționale s-au derulat în cadrul proiectului Prietenii
pictorului Nicu Enea, partener fiind Colegiul Național de Artă “George Apostu” Bacău.
VI. Conferinţele stiinţifice ale Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”
a. 19 februarie – Conferinţa ştiinţifică Arthur Gorovei – Omagiul cărturarului,
susţinută de dr. Anton Coşa, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”;
b. 3 aprilie – Conferinţa ştiinţifică Ouăle de Paşti la români, susţinută de
prof.univ.dr. Ion. H. Ciubotaru, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie
Română „A. Philippide”;
c. 2 octombrie – Conferinţa ştiinţifică 130 de ani de la descoperirea culturii
Cucuteni, susţinută de prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi;
d. 27 noiembrie – Conferinţa ştiinţifică Anul Brâncoveanu - Martiriul Sf.
Voievod Constantin Brâncoveanu, susţinută de prof.univ.dr. Ioan Mitrea, Complexul
Muzeal „Iulian Antonescu”.
VII. Activităţi editoriale
1. Revista CARPICA, vol.LXIII, 2014. Publicaţie de arheologie şi istorie,
fondată de Iulian Antonescu în 1968, CARPICA este anuarul științific al Complexului
Muzeal „Iulian Antonescu”;
2. MUSEUM – Periodic al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”. Numărul 3
tipărit ca supliment al revistei de cultură Vitraliu;
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3. Monumente istorice băcăuane I, Ansamblul arhitectural „Curtea
Domnească” Bacău, autor Istina Marius Alexandru, (coord. proiect Boldur DimitrieOvidiu, Istina Elena-Lăcrămioara), Bacău, 2014, 40 p.;
4. Catalog Saloanele Moldovei 2014;
5. Anual etnografic – Bucătăria tradițională băcăuană, 2015, conceput,
redactat și realizat de colectivul secției Etnografie.
VIII. Educaţie şi pedagogie muzeală
În anul 2014 am concretizat peste 40 de parteneriate cultural – educaţionale
desfăşurate la sediul instituției și în unităţi şcolare ale judeţului Bacău, în cadrul
proiectelor:
1. Văd, aud, vorbesc! lecții deschise, interactive susținute de muzeografii
instituției:
• 28 februarie – Amu, cică era odată 1 Martie
• 14 - 31 martie – program interactiv cu elevii şi cadrele didactice, de la
Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, în vederea realizării unei expoziţii numismatice.
2. Povestea lunii, lecții deschise de Istorie și Istoria Artei:
• 23 ianuarie – Mica Unire pe înţelesul celor mici, în colaborare cu Grădiniţa
cu program prelungit nr. 12 „Step by Step”.
• 27 martie – Unirea Basarabiei cu România, în colaborare cu Colegiul „Henri
Coandă” Bacău.
3. Prietenii pictorului Nicu Enea, proiect educaţional în colaborare cu elevi şi
profesori de la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău. (Casa memorială
„Nicu Enea”):
• 25 martie – Serii fotografice, expoziție de fotografie a tinerilor artiști din
cadrul Atelierului de fotografie de la Colegiul Național de Artă “George Apostu”.
• 22 august – Fascinația culorilor, expoziție personală de pictură a tinerei
Adriana Parfene.
4. Ateliere ®creative
Au fost realizate în colaborare cu şcoli şi grădiniţe din Municipiul şi Judeţul
Bacău, desfăşurate la sediul instituţiei sau la sediul unităţilor şcolare (Școala ”Dr.
Alexandru Șafran”, Școala ”Miron Costin”, Școala ”Mihai Drăgan”, Școala ”Spiru Haret”,
Școala ”G.M. Cancicov”, Școala ”Emil Brăiescu” com. Măgura,Gradinița 24, Gradinița
21, Gradinița ”Rază de soare”, Gradinița ”Lizuca”, Grădinița ”Oblio”,
Gradinița ”Morcoveață” ș.a.):
• Legendele Mărţişorului, atelier de confecționat mărțișoare;
• 7 martie – Mucenici, atelier practic la Școala ”Georgeta Mircea Cancicov”;
• 14 martie – Expoziţie de numismatică;
• Ouă incondeiate, atelier practice;
Micul restaurator, activitatea educaţională;
• Zilele copilăriei la muzeu, activitatea educaţională. Venind în întâmpinarea
programului național “Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun”, Complexul
Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău a creat un calendar propriu de activități care să-i
atragă pe elevii băcăuani în perioada 7 - 11 aprilie, stabilind parteneriate şcolare,
pentru activităţile educaţionale, cu instituţii de învăţământ din judeţul Bacău
(responsabil muzeograf Bărbieru Marina Mihaela):
Activități:
• 7 - 11 aprilie – Casa bunicilor, coordonator muzeograf Enescu Lidia în
colaborare cu sculptorul Nicolae Livadă, Palatul Copiilor Buhuși.
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• Iunie - decembrie – Muzeul este și pentru mine, 25 de copii dintre care 12
nevăzători, au participat la ateliere practice speciale axate pe deprinderea copiilor
nevăzători în lucrul cu lutul, construind obiecte ce se regăsesc în expoziția de
etnografie, (coordonator muzeograf Viorica Baluță). Proiect derulat în colaborare cu
Muzeul de artă “Ion Ionescu Quintus“ Prahova și Asociația “Sprijin pentru părinți”
Bacău.
5. Parteneriate educaționale (selecție)
• 22 ianuarie – Pe urmele lui Moş Ion Roată, parteneriat încheiat între:
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău şi Grădiniţa „Lizuca”, desfăşurat la sediul
central, (responsabil Bărbieru Marina-Mihaela).
• 4 aprilie – Activitatea, expoziție-concurs, face parte din proiectul Copiii
învață diferite meșteșuguri, anul acesta ajuns la editia a XXI-a. Participanții sunt elevi
din clasele primare și grădinițe (organizată de Enescu Ludmila, muzeograf).
• 29 aprilie – Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Şcoala
Gimnazială nr.1 Cleja, la manifestarea MONOGRAFIA – Poveşti şi Istorii locale.
Prelegere susţinută de muzeograf dr. Anton Coşa: Conexiuni monografice.
• 21 mai – Simpozionului Cultura şi spiritualitatea poporului român, organizat
de Şcoala Gimnazială “Constantin Platon” Bacău, (responsabil muzeograf Istina Elena
Lăcrămioara).
• 27 mai – Manifestarea Şi eroii noştri au construit Europa unită, realizată în
colaborare cu Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău în cadrul proiectului „Unirea românilor
- un vis de secole” (responsabil muzeograf Istina Marius Alexandru);
• 4 - 16 iunie – Expoziția de artă plastică Lumea văzută prin ochi de copil.
Aceasta a fost realizată în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Școala
Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău și Grădinița cu Program Prelungit „Raza de Soare”
Bacău (responsabil muzeograf Boldur Dimitrie-Ovidiu).
• 28 noiembrie – Manifestare dedicată Zilei Naţionale a României, organizată
la Grădiniţa cu program prelungit nr. 31 Bacău (responsabil muzeograf Istina Marius
Alexandru).
a. Colecţia de etnografie “Preot Vasile Heisu” în comuna Răcăciuni
• Proiectul educațional Tradiții și obiceiuri: Legendele Mărţişorului
(coordonator conservator Alina Chelaru)
• Proiectul educațional Să nu ne uităm rădăcinile: Măști tradiționale
(coordonator conservator Alina Chelaru)
Desfăşurarea evenimentului:
b. Muzeul de Istorie – Buhuşi
• 7 aprilie - 7 mai – Expoziţia Icoana din sufletul copilului, ediția a VII-a, la
sediul Muzeului de Istorie Buhuşi (responsabili conservator Bufnilă Sorina şi Dămian
Cristina).
Proiecte realizate ca partener/coorganizator, altele decât cele din programul
minimal
- 3 februarie – Atelier literar în cadrul Cenaclului „Octavian Voicu”, discuţii cu
tema Poezia modernă şi postmodernă din literatura română. Posibilităţi de afirmare în
cadrul globalizării literaturii. Lansări de carte: Bastonul Alb și O mie de săgeţi din ochiul
interior, autor Vasile Cristian și Jazz cub, autor Cristina Ştefan, (Casa
memorială ”George Bacovia”);
- 137 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2014
- 21 februarie – Atelier literar în cadrul Cenaclului „Octavian Voicu”, lansări de
carte: Despre mituri și zei; Despre iubire, moarte și alte mituri; Noapte și gând, autor
Iuliana Clima Caraghin, (casa memorială ”George Bacovia”);
- 17 martie – Atelier literar în cadrul Cenaclului „Octavian Voicu”, discuţii cu tema
Proza scurtă românească, tendinţe în literatura europeană; lansare de carte: Bătrânul şi
Cuba, autor Doru Ciucescu, (Casa memorială ”George Bacovia”);
- 21 - 23 martie – Mineralia. Expoziţia este o incursiune în lumea pietrelor, de la
cristale şi eşantioane de colecţie în stare natural, la pietre de podoabă şlefuite şi montate
în bijuterii. În colaborare cu Muzeul de Mineralogie din Baia Mare, (Galeria ”Hol”);
- 30 mai – Simpozionul Arhivele şi Istoria, lansarea numărului IX al Anuarului
Arhivelor Naţionale Bacău. Organizat în parteneriat cu Serviciul Judeţean Bacău al
Arhivelor Naţionale (Sala Iulian Antonescu);
- 2 iunie – Expoziția de pictură Kidart, sub coordonarea artistului plastic Livia
Crețu. (Galeria ”Hol”);
- 26 iunie – Atelier literar în cadrul Cenaclului „Octavian Voicu”, lansarea
volumului de poezii Supradoza, autor Mirela Bălan (Casa memorială ”George Bacovia”);
- 2 iulie – comemorarea a 510 ani de la moartea marelui Voievod Ștefan cel
Mare
- 12 octombrie – Ziua Unității Germane, în colaborare cu Forumul Democrat
German Bacău;
- 23 octombrie – Participare la organizarea expoziţiei de fotografie Satul romanocatolic din Bacău – istorie şi prezent (organizată de Asociaţia Romano-Catolicilor
„Dumitru Mărtinaş”), parte a proiectului Clubul tânărului european, finanţat de Consiliul
Judeţean Bacău.
- 27 - 30 octombrie – Participare la itinerarea expoziţiei de fotografie Satul
romano-catolic din Bacău – istorie şi prezent (organizată de Asociaţia RomanoCatolicilor „Dumitru Mărtinaş”), parte a proiectului Clubul tânărului european, finanţat de
Consiliul Judeţean Bacău;
- 23 octombrie – Colaborarea la organizarea concursului de desene Sfânta
Cuvioasă Parascheva în arta iconografică, organizat de Arhiepiscopia Romanului și
Bacăului, sub patronajul Preasfințitul Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul, în cadrul
simpozionului organizat la Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”, cu prilejul împlinirii a 5
ani de la dobândirea rangului de Arhiepiscopie a Eparhiei Romanului și Bacăului.
Participări la evenimente expoziționale intermuzeale
- Participarea la expoziţia naţională Aurul şi argintul antic al României cu piese din
categoria tezaur (54 buc.), vernisată la Muzeul Naţional de Istorie al României
(responsabil Istina Elena Lăcrămioara, colaborator Bucşă Valentin);
- septembrie - octombrie – Expoziţia Faţă către faţă, a pictorului bistrițean Marcel
Lupse. Lucrarea ”Autoportret”, din patrimoniul Muzeului de Artă Bacău.
Activități culturale, științifice și artistice găzduite (selecție)
- 21 martie – Program educațional - artistic susținut de copii cu sindrom Down, în
colaborare cu Asociația Sindrom Down (ASD), Palatul Copiilor Bacău și Asociația "Dă mai
departe".
- 21 - 23 martie – Expoziția Mineralia, în colaborare cu Asociația ”Mineralia”.
- 22 martie – Conferința culturală 96 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, în
colaborare cu Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa,
Asociaţia Culturală „Pro Basarabia şi Bucovina” – Filiala Bacău şi Grupul de Iniţiativă
Basarabeană – Filiala Bacău;
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- 22 martie – Întâlnirea germanilor din jud. Bacău, în colaborare cu Forumul
Democrat German – filialele Bacău, Buhuși, Piatra-Neamț.
- 12 aprilie – Ateliere de cultură japoneză, în colaborare cu Asociația româno –
japoneză ”Himawari”, Iași.
- 25 aprilie – Bursa locurilor de muncă. Coordonator Agenția Județeană pentru
Forța de Muncă Bacău.
- 10 mai – Mutter Tag, în colaborare cu Forumul Democrat German – filialele
Bacău, Buhuși.
- 4 iunie – Cerc pedagogic organizat de Școala ”Mihai Drăgan” Bacău.
- 18 - 20 iulie – Expoziția Smaraldul succesului, în colaborare cu ”Mineral Expo
România”.
- 28 martie – Conferința Sfinții închisorilor, în colaborare cu Fundația ”Ortodoxia”.
- 26 septembrie – Bursa locurilor de muncă pentru absolventi. Coordonator Agenția
Județeană pentru Forța de Muncă Bacău.
- 6 decembrie – Suflet de copii pentru copii, acţiune caritabilă organizată de către
Asociaţia Umanitară “Te ajutăm NOI” în parteneriat cu Şcoala ,,Alexandru Ioan Cuza”.
- 7 decembrie – Manifestări dedicate sărbătorii de ADVENT, organizate de
Forumul Democrat German filiala Bacău și Colegiul Național de Artă “George Apostu”.
Situația vizitatorilor
SECȚIA ARTĂ
Muzeul de Artă
Casa "Nicu Enea"
Casa " George Bacovia"
Galeriile "Alfa"
SECȚIA ETNOGRAFIE
Complexul Muzeal ''I. Antonescu''
Etnografie
Vasile Heisu -Răcăciuni

GRUP

INDIVIDUAL

GRATUIT

STRĂINI

TOTAL

.
306
688
653
1.647

.
35
61
104
200

.
409
1.035
2.588
4.032

.
.
15
19
34

.
750
1.799
3.364
5913

9.550

90

3.910

54

13.604

198

100

9.748
SECȚIA ARHEOLOGIE -ISTORIE
Complexul Muzeal ''I. Antonescu''
Istorie
Buhuși
TOTAL GENERAL

2.917

90
238

298

4.010
7.171

54
11

13.902
10.337

.

66

50

116

2.917

304

7.221

11

10.453

14.312

594

15.263

99

30.268

Notă:
Muzeul de Artă s-a aflat în proces de reparații și igienizare pe toată durata anului
2014.
Casa memorială „Nicu Enea” s-a aflat în proces de reparații și igienizare începând
din luna septembrie 2014.
Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării activității de PR/de
strategii media
Directorul instituţiei, şefii de secţii şi muzeografii au participat la mai multe emisiuni
realizate de postul local TV Bacău, în vederea popularizării activităţii culturale a instituţiei.
Pe tot parcursul anului s-au transmis către mass-media comunicate de presă, spre
informarea publicului, pentru toate activităţile şi manifestările culturale, ştiinţifice, artistice şi
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de educaţie muzeală organizate de Complexul Muzeal. Au fost oferite relaţii mass-mediei
şi prin pliante, cataloage de prezentare, flyere de prezentare privind activitatea instituţiei.
S-au postat un mare număr de link-uri şi tag-uri online.

8. Filarmonica „Mihail Jora” Bacău
Filarmonica „Mihail Jora” Bacău a continuat şi în 2014 acelaşi traseu
ascendent din ultimii ani reuşind prin activităţile diverse propuse publicului, să
menţină aceeaşi ţinută profesională apreciată în ţară şi străinătate. Instituţia a reuşit
să mărească aria colaborărilor interne şi internaţionale devenind cea mai prolifică şi
vizibilă filarmonică din România. Aceste colaborări s-au materializat în primul rând
prin continuarea proiectelor existente, de mare tradiţie precum Festivalul „EnescuOrfeul Moldav” ajuns la cea de a XXXIX a ediţie, a stagiunii de concerte şi recitaluri
de la Biblioteca municipală din Oneşti, a Vacanţelor muzicale de la Piatra Neamţ, a
stagiunii de concerte, propusă de Fundaţia „Carmen Saeculare”, dar şi prin proiecte
noi, precum cursurile internaţionale de dirijat înglobate Festivalului „Enescu -Orfeul
Moldav” ajunse la ediţia a VI a, sub îndrumarea lui Konrad von Abel-Germania, unul
dintre ultimii asistenţi ai lui Sergiu Celibidache.
Şi în anul 2014 am continuat o serie de concerte propuse publicului băcăuan
având ca titlu „Familii de muzicieni”, în care artiştii părinţi au evoluat pe aceeaşi
scenă, în acelaşi concert cu copiii lor transmiţând în acest fel un mesaj de
continuitate şi respect pentru valorile familiei. Famillile Manoleanu, Fernandez,
Caplescu, Tarara au încântat publicul prezent la sala Ateneu şi au dat un imbold
tuturor în a-şi îndruma copiii spre arta sunetelor.
Instituţia şi-a diversificat prezenţa în faţa publicului părăsind sala „Ateneu” în
favoarea unor spaţii neconvenţionale în care contactul publicului cu muzica clasică şi
de divertisment a fost mult mai direct, la aceste manifestări participând mii de
cetăţeni ai oraşului. În cadrul zilelor oraşului Bacău, în Piaţa Tricolorului din faţa
Prefecturii, orchestra dirijată de Maestrul Cristian Lupeş a susţinut un concert intitulat
„Hollywood music stars”, un spectacol de sunet şi imagine urmărit de peste 5000 de
băcăuani.
Anul 2014 a însemnat continuarea colaborării orchestrei simfonice cu scenele
din Oneşti, o prezenţă care va trebui să devină un obiectiv principal al instituţiei în
anii următori. Au fost prezentate o serie de recitaluri camerale la Biblioteca
municipală din Oneşti, cu oaspeţi din ţară şi străinătate, precum şi concertul de
sărbători din data de 12 decembrie, de la sala Polivalentă, dirijat de doi tineri: Sergiu
Spiridon, reprezentând orchestra din Bacău şi Aristică Vaida - comunitatea
oneşteană. Cei peste 2000 de spectatori au putut asculta lucrări ale marilor
compozitori J.Brahms şi J. Strauss, precum şi colinde aranjate pentru solişti, cor şi
orchestră.
Tot în 2014 orchestra simfonică a iniţiat o colaborare cu municipalitatea
oraşului Buşteni fiind prezentă la sfârşitul lunii iunie în faţa publicului din acest oraş
cu un program de maxim interes, dirijat de Matei Corvin, cetăţean de onoare al
oraşului Buşteni, actualmente profesor la Univesitatea din Cape Town- Africa de Sud.
Judeţul Neamţ a fost şi el prezent pe harta deplasărilor orchestrei noastre
printr-un nou concert pe data de 12 iulie în închiderea Festivalului internaţional
„Vacanţele Muzicale”. Tânăra generaţie de dirijori şi solişti români şi străini şi-a găsit
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un susţinător constant în colectivul orchestrei simfonice, care i-a primit cu maximă
disponibilitate şi generozitate. Ştefan Tarara, Vlad Stănculeasa, Ioana Lupaşcu,
Olivier Robe, Mălina Ciobanu, Cristian Lupeş, Mihnea Ignat, Horia Maxim, Nicolas
Bourdoncle, Mihai Diaconescu, Enroe Rosza, George Hariton, Antonio di Cristofano.
Emilio Aversano, Giuliano Mazzoccante, Antonio Tinelli, Luca Torrigiani, Lapo
Vanucci, Razvan Suma, Georgeta Grigore, Antal Zalai, Joszef Balogh, Mihai
Ungureanu, Petrea Gâscă, Ioana Goicea, Hyunah Park, John Innes, Panagiotis
Diamantis,George Lazaridis, Ion Buinovski, Heike-Angela Moser, Rie Koyama, Csiki
Boldiszar, Lucian Moraru, Konstantin Lifchitz, Maria Golovko, Filip Papa, Chiara
Morandi, Alexandra Toma , Michael Woods sunt tineri artişti din patru continente care
au încântat prin arta lor miile de spectatori prezenţi în sala „Ateneu” la recitalurile şi
concertele anului 2014.
Muzica simfonică a lăsat spaţiu şi muzicii de divertisment, muzicii folk, jazzului,
într-un demers al conducerii instituţiei 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 prezenţi astfel pe scena sălii „Ateneu” Dumitrio din Olanda, Gabriela
Hazarian etc.
Parteneriatul cu Radio România, a adus pe scena din Bacău spectacole
memorabile precum turneul Stradivarius cu Alexandru Tomescu şi pianistul Eduard
Kuntz.
Colaborarea cu concursurile internaţionale de pian de la Cantu, Varallo,
Madrid, de vioară, de la Gorizia, „G.Enescu-Bucureşti”, cu concursurile de canto de
la Sibiu, Genova, de fagot de la Iaşi, s-a materializat în concerte ale laureaţilor, o
iniţiativă singulară în ţară, menită să aducă în prim plan noua generaţie de artişti,
validată de cele mai importante instanţe, concursurile internaţionale din întreaga
lume. Laureaţi ai acestor preţioase competiţii au cântat pe scena din Bacău în anul
2014; Alin Dănilă, Mălina Ciobanu, Teofil Milenkovici, Radu Taga, Mihai Boboiescu,
Rie Koyama, Stefan Tarara, Lora Evelyn Vakova, Maria Golovko etc.
O analiză a tuturor proiectelor internaţionale 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 2014; „Zilele muzicii contemporane” festival cu participare internaţională ajuns
la ediţia nr XXVIII este de departe cea mai importantă manifestare organizată de
Filarmonică sub patronajul Consiliului Judeţean, fiind prima de acest fel din România
şi una din cele mai importante din lume, un vector de imagine ce asigură menţinerea
Bacăului în avangarda muzicii contemporane.
Formarea şi perfecţionarea noilor Maeştrii ai baghetei constituie pentru
colectivul instituţiei o permanenţă materializată în cursuri internaţionale de dirijat în
colaborare cu instituţii de prestigiu din întreaga lume. Pe lânga cursurile de dirijat
organizate în parteneriat cu Conductors Insitute - SUA , ajunse la ediţia a XI a, în
toamna lui 2009 s-a demarat un proiect comun cu Juergen Produktion-Germania prin
care tinerii dirijori se perfecţionează în colaborare cu Filarmonica din Bacău sub
îndrumarea lui Konrad von Abel, Germania, proiect continuat şi în acest an în luna
septembrie.
În afara importanţei evenimentelor în sine, care aduc în Judeţul 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 obţinut prin alte mijloace, aceste
cursuri reprezintă liantul instituţiei cu viitorul artei dirijorale din care în mod cert vor
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face parte unii din aceşti tineri, cei mai buni mesageri ai culturii naţionale, ai spiritului
şi spaţiului românesc. Cel mai bun exemplu îl constituie dirijorul Karel Mark Chichon
care a făcut primii paşi în arta dirijorală în compania orchestrei noastre cu peste 15
ani în urmă şi care este în prezent la 40 de ani unul din cei mai promiţători dirijori ai
tinerei generaţii, prezenţă permanentă pe scenele operelor din Viena, New York,
Londra, Amsterdam şi care nu uită să menţioneze, de câte ori are ocazia, importanţa
colaborării cu colectivul orchestrei din Bacău, cea care i-a determinat în mod decisiv
cariera artistică.
Din cei peste 150 de tineri dirijori prezenţi în ultimii ani la cursurile de dirijat din
Bacău deja circa 40 dintre ei au reuşit sa devină dirijori principali ai unor orchestre
stabile din SUA şi Europa. Sunt instituţii din întreaga lume care vor fi potenţiali
parteneri ai orchestrei din Bacău, în general prin aceşti tineri care s-au perfecţionaţ în
toţi aceşti ani în Bacău sub indrumarea profesorilor Ovidiu Bălan, Robert Gutter şi
Konrad von Abel.
Participarea orchestrei la concursurile inţernaţionale de pian, vioară (Cantu si
Varallo) ajunse în acest an la ediţia XXIV, la Festivalul de la Alba (ediţia a X a), sunt
deja prezenţe fireşti ale Bacăului, 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 orchestra din Bacău a participat pentru prima oară la
concursul de vioară „Rodolfo Lipizer” de la Gorizia-Italia , una din cele mai importante
competiţii pentru vioară, din lume, iar în luna noiembrie la festivalul „Floraissons
musicales” din Aix En Provence-Franta, cântând in săli prestigioase ca teatrul
„Tourski„ din Marseille sau sala Conservatorului din Aix En Provence.
Finalul de an 2014, a găsit colectivul implicat în două manifestari de tradiţie,
turneul de concerte de sărbători din Italia pe care îl susţinem neintrerupt de peste 25
de ani, de data aceasta sub bagheta dirijorului american Robert Gutter; şi
colaborararea cu Italian Philharmonic Orchestra ce durează de şaşe ani în turneul
din China unde orchestra a susţinut 16 concerte sub bagheta Maestrului Ovidiu
Balan, în unele din cele mai mari săli de concerte din Asia; Gran Theatre -Shanghai,
Auditoriul din Shenzen, sala filarmonicii din Xi'an, Auditorium din Guangzhou etc.
În anul 2014 Orcheatra din Bacău a susţinut două concerte în luna octombrie
în alte două mari temple ale muzicii: GEWANDHAUS –LEIPZIZ şi KONZERTHAUSBERLIN. Proiectul propus a fost unul de exceptie şi anume „maratonul pianistic”,
avându-l ca protagonist pe pianistul italian Emilio Aversano, cel care a interpretat
împreună cu orchestra din Bacău, dirijată de Maestrul Ovidiu Bălan, patru concerte
de pian.
Drumul către conştiinţa marelui public pleacă în primul rând de la promovarea
acestor activităţi. Săptamânal, cel puţin un post de televiziune local prezintă interviuri
cu responsabilii instituţiei referitoare la programele şi personalităţile ce urmează să
apară pe scena Ateneului. Radio România Actualităţi, TVR Cultural, TVRM, TVR Iasi
prezintă de asemenea interviuri cu personalităţile prezente în stagiunea de concerte
şi recitaluri a Filarmonicii.
Împreună cu TVRM am continuat organizarea unui ciclu de emisiuni în care în
afara unui talk-show cu personalităţi băcăuane din domeniul culturii au fost
prezentate formaţiile camerale ale instituţiei, în practică cele care promovează prin
recitaluri în ţară şi străinătate imaginea instituţiei şi a artei interpretative româneşti
(Duo Capriccio, Trio Syrinx, Trio Sprito, Trio Ateneu, Cvartetele Consonanţe şi
Fagottissimo). Ziarele locale prezintă sistematic anunţuri ale programelor filarmonicii
dar şi recenzii despre evenimentele ce s-au desfăşurat.
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Activitatea instituţiei este prezentată şi în reviste de specialitate precum
Muzica, Credidam etc. Afişajul, din păcate, nu este în măsură să asigure o publicitate
adecvată programelor instituţiei deoarece la nivelul municipiului lipsesc cu
desăvârşire spaţiile necesare unei asemenea activităţi. 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 instituţia organizează stagiune de
stagiune.
Esenţial a fost să asigurăm o permanentă întinerire a publicului, lucru pe care
l-am realizat prin două programe; În primul rând concertele educative pe care orice
instituţie de concert din lume le organizează pentru educarea tinerei generaţii dar şi
pentru inocularea dragostei pentru muzică în rândul viitorilor spectatori. În anul 2014
orchestra a susţinut circa 14 concerte educative, desfăşurate mai mult în săptămana
altfel pe care şcolile şi liceele din ţară o au programată în fiecare primăvară.
Municipalitatea şi în special Inspectoratul Scolar Judeţean au în egală măsură
responsabilităţi în direcţia facilitării colaborării filarmonicii cu unităţile şcolare din
municipiu. O idee care s-a dovedit benefică, materializată în ultimii ani, a fost
atragerea elevilor de la clasele IX - XII spre sala de concert prin facilitarea prezenţei
la toate recitalurile şi concertele stagiunii în urma achiziţionării unui singur bilet în
valoare de 10,5 Roni. Acest proiect a continuat şi în anul 2014. S-a parcurs astfel un
drum lung, dar sigur, de la curiozitate spre atracţie pentru foarte mulţi tineri, care
lăsând strada în favoarea Ateneului, pentru un loc de întâlnire, au avut surpriza să-şi
descopere afinităţi cu arta, transformându-se concert după concert într-un public fidel
atins de farmecul muzicii şi câstigat pentru Ateneu sau pentru alte săli din locurile
unde-i va purta viaţa.
Multiplele activităţi caree se desfăşoară în timpul anului în sala Ateneu trebuie
să ofere şi un ambient plăcut în concordanţă cu frumuseţea muzicii oferite de
programele filarmonicii. Concerte, recitaluri, spectacole de teatru, de divertisment,
simpozioane, întruniri de partid, festivităţi de premiere, lansări de carte, promovare
de produse, expoziţii în holul Ateneului, toate recheamă un spaţiu al echilibrului
estetic.
În cadrul stagiunii, în care sunt prezenţi artişti valoroşi din ţară şi străinătate,
cu programe definite cu destulă anticipaţie, ce asigură publicului calitatea şi
diversitatea necesară, iar orchestrei motivaţia permanentei autoperfecţionări prin
studiu, şi-au făcut loc treptat, dar sigur, initiaţive care în timp au devenit constante ale
activiţătii noastre;
− promovarea tinerilor interpreţi băcăuani prin organizarea unor concerte
dedicate special lor în care cele mai bune elemente fac primii paşi în colaborarea cu
o orchestră profesionistă.
− promovarea artiştilor instrumentişti din cadrul orchestrei din Bacău prin
programarea lor în recitaluri şi concerte cu orchestra pe durata întregii stagiuni. Nu
mai puţin de 35 de instrumentişti s-au pregătit cu seriozitate şi au făcut performanţă
în faţa colegilor şi a publicului băcăuan în anul 2014. Filarmonica din Bacău este de
departe instituţia ce promovează cel mai mare număr de solişti din propriul aparat
orchestral, asigurând astfel motivaţia necesară atât celor care fac acest pas cât şi a
celor care urmează să-l facă.
− concerte de divertisment în Judeţ şi în judeţele limitrofe (Neamt,) în
colaborare cu corul „Armonia”.
− promovarea mişcării corale prin colaborarea şi facilitarea prezenţei pe scena
Ateneu a corurilor „Animosi”, „Armonia” „Ateneu”, „Balada”, „Sens”,”Sanctus” al
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facultăţii de muzică din Piatra Neamţ, al Liceului teologic din Oneşti, în programe
vocal-simfonice şi a cappela.
- înregistrări pentru radio şi case discografice din Europa cu lucrări în primă
audiţie de compozitori români şi străini, menite să promoveze atât nivelul profesional
al orchestrei, cât şi valenţele şcolii interpretative româneşti.
Instituţia 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
conştiinţa zecilor de mii de spectatori din ţară şi străinătate.
În anul 2014 orchestra a susţinut peste 60 de concerte la sediu, 26 de
recitaluri în sala Ateneu, peste 60 de concerte în străinătate, a organizat două cursuri
internaţionale de dirijat, a fost gazda a două festivaluri internaţionale de prestigiu
„Enescu-Orfeul Moldav” şi „Zilele Muzicii Contemporane”, a imprimat pentru parteneri
externi lucrări simfonice şi vocal-simfonice.

9. Revista ATENEU
Anul care a trecut a fost unul de semnificaţie majoră pentru Revista ATENEU,
care a împlinit cincizeci de ani de apariţie neîntreruptă a seriei noi.
De la începutul lui 2014, principala noastră preocupare a fost aceea de a
marca jubileul, publicând materiale de sinteză privitoare la istoria revistei, la felul cum
s-a impus, la nivel naţional, în peisajul publicaţiilor de profil. În fiecare sumar au fost
incluse articole, interviuri pe această generoasă şi amplă temă. Au fost evocate
personalităţile băcăuane care au făcut cunoscut publicului cititor Ateneul,
subliniindu-se contribuţia revistei în valorificarea potenţialului creator al spaţiului
băcăuan şi nu numai. Prin conţinutul ei divers, ofertant pentru mai multe categorii de
public cititor, revista lasă o mărturie în timp, valabilă pentru generaţiile de acum şi
pentru cele care vor urma. De aceea, actuala echipă de redacţie a înţeles că are
importanta misiune de a asigura, cu responsabilitate, continuitatea ATENEULUI,
consolidându-i prestigiul. Astfel, revista a apărut, cu toate cele 12 numere (cu două
ediţii duble, 7/8 şi 11/12, numerele de vară şi de la 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 semnificative din domeniul cultural.
Prin conţinutul ei divers, revista ATENEU 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. Am continuat, de asemenea,
să reevaluăm tradiţia prin articole şi materiale de substanţă, revista fiind un loc de
întâlnire a contemporaneităţii cu trecutul. Am făcut şi facem acest lucru în credinţa că
rolul unei astfel de publicaţii este acela de a coagula şi de a pune în lumină valorile
dintr-o anumită zonă a ţării, spaţiul băcăuan fiind prioritar pentru noi, conform
principiului localismului creator, relevant în istoria culturii. Astfel, la rubrica
permanentă, cu genericul „Personalităţi băcăuane”, au apărut în anul 2014 mai multe
profiluri de creatori, aşa după cum, la rubrica de interviuri au fost prezente
personalităţi marcante ale spaţiului cultural autohton. 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 în nume de
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scriitori sunt şi paginile de „Autori şi cărţi”, care semnalează cititorului apariţiile 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.
„Toamna bacoviană”, „Saloanele Moldovei”, „Zilele Culturii Călinesciene”, Festivalul
„Enescu – Orfeul moldav”, „Zilele muzicii contemporane”, Festivalul Naţional de
Folclor „Ion Drăgoi”, Gala Star de la Teatrul „Bacovia”, „Primăvara poeţilor la Oneşti”
sunt numai câteva dintre manifestările de tradiţie care au fost reflectate pe larg în
revistă, la care se adaugă cele de la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău, de la
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Centrul Judeţean de Cultură, Ansamblul
„Busuiocul”, etc.
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 deschisă cu Filiala Bacău a U.S.R., Filiala Bacău a
U.A.P., Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău, Universitatea „George Bacovia”, Centrul Europe Direct. Suntem parteneri de
presă 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 chip consecvent, traduceri şi jurnale de călătorie. Cu prilejul aniversării unor
personalităţi culturale de anvergură, revista acordă spaţii speciale evenimentului
respectiv prin punerea în pagină a unor materiale despre autor şi operă.
Desigur, cel mai important moment al activităţii noastre din anul trecut a fost
organizarea sărbătoririi semicentenarului revistei. Pentru aceasta am conceput un
număr dublu (cel de iulie-august, 7/8) aniversar,cuprinzând evocări,mărturii, anchete,
colocvii, interviuri. De asemenea, în acest număr pot fi citite o mulţime de mesaje, de
urări şi cuvinte de preţuire la adresa Ateneului, venite de la multe personalităţi de
primă mărime din ţară.Tot cu prilejul aniversării, am organizat, la Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău, colocviul cu tema „Ateneul ieri şi astăzi” care s-a
bucurat de o largă participare şi de un real succes în rândul publicului. Şi premiile
anuale ale revistei au fost acordate tot cu ocazia colocviilor din toamnă. Iar distincţiile
au fost următoarele: Premiul Opera Omnia - Radu Cârneci, Premiul pentru Proză –
Eugen Uricaru, Premiul pentru Poezie – Ion Tudor Iovian, Premiul pentru Critică şi
Istorie Literară (ex aequo) – Theodor Codreanu şi Cristian Livescu, Premiul special
pentru eseul documentar „O istorie vie a Ateneului”- Victor Mitocaru.
Semicentenarul revistei s-a bucurat de un viu ecou, mai ales în presa de
specialitate, dar şi în rândul cititorilor, relansând, într-un fel, publicaţia noastră pe
orbita interesului public. Este de menţionat şi faptul că am realizat o medalie jubiliară,
pe care am oferit-o foştilor şi actualilor redactori, colaboratori, unor persoane
implicate în istoria revistei, cât şi unor instituţii. Tot aşa cum, deosebit de important,
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pentru că este vorba despre ceea ce rămâne, considerăm a fi lansarea unor cărţi
dedicate aniversării revistei. Am semnalat-o deja pe cea aparţinând lui Victor
Mitocaru, numită „O istorie vie a revistei Ateneu” (carte concepută la comanda
expresă a conducerii redacţiei), la care se adaugă volume (cu articole publicate în
Ateneu) semnate de Adrian Jicu, Marius Manta, Ioan Dănilă.
Ca şi în anii precedenţi, ne-am străduit să realizăm venituri proprii, şi am fost
interesaţi de difuzarea şi audienţa revistei. Avem motive de satisfacţie, văzând cât de
des este accesat site-ul Ateneului, www.ateneu.info. Ne propunem să fim în
continuare atenţi la feed-back, la ecoul revistei în rândul cititorilor, ţinând, în acelaşi
timp, la spiritul critic. Nu vom face concesii de nicio natură, pentru că spiritul critic
este cel care dă direcţia unei publicaţii de cultură şi instituie o necesară scară de
valori.

10. S.C. Parc Industrial HIT S.R.L.
Activitatea desfășurată în perioada 01.01.2014-31.12.2014 este raportată la
două criterii majore de analiză, respectiv: evoluţia gradului de ocupare al HIT PARK,
ca principal indicator privind performanţa activităţilor de management şi administrare
implementate, continuarea derulării etapei operaționale în cursul anului 2014 și
demersurile și stadiul extinderii parcului industrial HIT – indiciu de sustenabilitate și
de dezvoltare a proiectului inițial HIT PARK.
I. Ţinte strategice operaționalizate în anul 2014
Analiza de progres privind gradul de realizare a țintelor strategice în cursul
anului 2014, a evidențiat operaționalizarea și realizarea următoarelor ținte strategice:
• asigurarea condițiilor pentru continuarea derulării fazei operaţionale (20052030);
• îmbunătăţirea ofertei de servicii, infrastructură, expertiză pusă la dispoziţia
clienţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul HIT PARK
• continuarea colaborării cu partenerii tradiţionali ai Parcului Industrial HIT
pentru implementarea unei strategii pro-client care să asigure satisfacerea nevoilor
de funcționare și dezvoltare ale acestora
• implementarea unor soluții de eficientizare a consumurilor și de reducere a
costurilor de întreținere
• reducerea pierderilor şi înregistrarea de profit la sfârșitul exercițiului
financiar actual
Activitățile prin care s-au concretizat aceste ținte strategice la nivelul anului
2014 au fost:
• întreținerea bazei materiale, cu respectarea prevederilor bugetare
aprobate
• promovarea ofertei HIT PARK – prin contacte directe cu potenţiali clienţi,
prin intermediul site-ului www.hitpark.ro şi prin materiale de promovare personalizate
• SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a întreprins demersurile legale pentru
extinderea suprafeței Parcului, ca răspuns la cererea clienților actuali de construire a
unor hale de producție noi prin investiții proprii
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• SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a acordat asistență clienților săi
principali, respectiv SC TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE SRL și SC
VIMERCATI EAST EUROPE SERL în relaţionarea cu Primăria Hemeiuş și cu alte
autorități publice, în vederea concesionării de suprafeţe de teren pentru extinderea
bazei actuale de producţie
• implementarea unor soluții de optimizare a consumului de utilități și de
reducere a pierderilor tehnologice
II. Continuarea derulării fazei operaţionale în anul 2014
Derularea fazei operaționale implică în primul rând întreţinerea infrastructurii
necesare desfăşurării activităţilor economice, menţinerea acesteia la standarde
optime de funcţionare, îmbunătăţirea capacităţilor existente, în vederea satisfacerii
cerinţelor de dezvoltare şi extindere ale clienţilor. La sfârșitul anului 2014, gradul de
ocupare efectivă a parcului era de 71%. Din cauza restrângerii activității și a
reorganizării, doi agenți economici au părăsit locațiile închiriate în Parc. În cursul
anului 2014, patru noi agenți economici au închiriat spații tip birou în cadrul HIT
PARK.
Din punct de vedere financiar-contabil, societatea nu a acumulat datorii
istorice, singurele debite existente la finalul anului de raportare fiind cele rezultate din
datorii curente care vor fi achitate în termeni legali. Cheltuielile impuse de
mentenanța bazei materiale și a infrastructurii au determinat depășirea bugetului
previzionat, ceea ce a impus o rectificare bugetară, aprobată prin HCJ
nr.142/01.09.2014. Veniturile sunt obţinute din chirii şi din taxa de servicii plătită de
agenţii economici care şi-au construit hale proprii în incinta HIT PARK pe suprafeţe
concesionate de la UAT Hemeiuş. Conform estimărilor financiar-contabile din acest
moment, anul 2014 se va încheia cu profit, mai mare decât anul anterior,
menținându-se tendința pozitivă din ultimii ani.
III. Activitatea agenților economici locați în HIT PARK – perspective de
dezvoltare locală și regională
În prezent, în cadrul HIT PARK activează un număr de 11 agenți economici,
care însumează un total de 640 angajați. Numărul total de locuri de muncă existent
la sfârșitul anului 2014 în cadrul Parcului industrial HIT era de 651.
Cifra de afaceri cumulată a firmelor din HIT PARK estimată pentru anul 2014
este de peste 28.000.000 euro.
Investițiile realizate de către clienți până la această dată depășesc valoarea
de 15.000.000 euro (aprox. 7.000.000 euro investiții în construcții noi și peste
8.000.000 euro investiții în linii și echipamente de producție).
La sfârșitul anului 2014, în cadrul Parcului activau trei companii străine, două
italiene și una belgiană, respectiv SC TECNOSTAMP TRIULZI EST EUROPE SRL,
SC VIMERCATI EAST EUROPE SERL, SC ISSCO HOLDING SRL, care au asigurat
un input investițional în valoare de aproximativ 15.050.000 euro și un număr total de
locuri de muncă de 510.
Continuând demersuri procedurale demarate în cursul anului anterior, în anul
2014, SC TECNOSTAMP TRIULZI EST EUROPE SRL a început extinderea bazei de
producție proprii din cadrul Parcului, prin concesionarea unei suprafețe de teren de la
UAT Hemeiuș și începerea lucrărilor de construire a unei hale proprii de 8500 mp. La
sfârșitul anului 2014, construcția halei era în desfășurare, conform termenelor
planificate. Valoarea estimată a noii investiții este de aproximativ 3.500.000 euro.
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Numărul locurilor de muncă nou create prin această investiție în următorii 3 ani este
de aproximativ 100.
Tot în cursul anului 2014, SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL a concesionat
de la UAT Hemeiuș o nouă suprafață de aprox.3000 mp pe care va începe
construirea unei hale de producție în trimestrul I al anului 2015.
În baza analizei solicitărilor de extindere venite din partea clienților locați în
parc, dar și a interesului exprimat de alți clienți potentiali, SC PARC INDUSTRIAL
HIT SRL a înaintat către UAT Hemeiuș propunerea de extindere a suprafeței parcului
industrial cu încă aproximativ 250.000 mp (25 ha), într-o singură fază de extindere.
Pentru susținerea acestor eforturi de extindere a Parcului industrial HIT,
echipa de management a SC PARC INDUSTRIAL HIT urmărește identificarea și
atragerea unor parteneri strategici care să participe la această extindere a Parcului.
Partenerii trebuie să poată asigura partea necesară de know - how pentru
dezvoltarea unui asemenea proiect si să poată asigura suportul financiar necesar
pentru extinderea si upgradarea infrastructurii existente (sisteme de utilități, căi
rutiere).
IV. Rezultatul evaluării situației infrastructurii HIT PARK la finalul anului
2014
La sfârșitul anului 2014, echipa de management a SC PARC INDUSTRIAL
HIT SRL a realizat o evaluare a stării infrastructurii parcului industrial, pentru
identificarea factorilor de risc care pot afecta funcționalitatea acestuia în condiții
normale și implementarea strategiei optime de remediere. Principalele probleme
rezultate sunt următoarele:
• Deteriorarea infrastructurii și echipamentelor din cadrul parcului, cauzată
atât de durata de viață, dar și de unele soluții tehnice de construcție și proiectare.
Spre exemplificare - de la debutul fazei operaționale (2005), clădirile (aflate in
domeniul public al CJ Bacau) nu au suferit nicio lucrare de reabilitare.
• Costurile mari de întreținere – spre exemplificare- consumurile energetice
foarte ridicate. Clădirile parcului industrial HIT nu au fost prevăzute în faza de
proiectare cu izolare termică, ceea ce a determinat, anual, consumuri energetice
foarte ridicate. Degradarea fațadelor clădirilor de birouri și necesitatea de
implementare a unor măsuri de eficientizare a consumului de energie, reclamă
efectuarea lucrărilor de izolație termică la clădirile cu destinație birouri și servicii din
cadrul HIT PARK, ceea ce ar duce şi la reducerea costurilor energetice.
• Structura subdimensionată de administrare din cadrul SC PARC
INDUSTRIAL HIT SRL, în special pentru zona de mentenanță, reclamă necesitatea
extinderii echipei care asigură în prezent funcţionarea şi dezvoltarea Parcului
industrial HIT.
• Datorită politicii de investiții și dezvoltare derulată împreună cu clienții HIT
PARK, în scurt timp (maxim 2 ani) va apărea din nou necesitatea măririi capacității
electrice a transformatoarelor care asigură în acest moment alimentarea cu energie
electrică a parcului industrial. Prin conectarea noii hale de producție, construită de
SC TECNOSTAMP EAST EUROPE SRL la rețeaua de alimentare a parcului,
transformatoarele existente vor fi la capacitate maximă, situație care ne va împiedica,
pe viitor, să asigurăm alimentarea cu energie electrică a unor noi clienți potențiali.
• Probleme deosebite ridică în prezent clădirea A. Aceasta are are o
suprafață măsurată de 1407 mp, fiind formată din spații de închiriere tip office.
Hidroizolația acoperișului acestei clădiri este compromisă în totalitate. Distrugerea
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sistemului de hidroizolație și infiltrațiile substanțiale au afectat și structura de
rezistență a clădirii.
• Durata de viaţă şi derularea fazei operaţionale impun în prezent intervenţii
de reabilitare şi întreţinere la sistemele vitale ale tuturor corpurilor de clădire
(climatizare, instalaţiile apă-canal, instalaţiile electrice etc.).

11. Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău
Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău s-a înfiinţat în baza prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 71/1999 prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr.73/1999 și funcţionează ca serviciu public de interes judeţean, cu
personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău.
Serviciul realizează activităţi publice de interes local care cuprind:
a) combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile 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;
g) alte activităţi specifice;
În cursul anului 2014, Serviciul Public de Protecția Plantelor 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;
- participarea efectivă la programul de implementare a prevederilor HG. 600/
2009;
- continuarea activităţii de monitorizare a foselor golite în 2006 în care
fuseseră depozitate pesticide în amestec înainte de anul 1989;
- participarea efectivă la implementarea programului judeţean de refacere a
plantaţiilor de pomi fructiferi de pe lângă şcolile din mediul rural;
În anul 2014, serviciul nostru a executat lucrări de prestări servicii constând în
lucrări de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în valoare de 8.437 lei.
Contravaloarea facturilor aferente a fost încasată iar sumele au fost virate în contul
Consiliului Judeţean Bacău. Aprovizionarea cu substanţele necesare pentru
executarea lucrărilor de prestări servicii s-a făcut în funcție de contractele sau notele
de comandă aferente, urmărindu-se în permanență încadrarea în limita sumelor
alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2014.
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În cursul anului 2014, oferta privind spațiile de închiriat în localitățile Sascut,
Tg. Ocna și Podu Turcului a fost destul de generoasă. Totuși, contractul de închiriere
pentru centrul Tg. Ocna s-a derulat în condiții bune, iar serviciul a încasat din
această închiriere suma de 5.862 lei din care 50% respectiv 2.931 lei s-a virat în
contul Consiliului Judeţean conform reglementărilor în vigoare. De asemenea, pentru
centrul Podu Turcului, s-a organizat licitație în vederea închirierii, iar pe baza
contractului de închiriere încheiat pentru perioada 15 mai – 31 decembrie 2014, s-a
încasat suma de 2.317 lei din care 50% respectiv suma de 1.158,50 lei a fost virată
în contul Consiliului Județean Bacău. Deci, în total, din închirieri, serviciul a încasat
suma de 8.179 lei din care 50%, respectiv 4.089,50 lei au fost virați în contul
Consiliului Judetean Bacău conform reglementărilor în vigoare.
În anul 2014, 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 $ - respectiv 4,2 miliarde lei vechi – economie realizată de
Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău pentru bugetul Consiliului Judeţean
Bacău.
În cadrul programului judeţean de refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi de
pe lângă şcolile din mediul rural “Livada Copilăriei”, serviciul s-a implicat prin
participarea efectivă la plantarea pomilor alături de elevii din unitațile școlare. În
cursul anului 2014, ca de altfel și în 2013, ne-am manifestat disponibilitatea de a veni
în întâmpinarea solicitărilor și de a participa efectiv la executarea lucrărilor de tăiere
în primăvara anului 2014 precum și pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în
perioada de vegetație.
În cursul trimestrului I al anului 2014, personalul serviciului a fost implicat în
Programul de implementare a prevederilor HG. 600/2009 privind stabilirea
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie
comunitară destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România P.E.A.D 2013. Angajații serviciului au avut sarcini precise privind descărcarea,
recepţionarea, gestionarea şi livrarea produselor precum şi întocmirea documentelor
primare aferente acestor faze. De asemenea, pe baza programărilor primite,
personalul serviciului a livrat cantitățile stabilite pentru fiecare únitate adminsitrativ teritorială întocmind documentele aferente fazei respective. Biroul de contabilitate al
serviciului s-a ocupat de centralizarea și raportarea cantităților de alimente primite și
livrate, precum și de întocmirea documentaţiei privind recuperarea cheltuielilor
afernte transportului, depozitării și manipulării produselor din cadrul programului
PEAD 2013.

12. Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău
Ca urmare a încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor
sectoare de drumuri judeţene, Judeţul Bacău deţine o rețea de drumuri judeţene în
lungime totală de 926,528 km, din care în administrarea Serviciului Public Judeţean

- 150 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2014
de Drumuri 877,093 km, diferența de drumuri judeţene fiind în administrarea
municipiilor şi orașelor pe care acestea le traversează.
În cursul anului 2014 activitatea Serviciului Public Judeţean de Drumuri s-a
bazat pe îmbunătăţirea şi menţinerea stării de viabilitate a reţelei de drumuri judeţene
în vederea desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă, fluență şi confort, prin lucrări
de întreţinere curentă sau periodică, finanţate prin subvenţii din buget local şi din
TVA. De asemenea, programul de modernizare și reabilitarea drumurilor județene
s-a axat pe finanțarea primită prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Pentru
menţinerea unei stări de viabilitate corespunzătoare a reţelei de drumuri judeţene,
prin lucrări de întreţinere curentă au fost executate:
- lucrări de reparaţii (plombări) îmbrăcăminţi bituminoase pe sectoare de drum
însumând 70.370,0 mp;
- lucrări de reprofilare şi așternere material pietros pe aproximativ 60 km;
- şanţuri pereate pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungime totală
de 766m pe DJ 156H- Buhuși-Runc, DJ 241-Podu Turcului, precum și covoare
bituminoase în lungime de cca. 14,1 km,realizate pe mai multe sectoare de drumuri
judeţene :
DJ 243B, Stănișești-Vultureni, L=2,823 km,
DJ 252C, Tătărăști-Drăgești, L=2,49 km,
DJ 241D,Plopana-Valea Caselor(Lipova), L=1,931 km,
DJ 117, Livezi-Berzunți, L=4,434 km,
DJ 119B, Luizi Călugăra-Sărata, L=1,12 km,
DJ 252B, Tamași, L=0,5 km,
DJ 241A, Roșiori-Berbinceni, L=0,8 km.
În contextul dezvoltării tehnologiilor de realizare a infrastructurii de drumuri,
SPJD a implementat pe câteva sectoare de drumuri județene procedura de reciclare
în situ a îmbrăcăminților asfaltice îmbătrânite și aplicarea a două straturi bituminoase
la rece. Această tehnologie are avantajul realizării rapide a unor infrastructuri solide
care pot constitui ulterior ca bază pentru modernizarea sau reabilitarea drumurilor.
De asemenea, această tehnologie are avantajul protecției mediului înconjurător prin
folosirea în întregime a materialelor existente în fundația veche a drumului, precum și
a celor din îmbrăcămintea asfaltică inițială, îmbătrânită sau degradată.
Sectorele de drumuri județene care au fost viabilizate cu această tehnologie
sunt:
DJ 119, Dumbrava – Gura Văii, km 33+696-38+096, L= 4,366 km
DJ 206B, Dumbrava, km 10+516-12+116, L=1,6 km,
Pentru protecția unui sector de drum județean din comuna Podu Turcului DJ
241, km 26+200 și a gospodăriilor situate de o parte și de alta a drumului, s-a
construit un podeț nou cu fundație din beton armat și grinzi prefabricate, ce a inclus
și regularizarea amonte și aval a pârâului. Totodată Serviciul Public Judeţean de
Drumuri Bacău a executat şi lucrări privind siguranţa circulaţiei , respectiv :
- marcaje longitudinale 30 km
- marcaje transversale 370mp
- montarea unui număr de 200 indicatoare rutiere noi.
Prin asocierea Consiliului Județean Bacău cu UAT Pârjol, respectiv UAT
Sărata s-au realizat în proporție de 90% lucrările la obiectivele ,,Modernizare drum
comunal DC 184, km 5+280-8+100, comuna Pârjol”, în lungime de 2,82 km
și ,,Modernizare drum acces zona Sărata Băi, comuna Sărata”, în lungime de 1,545
km.
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Prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-au demarat lucrări de
modernizare și reabilitare pe o serie de drumuri județene, finalizate sau în diverse
stadii de execuție, după cum urmează:
- Reabilitare și modernizare DJ 252B, intersecție DJ 252D-Gioseni, km
13+300-18+700, în lungime de 5,400km- finalizat 100%,
- Modernizare DJ 207F, Siretu-Șerbești, km 11+500-14+100, în lungime de
2,600 km-realizat 80%,
- Modernizare DJ 243B, Fântânele –Praja –Motoșeni, km 25+400-33+568, în
lungime de 8,168 km-realizat 10%.
Având în vedere cerinţele dezvoltării infrastructurii rutiere în contextul integrării
europene, au fost întocmite documentaţii tehnice pentru o serie de drumuri judeţene
pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile pe diferite programe.

Prin amploarea acestor lucrări de întreţinere s-a reuşit ca la această dată
peste 75% din lungimea de 665,5 km a drumurilor asfaltate să fie menţinută în stare
foarte bună iar pe restul drumurilor judeţene starea de viabilitate să fie în bună
măsură corespunzătoare.

13. Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului
şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău
Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea
Activităţii de Salvamont Bacău funcţionează, în baza Hotărârii Consiliului Județean
Bacău nr. 107 din 2013, ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate
juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Bacău.
Obiectul de activitate al Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea
Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău îl constituie realizarea
atribuțiilor legale referitoare la activitatea salvamont, gestionarea, exploatarea și
întreținerea infrastructurii turistice de agrement – pârtie de schi Slănic Moldova,
popularizarea şi promovarea turismului durabil în judeţul Bacău.
1. Activitatea de promovare a turismului județului Bacău
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău a realizat promovarea potențialului turistic din județul
Bacău prin participarea la târguri de turism regionale și naționale, prin realizarea de
materiale de promovare și a două website-uri (website-ul de prezentare a serviciului
www.turism-bacau.ro, website-ul de promovare a pârtiei de schi Nemira
www.partianemira.ro), prin colaborări cu Inspectoratul Școlar din Bacău cu ocazia
Olimpiadei Naționale de Geografie.
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
- 152 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2014
Activității de Salvamont Bacău a primit în administrare pârtia de schi Nemira din
Slănic Moldova începând cu luna septembrie 2014. Pârtia a fost realizată cu fonduri
europene prin proiectul „Schi Parc Slănic Moldova”. Acesta a fost finanţat prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă
si promovarea turismului; DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii
serviciilor turistice. Proiectul a fost realizat de Judeţul Bacău în parteneriat cu Oraşul
Slănic Moldova. Pentru promovarea pârtiei de schi au fost realizate 5000 de flyere
care au cuprins informații legate de: programul telescaunului, tarifele, caracteristicile
și dotările pârtiei și ale instalației telescaun, localizarea pârtiei, informații despre
proiect și date de contact. Pârtia de schi Nemira este un obiectiv turistic nou în
județul Bacău. Pentru direcționarea și informarea turiștilor au fost realizate și instalate
5 panouri, care au fost amplasate la principalele intersecții din localitățile Slănic
Moldova, Târgu Ocna, Onești și Moinești. Scopul pentru care a fost constituit site-ul
www.partianemira.ro a fost acela de a veni în întâmpinarea turiștilor care vor să
petreacă timpul liber practicând sporturi de iarnă pe pârtia de schi. Aici pot găsi
informații actualizate zilnic despre starea pârtiei, condițiile meteo, precum și fotografii.
Pe parcusul anului 2014 Serviciul Public Județean pentru Promovarea
Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a realizat website-ul
serviciului www.turism-bacau.ro, care prezintă cele mai importante informații legate
de potențialul turistic al județului Bacău.
Prin intermediul acestor două website-uri, dorim să ajutăm turiștii care
inteționează să viziteze județul Bacău, pe cei care doresc să afle mai multe informații
despre turismul din județul Bacău sau despre serviciul salvamont, precum și pe cei
care vor să schieze pe pârtia de schi Nemira.
La inițiativa Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și
Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, pe data de 20 noiembrie a fost
organizată o întâlnire cu agenții economici cu profil de turism din zona Slănic
Moldova, Tîrgu Ocna, Dărmănești, Comănești și Onești, cu scopul de a realiza o
informare reciprocă privind impactul pe care îl va avea deschiderea pârtiei de schi
Nemira asupra acestei zone. S-au discutat aspecte legate de crearea condițiilor
prielnice sezonului de schi prin realizarea unei bune informări a turiștilor și pregătirea
unităților de cazare.
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău a participat la proiectul „Cunoașterea, promovare și
valorificarea specificului geografic a potențialului turistic băcăuan prin activități
extracurriculare”, cu ocazia organizării în județul Bacău a fazei naționale a Olimpiadei
de Geografie (06-12 aprilie 2014), conform Calendarului Olimpiadelor și
Concursurilor școlare pentru anul școlar 2013-2014, aprobat de Ministerul Educației
Naționale. Olimpiada Națională de Geografie, s-a aflat la a XXXIV-a ediție, la care au
participat 220 de elevi, 42 de profesori însoțitori și 40 de membrii ai Comisiei
Naționale de Organizare și Evaluare.
În perioada 7 – 9 martie 2014 s-a desfășurat la Bacău, în cadrul Centrului de
Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov”, Târgul Regional de Turism “Vacanța“ Bacău.
Evenimentul, aflat la prima ediție, a fost organizat de SC Centrul de Afaceri și
Expozițional Bacău SA, în parteneriat cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism
din România, sub patronajul Autorității Naționale pentru Turism.
În perioada 13–16 noiembrie 2014, Serviciul Public Județean pentru
Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a participat la
Târgul de Turism al României. Organizat la Complexul Expozițional ROMEXPO –
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București, cel mai mare târg naţional dedicat industriei turismului s-a axat pe
promovarea obiectivelor turistice destinate sezonului de iarnă.
2. Activitatea de salvare montană
a) Prezentare generală
Activitatea compartimentului de coordonare salvamont se bazează pe șase
angajați. Resursa umană este de bună calitate, îmbinând cunostințele și experiența
unor alpiniști și schiori cu experiență cu entuziasmul tinerilor aspiranți. Pregătirea
continuă a salvatorilor este o activitate prioritară a serviciului, plecând de la ideea că
oamenii bine pregătiți sunt cea mai valoroasă resursă. În ceea ce privește dotările, în
cursul anului 2014 formația Salvamont a fost echipată la standardele legale
prevăzute în HG 77/2003 și a normelor tehnice emise de Asociația Națională a
Salvatorilor Montani din România.
b) Misiune. Resurse umane.
Hotărârea Guvernului 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru
prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți: “ART.
1 - Activitatea de salvare în munţi 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.”
O altă misiune importantă a salvatorilor montani este marcarea, întreținerea și
propunerea spre omologare a traseelor montane din județul Bacău, trasee de care nu
s-a mai ocupat nimeni de foarte mulți ani și care pot atrage multi turiști. Starea
precară a traseelor montane, numărul mic al acestora, lipsa refugiilor și a salvatorilor
montani în munții din județul Bacău au descurajat turiștii dornici de drumeție
montană. Avem munți frumoși și sălbatici, amenajăm trasee de drumeție, mountain
biking, avem pârtie nouă de schi la Slănic Moldova și ne dorim relansarea turismului
activ în județul nostru.
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de SALVAMONT Bacău și-a completat schema de personal în anul 2014 cu
patru salvatori montani angajați și un salvator montan detașat. A fost numit un șef de
formație, care răspunde de toată activitatea formației salvamont. Au fost selectate
mai multe persoane dornice sa activeze in cadrul serviciului ca salvatori montani
voluntari cu care urmează să se încheie contracte de voluntariat.
La Școala Națională Salvamont de iarnă
de la Padina, aflată sub patronajul Asociației
Naționale a Salvatorilor Montani din România,
au participat doi membri din cadrul serviciului si
care au absolvit cursurile de începători și
avansați cu calificative bune și foarte bune.
La Școala Națională Salvamont de vară
de la Padina au participat cinci angajați ai
serviciului care au absolvit cursurile de
începători și avansați cu calificative bune și
foarte bune, doi dintre ei au obținut și atestatul de salvator montan. Cursurile au ținut
20 de zile, timp în care salvatorii montani s-au pregatit intens pentru căutarea,
salvarea și evacuarea victimelor din mediul montan.
Pe parcursul anului 2014, cinci salvatori montani angajați ai Serviciului Public
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Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont
Bacău au fost atestați ca paramedici după ce au absolvit cursurile de prim ajutor
calificat SMURD organizate de ISU Iași. Cursurile au ținut o lună și nu au presupus
cheltuieli suplimentare din partea serviciului.
Periodic au fost organizate cursuri interne de pregătire, unde am pus accent
pe tehnica de salvare montană, salvarea de pe pârtiile de schi, exerciții de salvare de
pe telescaun, acordarea primului ajutor, orientarea cu harta, busola, gps-ul,
pregatirea fizică și în mod deosebit pe siguranța salvatorilor montani aflați în
misiune.În efectuarea exercițiilor de salvare compartimentul de coordonare
salvamont a colaborat cu jandarmii montani din Slănic Moldova cu care avem o
relație excelentă.
c) Intervenții/accidente
Odată cu amenajarea traseelor montane, deschiderea pârtiei de schi de la
Slănic Moldova și creșterea implicită a numărului de turiști preconizăm și o înmulțire
a accidentelor și rătăcirilor în zona montană. Formația salvamont este pregatită
pentru orice tip de intervenție, atât ca dotare cât și ca pregătire profesională a
salvatorilor montani.
Sezonul de schi pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova s-a deschis pe
data de 29 decembrie 2014. Salvatorii montani au avut două intervenții pe pârtie, pe
data de 30.12.2014, respectiv au acordat primul ajutor și transport la ambulanță, a
unui bărbat cu fractură de gambă și unui copil cu entorsă la genunchiul drept.
d) Prevenție, permanență și 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
și Cheile Dofteanei. În timpul patrulărilor s-a verificat
starea traseelor, au fost îndrumați turiștii întâlniți și dacă a fost cazul au fost însoțiți o
parte din traseu. Turiștii au primit informații utile despre zonă dar și sfaturi ce priveau
siguranța lor (echipament, orientare, prezența animale sălbatice).
e) Alte activități
Marcarea traseelor montane din munții Nemira
În colaborare cu Alpin Club Bacâu s-a început refacerea marcajelor turistice
din munții Nemira. A fost remarcat integral traseul 300 de scări cu marcajul triunghi
roșu. S-au instalat stâlpi cu săgeți indicatoare, două panouri informative și s-a reparat
podețul peste râul Slănic. S-a marcat cu cerc roșu un traseu până pe platoul de sub
Vf. Cerbului (punct de belvedere), unde a fost instalată și o balustradă, o masă si
două bănci. S-a remarcat cu bandă albastră traseul Slănic Moldova – Vf. Șandru
Mare. S-au realizat trak-uri gps pentru majoritatea traseelor din munții Nemira și s-a
făcut un inventar cu materialele necesare amenajării acestor trasee (vopsea, stâlpi,
indicatoare, panouri informative etc). S-au făcut ture de recunoaștere și informare
pentru întocmirea unui plan de amenajare a traseelor de mountain biking, ținând cont
de interesul crescând al turiștilor pentru această activitate.
Amenajarea traseelor turistice montane este foarte importantă pentru turismul
din județul Bacău și de aceea, cu sprijinul necesar, echipa de salvamont se va
implica intens în această activitate.
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Activități de educație montană
În luna iunie, în cadrul programului scolar „Săptămăna altfel”, salvatorii
montani au fost prezenți la Școala nr. 1 din Slănic Moldova, unde au desfășurat
diverse activități de educare montană a copiilor și tinerilor. S-a facut o prezentare
video despre activitățile ce pot fi desfășurate pe munte, s-a discutat despre cum se
pot proteja de pericolele existente pe munte, modurile de alarmarea în caz de
nevoie, traseele montane și obiectivele turistice din județul Bacău. A fost prezentat
echipamentul de schi complet și cum se alege fiecare componentă a echipamentului
în funcție de înalțime, greutate, nivel de schi etc.
f) Baza materială
La începutul anului 2014 dotarea Compatimentului Coordonare Salvamont din
cadrul Serviciului era ca și inexistentă. Datorită eforturilor deosebite făcute de
conducerea Serviciului si a Consiliului Județean Bacâu s-a reușit dotarea Formației
Salvamont cu echipamente de salvare, transport, materiale sanitare conform
baremurilor din HG 77/2003.
g) Realizarea indicilor de performanță
În anul 2014 s-a completat formația de bază cu salvatori montani angajați pe
bază de contract de muncă. Pregătirea profesională o regăsim în participarea la
cursurile de atestare și perfecționare profesională la Școala Națională Salvamont și
la cursurile de prim ajutor calificat – paramedic la ISU -Iași. Toți salvatorii montani au
absolvit aceste cursuri cu calificative de „bine” și „foarte bine”.
Activitatea de patrulare-prevenire a fost asigurată în perioada de sezon și la
sfârșit de săptămână, atunci când fluxul de turiști este mai mare.
3. Activitatea de administrare a pârtiei de schi Nemira din localitatea
Slănic Moldova
a) Prezentare generală
Pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova a fost realizată cu fonduri europene
prin proiectul „Schi Parc Slănic Moldova”. Acesta a fost finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă si
promovarea turismului; DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor
turistice. Proiectul a fost realizat de Judeţul Bacău în parteneriat cu Oraşul Slănic
Moldova. Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău a primit în administrare, construcțiile din domeniul
public al județului Bacău realizate ca urmare a implementării proiectului „Schi Parc
Slănic Moldova”, prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 130 din august
2014.
Primul sezon, 2014-2015, reprezintă startul pârtiei și începutul unei activități
care va atrage implicit un număr mare de turiști, fapt confirmat de afluxul mare al
iubitorilor de schi, care a fost înnregistrat începând cu data de 29 ianuarie, când a
fost deschisă pârtia.
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b) Resurse umane
Pe parcursul anului 2014, s-a realizat încadrarea pe toate posturile vacante cu
personal calificat în măsura să deservească in condiții de deplină siguranță
instalațiile și utilajele din dotarea pârtiei de schi Nemira.
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 263 din 2001, modificată și
completată prin Hotărârea Guvernului nr.5 din 2004, pârtia Nemira a fost omologată
și s-au obținut toate avizele și autorizațiile necesare desfășurării activității de schi la
nivelul standardelor actuale.
c) Lucrări de întreținere a pârtiei de schi
În baza Hotărârii Consiliului Județean Bacău de înființare a Serviciului Public
pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău nr.
107/2013 si al contractului de administrare, În decursul anului 2014 s-au efectuat
lucrări de întreținere a pârtiei de schi. (domeniul schiabil și instalația de transport
telescaun)
Lucrările de întreținere au urmărit următoarele obiective:
- stabilizarea solului pe suprafața schiabilă;
- combaterea eroziunii solului pe porțiunea de teren situată sub instalația de
telescaun;
- curățarea rigolelor de drenaj și decolmatarea bazinelor colectoare;
- desecarea zonelor mlăștinoase;
- stoparea zonelor de surpare a taluzurilor laterale;
- îndepărtarea arborilor care prezentau pericol de cădere pe instalația de
telescaun.
d) Asigurarea lucrărilor de întreținere curentă a instalațiilor și efectuarea
lucrărilor de mentenanță
Asigurarea lucrărilor de întreținere curentă a instalațiilor și efectuarea lucrărilor
de mentenanță s-a realizat conform graficelor stabilite de constructor și de furnizorii
de echipamente, precum si a prescripțiilor tehnice privind exploatarea instalațiilor de
transport pe cablu a persoanelor. S-a urmărit ca în conformitate cu prescripțiile
tehnice, lucrările de întreținere curentă să se desfășoare cu personalul propriu din
cadrul departamentului întreținere pârtie, precum și cu firma autorizată I.S.C.I.R
pentru revizii. Telescaunul a fost reautorizat de C.N.C.I.R. BACAU
În acest scop s-au întocmit graficele de lucrări obligatorii pentru toate
echipamentele și s-au stabilit ariile de competență si responsabilitățile pentru
posturile de lucru.
e) Asigurarea securității în muncă a angajaților
Securitatea și sănătatea în muncă a salariaților a fost asigurată prin luarea
următoarelor măsuri :
− instruirea periodică a salariaților prin personal specializat;
− asigurarea echipamentului de protecție;
− montarea indicatoarelor de avertizare și semnalizare, conform legislației în
vigoare;
− încheierea asigurării de accidente care prevede acordarea de despagubiri în
cazul producerii unor accidente soldate cu invaliditate sau decesul angajatului.
f) Măsuri privind protecția turiștilor și asigurarea condițiilor de practicare
a schiului de agrement în condiții de maximă siguranță.
Obiectivul principal al activitatii departamentului de exploatare si întreținere a
pârtiei îl constituie respectarea prescripțiilor tehnice și a prevederilor legale privind
asigurarea securității schiorilor pe întreg perimetrul aparținător al pârtiei de schi
precum și buna informare privind serviciile oferite. In acest scop s-au montat :
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a) panouri de informare referitoare la:
− caracteristicile pârtiei si a instalației de telescaun;
− modul de exploatare al instalațiilor;
− norme de conduită obligatorii cu caracter obligatoriu pentru schiori;
− tarifele și programul de funcționare.
b) indicatoare de dirijare semnalizare și avertizare: în conformitate cu
prescripțiile tehnice pe toată suprafața pârtiei au fost montate balize și semne
indicatoare convenționale.
c) saltele și plase de protecție: în zonele periculoase s-au montat plase de
protecție fixate pe stâlpi elastici și saltele de protecție.
g) Rezultatele începutului de sezon 2014-2015: începând cu data de
29.12.2014, temperaturile scăzute înregistrate, precum și prezenţa zăpezii pe pârtie
au făcut posibilă practicarea schiului în condiții optime. În perioada 29-31.12.2014
pârtia de schi Nemira a fost vizitată de aproximativ 3000 de turiști, care au apreciat
că pârtia are dotări și instalații de calitate, iar personalul este bine pregătit. Pârtia de
schi Nemira va determina dezvoltarea în zonă a unor activități conexe, cum ar fi
închirierea de echipamente, creșterea posibilităților de cazare precum și crearea
unor locații pentru destinderea schiorilor.
4. Obiective și propuneri pentru anul 2015
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău își propune pentru anul 2015, îmbunătățirea activității
și a rezultatelor, pe cele trei componente, promovare turistică, activitatea de
salvamont și administrare pârtie, astfel:
a) activitatea de promovare turistică:
- realizarea de materiale de promovare a principalelor obiective turistice din
județul Bacău: un album cu texte și imagini, hartă turistică și pliante;
- promovarea localităților Slănic Moldova și Tîrgu Ocna, care au un potențial
turistic important;
- participarea la târgurile turistice regionale și naționale;
- realizarea unei broșuri de promovare a pârtiei de schi Nemira, care să
includă informații despre pârtia de schi și alte posibilități de petrecere a timpului liber
în zonă;
- finalizarea documentației, împreună cu membrii fondatori, pentru înfințarea
Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Bacău;
b) activitatea de salvare montană:
- realizarea unei baze salvamont la Slănic Moldova;
- creșterea operativității și capacității de intervenție;
- extinderea zonelor de patrulare și de permanență;
- dezvoltarea sistemului de informare;
- creșterea implicării serviciului în activități de promovare a sporturilor
montane, a activității în aer liber, a protejării mediului înconjurător;
c) activitatea de administrare a pârtiei de schi Nemira din localitatea Slănic
Moldova:
- achiziționarea unui număr de trei tunuri de zăpadă pentru a creea condiții
optime pentru schiat;
- creșterea siguranței schiorilor prin completarea plaselor de protecție montate
pe pârtia de schi;
- realizarea unei lucrări prin care pârtia de schi să fie alimentată prin
intermediul unei surse proprii de apă.
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14. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău
Spitalul Județean de Urgență Bacău este unitatea cu paturi reprezentativă
pentru zona de sud a Moldovei și face parte din rețeaua celor 53 de spitale strategice
de urgență a Ministerului Sănătății. Ca volum de activitate se află în primele 10
spitale din ţară, având un număr de peste 56000 de cazuri rezolvate în ultimul an prin
spitalizare continuă și peste 16000 cazuri în spitalizare de zi. Spitalul Județean de
Urgență Bacău asigură asistența medicală preventivă, curativă și recuperatorie,
primară și secundară pentru locuitorii din municipiul Bacău și din comunele arondate
acestuia, reprezentând peste 47% din populația județului.
După ultimele evaluări ale Ministerului Sănătății, efectuate în vara anului 2012,
Spitalul Județean de Urgență Bacău s-a încadrat în gradul de competență II B,
făcând parte din rețeaua de 54 de spitale considerate strategice în acordarea
serviciilor medicale de urgență.
Spitalul Județean Bacău este un spital pavilionar care se desfășoară pe o
suprafață de 9 hectare și cuprinde 14 pavilioane. La data de 31.12.2014 în această
unitate erau înregistrați 1841 salariați. Din punct de vedere al diversității
specialităților abordate, SJU Bacău este spitalul județean neuniversitar cel mai mare
din România și al cincilea după clinicile universitare. Altfel spus, unitatea
spitalicească este una dintre cele mai complexe instituții din România.
Revenirea secțiilor de pediatrie în structura Spitalului Județean de Urgență
Bacău ca urmare a aplicării HG 51/2012 a dus la diversificarea aproape completă a
activității medicale din SJU Bacău.
În structura spitalului se regăsesc 26 secții, 20 compartimente, 4 laboratoare,
3 farmacii cu circuit închis și un sistem ambulatoriu integrat. Spitalul are în dotarea sa
un număr de 1.361 de paturi pentru spitalizare continuă, 65 de paturi pentru însoțitori,
8 paturi pentru spitalizare de zi la hemodializă și 75 de paturi pentru spitalizarea de zi
la celelate secții.
- Secţia medicina internă
90 paturi
- Secţia gastroenterologie
25 paturi
- Secţia endocrinologie
25 paturi
- Secţia reumatologie
25 paturi
- Secţia cardiologie
80 paturi
din care: compartiment terapie intensivă coronarieni
6 paturi
- Secţia diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
30 paturi
- Secţia neurologie
80 paturi
- Secţia chirurgie generală
90 paturi
din care: chirurgie toracică
5 paturi
- Compartiment neurochirurgie
14 paturi
- Secţia ortopedie şi traumatologie
70 paturi
- Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie
10 paturi
- Secţia chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă
30 paturi
din care: compartiment arşi
10 paturi
- Compartiment nefrologie
18 paturi
- Secţia urologie
25 paturi
- Secţia ATI
43 paturi
din care: compartiment toxicologie
5 paturi
compartiment ATI obstetrică ginecologie
15 paturi
compartiment ATI copii
8 paturi
- Secţia ORL
25 paturi
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din care: compartiment chirurgie maxilo-facială
5 paturi
- Secţia psihiatrie
60 paturi
- Secţia boli infecţioase adulţi
55 paturi
din care: compartiment terapie acuta
10 paturi
compartiment HIV / SIDA
10 paturi
- Secţia oncologie medicală
30 paturi
- Secţia oftalmologie
25 paturi
- Secţia dermatovenerologie
25 paturi
din care: compartiment alergologie şi imunologie clinică
5 paturi
- Secţia obstetrică ginecologie I
72 paturi
- Secţia obstetrică ginecologie II
73 paturi
- Secţia neonatologie
90 paturi
din care: compartiment terapie intensivă
10 paturi
compartiment neonatologie prematuri
20 paturi
- Compartiment radioterapie
10 paturi
- Compartiment ingrijiri paliative
10 paturi
- Secţia pediatrie
88 paturi
din care: terapie acută
5 paturi
compartiment neuropsihiatrie infantilă
5 paturi
compartiment diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 3 paturi
- Secţia pediatrie (recuperare pediatrică)
35 paturi
- Secţia chirurgie şi ortopedie pediatrică
58 paturi
din care compartiment ORL
8 paturi
compartiment oftalmologie
5 paturi
- Secţia boli infecţioase copii
50 paturi
din care: compartiment terapie intensivă
5 paturi
- Staţia de hemodializă
8 aparate
- Unitate de Primire Urgenţe (UPU) - SMURD
-Cabinet medicină dentară de urgenţă
TOTAL
1361 paturi
- Însoţitori
65 paturi
- Spitalizare de zi hemodializă
8 paturi
- Spitalizare de zi
75 paturi
- Farmacii
- Blocuri operatorii
- Sterilizare
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale
- Laborator analize medicale cu punct de lucru în pavilionul pediatrie
- Laborator radiologie şi imagistică medicală cu punct de lucru în pavilion
pediatrie
- Serviciul anatomie patologică
-compartiment histopatologie
-compatiment citologie
-prosectură
- Laborator radioterapie
- Centrul de Sănătate mintală (C.S.M.)-adulţi
- Centrul de Sănătate mintală (C.S.M.)-copii
- Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (bază de tratament)
- Serviciul de medicină legală
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
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- Compartiment de evaluare şi statistică medicală
- Cabinet boli infecţioase adulţi şi copii
- Cabinet medicină dentară (asigură şi urgenţe stomatologice)
- Cabinet planificare familială
- Cabinet planificare familială – Podu Turcului
- Cabinet oncologie medicală
- Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- Cabinet medicina sportivă
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialităţile cabinete adulţi:
-medicina internă
- cardiologie
- endocrinologie
- neurologie
- chirurgie generală /chirurgei toracică
- ortopedie şi traumatologie
- ORL
- obstetrică - ginecologie
- dermatovenerologie
- oftalmologie
- urologie
- gastroenterologie
- nefrologie
- reumatologie
- chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă
- neurochirurgie
- alergologie şi imunologie clinică
- geriatrie şi gerontologie
- recuperare, medicină fizică şi balneologie
- medicina muncii
- pneunologie
pavilion pediatrie:
-pediatrie
- oftalmologie
- ORL
- dermatovenerologie
- ginecologie pediatrică
- Aparat funcţional
Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat spitalului.
În conformitate cu prevederile Legii 95/2006, activitatea spitalului este
condusă de un manager numit pe un mandat de trei ani. Acesta este şi preşedintele
Comitetului Director (CD). La data de 21.07.2014 funcția de manager a fost ocupată
prin concurs de domnul Ec. George Adrian Popa, iar CD a avut următoarea structură:
Preşedinte
- Ec. George Adrian Popa
Director Medical
- Dr. Aurelia Țaga
Dir. financiar-economic
- Ec. Adriana Florentina Anton
Director de îngrijri medicale
- As. Geanina Pricopi
Comitetul Director lucrează în şedinte lunare ordinare, sau ori de câte ori
este nevoie în şedinţe extraordinare, având atribuţiile prevăzute în Legea 95/2006 şi
Ordinul 921/2006, art. 1.
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Consiliul Medical este format din toți şefii de secții şi compartimente medicale
care funcţionează în spital. Consiliul Medical lucrează în şedinţe lunare ordinare sau,
ori de câte ori este nevoie, în şedinte extraordinare, îndeplinind atribuţiile legale.
Acest Consiliu este condus de un Preşedinte care este Directorul Medical al
spitalului. Pentru problemele medicale urgente și complexe s-a hotărât înfiinţarea
unui grup de lucru operativ din cadrul liniilor de gardă pe pavilionul medicochirurgical, medicul şef de gardă fiind decanul de vârstă al tuturor medicilor de gardă.
Din grupul de lucru operativ de gardă pe spital fac parte medicii din specialităţile:
UPU; Medicină internă; Chirurgie; Cardiologie; Neurologie.
Comisia antibioticului, înființată în anul 2011, și-a dovedit eficiența prin
scăderea numărului cazurilor grave cu sfârșit letal, acestea fiind analizate și
supravegheate de o echipă complexă de specialiști. De asemenea, au fost mai bine
gestionate antibioticele de ultimă generație, iar drept urmare, cheltuielile pe astfel de
medicamente au fost mai reduse folosindu-se țintit tratamentul.
Consiliul de Administraţie
Membrii Consiliului de Administraţie pentru spitalele publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor legale, sunt:
a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiilor de sănătate publică
judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al
Ministerului Sănătăţii sau al Direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a
municipiului Bucureşti;
b) 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean ori Consiliul Local, după caz,
respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care unul să fie
economist;
c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele Consiliului Judeţean,
după caz;
d) un reprezentant al structurii teritoriale al Colegiului Medicilor din România,
cu statut de invitat;
e) un reprezentant al structurii teritoriale al Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
Consiliul de Administrație al Spitalului Județean Bacău s-a întrunit în trimestrul
I al anului 2014 în șase ședințe; au fost analizate un număr de șase materiale și
adoptate un număr de 16 hotărâri referitoare la: lucrări de investiții la clădiri,
probleme legate de personal și de structura ambulatoriului, încasarea unei coplăți de
la bolnavii cu internare continuă.
Consiliul Etic a luat fiinţă în baza deciziei 1893/2010. În trimestrul I, Consiliul
etic s-a întrunit o dată pentru a analiza o petiție trimisă de Ministerul Sănătății prin
care se solicita un punct de vedere la aspectele semnalate. La finalul analizei
efectuate, potrivit prevederilor de procedură legale, Consiliul etic a decis că
sesizarea este nelegală întrucât petiția era anonimă.
I. ACTIVITATEA MEDICALĂ
Spitalul Județean de Urgență Bacău are un număr de 262 medici, care
acoperă ca și servicii medicale o gamă foarte variată prin specializările și
supraspecializările acestora. Activitatea medicală se desfășoară prin următoarele
tipuri de servicii medicale: spitalizare continuă; spitalizare de zi; activitate medicală
ambulatorie; activitate medicală cu spitalizare prelungită (prematuri, recuperare
pediatrică, recuperare medicală); servicii medicale paraclinice; programe naționale
de sănătate; activitate medicală de urgență + SMURD; planning familial; anatomie
patologică; activitate medicină legală.
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De la an la an, numărul pacienților care beneficiază de servicii medicale în
Spitalul Județean de Urgență Bacău este tot mai mare, complexitatea cazurilor este,
de asemenea, variată. Remarcăm o creștere a adresabilității pacienților din județele
învecinate care solicită servicii medicale în Spitalul Județean de Urgență Bacău.
1. Numărul de cazuri externate - spitalizare continuă
AN 2014 = 53.422 cazuri
Distribuţia pe secţii este urmatoarea:
Secţia Cardiologie
Secţia Chirurgie generala
Secţia Chirurgie plastica şi microchirurgie reconstructivă
Secţia Dermatovenerologie
Secţia Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Secţia Endocrinologie
Secţia Gastroenterologie
Secţia Boli infectioase adulţi
Secţia Medicină internă
Comp.Nefrologie
Secţia Neonatologie
din care : Comp.Neonatologie prematuri
Comp. Neurochirurgie
Secţia Neurologie
Secţia O.G. I
Secţia O.G.II
Secţia O.R.L.
Secţia Oftalmologie
Secţia Oncologie medicală
Secţia Ortopedie şi traumatologie
Secţia Psihiatrie
Comp.Radioterapie
Comp.Recuperare, medicină fizică şi balneologie
Secţia Reumatologie
Secţia Urologie
Comp. Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrica
Chirurgie si ortopedie pediatrica
Boli Infectioase copii

4.958
3.978
1.484
891
1.287
986
1.675
1.516
3.834
1.047
3.330
377
891
2.409
3.157
3.330
877
993
1.390
1.697
3.230
0
208
913
1.273
228
4.029
261
2.248
1.302

2.Numărul de cazuri rezolvate - spitalizare de zi Acest sistem a fost introdus in
2007, în sensul serviciilor de tip caz rezolvat în mai puţin de 12 ore. Introducerea
acestui tip de serviciu a limitat pierderile înregistrate prin UPU.
Distribuţia cazurilor pe secţii este după cum urmează:
Secţia Medicină internă

1.212

Secţia Cardiologie

394

Secţia Neurologie

454

Secţia Chirurgie generală

769

Secţia Ortopedie şi traumatologie
Secţia Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă

693
589

Secţia Urologie

299

Secţia O.R.L.

517

Secţia Psihiatrie

592

Secţia Boli infectioase adulti

708

Secţia Oncologie medicală

943

Secţia Oftalmologie

414

Secţia Dermatovenerologie

313

Secţia O.G.

2.035

Secţia Diabet zaharat,nutriţie si boli metabolice

828
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Secţia Gastroenterologie

1.182

Secţia Endocrinologie

752

Pediatrie

831

Boli Infectioase copii

664

Chirurgie pediatrica
O.R.L.copii

477
83

TOTAL
14.749
Nr. servicii medicale acordate în regim de spitalizare de tip serviciu medical:
Comp. HIV / SIDA
Secţia Oncologie medicală
Comp. Radioterapie
Centrul de Hemodializă
Psihiatrie
Oftalmologie
O.G.
Gastroenterologie
Pediatrie
Boli Infectioase Copii
Chirurgie Pediatrica
Vaccinare antirabic
Dermato-venerologie
Neurologie

AN 2014
3.392
3.504
2.621
1.066
355
6
19
230
325
1
1.843
138
297

TOTAL
11.379
3. Numărul de consultaţii in ambulatoriul de specialitate
Număr de consultaţii acordate în ambulatoriu de specialitate = 201.409
Număr de consultaţii acordate în camera de gardă (U.P.U.)
= 75.784
Număr de consultaţii postexternare acordate de medicii din spital în ambulatoriul de
specialitate
= 28.233
4. Numărul analizelor medicale, radiologice şi imagistică medicală
Nr. total de analize de laborator = 1.527.042 din care:
- 85.475 au beneficiat un nr. de 18.006 pacienţi în ambulatoriu
- 1.441.567 au beneficiat un nr. de 68.171 pacienţi în spitalizare continuă şi de zi
LABORATOR DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
SEM.I 2014
Număr total de investigaţii radiologice – 69.276 din care:
- 11.724 în regim ambulatoriu
- 57.552 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Număr total de echografii- 38.977 din care:
- 2.163 în regim ambulatoriu
- 36.814 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Număr total de mamografii – 1.379 din care:
- 1.204 în regim ambulatoriu
- 175 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Număr total de tomografii – 8.936 din care:
- 4.062 în regim ambulatoriu
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- 4.874 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Număr total de explorări funcţionale (E.K.G.; E.E.G.; Ap.respirator, Ap.cardio vascular) = 67.659 din care:
- 6.430 în regim ambulatoriu
- 61.229 în regim de spitalizare continuă şi de zi
5. Durata media de spitalizare, indicele de utilizare a paturilor
AN 2014
Sectia/compartimentul

D.M.S.

TOTAL SPITAL
A.T.I.
Recuperare,medicină fizică şi balneologie
Boli infecţioase adulţi
Cardiologie
Chirurgie generală
Chirurgie plastică şi reconstructivă
Dermatologie
Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Endocrinologie
Gastroenterologie
Medicină internă
Nefrologie
Neonatologie
din care:Neonatologie-Prematuri
Neurochirurgie
Neurologie
O.G.I
O.G.II
O.R.L.
Oftalmologie
Oncologie medicală
Ortopedie şi traumatologie
Psihiatrie
Reumatologie
Urologie
Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrica
Chirurgie si ortopedie pediatrica
Boli infectioase copii

5,96
1,34
9,48
3,72
5,13
3,35
4,26
7,00
5,13
4,56
5,03
6,20
6,63
4,53
14,78
4,22
7,14
3,20
3,24
4,95
3,23
3,61
7,80
8,10
5,95
5,64
9,37
2,53
26,85
2,08
2,63

Utilizarea
paturilor
240,12
207,95
199,00
156,47
360,40
238,62
219,47
255,12
232,53
181,12
373,12
291,83
413,44
229,74
277,20
364,93
235,23
188,57
194,86
236,45
131,32
172,33
205,14
450,02
218,92
309,24
225,90
227,83
216,31
151,06
132,20

6. Indicele de case-mix
Iunie-noiembrie 2014
Secţia / compartimentul

I.C.M.

TOTAL SPITAL

1,1438

Boli infectioase adulţi

1,2096

Cardiologie

0,9399

Chirurgie generală

1,3461

Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă

1,4649

Dermato-venerologie

1,2614

Diabet zaharat,nutritie şi boli metabolice

1,0688
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Endocrinologie

1,3401

Gastroenterologie

1,4120

Medicină internă

1,3329

Nefrologie

1,2801

Neonatologie

0,5218

Neurochirurgie

1,9371

Neurologie

1,3303

O.G.I

1,0687

O.G.II

1,1419

O.R.L.

0,9399

Oftalmologie

0,8451

Oncologie

1,1178

Ortopedie

1,4893

Psihiatrie

1,3536

Reumatologie

1,1201

Urologie

1,2369

Pediatrie

0,8498

Chirurgie si ortopedie pediatrica

1,0670

Boli infectioase copii

0,8308

Exemplificăm doar cu câteva aspecte din activitatea medicală a S.J.U. Bacău:
1. Începând cu luna ianuarie 2014, Serviciul UPU – SMURD funcționeaza şi
cu un echipaj tip TIM (terapie intensiva mobila) deservit de medici si asistenți
medicali din cadrul UPU. Programul de lucru este de 12 ore gărzi de noapte, inclusiv
week-end şi liberele legale, program continuu.
2. În Secția Chirurgie plastică s-au realizat acte medicale de înaltă
performanță profesională – cum ar fi cazul de reconstrucție a mâinii după accident
domestic, la o persoană de sex masculin, tânăr, după secționarea totală a mâinii cu
flexul.
3. În Secţiile Chirurgie şi traumatologie pediatrică şi A.T.I. Pediatrie, în anul
2014 s-au rezolvat cu succes cazuri cu patologie extrem de complexă: traumatisme
multiple prin cădere de la înălțime (etajul IV, etajul IX), traumatisme prin accidente
rutiere, pacienți în stare de comă profundă în urma intoxicațiilor voluntare
medicamentoase. Pacienții au fost rezolvati în cadrul secțiilor amintite fără a fi
transferati in clinici universitare.
4. În secțiile O.G. I şi O.G. II au avut loc prezentări de cazuri și lucrări
știintifice împreuna cu Academia AESCULAP pe tema “Anestezia epidurală” la care
au participat medici obstetricieni și anesteziști din toată Moldova pentru dobândirea
de noi competențe. Lucrările științifice s-au bucurat de succes și ca urmare a
condițiilor de lucru foarte bune existente în Maternitatea Bacău, după finalizarea
Proiectului de reabilitare a Maternităţii Bacău.
5. Secția Urologie funcționează cu dotare de înaltă performanță și medici
specializați pe patologia urologică, realizandu-se acte medicale curajoase. Astfel
exemplificam cazul unui pacient cu tumoră urotelială bilaterală care antrena
insuficiența renală, anemie severă, particularitatea cazului fiind caracterul bilateral al
tumorii. S-a practicat rezolvarea cazului în 2 timpi:
I. s-a intervenit endoscopic și extirparea tumorii pe partea dreapta cu lasser;
II. intervenţie oncologică deschisă nefroureterectomie stânga.
În acest fel s-a evitat înscrierea pacientului în programul de dializă.
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6. Laboratorul unic al S.J.U. Bacău a fost reabilitat în anul 2014, condițiile de
lucru, dotarea cu aparatură înalt performantă dar și calitatea personalului a făcut ca
auditul de supraveghere RENAR din acest an să nu menționeze neconformități.
Întreg personalul din laboratorul unic a participat la cursul de actualizare a cerințelor
din noul Standard SR EN ISO 15189/2013.
7. Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală prin dotare și competență
profesională este de un real ajutor în stabilirea diagnosticelor, atât în situații de
urgență, cât și în activitatea medicală spitalicească, prin promptitudinea și
corectitudinea rezultatelor radiologice, medicii pot lua decizii terapeutice corecte
evitând erorile de diagnostic.
Analizând aceste date, constatăm că a existat un interes deosebit manifestat
de medicii șefi de secție împreună cu întreg colectivul medical, în realizarea
Contractului de servicii medicale, cu indicatorii de performanță comparabili cu
indicatorii naționali compatibili. În această perioadă au fost multe reglementări în
desfășurarea și validarea serviciilor medicale, cele mai multe probleme au fost cele
cu modalitatea de completare a formularelor tipizate și raportarea electronică. Ca
urmare, au fost necesare repetate ședințe de lucru pentru prelucrarea normelor
legislative, stabilirea de proceduri pentru fiecare componentă a actului medical,
folosirea protocoalelor medicale. Consiliul Medical s-a întrunit lunar și de câte ori a
fost necesar, sub coordonarea Directorului Medical Dr. Țaga Aurelia. În aceste
ședințe de lucru s-au discutat atât probleme administrative, cât și probleme medicale,
s-a analizat activitatea medicală pe secții, s-au găsit soluții pentru buna desfășurare
a actului medical. S-a avut în vedere permanent pregătirea profesională a medicilor;
s-a făcut o programare a participării la congrese și conferințe naționale și
internaționale, așa încât un număr cât mai mare de medici să participe la aceste
manifestări, dar în același timp să asigurăm și continuitatea actului medical. Astfel, a
existat posibilitatea ca medicii din Spitalul Județean de Urgență Bacău să se
informeze cu cele mai recente tendințe în activitatea medicală. În cursul anului 2014,
un număr mare dintre medicii spitalului nostru au fost într-un schimb de experință cu
un spital din Italia "San Bonifacio", în cadrul Proiectului "Componente pentru
adaptabilitate și flexibilitate în sistemul de sănătate". Cu această ocazie s-a putut
observa că din punct de vedere profesional, dar și al dotării cu aparatură medicală,
suntem foarte aproape de ceea ce se întâmplă în țări ca Italia, cu mențiunea că la noi,
medicii sunt mult mai solicitați.
Ca si particularități în desfășurarea activității medicale pe anul 2014, a fost
desfășurarea activității medicale ambulatorie concomitent cu desfășurarea proiectului
de reabilitare a Ambulatoriului Integrat de Specialitate. Din acest punct de vedere, au
fost dificultăți în respectarea programului de activitate al medicilor, în programarea
pacienților, în asigurarea unui confort acceptabil desfășurării actului medical
ambulatoriu. Acestea s-au datorat faptului că s-a lucrat pe spații improvizate, pe
jumatate din numărul cabinetelor de specialitate. Totuși, chiar și în aceste condiții, sa realizat un număr mare de servicii medicale. Rămâne în continuare, în atenția
noastră, diminuarea numărului de consultații efectuate și invalidate, tocmai din
motivele sus-menționate.
Ca dovadă a preocupării Consiliului Județean Bacău, a conducerii Spitalului
Județean, în asigurarea unor condiții cât mai bune de desfășurare a actului medical
este și faptul că s-a continuat cu investiții în realibilitarea unor secții: Boli Infecțioase
Copii, Secția Pediatrie, Laboratorul clinic și Radiologie, amenajarea spațiilor din curte.
La sfârșitul anului 2014 a demarat reabilitarea Ambulatoriului Copii.
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În realizarea activității medicale s-a avut permanent în atenție "satisfacția
pacientului", evitarea infecțiilor nosocomiale, rezolvarea cazurilor medicale cât mai
eficient. A existat o monitorizare continuă a acestor aspecte prin posibilitatea ca
pacienții să-și exprime nemulțumirile sau dorințele prin acele "cutii de sugestii și
reclamații", existente pe fiecare secție, la loc vizibil.
Au fost și aspecte negative ale activității medicale, care în marea lor majoritate
s-au datorat viciilor de comunicare "medic - pacient" sau "medic - aparținător" sau
chiar "medic – asistent medical - pacient". Aceste situații au fost analizate atât în
Consiliul Medical cât și în Consiliul Etic și s-au stabilit modalități și termene de
rezolvare ale acestor cazuri.
A existat interes în monitorizarea continuă a infecțiilor nozocomiale, susținută
în principal de C.P.C.I.N., au existat un numar de 67 de infecții nosocomiale (I.N.)
dintre care:
• 23 cazuri I.N. Sectia Chirurgie generală și Chirurgie plastică
• 3 cazuri I.N. Sectia Urologie
• 3 cazuri I.N. Sectia Neurologie
• 10 cazuri I.N. Ssectia Ortopedie
• 4 cazuri I.N. Sectia Neurochirurgie
• 24 I.N. în alte secții.
Repartiția infecțiilor nosocomiale pe tip de infecție este următoarea:
• 39 I.N. de tip digestiv
•
8 I.N. infecții urinare
•
1 I.N. infecție cutanata
• 17 I.N. infecții de plagă chirurgicală.
Analiza I.N. s-a facut atât în cadrul Consiliului Medical cât și în ședintele de
lucru pe secții, luându-se măsurile necesare pentru evitarea apariției acestora.
Ca urmarea faptului că, în S.J.U. Bacau există secții în care se internează
pacienți cu risc vital major din tot județul, în anul 2014 s-au înregistrat 994 decese.
La sfârșitul fiecarui trimestru s-au analizat cazurile de deces în funcție de patologii și
criterii de gravitate. În trimestrul IV al anului 2014, în cadrul S.J.U. Bacau s-au
înregistrat 2 decese – pacienti cu vârstă tânără, respectiv 18 si 23 ani (primul caz în
secţia Boli Infectioase – A.T.I., al doilea caz – Secţia Chirurgie – A.T.I. În ambele
cazuri s-a constatat că, medicii curanți împreună cu medicii șefi sectie în comisii
multidisciplinare au stabilit o conduită terapeutică și tratamente conform protocoalelor
în vigoare. Evoluția nefavorabilă a acestor cazuri a fost condiționată de factori care
nu au ținut strict de calitatea actului medical, ci mai mult de starea gravă la internare
şi patologiile asociate.
Din analiza activităţii medicale pe anul 2014 a S.J.U. Bacău, reiese că
principala preocupare a conducerii spitalului trebuie să fie în continuare
managementul riscului infecțiilor nosocomiale. Din acest punct de vedere se impun
urmatoarele măsuri:
• Respectarea normelor metodologice în vigoare (Precauţiuni Universale);
• Respectarea circuitului pacientului;
• Respectarea circuitului personalului;
• Echipamente de protecţie complete şi corecte;
• Implicarea C.P.C.I.N. în aplicarea măsurilor luate;
• Control intern permanent al încărcăturii cu floră microbiană în spațile
medicale dar și extramedicale;
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•
•

Identificarea factorilor etiologici chiar de la internarea pacientului, prin
recoltări corecte ale probelor biologice și însămânțări în vederea
identificării agentului cauzal;
Alocarea unui buget adecvat nevoilor aprovizionării cu substanțe
dezinfectante și materiale de curațenie.

Concluzionând, activitatea medicală pe anul 2014 s-a desfășurat în
conformitate cu planul de management al spitalului, indicatorii de performanță pe
secții și compartimente au fost realizați, ceea ce a permis o finanțare
corespunzătoare desfășurării actului medical de calitate. Ne propunem îmbunătățirea
activității medicale ambulatorie în conformitate cu noile reglementări legislative,
îmbunătățirea modului de comunicare între "actorii" actului medical, prin organizarea
unor cursuri de comunicare având ca scop un grad ridicat de satisfacție a pacientului.
II. ACTIVITATEA ECONOMICĂ
Anul 2014 s-a caracterizat printr-o creștere a contractului cu CAS Bacău cu
aproximativ 5,87% față de 2013.
Construcția BVC a anului 2014 s-a realizat în baza actelor adiționale aferente
contractului pentru anul 2013 și a contractului încheiat cu CAS Bacău pentru anul
2014. În anul 2014, conform contractului, spitalul are o medie lunară contractată pe
servicii spitalicești de 8.380,67 mii lei.
1. Venituri din contractul cu CAS Bacău
Tipul de serviciu

Contract 2014
Număr Valoare –
cazuri
mii lei

Realizat 2014
Număr
Valoare
cazuri
– mii lei

Spitalizare continuă –DRG

49.264

89.224

51.196

92.718

Spitalizare continuă - Prematuri
Spitalizare continuă - Recuperare
Spitalizare de zi - caz rezolvat
Spitalizare de zi - serviciu medical
Investigații paraclinice de laborator
Investigații paraclinice radiologice
Îngrijiri paliative
Recuperare pediatrică
1.TOTAL SERVICII SPITALICEȘTI
2.SERVICII MEDICALE ÎN AMBULATORIU
DE SPECIALITATE - PUNCTE
3.SERVICII MEDICALE ÎN AMBULATORIU
DE SPECIALITATE - B.F.T.
4.PROGRAME ȘI SUBPROGRAME DE
SĂNĂTATE – TOTAL, din care:
Oncologie
Boli rare
Endoprotezare
Diabet
Endocrine
SERVICII MEDICALE DE HEMODIALIZĂ
Venituri din contractul cu CAS Bacau TOTAL

395
194
18.848
6.331

1.557
465
5.829
850
489
584
709
861
100.568
2.820

1.921
218
14.612
11.186

1.579
406
4.391
1.974
489
584
688
835
103.664
2.820

3008
258

2.894
257

934

934

13.991
11.966
669
270
70
20
996
118.313

13.991
11.966
669
270
70
20
996
121.409

Programele naţionale de sănătate sunt la nivelul finanțării de către CAS Bacău.
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2. Venituri din transferuri
Veniturile din transferuri în anul 2014 sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.crt.
1
A

B
2
3

Subvenții de la bugetul de stat, total, din care:
Sume - executare silită
Acțiuni sanitare – total, din care:
UPU
LSM
Cabinet Planning familial
Medici rezidenți
Medicină sportivă
Programe de sănătate
Medicina legală
Subvenții de la bugetul de stat - accize

Finantare an 2014 mii lei
27.229
4.532
11.499
5.392
793
124
589
39
4.512
2.618
8.629

3. Venituri de la Consiliul Județean Bacău
1
2

Investiții
Reparații curente
TOTAL

6.481
720
7.201

4. Venituri din donaţii şi sponsorizări
Având în vedere nevoia de dotări în SJU Bacău, Comitetul Director a căutat să
atragă cât mai mulți sponsori și/sau donatori. Donațiile au fost în principal în
medicamente în valoare de materiale sanitare, mijloace fixe, obiecte de inventar,
materiale laborator, reactivi. Valoarea acestora este centralizată în tabelul alăturat:
Nr.crt.
1
2

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI
Donații
Sponsorizări (numerar)
TOTAL

An 2014 (mii lei)
281
283
564

5. Venituri proprii suplimentare
Veniturile sunt constituite din încasările în numerar de la pacienți pentru
analizele de laborator sau diverse servicii din policlinică, din încasările prin virament
de la instituții la care prestăm servicii medicale. Valoarea acestor servicii în anul 2014
a fost de 2.807 mii lei. Centralizatorul surselor de venit este prezentat mai jos :
Nr.
crt.

Încasări realizate în 2014

Mii lei

1
2
3
4
5
6

Venituri din contractul cu CAS Bacău
Venituri din transferuri
Venituri de la Consiliul Județean Bacău
Venituri din donații și sponsorizări
Venituri proprii suplimentare
Fond european de dezvoltare
TOTAL

122.714
27.229
7.201
564
2.807
1.531
162.046

Pondere
în total
(%)
75,74
16,80
4,44
0,35
1,73
0,94
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Execuția bugetară înregistrată la finele anului 2014 se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Plati efectuate 2014

Mii lei

Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu medicamente
Cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți
Cheltuieli cu alimente
Cheltuieli cu utilitațile
Alte cheltuieli (bunuri si servicii)
Cheltuieli de capital
TOTAL

75.551
36.161
9.172
3.068
4.809
19.306
9.675
157.742

Pondere în
total (%)
47,90
22,92
5,81
1,94
3,05
12,24
6,13

Prezentarea principalelor articole de cheltuieli
1. Cheltuielile de personal
Chetuielile de personal sunt suportate din fondurile obţinute din contractul cu
CAS Bacău, din transferuri de la Bugetul de Stat şi Accize și de la Institutul de
Medicină Legală Iași. SJU Bacău a respectat prevederile privind salarizarea
angajaţilor acordând drepturile salariale, cum ar fi: tichetele de masă în numar de
maxim 20 raportat la zilele lucrate, sporurile pentru condiţii de muncă, orele
suplimentare, indemnizaţiile de conducere, etc. Totalul cheltuielilor de personal
înregistrat la SJU Bacău în anul 2014 este de 76.798 mii lei și procentul cheltuielilor
de personal din total cheltuieli efective, indiferent de sursă este de aproximariv 51,31
%.
2. Cheltuielile cu medicamentele
Comitetul Director a urmărit să se realizeze un consum mediu lunar de 814 mii
lei pentru medicamentele achiziţionate din fodurile CAS Bacău pentru cele două
farmacii ale spitalului. Acest fapt a însemnat asigurarea tratamentului minim pentru
pacienţii internaţi în orice secţie din spitalul nostru. La acestea s-au adaugat
medicamentele finanțate de CAS Bacău pentru programele naţionale derulate în
spitalul nostru. Total consum de medicamente înregistrat în SJU Bacău în anul 2014
este de 32.665 mii lei, ceea ce înseamnă un consum mediu lunar de 2.722 mii lei
inclusiv Programele naționale de sănătate. Consumul efectiv de medicamente
reprezintă 21,82% din total cheltuieli efective.
3. Cheltuielile cu materialele sanitare
În decursul anului 2014 s-a urmărit diversificarea, creşterea cantităţilor şi
creşterea calităţii materialelor achiziţionate. Cheltuiala pe această destinaţie a fost de
4.219 mii lei, ceea ce înseamnă un consum lunar de 352 mii lei, adică un procent de
2.82 % din total cheltuieli.
4. Cheltuielile cu reactivi, dezinfectanţi
S-a urmărit achiziționarea de materiale de dezinfecţie performante, astfel încât
infecţiile nozocomiale să fie ţinute sub control, aspectul de curăţenie în secţii să fie
pozitiv, pericolul ca personalul să aibă de suferit să fie diminuat. Consumul de
dezinfectanţi în anul 2014 a fost de 455 mii lei, adică o medie lunară de 38 mii lei.
Având în vedere că laboratorul de analize medicale a fost dotat cu aparatură de
ultimă generaţie și că menținerea acreditării RENAR impune un consum minim lunar,
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valoarea consumului de reactivi în 2014 este de 3.827 mii lei, consumul mediu lunar
fiind de 319 mii lei, 2.56% din total cheltuieli efective.
5. Cheltuielile cu hrana
Comitetul Director a căutat să asigure un meniu diversificat şi îndestulător din
punct de vedere caloric, calculat pe zi pentru fiecare pacient. Prin licitaţii organizate
la Bursa de Mărfuri sau la sediul SJU Bacău s-au obţinut preţuri care au făcut posible
meniuri corespunzătoare. Suma cheltuită în anul 2014 cu această destinaţie este de
2.565 mii lei, iar consumul mediu lunar a fost de 214 mii lei, reprezentand 1.71% din
total cheltuieli efective.
CENTRALIZATOR CHELTUIELI EFECTIVE PE ARTICOLE
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Articole de cheltuieli

mii lei

Cheltuielile de personal
Cheltuielile cu medicamentele
Cheltuielile cu materialele sanitare
Cheltuielile cu reactivi, dezinfectanți
Cheltuielile cu hrana
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (utilități, s.a.)
Cheltuieli de capital
Total cheltuieli efective

76.798
32.665
4.219
4.282
2.565
22.274
6.882
149.685

Ponderi %
51,31
21,82
2,82
2,86
1,71
14,88
4,60

Prezentarea costului mediu/pacient aferent cheltuielilor totale și cheltuielilor cu
medicamentele
Secția/compartimentul
Boli infecțioase adulți
Cardiologie
Chirurgie generală
Chirurgie plastică și microchirurgie
reconstructivă
Dermatovenerologie
Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice
Endocrinologie
Gastroenterologie
Medicină interna
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
O.G. I
O.G. II
O.R.L.
Oftalmologie

Cost mediu/pacient
(aferent cheltuielii
totale)
4806
248.04
230.14
900.7

Cost mediu/pacient
(aferent cheltuielii cu
medicamentele)
4615
122.72
96.70
158.29

1529.6
1023.8
1404.7
751.2
328.8
1240.8
305.3
1150.7
528.4
328
317
1457.6
1370.2

134.55
116.06
56.07
216.17
251.96
277.65
58.03
86.71
158.74
62.16
71.70
138.65
36.39
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Oncologie medicală
Ortopedie și traumatologie
Psihiatrie
Reumatologie
Recuperare, medicină fizică și balneologie
Urologie
Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrică
Chirurgie și ortopedie pediatrică
Boli infectioase copii
Spital

9501.82
756.9
418.2
1514.6
2013.57
1016.4
2607.42
175.7
2096.50
362.7
554.7
1688.52

8220.41
110.29
36.63
19.09
31.81
135.15
196.90
72.79
112.55
37.96
80.02
579.84

Prezentarea programelor de sănătate
1. Dializă
Numarul bolnavilor
dializați (hemodializa și
dializa peritoneala)
128

Numar sedințe hemodializă
2.620

Cheltuieli cu personalul,
medicamente și materiale
sanitare (mii lei)
1063

Cheltuieli totale
în perioada 01.0131.12.2014 (mii lei)
1.380

Cheltuieli cu
medicamente pentru
terapie standard (mii lei)

Cheltuieli totale cu
medicamente în
perioada 01.0131.12.2014 (mii lei)

2. Oncologie
Numarul bolnavilor
pentru care s-au
eliberat medicamente
în perioada 01.0130.01.12.2014
747

Cheltuieli cu medicamente
cu aprobarea comisiei
naționale (mii lei)

9.193

2.318

11.511

3. Hiv/SIDA
Numărul bolnavilor
pentru care s-au
eliberat medicamente
în perioada 01.0131.12.2014
311

Cheltuieli cu medicamente
ARV (mii lei)

10.207

Cheltuieli cu
medicamente pentru
infecții asociate (mii lei)

0

Cheltuieli totale cu
medicamente în
perioada 01.0131.12.2014(mii lei)
10.207

4. Diabet
Numarul bolnavilor
pentru care s-au
eliberat medicamente
în perioada 01.0131.12.2014
612

Cheltuieli cu medicamente
insulină (mii lei)

51,82

Cheltuieli cu
medicamente pentru
ADO
1,3

Cheltuieli totale cu
medicamente în
perioada 01.0131.12.2014(mii lei)
53,12
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5. Endocrine
Numarul bolnavilor
pentru care s-au
eliberat medicamente
în perioada 01.0131.12.2014

Cheltuieli cu medicamente
pentru osteoporoză (mii lei)

282

Cheltuieli cu
medicamente pentru
gușă prin tireomegalie
datorată carenței de iod
(mii lei)

17.3

0

Cheltuieli totale cu
medicamente în
perioada 01.0130.06.2014 (mii lei)

17.3

6. Endoproteze
Numarul bolnavilor care
au beneficiat de
proteze în perioada
01.01-31.12.2014

Cheltuieli cu materiale
sanitare 2014 (mii lei)

114

279

7. Boli rare – pediatrie
Numarul bolnavilor
pentru care s-au
eliberat medicamente
în perioada 01.0131.12.2014
2

Cheltuieli cu medicamente 2014
(mii lei)

64

8. Hemofilie și talasemie
Numarul bolnavilor
pentru care s-au
eliberat medicamente
în perioada 01.0131.12.2014
2

Cheltuieli cu medicamente 2014
(mii lei)

152

III. INVESTIȚII
A. Ca urmare a aprobării la începutul anului 2014 a Listei „Alte cheltuieli de
investiţii” defalcate pe bunuri pentru anul 2014 - 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 O.U.G. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor
de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor
de concesiune de servicii, utilizând procedurile prevăzute de acest act normativ.
Astfel, în cursul anului 2014, 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, conform tabelului de mai
jos:
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Total proceduri 2014 (până la 31 august 2014)
Toate
Licitații
Negocieri fără
procedurile au
deschise
Cereri de oferte
publicarea
Cumpărări
fost finalizate
şi
şi Reofertări
unui anunț de
directe
prin mijloace
Reofertări
participare
electronice
Nr. proceduri
38
23
11
3325
Pe parcursul anului 2014, de la 1 ianuarie 2014 și până la data de 31 august
2014, au fost încheiate un număr de 637 de 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 2012, cu încheierea de acorduri-cadru pentru trei ani, Serviciul Licitații și
Atribuire Contracte a emis contractele subsecvente anuale aferente anului 2014, prin
chemarea la competiţie a părţilor semnatare 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 august 2014, situaţia livrărilor de aparatură medicală contractată de Spitalul
Judeţean de Urgenţă Bacău se prezintă astfel:
Nr.
crt.

Denumire aparat
Motor ortopedic autoclavabil pentru găurit şi
tăiat osul cu baterii reîncărcabile (acumulatori) 1 buc
Motor ortopedic Aesculap -1 buc

1
2
3
4
5
6

Sistem de ventilaţie V 8800 TC -1buc
Sistem unde de şoc radiale -1 buc
Aparat cu ultrasunete BTL-5820 SL -1 buc
Masa de operaţie profesională electrohidraulică
5 secţiuni (cod 1010)+accesorii -1 buc

Secţia care a preluat

Sursa de
finanţare

Secţia Ortopedie
Traumatologie

VP

Secţia Chirurgie şi
Ortopedie Pediatrică
Secţia ATI
Secţia BFT
Secţia BFT
Secţia Ortopedie
Traumatologie

VP
VP
VP
VP
VP

C. Plata ratelor la echipamentele deja achiziţionate

În anul 2014, adică în perioada 01.01.-31.01.2014, Spitalul Judeţean de
Urgenţă Bacău a asigurat şi plata ratelor la echipamentele şi aparatura medicală
astfel:

Nr.
crt.
1
2
3

Denumire produs
Pachet staţie de sterilizare
materitate şi mobilier aferent
Computer tomograf –
laborator ul de radiologie şi
imagistică medicală
Staţie de sterilizare

Furnizor
Eycon
Siemens
Sterisystems

Sursa de
finaţare
Venituri proprii
Venituri proprii
Venituri proprii

Rate plătite în
2014 (lei cu
TVA)
87.391,00
23.990,00
64.544,00
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4
5
6
7
8
9

maternitate 200 L
Aparat pentru litiază renală
Pachet imagistică medicală
internă urologie
Trusă de chirurgie
laparoscopică pediatrică
Maşină de developat laboratorul de radiologie şi
imagistică medicală
Paturi terapie intensivă-6
buc
Aparat pentru explorare
histeroscopică

10

Cardiotocograf - 2 buc

11

Videolaringoscop de uz
neonatal

TEMCO
Inform Tehnica
Medicală

Venituri proprii

27.416,00

Venituri proprii

63.240,00

Karl Storz România

Venituri proprii

78.417,00

Elmed

Venituri proprii

13.950,00

Buget local

281.500, 00

Buget local

140.600,00

Buget local

33.400,00

Buget local

62.500, 00

Tehnoplus medical
Tehnoplus medical
Tehnoplus medical
Tehnoplus medical

D. Lucrări
În cursul anului 2014, Spitalul Județean de Urgență Bacău a demarat doua
proceduri de atribuire contracte de lucrări, esențiale în susținerea activității medicale,
respectiv :
a) R.K. Ambulatoriul de specialitate copii Pediatrie – Realizare C.P.U. ;
b) R.K. Căi de acces și alei pietonale în incinta SJU Bacău.
Ambele proceduri s-au finalizat cu desemnarea unui câstigător și încheierea
de contracte atât pentru execuția lucrărilor cât și a contractelor de asistență tehnică
din partea proiectantului și a supravegherii execuției lucrărilor din partea dirigintelui
de șantier.
De asemenea, în cursul anului 2014 au fost demarate proceduri de atribuire
contracte prin publicarea de anunțuri în SEAP pentru efectuarea unor serii de
reparații curente la urmatoarele secții:
-

Lucrări de Reparații și igienizare Pediatrie etajul 3;
Lucrări de Reparații și igienizare Pavilion Spitalul vechi;
Lucrări de Reparații și igienizare Bloc Alimentar;
Lucrări de Reparații și igienizare secția Prosectura și anatomie patologica;
Lucrări de realizare și montare Instalație de gaze medicale la Secția Diabet;
Lucrări de Reparații la instalația de iluminat exterior.
Lucrări de Reparații și igienizare secția Psihiatrie.

IV. ACTIVITATEA JURIDICĂ
Compartimentul Juridic este organizat şi funcţionează în structura Spitalului
Judetean de Urgență Bacău, fiind subordonat direct Managerului spitalului și își
exercită activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
Activitatea Compartimentului Juridic al Spitalului Judetean de Urgentă Bacău în anul
2014, a constat în:
1. Activităţi în raport cu structurile de conducere/decizie ale unităţii:
a. Asigură secretariatul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bacău - Pe parcusul anului 2014 au avut loc un număr de 7 şedinţe pentru
care au fost întocmite invitaţii de participare, procese verbale de şedinţă şi hotărâri
ale Consiliului de Administraţie;
b. Asigură secretariatul Comitetului Director al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bacău - În anul 2014 au avut loc un număr de 15 şedinţe pentru care au fost
- 176 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2014
întocmite procese verbale de şedinţă şi hotărâri ale Comitetului Director, precum şi
note interne prin care să se asigure aplicarea prevederilor acestor hotărâri;
c. Asigură secretariatul Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău - Au avut loc un număr de 3 şedinţe ale Consiliului Etic în cursul acestui an.
d. Asigură secretariatul Consiliului Medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău - Au avut loc un număr de 12 şedinţe ale Consiliului medical, pentru care s-au
întocmit procese verbale de şedinţă.
e. Compartimentul Juridic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, prin
persoanele desemnate conform deciziei Managerului spitalului participă activ în
cadrul Comisiei de Cercetare Disciplinară la soluţionarea sezizărilor depuse. – În
cursul anului 2014 au fost desfăşurate un număr de 3 anchete administrative, în
toate aceste cazuri, în urma cercetărilor efectuate au fost aplicate sancţiuni
prevăzute de Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu completările şi modificările ulterioare.
2. Activităţi prin care se asigură controlul legalităţii diferitelor documente
întocmite de departamentele spitalului
a. În raport cu activitatea Serviciului Resurse Umane – Au fost întocmite şi
avizate un număr de 600 decizii privind drepturile salariaţilor spitalului şi constituirea
diverselor comisii ce funcţionează la nivelul spitalului.
b. Cu privire la activitatea Biroului Licitaţii şi Atribuire Contracte - Au fost
avizate din punt de vedere al legalităţii un număr de 865 contracte de achiziţii
medicamente, materiale sanitare, lucrări etc. Au fost avizate din punct de vedere al
legalităţii un număr de 783 acte adiţionale.
3. Activităţi desfăşurate la solicitarea persoanelor interesate, a pacienţilor
sau a unor instituţii (altele decât cele de cercetare, urmărire sau judecată)
a. Furnizare informaţii privind starea de sănătate a pacienţilor
- Au fost întocmite un număr de 43 răspunsuri către actuali/foşti pacienţi ai
spitalului prin care s-au pus la dispoziţie informaţii privind starea acestora de
sănătate;
- S-au întocmit şi transmis către diferiţi agenţi economici un număr de 3
adrese referitoare la starea de sănătate a salariaţilor acestora implicaţi în accidente
de muncă;
- S-a răspuns unui număr de 11 adrese primite din partea mai multor societăţi
de asigurări referitoare la starea de sănătate a asiguraţilor acestora în vederea
acordării despăgubirilor conform contractelor de asigurare.
b. Transmitere informaţii în vederea stabilirii identităţii şi întocmirii actelor de
stare civilă - Au fost furnizate informaţii către Serviciul Stării Civile Bacău şi/sau
instituţiilor de ocrotire de pe raza judeţului Bacău, respectiv un număr de 18 adrese.
4. Activităţi desfăşurate la solicitarea instituţiilor aparţinând Ministerului de
Interne, Ministerului Public şi Ministerului Justiţiei
a. Adrese către organele de cercetare penală – Secţii de Poliţie din Judeţul
Bacău şi judeţele limitrofe - S-au transmis un număr mare de adrese cu privire la
serviciile medicale acordate victimelor accidentelor de circulaţie şi agresiunilor,
precum valoarea acestor servicii în sensul constituirii Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău ca parte civilă în cazul în care aceste fapte cauzatoare de prejudiciu vor
ajunge în faţa instanţelor de judecată. Un număr de 750 de adrese .
b. Adrese către organele de anchetă penală – Parchete de pe lângă
Judecătorii, Tribunalul sau Curtea de Apel Bacău
- Au fost puse la dispoziţia procurorilor, printr-un număr de 175 adrese
informaţii de natura celor specificate la pct. 4 a;
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- În ceea ce priveşte internările nevoluntare realizate de către Secţia Psihiatrie
a spitalului s-au transmis către Judecătoria Bacău un număr de 5 informări conform
legii.
c. Adrese către instanţele de judecată - Judecătorii, Tribunalul sau Curtea de
Apel Bacău - Au fost puse la dispoziţia judecătorilor, printr-un număr de 320 adrese
informaţii de natura celor specificate la pct. 4 a;
5. Activităţi desfăşurate în faţa Comisiei de Arbitraj
Pe parcursul acestui an există un singur dosar de arbitraj ce priveşte sume ce
se doresc a fi imputate Spitalului Judeţean de urgenţă Bacău, ca urmare a prescrierii
unor medicamente realizate în condiţii defectuoase, după părerea celor de la Casa
de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău.
6. Activităţi desfăşurate în faţa instanţelor de judecată
a. Participarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău ca parte civilă în cadrul
proceselor penale - Conform prevederilor legale, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău
urmează să recupereze de la persoanele care se fac vinovate de cauzarea unui
prejudiciu, prin accidente de circulaţie sau agresiuni. Prejudiciul este reprezentat de
valoarea serviciilor medicale acordate victimelor accidentelor de circulaţie sau
agresiunilor. La acest moment Spitalul Judeţean de Urgenţă este parte civilă în 783
procese penale.
b. Acţiuni civile promovate în faţa instanţelor civile pentru recuperarea
prejudiciului pe calea acţiunii civile atunci când încetează urmărirea penală din
anumite motive - Au fost promovate un număr de 6 acţiuni civile.
c. Activităţi întreprinse în vederea recuperării sumelor datorate Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bacău - Au fost transmise un număr de 23 somaţii de plată şi
au fost depuse la executorul judecătoresc un număr de 80 hotărâri irevocabile în
vederea executării silite.
V. SITUAȚIA PERSONALULUI
La începutul lunii ianuarie 2014, structura de personal a S.J.U. Bacău era
următoarea: număr total de angajaţi = 1872, din care:
* 265 medici;
* 71 alt personal sanitar superior;
* 864 personal sanitar mediu;
* 452 personal sanitar auxiliar;
* 81 TESA;
* 139 muncitori;
În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014:
- au beneficiat de CFP pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 5 luni un număr de 45
salariaţi şi pe o perioadă de minim 6 luni 67 salariaţi, din care:
• medici 14
• farmacist 1
• personal sanitar mediu 29
• personal sanitar auxiliar 15
• alt personal sanitar cu studii superioare 3
• muncitori 1
• TESA 4
- au fost angajaţi un număr de 92 salariaţi, din care:
* pe durată determinată 38 angajaţi,
* pe durată nedeterminată 54 angajaţi
Pe categorii socio – profesionale, s-au angajat:
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* 10 medici din care: (8 CIM pe perioadă nedeterminată şi 2 CIM pe durată
determinată
* 32 asistent medical cu CIM pe perioadă nedeterminată
* 23 asistent medical cu CIM pe perioadă determinată
* 1 alt personal sanitar cu studii superioare
* 11 personal administrativ si muncitori
* 15 personal auxiliar
- au încetat activitatea un număr de 129 salariaţi, din care:
* 50 ca urmare a pensionării;
* 57 cu acordul părţilor din care:(21 pe perioadă nedeterminată şi 35 pe durată
determinată)
* 3 angajaţi decedaţi (medici)
* 16 angajaţi expirare CIM (pe durată determinată).
* 4 angajaţi concediaţi (abateri discilplinare (art. 61(a) Codul Muncii)
La data de 31.12.2014, structura de personal a S.J.U. Bacău, arată astfel:
Total personal 1841, din care:
• medici 254
• alt personal sanitar superior 70
• personal sanitar mediu 868
• personal sanitar auxiliar 438
• muncitori 134
• TESA 77
În luna ianuarie au fost finalizate procedurile de evaluare a performanţelor
profesionale ale angajaţilor. Mai mult de 90% a fost apreciat cu calificativul “foarte
bine“, iar restul de 10% 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. Registrul general de evidenţă al salariaţilor în format
electronic (REVISAL) a fost actualizat lunar, conform prevederilor H.G. nr. 500/2011
modificată cu H.G. nr. 1105/2011.
Pe parcursul anului 2014 sporurile la salariile de bază acordate în baza
prevederilor art.7, alin. (1) din Anexa III, Cap.II la Legea nr. 284/2010 pentru salariaţii
care îşi desfaşoară activitatea în condiţii periculoase, condiţii vătămătoare, condiţii
deosebit de periculoase sau a căror activitate se desfaşoara în condiţii deosebite
(stres, risc) au fost calculate la valoarea maximă a procentului prevăzut de lege şi în
conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 547/2010.
În urma trecerii la o treaptă superioară de vechime, au fost recalculate salariile
de bază pentru un număr de 241 salariaţi, prin acordarea unui număr de clase de
salarizare corespunzatoare noii gradaţii.
În anul 2014, au fost promovaţi 156 salariaţi, din care:
• medici 21
• alt personal sanitar superior 8
• personal sanitar mediu 100
• personal sanitar auxiliar 9
• TESA 12
• muncitori 6
Pentru desfaşurarea activităţii medicale în condiţii corespunzătoare s-au
organizat concursuri pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor temporar
vacante, titularii având contractul individual de muncă suspendat pentru concedii de
- 179 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2014
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 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.
Pentru personalul cu funcţii de conducere se actualizează declaraţiile de
avere şi interese în vederea postării acestora pe site-ul spitalului.
Pentru asigurarea continuității actului medical și de îngrijire, în conformitate cu
prevederile Legii 95/2006 cu modificarile și completările ulterioare s-au angajat prin
contract de prestări servicii medicale un număr de 5 medici şi 43 asistenți medicali.
Ca o neîndeplinire, menționăm faptul că sunt salariați cu concediu de odihnă
restant, fapt favorizat de deficitul de personal și de flexibilitatea și permisivitatea
prevederilor Codului Muncii (Lg. 53/2003).
Lunar se întocmesc, la timp, dări de seamă statistice, state de plată, situaţia
tichetelor de masă, borderouri către bănci cu resturile de plată şi borderouri cu
ordinele de plată referitoare la salarii şi reţineri.
S-au reactualizat statul de funcţii şi de personal şi s-au aprobat de către
Consiliul Judeţean Bacău. S-a realizat o nouă organigramă a S.J.U. Bacău şi s-a
aprobat de către Consiliul Judeţean Bacău.
S-au completat 50 dosare de pensionare şi 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.
VI. IMAGINE
În anul 2014 prin Compartimentul de Relaţii Publice, legăturile cu presa s-au
consolidat. Întâlnirile zilnice cu jurnaliştii, după modelul celor efectuate la poliţie, au
contribuit la alimentarea cu informaţii despre evenimentele minore în urma cărora
sunt aduşi pacienţii la Unitatea de Primiri Urgenţe. În ceea ce priveşte evenimentele
grave jurnaliştii au avut informaţii în timp real. Apariţiile în presa scrisă au fost
aproape zilnice, iar cele în audio-video cam la doua zile. Astfel pe parcursul anului
2014, s-au contorizat 839 de apariţii în presa scrisă, dintre care 317 de articole
ample. Dintre acestea 75% au fost articole neutre, 15% au fost articole pozitive care
reliefau reuşitele profesionale ale medicilor sau achizițiile de aparatură, iar 10% au
constituit articole negative. Restul de materiale de presă, de întindere medie şi mică,
au fost neutre la adresa instituţiei reprezentând note şi ştiri despre diferite
evenimente medicale sau alte informaţii legate de activitatea untiăţii noastre. Şi
apariţiile video şi audio au fost la fel de consistente şi au păstrat aceeaşi proporţie cu
privire la modul de reflectare ca şi cel din presa scrisă.
Toate realizările deosebite ale medicilor au fost mediatizate prin conferinţe de
presa periodice. Medicii curanţi ai pacienţilor catalogaţi drept cazuri deosebite au fost
prezentaţi ziariştilor, dar au fost înfăţişaţi şi pacienţii care au acceptat dialogul cu
presa, lucru care a îmbunătăţit simţitor comportamentul jurnaliştilor faţă de instituţia
noastră.
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Ca o noutate pentru acest an se remarcă activitatea pe internet a ziariștilor,
care și-au deschis bloguri, unde articolele despre activitatea spitalului au fost
discutate interactiv cu cititorii. În acest mod, din punct de vedere al aparițiilor, s-a
compensat închiderea în special a ziarelor care apăreau pe print.
Un alt canal de comunicare interactiv îl reprezintă site-ul spitalului
www.sjubc.ro . Aici interacţiunea cu pacienţii şi aparţinătorii acestora se face prin trei
aplicaţii online unde pacienţii se pot programa la consultaţii în ambulatoriu, pot
completa un chestionar de satisfacţie privind serviciile medicale sau pot scrie
reclamaţii şi sesizări cu privire la comportamentul personalului medical. În acest fel,
de-a lungul anului 2014 au fost rezolvate 115 sesizări și reclamații ale pacienților și
aparținătorilor, petiții care în procent de 60% s-au dovedit nereale. Asta pentru că fie
nu erau indicate datele de internare corecte, fie numele erau fictive, fie erau
reclamați medici care în ziua menționată în reclamații nu erau în spital sau chiar se
aflau în concediu.
Printre problemele deosebite de imagine cu care s-a confruntat Spitalul
Judeţean de Urgenţă se numără evenimentele, puţine la număr dar cu impact în
opinia publică, privind cazurile a doi tineri care au decedat cam în aceeași
perioadă, o elevă la o școală postliceală de asistente care a murit ca urmare a
unei infecții generalizată după o peritonită netratată la timp de către pacientă și
al unui tânăr care a decedat ca urmare a unei septicemii datorată unei infecții
pulmonare galopante pe fondul unor stări genetice grave în familie. Cazurile
relatate în presă la vremea respectivă au avut un impact negativ și ca urmare a
tratării subiective și incomplet documentate a celor două subiecte de către
stația de televiziune Antena3. Drept dovadă că după efectuarea necropsiilor
niciunul dintre organele de presă care au relatat evenimentele și care au acuzat
de neglijență medicii, nu au mai revenit asupra materialelor difuzate ca să
îndrepte greșelile făcute. Un alt eveniment reliefat negativ în presă a fost cel
referitor la plata a un milion de euro drept despăgubiri pentru o pacientă care
ar fi fost infectată cu HIV la Spitalul Județean de Urgență. Deși era vorba
despre o pacientă infectată în urmă cu 25 de ani, puțini jurnaliși au menționat
acest lucru în materialele lor, inducând cititorilor și telespectatorilor ideea că
acest episod ar fi avut loc în cursul anului trecut.
De asemenea, ca un aspect pozitiv în ceea ce privește comunicarea
internă, se poate remarca faptul că tot mai mulți angajați ai spitalului au înțeles
că relația cu presa nu se mai face haotic și că nu pot face declarații dacă nu au
acceptul conducerii spitalului pentru acest lucru.
VII MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Anul 2014 a însemnat pentru managementul calităţii o continuare a
preocupărilor majore pentru obţinerea şi menţinerea recunoaşterii calităţii serviciilor
oferite populaţiei. În acest sens interesul nostru a fost pentru menţinerea certificatelor
ISO şi RENAR pentru toate domeniile de activitate a spitalului.
De menţionat faptul că Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău este una dintre
cele mai mari unităţi sanitare cu paturi din ţară, fiind cel mai mare spital judeţean de
urgenţă (înaintea noastră mai sunt spitalele universitare) după numărul de servicii
medicale oferite populaţiei.
Pentru creşterea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire a pacienţilor s-au
introdus proceduri şi protocoale la nivelul tuturor serviciilor (secţiilor) în conformitate
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cu legislaţia în vigoare, proceduri ce sunt analizate şi adaptate în permanenţă de
către comisiile responsabile de managementul calităţii.
Declarația managerului
Spitalului Județean de Urgență Bacău
Profesia de economist, în cei peste 12 ani de experiență, m-a învățat că
imaginea unei unități, în tot ansamblul ei, poate fi oferită de o serie de indicatori.
Spitalul Județean de Urgență Bacău, cea mai mare unitate de profil din judetul
Bacău, nu face excepție de la această regulă, oferindu-ne câteva borne care
conturează tabloul ei fidel și anume:
• Includerea în rețeaua strategică de urgență a Ministerului Sănătății, alături
de alte 53 de unități spitalicești din ţară, arată clar importanța strategică a acestui
spital;
• Faptul că externările scad în fiecare an (56.000 în 2012, 55.000 în 2013 și
52.000 în 2014) indică fără echivoc că populația căreia ne adresăm are o stare de
sănătate îmbunătățită;
• Indicele de complexitate a cazurilor în continuă creștere (0,9 în 2011 –
1,14 în 2014) relevă faptul că SJU Bacău are o echipă de profesioniști care se
specializează continuu și care pot rezolva cazuri din ce în ce mai complexe;
• Procentul crescător al investițiilor ordonatorului principal de credite
(Consiliul Județean Bacău) în infrastructura unității noastre nu arată altceva decât
preocuparea continuă pentru a asigura condiții bune pentru toți pacienții care
beneficiază de servicii de sănătate.
Ne propunem și în viitor urmărirea indicatorilor de calitate și permanent
asigurarea investițiilor în resursa umană de calitate și în alocarea de bunuri și servicii
necesare desfășurării unui act medical de înaltă calitate, asfel încât să ne putem
considera unul din factorii ce ridică speranța de viață în România. (în anul 2000
speranța de viață era de 71 de ani, în anul 2014 speranța de viață la naștere este de
75 de ani)

15. Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău
Regia Autonomă Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, potrivit
prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome
aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor
județene, reprezintă o unitate economică, cu specific deosebit, de interes local, sub
autoritatea Consiliului Județean Bacău. În temeiul dispozițiilor art. 91, alin. (2) lit. d
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Județean exercită, în numele Județului Bacău, toate
drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale
sau regii autonome în condițiile legii.
Aeroportul Internațional își desfășoară activitatea având la dispoziție în
prezent următoarele facilități:
9
Terminal pe o suprafață de 850 mp, existând două fluxuri de pasageri
echipate în mare parte corespunzător, cu o sală de plecări internaționale și una de
plecări interne, care poate fi utilizată în caz de urgență;
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9
Pista, care are o lungime de 2500 de metri, recondiționată în anul 2009
pe 2000 de metri, prevăzută cu sistem de drenaj ape pluviale, operațională în
întregime, utilizată în comun cu unitatea militară;
9
Patru căi de rulare, dintre care o cale de rulare funcțională pentru traficul
zilnic, două utilizate de către armată și una indisponibilă în prezent ( indisponibilizare
cauzată lucrările la noua platformă-parcare de avioane, dată în folosință în anul
2013);
9
Platforma cu patru poziții de parcare pretabilă pentru avioane Boieng;
9
Parcare pentru pasageri și personal administrativ, reorganizată în cursul
anului 2014, insuficientă pentru traficul existent în prezent;
9
Diverse spații administrative.
Obiectul de activitate al Regiei Autonome privește administrarea și
exploatarea bazei aeroportuare proprii, dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor și
a pasagerilor, precum și coordonarea unitară a activităților și serviciilor aeroportuare,
necesare deservirii la sol a traficului de pasageri și de mărfuri și a activităților de
aviație generală.
I. Date statistice trafic aerian 2014
În anul 2014, Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău s-a poziţionat
pe locul cinci la nivel național, după aeroporturile din Bucureşti, Cluj, Timişoara şi
Târgu Mureş. 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.
Activitățile de aerodrom se desfășoară de către Administratorul aeroportului, în
baza Certificatului de Autorizare Aerodrom Nr. AP 02 din 30.06.2014, eliberat de
Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), valabil până la data de 30.06.2017.
În anul 2014, majoritatea zborurilor comerciale operate pe Aeroportul
Internaţional „George Enescu” Bacău au fost efectuate în regim extern.
Traficul de pasageri a înregistrat o creștere de 2%, comparativ cu anul 2013,
în anul 2014 fiind procesați un număr total de 313.376 de pasageri. Traficul de
pasageri la sfârșitul trimestrului al III-lea, la nivel național se prezintă astfel:

Totalul mișcărilor de aeronave pe Aeroportul Internațional "George Enescu"
Bacău, în anul 2014, a fost de 3.744, în creștere cu 3% faţă de anul 2013.
În ceea ce priveşte prognoza traficului de pasageri pentru anul 2015, pe baza
analizei realizate şi a planificării zborurilor, se estimează un volum de 320.000
pasageri, cu 2% mai mult faţă de anul 2014.
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Destinaţiile anului 2014, precum şi frecventa lor,
următorul tabel:
ŢARA

ORAŞ

COMPANIE

BELGIA
FRANTA
ANGLIA
IRLANDA
GRECIA

ROMA
TORINO
BERGAMO
BOLOGNA
BRUXELLES
PARIS
LONDRA
DUBLIN
HERAKLION

TURCIA

ANTALYA

BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR charter
Air Bucharest și
Blue Air charter

ITALIA

sunt reliefate detaliat în
FRECVENŢA
SĂPTĂMÂNALĂ
7 curse
4 curse
3 curse
3 curse
3 curse
2 curse
5 curse
2 curse
1 cursă(*sezon estival)
1 cursă(*sezon estival)

Pentru anul 2015, Compania Blue Air Airline Management Solutions SRL va
introduce o nouă destinaţie către Liverpool (Anglia), iar în funcţie de cererea la
momentul respectiv, e posibilă suplimentarea frecvenței de operare.
De asemenea, se are în vedere în funcţie de prospectul de piaţă final şi
introducerea unei noi destinaţii către Germania.
II. Activitatea regiei autonome pe anul 2014
Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 61/29.06.2011 pentru
reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu
specific deosebit, de interes local, a fost aprobată încredințarea Serviciului de Interes
Economic General către Regia Autonomă. Pentru ducerea la îndeplinire a acestei
obligații, Regia Autonomă are dreptul la primirea unei compensații, în condițiile
respectării prevederilor legale în materie, fiind asigurate astfel sursele de finanțare,
atât pentru activitatea curentă, cât și pentru cea investițională.
În calitate de furnizor de servicii de interes economic general, Regia
Autonomă are următoarele obligații:
9
exploatarea, întreținerea, construirea şi modernizarea infrastructurii
aeroportului;
9
achiziţionarea şi modernizarea echipamentelor şi instalaţiilor care sprijină
în mod direct infrastructura aeroportuară: instalaţii şi echipamente de iluminat şi
balizaj, instalaţii şi echipamente de stingere a incendiilor, de securitate şi de
siguranţă;
9
administrarea, întreţinerea curentă şi repararea suprafeţelor de mişcare
aeronave și a celorlalte spații și suprafețe de teren, în care se desfășoară activitatea
aeroportuară;
9
asigurarea spaţiilor şi utilităţilor necesare autorităţilor publice care
efectuează activităţi specifice aeroportuare (Poliţia de frontieră, Serviciul Român de
Informaţii, Birou vamal, Poliţia de transport aerian, ROMATSA);
9
asigurarea gratuităţilor de operare pe aeroport pentru zborurile
aeronavelor de stat, zborurile aeronavelor din structurile militare ale M.Ap.N. si
M.A.I., pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situaţii de urgenţă şi
umanitare, cât şi pentru alte situaţii reglementate prin acte normative în vigoare;
9
protecţia şi paza infrastructurii aeroportuare cât şi a bunurilor din
perimetrul aeroportuar;
9
furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian;
9
furnizarea serviciilor de stingere a incendiilor, a serviciilor de urgenţă şi
de siguranţă;
9
servicii de handling la sol.
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Activitatea economică curentă
În anul 2014, activitatea curentă a Regiei Autonome a fost asigurată din
venituri proprii, respectiv: venituri aeroportuare, chirii, redevențe, penalități și venituri
financiare. Pentru investiții au fost acordate compensații de către Consiliul Județean
Bacău în valoare de 264,34 mii lei.
Compania Blue Airline Management Solutions S.R.L a reprezentat, în cursul
anului 2014, principalul operator aerian, care a dezvoltat curse externe regulate
(Roma,Torino, Milano, Bologna, Londra, Dublin și Bruxelles). Pe durata sezonului
estival s-au operat și zboruri charter turistice către Antalya și Creta. Ocazional au
operat companii aeriene private, curse charter legate de segmentul business.
Un sector distinct îl reprezintă operarea curselor umanitare (ambulanță,
SMURD), precum și curse private, în vederea efectuării de reparații ale acestora la
SC Aerostar Bacău.
În urma contractelor încheiate și activităților prestate, veniturile totale ale
aeroportului au fost realizate în proporție de aproximativ 106%, față de prevederile
bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.
Angajarea cheltuielilor s-a realizat cu respectarea destinaţiilor prevăzute în
buget.
Activitatea de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, în anul 2014, s-a realizat
conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.
Obiectivele și indicatorii de performanță pentru anul 2014, prevăzute în
contractul de mandat, au fost realizate pe ansamblu, gradul de îndeplinire a acestora
depășind 100%, după cum urmează:
a) venituri din operare aeroport - reprezintă venituri din taxe aeroportuare
(aterizare/decolare, balizaj, pasageri, servicii de handling) care sunt în valoare de
7.596 mii lei. Gradul de îndeplinire a acestui indicator este de 22,92% față de 20%.
b) productivitatea muncii (exprimată valoric) este de 113,37 mii lei/salariat.
Gradul de îndeplinire a productivității muncii este de 25.66 % față de 20%.
c) creanțe nerecuperate la termen - reprezintă valoarea creanțelor
nerecuperate în baza facturilor emise și neâncasate Gradul de îndeplinire al acestui
indicator este de 11,56 % față de 20%;
d) datorii scadente la termen - reprezintă valoarea datoriilor neachitate la
termen, obiectiv de performanță pentru care s-a atribuit un coeficient de importanță
de 20%. Gradul de realizare este de 20% deoarece Regia Autonomă și-a achitat
datoriile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele locale,
la termen;
e) numărul de pasageri îmbarcati/debarcați – reprezintă pasagerii care au
tranzitat Aeroportul. În anul 2014, numărul acestora a fost de 313.376. Gradul de
îndeplinire al acestui indicator este de 20,89% față de 20%.
Regia autonomă estimează pentru anul 2014 un profit net de 2.150 mii lei.
Activitatea în domeniul operațional
În cursul anului 2014 Aeroportul a fost auditat, verificat, de o serie de instituţii
ale statului. În cea mai mare parte aceste controale au fost în legătură cu specificul
activității desfășurate, după cum urmează:
9
Audit în vederea autorizării Aeroportului Internațional "George Enescu"
Bacău, efectuat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de
18.06.2014, finalizat cu prelungirea certificatului de autorizare al aerodromului până
la data de 30.06.2017;
9
Audit pe linie de securitate aeronautică – iulie 2014;
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9
Audit pentru certificarea Regiei Autonome ca agent de handling servicii
aeroportuare, efectuat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de
22.10.2014, finalizat cu eliberarea certificatului Nr. AAH64/2014, pentru efectuarea
serviciilor de handling, valabil până la data de 01.11.2015;
9
Audit anual la furnizorii de servicii de deservire aeronave, efectuat de
Compania Aeriană Blue Air, în luna august 2014, pentru verificarea calității serviciilor
de handling aeroportuar furnizate de către Regia Autonomă;
9
Audit de supraveghere a condițiilor de certificare aerodrom, efectuat de
către Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 14.02.2014, finalizată cu aviz
favorabil privind menținerea condițiilor de certificare a aerodromului;
9
Comisie Audit Schengen de evaluare a aeroportului privind condițiile de
certificare ca aeroport civil internațional.
9
Inspecție din partea Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean
Bacău, la data de 27.11.2014, pentru verificarea respectării legislației de protecție a
mediului, finalizată cu aviz favorabil în ceea ce privește respectarea cerințelor
prevăzute în autorizația de mediu a Regiei Autonome;
În urma acestor verificări au fost stabilite planuri de măsuri, fiind trasate
aeroportului o serie de obligații.
Termenele de îndeplinire a acestor obligații diferă în funcție de complexitatea
activităților ce trebuiau reconsiderate, investițiilor ce trebuie realizate, achizițiilor care,
parte din ele, sunt supuse unor proceduri de lungă durată.
Tot în legătură cu sfera operațională a Aeroportului International menționăm și
organizarea, conform cerințelor internaționale ICAO, a unui exercițiu de simulare a
unui accident aviatic, având ca participanți toate forțele cu răspunderi în domeniul
salvării aeroportuare și stingerii incendiilor. Reprezentantul Regiei Autonome a
asigurat coordonarea serviciilor de Ambulanță și Cruce Roșie, ISU, pompierii de la
unitatea de aviație militară și Aerostar Bacău.
Activitatea în domeniul tehnic
Obiectivul principal al administratorului de aeroport a constat în demararea,
începând cu anul 2014, a unei noi strategii ce se bazează pe consolidarea poziției
actuale în zona Moldovei. Păstrarea poziției în clasamentul actual și detașarea
Aeroportului față de celelalte depinde de realizarea unui program investițional.
Acesta a fost conturat în cursul anului trecut, raportat la traficul de pasageri din
regiune.
În baza considerațiilor de mai sus au fost realizate din venituri proprii
următoarele studii:
9
Studiu de fezabilitate pentru execuție: Turn Control, Aerogară, Parcare și
Instalații aferente;
9
Studii de specialitate, documentații tehnico economice pentru
Modernizare Aeroport;
9
Determinarea capacității portante la suprafețele de mișcare și
determinarea admisibilității aeronavelor la Pistă;
- din alocații bugetare:
9
Studiu de Trafic Aerian pentru Pasageri și Cargo;
9
Studiu de Fezabilitate – Creșterea Capacității Portante și Modernizarea
Pistei de Decolare.
În cursul anului precedent, la nivelul Aeroportului International au fost
efectuate achiziții de echipamente, semnificative atât din punct de vedere al efortului
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financiar dar și al respectării unor condiții prevăzute în legislația europenă în privința
dotărilor de aerodrom obligatorii.
Astfel au fost achiziționate următoarele:
9
Skidometru – utilaj necesar pentru determinarea coeficientului de
frânare al suprafețelor aeroportuare, îndeplinind astfel o cerință a Autorității
Aeronautice Civile Române;
9
Autobuz pentru pasageri – necesar pentru transportul călătorilor între
terminal și aeronavă, nefiind suficient cel aflat în folosința Regiei Autonome;
9
Sistem balizaj luminos PAPI, pentru asigurarea ghidării vizuale a
aeronavelor, la aterizare, care a presupus atât efectuarea unui proiect, achiziția de
echipamente, lucrări de amenajare, cât și verificarea acestuia de către un avion de
calibrare special, omologat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
Un aspect foarte important în cadrul oricărui aeroport internațional, în
contextul actual, îl reprezintă asigurarea securității pasagerilor și zborurilor împotriva
actelor de intervenție ilicite. În cursul anului 2014 a fost achiziționat echipamentul
“Complet control de securitate” format din:
Echipament pentru controlul de securitate al bagajelor de cabină/mână, cu
raze X, Standard 2, categorie de operare C, cu capabilitate de detectare a
explozibililor lichizi (LEDS);
Complet de analiză LEDS pentru controlul de securitate al lichidelor,
aerosolilor, și gelurilor din bagajele de cabină/mână, Standard 3 categoria de operare
B și Standard 2 pentru categoria de operare A.
Menționăm faptul că echipamentele enumerate anterior înglobează tehnică de
ultimă generație și reprezintă o componentă financiară importantă din cuantumul
taxei de securitate încasată de către Regia Autonomă.
În activitatea de exploatare și administrare a Aeroportului Internațional, cât și
pentru a se conforma cu cerințele normelor aeronautice privind siguranța și
securitatea zborurilor, Regia Autonomă a executat o serie de lucrări de întreținere,
reparații și amenajări ale infrastructurii aeroportuare, după cum urmează:
9
reparații cu mixturi asfaltice BAPC16 pentru asigurarea planeității căilor
de rulare;
9
colmatări cu mastic bituminos a rosturilor la pista de decolare/aterizare;
9
marcaje rutiere;
9
reparații la gardul perimetral;
9
supraînălțarea cu sârmă ghimpată a gardului despărțitor dintre zona de
securitate cu acces restricționat și zona de operațiuni aeriene;
9
defrișări în zona de Sud a Aeroportului;
9
montarea de plase la geamuri pentru prevenirea introducerii în zona de
securitate cu acces restrictionat a obiectelor interzise;
9
pereți despărțitori din tâmplărie de aluminiu în zona cabinelor de control
a Poliției de frontieră;
9
a fost reamenajată camera de arest din zona administrativă a Poliției de
frontieră;
9
au fost amenajate diferite camere pentru buna desfășurare a activității
entităților care își desfășoară activitatea pe Aeroportul Bacău – SRI, Vamă, Poliţia de
frontieră;
9
reparații acoperiș remiză PSI;
9
întreținerea permanentă a suprafețelor înierbate care pot obtura fluxul
luminos al lămpilor de balizaj;
9
reamenajarea și igienizarea spațiilor de lucru ale personalului propriu.
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Alte măsuri întreprinse de Administratorul Regiei Autonome:
9
organizarea parcării publice, în vederea anticipării creșterii traficului de
pasageri și pentru a evita situațiile inerente de supraaglomerare, din vârfurile de
sezon sau cele cauzate de întârzieri ale zborurilor, în prezent aceasta având o
capacitate de cca. 110 autoturisme;
9
dotarea personalului propriu cu echipamente speciale de intervenție
pentru stingerea incendiilor, precum și echipamente individuale de protecție;
9
menținerea operațională a Aeroportului, în situații extreme, condiții
meteo adverse, cum ar fi înlăturarea depunerilor de zăpadă, prin mobilizarea
personalului H24, asigurând operarea în regim normal a zborurilor.
III. Prognoze și premise de dezvoltare
În momentul actual, este extrem de important ca Aeroportul Internațional să
efectueze investiții majore în infrastructura aeroportuară, pentru ca aceasta să
corespundă din punct de vedere tehnic și operaţional cu cerințele Organizației
Aviației Civile Internaționale și ale Agenției Europene pentru Siguranța Aviației,
favorizând în același timp și deschiderea de noi rute, precum și creșterea frecvenței
de operare a rutelor actuale.
În baza considerațiilor arătate anterior, Regia Autonomă, cu sprijinul
Consiliului Județean Bacău și-a propus două direcții majore de investiții:
Modernizare Terminal Pasageri, Turn Control, Parcare și Instalații
aferente
Indicatorii tehnico economici ce stau la baza fundamentării Studiului de
Fezabilitate “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la
Aeroportul International George Enescu Bacău “ au fost aprobati în plenul Consiliului
Județean Bacău, cu următoarele caracteristici:
9
terminal de pasageri – 6300 mp, cu 4 linii de securitate (capacitate
procesare 300pasageri/oră);
9
turn control – 950 mp;
9
parcare pentru autovehicule – 290 locuri;
9
centrală termică;
9
centrală electrică;
9
terminal intermodal – 235 mp ( zona taxi si microbuze );
9
rezervor de apă antiincendiu;
9
garaj auto GSE – 650 mp.
Valoarea investițională estimată este de aproximativ 12,5 mil euro.
Modernizare suprafețe de mișcare aeroportuare (pistă și căi de rulare
aeronave)
Prin Studiul de Fezabilitate “Creșterea capacității portante și modernizarea
pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente“, se are în vedere
modernizarea suprafețelor de mișcare, prin creșterea capacității portante a pistei la
PCN65 și al creșterii categoriei balizajului luminos de aerodrom, investiție care va
conduce la creșterea siguranței zborurilor și posibilitatea operării în conditii meteo
nefavorabile, de vizibilitate redusă.
Suma necesară pentru implementarea acestui proiect este de aproximativ 37
milioane euro, iar indicatorii tehnico economici aprobați de către Consiliul Județean
Bacău sunt următorii:
9
dimensiuni pistă de decolare aterizare: lățime 45 m și lungime 2500 m,
cu o capacitate portantă de PCN65;
9
căi de rulare: capacitate portantă PCN65;
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9
balizaj luminos: CAT II ICAO pe ambele capete ale pistei de
decolare/aterizare;
9
canalizare pluvială pentru toate suprafețele de mișcare;
9
drum perimetral de securitate;
9
amenajarea suprafețelor de siguranță la ambele capete ale pistei.
CONCLUZII
Regia Autonomă va întreprinde toate măsurile necesare pentru ca, în funcție
de infrastructura existentă, să mențină un program de întreținere care să permită
desfășurarea activității aeroportuare în condiții de maximă siguranță și securitate. De
asemenea, va gestiona resursele financiare astfel încât, în măsura existenței
lichidităților să pregătească un program investițional, potrivit căruia să achiziționeze
echipamente noi atât pentru a le înlocui pe cele depășite moral și fizic, dar și pentru a
se adapta noilor cerințe la nivel de Uniune Europeană și nu numai.
În ceea ce privește viitoarele investiţii va întreprinde toate măsurile necesare
pentru ca acestea să poată fi desfășurate astfel încât activitatea aeroportuară să se
desfășoare fără întrerupere, iar calitatea serviciilor puse la dispoziție pasagerilor să
nu fie perturbată.
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