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Partea I. Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău

1. Cabinetul vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
Cabinetul vicepreședintelui este structură funcțională a Consiliului Județean care se află
sub directa subordonare a vicepreședintelui Consiliului Județean Bacău. Personalul din cadrul
Cabinetului este numit sau eliberat din funcție numai la propunerea vicepreședintelui și
îndeplinește sarcinile stabilite de către acesta- drept urmare, poate fi considerat ca o interfață
între vicepreședintele consiliului judeţean, pe de o parte, şi opinia publică, aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean, autoritățile publice locale și naționale, alte organisme, pe de altă parte.
Pe parcursul anului 2021, în cadrul Cabinetului vicepreședintelui și-au desfășat activitatea
doi consilieri, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în
condițiile legii, pe durata mandatului vicepreședintelui Consiliului Județean Bacău.
Principalele activități desfășurate în anul 2021 au fost:
• redactarea răspunsurilor la interpelările adresate vicepreședintelui Consiliului Județean;
• rezolvarea problemelor semnalate în cadrul audiențelor, în colaborare cu structurile din
cadrul aparatului de specialitate;
• participarea la ședințele Consiliului Județean;
• asigurarea transmisiunii video a ședințelor de Consiliu Județean și a conferințelor de
presă;
• redactarea de știri, realizarea de conținut multimedia (foto, video, text) și transmiterea
acestora către mass-media, postarea pe pagina oficială a Consiliului Județean Bacău sau pe
pagina oficială a vicepreședintelui consiliului județean;
• participarea la organizarea conferințelor de presă;
• întocmirea și actualizarea agendei vicepreședintelui și pregătirea activităților conform
programului de lucru săptămânal;
• organizarea vizitelor și întâlnirilor de lucru ale vicepreședintelui prin participarea,
împreună cu acesta sau reprezentanți ai Consiliului Județean, la diferite acțiuni, evenimente
publice;
• redactarea materialelor necesare participării vicepreședintelui C.J. Bacău la diferite
întâlniri, vizite de lucru, dezbateri, respectiv rapoarte şi informări realizate la solicitarea
vicepreședintelui;
• stabilirea şi menținerea relației cu mass-media locală şi națională, în colaborare cu
Serviciul comunicare, informații și relații publice;
• pe linia relației cu alte organisme, Cabinetul vicepreședintelui a asigurat legătura cu
autoritățile publice locale şi centrale precum şi cu ambasade, Uniunea Națională a Consiliilor
Județene din România, etc.
• colaborarea cu departamentele și instituțiile subordonate Consiliului Județean Bacău
pentru organizarea unor evenimente şi acțiuni de reprezentare a instituției;
• întocmirea unor rapoarte, materiale şi informări, la solicitarea vicepreședintelui C.J.
Bacău.
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Partea a II-a. Instituţii publice de cultură

1. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău este vizibil (prin intermediul
celor 4 subunităţi ale sale: Muzeul de Ştiinţele Naturii, Observatorul Astronomic „Victor Anestin”,
Vivariul, Casa Memorială „Ion Borcea”), fiecare dintre acestea având o ofertă culturală specifică
(expoziţională, educaţională şi ştiinţifică), actuală, constituindu-se în cadrul ideal ce favorizează
desfăşurarea unei activităţi moderne, recunoscută în mediul științific, cu performanţe remarcabile.
Activitatea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” se regăseşte la intersecţia
mai multor domenii ce au legătură directă cu ştiinţele naturii, patrimoniul cultural al instituţiei,
colecţiile, inclusiv biblioteca de specialitate care se constituie în baza de pornire a expoziţiilor
permanente, temporare şi itinerante, a cercetării ştiinţifice, a simpozioanelor, meselor rotunde şi
conferinţelor organizate, proiectelor educaţionale, concretizate în publicaţii ştiinţifice de
specialitate.
Proiectele educaţionale sunt realizate în şcoli din judeţul Bacău, în baza protocolului de
colaborare semnat cu Inspectoratul Şcolar Bacău şi a protocoalelor de colaborare cu unităţile
şcolare. Una dintre principalele atribuţii ale muzeului este constituită de cercetarea și dezvoltarea
colecţiilor de bunuri de patrimoniu muzeal, care constituie şi fundamentul activităţii de comunicare
pe care instituţia o oferă publicului vizitator.
În cadrul planului managerial sunt incluse proiecte cultural științifice în derulare, aprobate
de Consiliul Judeţean Bacău. Durata de desfăşurare a acestora variază, fiind planuri anuale sau
multianuale de cercetare. În urma proiectelor ştiinţifice rezultă bunuri culturale care îmbogăţesc
patrimoniul instituţiei.
În vederea îndeplinirii obiectivelor instituției, la dispoziția publicului larg sunt puse produse
culturale care ilustrează obiectul de activitate al instituției. Produsele culturale ale instituţiei sunt
puse în valoare de serviciile culturale ale acesteia iar corelarea şi îmbinarea acestora sunt
elemente fundamentale în îndeplinirea obiectivelor tactice dar şi strategice.
Produsele culturale ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău sunt:
expoziţii, prezentări multimedia, workshop-uri, mese rotunde, conferinţe, simpozioane ştiinţifice,
cercuri şi cluburi de astronomie, şcoli de vară, show-uri de planetariu, prezentări pentru
touchscreen-uri, ecrane, interactive wall, produse editoriale (reviste ştiinţifice, cărţi, caiete
tematice, articole ştiinţifice, cataloage de colecţie, pliante, afişe), produse pentru shop-ul
muzeului (insectare, ierbare), studii de mediu (studii de biodiversitate, bilanţ de mediu I şi II, raport
de mediu, cabinete de biologie, studii de determinare material biologic).
Fiecare dintre produsele culturale sunt aduse în faţa publicului larg prin serviciile culturale
oferite acestuia gratuit/contra cost în baza taxelor şi tarifelor aprobate anual de ordonatorul de
credite Consiliul Judeţean Bacău.
Activitățile derulate în decursul anului 2021 pot fi grupate în următoarele direcții de acțiune,
în acord cu atribuțiile și obiectivele Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău.
I. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri
/refuncţionalizări ale spaţiilor
Una dintre principalele atribuţii ale muzeului este dezvoltarea colecţiilor de bunuri de
patrimoniu muzeal, care constituie şi fundamentul activităţii de comunicare pe care instituţia o
oferă publicului vizitator. În cadrul planului managerial, au fost incluse proiecte de cercetare
ştiinţifică în derulare, aprobate de Consiliul Judeţean Bacău. Durata de desfăşurare a acestora
variază, fiind planuri anuale sau multianuale de cercetare. În urma proiectelor ştiinţifice rezultă
bunuri culturale care îmbogăţesc patrimoniul instituţiei.
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Cu privire la imobilele aflate în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea”, s-au făcut reparaţii curente care să menţină starea de conservare a acestora.
Modalitatea principală prin care patrimoniul este valorificat este aceea de realizare a expoziţiilor.
În perioada de raportare s-a avut în vedere conservarea şi amenajarea spaţiilor expoziţiilor
permanente „Flori din adâncurile Terrei”, „Păduri din România” şi „Ocrotirea Naturii”, a serei
muzeului care conţine o colecţie de plante ornamentale vii., a expoziţiilor permanente de la
Vivariu, Observatorul Astronomic şi Casa Memorială „Ion Borcea”.
Activităţile legate de evidenţa bunurilor care sunt deja în colecţiile muzeului (peste 220.000
piese) sau care intră permanent în gestiunile subunităţilor sunt vitale pentru funcţionarea firească
şi eficientă a instituţiei şi acesta este motivul pentru care Ministerul Culturii şi Cultelor, în calitate
de coordonator metodologic al muzeelor, a acordat o atenţie specială metodelor de înregistrare
şi documentare a bunurilor culturale din muzee, metode aplicate în cadrul instituţiei noastre.
Există o mare varietate de categorii de obiecte, precum şi diferenţe mari ca număr de piese, între
domeniile la care se referă colecţiile muzeului.
Cercetarea patrimoniului este realizată conform proiectelor de cercetare elaborate de
specialişti. Astfel, în cursul anului 2021, muzeografii au completat un număr de 6016 fişe analitice
(FAE) pentru piese din cadrul următoarelor colecţii: Herpetologie, Micologie, Mamalogie,
Malacologie, Entomologie.
Totodată au fost revizuite un număr de 5158 de piese ce aparţin colecţiilor de: alge, licheni,
micologie, briofite, malacologie, geologie, paleontologie şi entomologie.
Toate activităţile privind patrimoniul muzeal s-au realizat cu respectarea legislaţiei în
vigoare privind protejarea patrimoniului. În acest sens, specialiştii muzeografi au elaborat
planificări şi au participat, alături de conservatori, la activităţile de monitorizare şi de realizare de
sondaje în depozitele / colecţiile de care răspund.
În decursul anului 2021 s-au continuat demersurile pe lângă instituţiile din subordinea
Ministerului Culturii, realizându-se iniţierea procesului de clasare a bunurilor culturale mobile. Au
fost înaintate un număr de 70 de dosare cu propuneri de clasare în categoria FOND (70 de piese
din colecţia de Herpetologie).
De asemenea, s-a constituit documentaţia necesară acreditării instituţiei (conform
Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi colecţiilor publice aprobate prin Ordinul
Ministrului Culturii nr. 2057/2007 şi Legii Muzeelor 113/2003), documentaţie amplă, ce cuprinde
9 capitole şi 283 pagini. A fost înaintată către Ministerul Culturii, Direcţia Patrimoniu Cultural, iar
în urma analizării acesteia, Comisia Muzeelor şi Colecţiilor prin Hotărârea nr. 7802/23.11.2021 a
aprobat-o. Drept urmare a fost redactat Ordinul Ministrului Culturii nr. 3795/15.12.2021, publicat
în data de 03.12.2022 în Monitorul Oficial cu nr.4.
II. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
În întreaga perioadă de raportare Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” a
fost prezent în unităţi şcolare din Bacău, prin prezentări multimedia, expoziţii itinerante, mărinduse numărul şi flexibilitatea unor asemenea expoziţii. S-au desfăşurat proiecte la sediul propriu
dar şi la sediile beneficiarilor, unităţi şcolare instituţii publice şi particulare, alte instituţii partenere.
A existat un factor de neprevăzut care a influenţat modul de implementare a proiectelor propuse
pentru anul 2021.
Şi în anul 2021 conducerea instituţiei a avut în vedere mărirea categoriilor de beneficiari
ai activităţilor iniţiate de Complexul Muzeal, extinderea numărului de beneficiari din mediul virtual,
existând avantajul că la mediul virtual au acces beneficiari care se află în alte judeţe, chiar alte
ţări, distanţa nemaifiind un impediment.
S-au realizat tururi virtuale pentru subunităţile: Casa Memorială „Ion Borcea”,
Observatorul Astronomic şi Muzeul de Ştiinţele Naturii, tururi 3D disponibile pe site-urile instituţiei,
Observatorului Astronomic, pe paginile de social media, dar şi pe Google maps.
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
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instituţiei, colecţiile, inclusiv biblioteca de specialitate care este baza de pornire a expoziţiilor
permanente, temporare şi itinerante, a cercetării ştiinţifice, simpozioanelor, meselor rotunde şi
conferinţelor organizate, proiectelor educaţionale, concretizate în publicaţii ştiinţifice de
specialitate.
Nr. crt.

Program/PROIECTE

Nr. Beneficiari 2021

(1)

(2)

(3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reparaţii curente
Tipărituri
Suveniruri
Dotări
Manifestări culturale
Manifestări ştiinţifice

27308
1195
2734
27308
27308
200

III. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
Se constată raportat la perioada anterioară de management, o creştere a numărului de
vizitatori.
Implementarea noilor tehnologii, precum şi a dezvoltării de proiecte ce vizează
organizarea de workshop-uri, expoziţii interactive, organizarea de proiecte cum sunt: Festivalul
Științelor, Școala de vară, care implică mai multe categorii ale publicului larg, precum şi
intensificarea activităţii în mediul virtual, atât pe reţelele de socializare cât în mass-media.
Chiar dacă s-au desfăşurat online, ne-am implicat în continuare în proiecte
europene/naţionale/internaţionale cum sunt: “Ziua muzeelor“, “Noaptea Europeană a Muzeelor”,
a dus la o deschidere mai largă a instituţiei către public. Ediţia din anul 2021 a simpozionului
„Biologia şi dezvoltarea durabilă” s-a desfăşurat online.
Participarea beneficiarilor la evenimentele organizate la sediul subunităţilor şi a sediului
central, a crescut faţă de anul 2020, dar nu a atins încă nivelul anilor 2018, 2019.
IV. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Realizarea acestor proiecte cultural - expoziţionale şi cultural - educaţionale, precum şi
strategia de marketing cultural adaptată condiţiilor impuse de pandemie, pusă în practică prin
acţiuni de popularizare a expoziţiilor şi manifestărilor organizate de instituţie, s-au concretizat în
faptul că în anul 2021, doar un număr de 26139 vizitatori au trecut pragul celor 4 subunităţi ale
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, după cum urmează: 8596 - Muzeul de Ştiinţele Naturii,
6099 - Vivariu, 83 - Casa Memorială „Ion Borcea” şi 11.361 Observatorul Astronomic.
Comparând cu cifrele anului anterior de raportare - 2020, se constată o creştere
consistentă a numărului de beneficiari, activitatea culturală a instituţiei fiind încă afectată de
restricţiile impuse de autorităţi. Numărul de beneficiari se constituie din însumarea numărului de
vizitatori, cu numărul participanţilor la activităţi de educaţie muzeală 680 (464 participanţi –
Muzeul de Ştiinţele Naturii, 216 participanţi – Observatorul Astronomic), precum şi participanţii la
40 worshop-uri - 489 participanţi (dintre care 369 participanţi – Muzeul de Ştiinţele Naturii, 120
participanţi – Observatorul Astronomic). Astfel, numărul total de beneficiari ai serviciilor culturale
oferite publicului de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii este de 27308 (26158 vizitatori, 680
participanţi la activităţi de educaţie muzeală şi 489 participanţi la worshop-uri).
Analizând numărul de vizitatori înregistrat în anul 2021 pentru întreg Complexul muzeal,
se constată că acesta este cu 17.185 mai mare faţă de anul 2020 şi cu 21.180 mai mic decât
numărul de vizitatori din anul 2019, reprezentând 290,08% din numărul de vizitatori înregistrat
anul anterior şi 55,24% din numărul de vizitatori înregistrat în anul 2019.
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Număr
vizitat
ori

Nr. crt.

Grup
2

2020

2019

Individual
2021

2019

2020

Total

2021

2019

2020

2021

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
Cu
plată
Fără
plată
TOTAL

1.
2.

6820
686

2
1528

6160

10451

5752

14049

37271

7280

20209

4
376

874

5391

1327

5085

10077

1703

5959

47348

8983

26158

Muzeul de Ştiinţele Naturii
Cu
plată
Fără
plată
TOTAL

1.
2.

068
185

6
261

483

3147

1757

5877

9215

2018

6360

1
143

199

2078

460

2037

3263

603

2236

12478

2621

8596

Vivariul
1.
2.

Cu plată
Fără
plată
TOTAL

190
94

6
199

1171

5230

1811

4503

11420

2010

5674

3
0

54

1101

447

371

1495

447

425

12915

2457

6099

Observatorul Astronomic
Cu
plată
Fără
2.
plată
TOTAL
1.

Cu
1.
plată
Fără
2.
plată
TOTAL

4499
628

3
79

1
1068

4506

2057

2164

3615

16556

3232

8121

2
173

610

2188

420

2659

4816

593

3269

21372

3825

11390

Casa Memorială „Ion Borcea” Racova
6
0
0
17
20
54

80

20

54

4
60

503

60

29

583

80

83

11

24

0

18

Reprezentarea grafică a numărului de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Ion Borcea”, pe subunităţi, pentru anii 2019, 2020 şi 2021

8

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2021

47348

50000
45000
40000

Muzeul de Ştiinţele Naturii
35000

Vivariul

30000

Observatorul Astronomic

26158

Casa Memorială "Ion Borcea"

25000

21372

Total

20000
15000

12478 12915

11390
8983

10000
5000

2621 2457 3825

583

8596
6099

80

83

0
2019

2020

2021

Numărul total de beneficiari înregistrat în perioada de raportare este de 27308 beneficiari.
Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife
practicate, în anul 2021 au fost 114.111 lei, iar numărul de bilete vândute 20668.
V. Management financiar
În perioada de raportare s-au înregistrat venituri şi cheltuieli (în mii lei) ce se înscriu în
parametrii prevăzuţi în proiectul de management.
Nr.
crt.
(0)

1.

2.

Propus 2021 –
proiect management
(2)

Categoria
(1)
Total venituri din
care:
Venituri proprii din
care:
1.a.1. venituri din
activitatea de bază
1.a.2. surse atrase
1.a.3. alte venituri
proprii
1.b. subvenţii/alocaţii
1.c. alte venituri
2.a. Cheltuieli de
personal, din care:
2.a.1. Cheltuieli cu
salariile

9

Realizat
2021
(3)

4611

4451

80

114

52

83

10

0

18

31

4531
0

4337
0

3771

3679

3688

3598
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2.a.2. Alte cheltuieli
de personal - contribuţii
2.b. Cheltuieli cu
bunuri şi servicii, din care:
2.b.1. Cheltuieli
pentru proiecte
2.b.2. Cheltuieli cu
colaboratorii
2.b.3. Cheltuieli
pentru reparaţii curente
2.b.4. Cheltuieli de
întreţinere
2.b.5. Alte cheltuieli
cu bunuri şi servicii
2.b.6. Cheltuieli
pentru contribuții handicap
2.c. Cheltuieli de
capital

83

65

685

718

65

65

0

0

20

18

450

505

150

130

55

55

100

73

În urma realizării proiectelor de reparaţii curente, a implementării proiectelor din planul
cultural minimal, precum şi a cheltuielilor de personal, s-au înregistrat următoarele valori cu privire
la cheltuielile cu beneficiarii:
Nr.
crt.
(0)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Anul 2021 Realizat
(2)
114
4337

Categoria
(1)
Venituri proprii
Subvenţii/alocaţii
Cheltuieli de întreţinere, din
care:
- cheltuieli de capital
- investiţii
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu colaboratorii

73
3679
0
27308
beneficiari
158,81
lei/beneficiar
4,17
lei/beneficiar

Cheltuieli cu beneficiarii, din
care:
- din subvenţie;
- din venituri proprii

VI. Managementul resurselor umane
Dinamica si evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sanctionare): nu a fost angajat personal în anul 2021.
TABEL cu evaluarea personalului în anul 2021:
Număr personal evaluat

51

TABEL cu numărul de personal care a parcurs în anul 2021 cursuri de formare
profesională:
Denumirea cursului de formare profesională

10

Nr.
personal
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„Digital & Audiovisual Capacity Building for Accessible Heritage –
General Programme”

3

TABEL cu numărul de personal a cărui contract individual de muncă a încetat în 2021:
Funcţie
Conservator gradul I – studii superioare durată
redusă
Conservator treapta I – studii medii
Şofer treapta I
– studii generale
TOTAL

Nr. Personal
1
1
1
3

TABEL cu numărul de personal promovat în 2021:
Funcţie

Funcţie nouă

Inspector de specialitate gradul I – studii
superioare
Consilier juridic gradul II – studii
superioare

Inspector de specialitate gradul IA – studii
superioare
Consilier juridic gradul I – studii
superioare
M
Anul
a) tabelul managementului resurselor umane
.
2021
n
5
1. Personal
r.
7
a) Număr de personal conform statului de funcţii aprobat, din
n
5
care:
r.
7
n
- personal de conducere
8
r.
n
3
- personal de specialitate
r.
5
n
- personal tehnic
r.
n
1
- personal financiar contabil şi administrativ
r.
4
n
5
b) Număr de personal prevăzut să se realizeze, din care:
r.
7
n
- personal de conducere
8
r.
n
3
- personal de specialitate
r.
5
n
- personal tehnic
r.
n
1
- personal financiar contabil şi administrativ
r.
4

N
r.
personal
1
1

VII. Proiecte finalizate în anul 2021 sau aflate în etapa de implementare
1. Principalele programe şi proiecte în cadrul planului cultural minimal realizate în
anul 2021
N
r.
crt.

D

Denumirea activităţii

ata

Locaţia/autorul

A. ACTIVITĂŢI CULTURALE
I. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ - PROIECTE CULTURAL-ŞTIINŢIFICE
a. Cercetarea patrimoniului natural
Muzeul de Ştiinţele Naturii
2
Studii privind diversitatea floristică şi
1.
dr. Ardei Irina
fitocenologică din Munţii Nemira, judeţul Bacău 021
Cercetări asupra diversităţii scarabeoideelor
2
(Scarabaeoidea,
2.
Coleoptera) din Rezervaţia Naturală
dr. Arinton Mihaela
021
Munţii Nemira, jud. Bacău
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3.
4.
5.
6.

Studiul populaţiilor de amfibieni şi reptile
din Munţii Nemira
Date privind biodiversitatea şi ecologia
cerambicidelor (Insecta, Coleoptera,
Cerambycidae) din Munţii Nemira
Diversitatea şi ecologia macromicetelor
din Munţii Nemira

2
021
2
021
2
021
2

Studierea habitatelor de interes
comunitar din munții Nemirei

021
2

7.

Studii privind diversitatea micromamiferelor
din Munţii Nemira, judeţul Bacău

021

8.

Studii asupra diversităţii şi ecologiei
fungilor din Munţii Nemira

021

9.

Studiul populaţiilor de reptile şi păsări din
Rezervaţia Naturală Munţii Nemira

2
2
021

dr. Ghiurcă Daniel
dr. Gurău Gabriela
dr. Ortansa Jigău
dr. Maftei Daniel
dr. Paraschiv Dalia
dr. Pavel Otilia
Roşu Sorin

2
Studiul elateridelor din ecosistemele
dr. Zaharia Lăcrămioara
montane ale judeţului Bacău
021
Studiul Himenopterelor Aculeate din
2
11.Rezervaţia „Dunele de nisip de la Hanu
dr. Tomozei Bogdan
021
Conachi”
2
Studiul algoflorei din bazine acvatice de
12.
Tudor Anca
pe teritoriul judeţului Bacău
021
Vivariu
Paraziţii externi pe diferite specii de
2
13.
dr. Costel Burghelea
păsări
021
Observatorul Astronomic
2
14.
Cerul de seară
Anghel Radu
021
2
15.
Luna, satelitul natural al Pământului
Ciuche Alexandra
021
2
16.
Steaua noastră - Soarele
Dinescu Oana Georgeta
021
2
17.
Misiuni spațiale
Mihăilă Bogdan
021
2
18.
Planetele extrasolare
Velea Maria
021
b. Cercetarea patrimoniului muzeal - Administrarea, evidenţa, conservarea şi
clasarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Cercetarea științifică, protejarea și
valorificarea colecției de plante vasculare din
2
1.
dr. Ardei Irina
patrimoniul Complexului Muzeal de Științele
021
Naturii „Ion Borcea” Bacău
Cercetarea ştiinţifică a colecției de
2
2.scarabeoidee din patrimoniul Muzeului de
dr. Arinton Mihaela
021
Științele Naturii Bacău
Evidenţa patrimoniului Muzeului de
2
Științele
3.
Naturii Bacău – colecţiile: Lepidoptera,
dr. Arinton Mihaela
021
Homoptera, Orthoptera
Cercetarea ştiinţifică a colecției de
2
4. herpetologie din patrimoniul Muzeului de
dr. Ghiurcă Daniel
021
Științele Naturii Bacău
Specii de cerambicide exotice aflate în
2
5.patrimoniul Complexului Muzeal de Ştiinţele
dr. Gurău Gabriela
021
Naturii „Ion Borcea” Bacău
Cercetarea colecției de macromicete din
2
dr. Ortansa Jigău
6.patrimoniul Complexului Muzeal de Ştiinţele
021
Naturii „Ion Borcea” Bacău
10.
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Cercetarea științifică a colecțiilor de
geologie, paleontologie şi malacologie din
7.
patrimoniul Complexului Muzeal de Ştiinţele
021
Naturii „Ion Borcea” Bacău
Colecția de mamalogie a Muzeului de
8.
Științele Naturii Bacău - cercetare ştiinţifică și
021
valorificare
Colecţia de Ciuperci a Complexului
Muzeal
9.
de Ştiinţele Naturii "Ion Borcea" Bacău 021
cercetare ştiinţifică.
Cercetarea științifică, protejarea și
valorificarea colecției de ornitologie din
10.
patrimoniul Complexului Muzeal de Științele
021
Naturii „Ion Borcea” Bacău
Cercetarea științifică, protejarea și
valorificarea familiei Elateridae din cadrul
11. colecției de Coleoptere din patrimoniul
021
Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion
Borcea” Bacău
Colecția de hymenoptere din
patrimoniul
12.
Muzeului de Științele Naturii Bacău 021
cercetare ştiinţifică
Cercetarea ştiinţifică a colecției de
13.
licheni din patrimoniul Muzeului de Științele
021
Naturii Bacău
Vivariu
Măsuri de prevenire a bolilor la
14.
porumbei
021
15.

Prevenirea îmbolnăvirilor la păsările
exotice

2

2

2

2

2

2

2

2
2

021

dr. Maftei Daniel

dr. Paraschiv Dalia

dr. Pavel Otilia

Roşu Sorin

dr. Zaharia Lăcrămioara

dr. Tomozei Bogdan

Tudor Anca

dr. Costel Burghelea
Corduneanu Emil

2
Influența Ph-ului apei asupra speciilor
Schultz Marinela
de peşti din acvarii
021
II. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI MUZEAL
– PROIECTE CULTURAL - EXPOZIŢIONALE
a. Expoziţii permanente
2
1.
Ecosistemul de deşert – Oaza
Muzeul de Ştiinţele Naturii
021
Grădina senzorială a Muzeului de
1
2.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Ştiinţele Naturii Bacău
4.05.
2
3.
O lume dispărută
Muzeul de Ştiinţele Naturii
021
b. Îmbunătăţiri aduse expoziţiilor permanente
Aplicaţii interactive educative tematice
3
„Testarea
4.
percepției cromatice” și „Descoperă
Muzeul de Ştiinţele Naturii
0.10.
cuvântul”, pentru touchscreen, la rezoluție UHD
Ghidaj audio pentru expoziţiile Muzeului
3
5.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
de Ştiinţele Naturii -I0.11.
6. Atinge şi descoperă - Istoricul Muzeului
1
Muzeul de Ştiinţele Naturii
de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Bacău”
5.12.
Realizarea a două aplicații tip rebus, cu
7. „Mirodenii“ și „Ocrotirea Naturii“, pentru
temele
3
Muzeul de Ştiinţele Naturii
situl instituției muzeale, accesibile din browser / 1.10.
PC
Realizarea experimentală, selectivă a
ghidajului audio în limba română, pentru
8.
2
anumite exponate din expoziția de bază, cu
Muzeul de Ştiinţele Naturii
021
accesare direct de pe smartphone-ul vizitatorului
(cu audiție în căști) -I2
9.
Exponatul lunii
Muzeul de Ştiinţele Naturii
021
16.
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2

10.

Valoarea cărții

11.

Exponatul lunii

12.

Evenimentul astronomic al lunii

1.

„Luna: O călătorie în timp”

021
2
021
2
021
13. Expoziţii temporare

3.

Trofee de vânătoare ediţia a - X - a

4.

Lumea Ciupercilor ediţia a - XV - a

5.

Sunet și culoare în lumea păsărilor –
fotoexpoziţie
Personalități băcăuane – CĂTĂLINPETRE RANG
„In memoriam Constantin Măzăreanu
(1941-2005)”
Realizare machetă Choerolophodon
anatolicus
Dimorphodon macronyx – reconstituire
–I-

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lucrări grafice cu tematică

Observatorul Astronomic
„Victor Anestin”
Observatorul Astronomic
„Victor Anestin”

1

Muzeul de Ştiinţele Naturii

5.12.
0
1.10.

Muzeul de Ştiinţele Naturii –
sala de conferinţe – on line

0
6-10.10.
2
4.11.

Muzeul de Ştiinţele Naturii

2

Muzeul de Științele Naturii

0

Muzeul de Științele Naturii

1

Muzeul de Științele Naturii

2

Muzeul de Științele Naturii

2

Muzeul de Științele Naturii

2

Muzeul de Științele Naturii

1.06.
4.09.
0.12.
021
021

Recondiționare peșteră

Vivariu

2
6.10.

2. Din anul 1958 alături de comunitatea
băcăuană – istoricul CMSN „Ion Borcea” - I -

Muzeul de Științele Naturii

021

Vivariu

2
021 Muzeul de Științele Naturii
2022
14. Expoziţii itinerante
Strategii de supravieţuire în lumea
0
Muzeul Cinegetic al Carpaţilor
1.
insectelor
4.06.
Răsăriteni Posada
2
Muzeul Cinegetic al Carpaţilor
2.
Trofee de vânătoare
9.10.
Răsăriteni Posada
2
Instituţii similare sau Unităţi
3.
Viciile – tentaţii înşelătoare
021
şcolare din judeţul Bacău
2
Instituţii similare sau Unităţi
4.
Cinci simţuri – un univers!
021
şcolare din judeţul Bacău
2
EXPOZIȚIA DE TARANTULE VII, “The
5.
Vivariu
Taranterra Project”
3.09.
0
Superorganismul – viața complexă a
Muzeul de Științele Naturii
6.
termitelor”
Piatra Neamț
6.08.
1
Rarități floristice și faunistice din ținutul
7.
Muzeul de Științele Naturii
Neamțului
2.06.
2
Amfibieni şi reptile - cunoaştere şi
Unităţi şcolare din judeţul
8.
protecţie
Bacău
021
2
9.
Fascinanta lume a scoicilor
Instituţii similare din ţară
021
2
Unități școlare din județul
10.
Universul invizibil
021
Bacău/Observatorul Astronomic
2
Unități școlare din județul
11.
Noutăți în astronomie
021
Bacău/Observatorul Astronomic
III. PEDAGOGIE MUZEALĂ, EDUCAŢIE MUZEALĂ
12.

Resursa din deșeuri - I -
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a. Proiecte cultural-educaţionale
1
Căsuţa păsărelelor
Vivariu
1.
0.12.
1
Apicultura – meseria de apicultor
Vivariu
2.
0.06.
2
Școala de vară pentru adulți „Să
Observatorul Astronomic
9.063.
învățăm cerul” – ediția a III a
„Victor Anestin”
01.07.
3
Observatorul Astronomic
4. Clubul de astronomie „ Matei Alexescu”
1.07.
„Victor Anestin”
Opere culturale și științifice despre Ion
3
Casa Memorială „Ion
5.
Borcea
0.12.
Borcea” Racova
0
Vivariu, Muzeul de Ştiinţele
Ziua internaţională a animalelor
6.
8.10.
Naturii
Cunoaşterea mediului Proiecte
2
Unități școlare din județul Bacău
7.
educaționale
021
Unităţi şcolare din judeţul
2
Bacău,
8.
Creativ din mirodenii - workshop
Liceul Teoretic „Ion Borcea”
8.06
Buhuşi
2
Pădurea - ecosistem complex 9.
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
workshop
4.06.
2
Din lumea viețuitoarelor preistorice 10.
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
workshop
021
0
11.
Deşerturile lumii - workshop
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
6.12.
Mediul on-line (platforme
1
12. „Aniversarea Păsărilor și Arborilor”
educaționale) elevi și cadre didactice de
0.05.
la Școala Gimnazială Cleja, jud. Bacău
Muzeul de Ştiinţele Naturii,
2
13. „Plantele medicinale și importanța lor”
elevi și cadre didactice de la Școala
8.05.
Postliceală FEG Bacău
Hotelul insectelor – un instrument util
3
pentru educarea şi conştientizarea publicului
14.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
larg cu privire la importanţa insectelor
0.12.
polenizatoare pentru om şi pentru natură -I2
Activităţile muzeale metode
Unităţi şcolare din judeţul
15.
complementare educaţiei şcolare
021
Bacău
Activităţile muzeale – din culisele
2
Unităţi şcolare din judeţul
muzeului
16. de ştiinţele naturii – colocvii ocazionate
021
Bacău
de evenimente naţionale
2
17.
Oameni de știință din România
Muzeul de Științele Naturii
021
2
Muzeul de Științele Naturii,
18. Lumea insectelor – activităţi educative
021
unități de învățământ partenere
Viața secretă a plantelor – activităţi
Muzeul de Ştiinţele Naturii,
0
educative activitatea - Din tainele plantelor
cu elevi și cadre didactice de la
8.06.,
19.
medicinale,
Palatul Copiilor Bacău, Școala
01.10.
– Structuri histo-anatomice în lumea
Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău și
vegetală
Colegiul „N.V.Karpen” Bacău
2
Observatorul Astronomic
20.
Observații astronomice 2021
021
„Victor Anestin”
Observatorul
Astronomic
2
21.
Proiecte educaționale 2021
„Victor Anestin” / Unități școlare din
021
județul Bacău
IV. PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA CULTURII, A DOMENIULUI
ŞTIINŢELOR NATURII DIN JUDEŢUL BACĂU
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a. Manifestări complexe – simpozioane, mese rotunde, colocvii, lansări de carte,
târguri, etc.
1
1.
„Ziua Culturii Naţionale”
Muzeul de Ştiinţele Naturii
5.01.
1
2. Ziua Internaţională a muzeelor 2021
Muzeul de Ştiinţele Naturii
8.05.
14 mai - Ziua Complexului Muzeal de
1
3.
Muzeul de Științele Naturii
Științele Naturii ”Ion Borcea” Bacău
4.05.
Muzeul de Ştiinţele Naturii,
1
4. Noaptea Europeană a muzeelor 2021
Observatorul Astronomic
2.06.
„Victor Anestin”
5 ani de la redeschiderea oficială a
4
Observatorul Astronomic
5.
Observatorului Astronomic “Victor Anestin”
.06.
„Victor Anestin”
Întâlnirea specialiștilor în planetarii din
1
S-E Europei care utilizează sistemul de
Observatorul Astronomic
4,
6.
proiecție „Sky Explorerˮ - ediția a II a „Victor Anestin”
15.10.
workshop
Zilele Europene ale Patrimoniului
1
Muzeul de Ştiinţele Naturii –
7. „Patrimoniul muzeal –sursă de educație
6.11.
on line (platforme educaţionale).
non-formală”
„Biologia și dezvoltarea durabilă” ediția
2
8.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
a XIX a – ONLINE
.12.
2
Subunitățile Complexului
9.
Festivalul științelor – ediția a-V-a
2Muzeal
24.06.
27
-29.07.
10. Școala de vară a micului naturalist
Muzeul de Ştiinţele Naturii
03
-05.08.
Digitizarea și catalogarea analitică a
publicațiilor elaborate de Complexul Muzeal de
Științele Naturii “Ion Borcea” Bacău și
20
11.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
expunerea acestora online în parteneriat cu 21
Institutul Național al Patrimoniului (INP),
Ministerul Culturii
b. Proiecte de Marketing cultural
Proiect pentru pagină web pentru
accesarea
1.
online a revistei ştiinţifice „Studii şi
comunicări” - abonament
Indexarea publicației Studii și
2.
comunicări în baze de date internaționale
Administrarea, updatarea, upgradarea,
promovarea și monitorizarea site-urilor
instituției, a colecției de articole științifice
3.
publicate în edițiile volumului de Studii și
Comunicări, editat de Editura „Ion Borcea” a
instituției noastre.
Administrarea, updatarea, upgradarea,
promovarea
și monitorizarea site-ului
4.
Observatorului Astronomic
5.

Muzeul în mediul virtual

2
021
2

Muzeul de Științele Naturii

2

Muzeul de Științele Naturii

2

Observatorul Astronomic
„Victor Anestin”

2

Subunitățile Complexului
Muzeal

0

Subunitățile Complexului
Muzeal

2

Subunitățile Complexului
Muzeal

021

021

021
021

Utilizarea tehnologiilor în identificarea
de către publicul vizitator a obiectivelor culturale
6.
administrate de CMSN „Ion Borcea” – tururi 3D
de vizitare
7. Categorii de beneficiari, categorii de
public
V.
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a. Proiecte cultural - editoriale
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
2
Subunitățile Complexului
„Ion
1. Borcea” Bacău – UN UNIVERS AL
0.12.
Muzeal
CUNOAŞTERII
2
2. Exponatul lunii (anul 2020) – broșură
Muzeul de Științele Naturii
0.12.
2
3. Monumente ale naturii din judeţul Bacău
Muzeul de Științele Naturii
0.12.
2
"Studii şi Comunicări", ediţia 2021
4.
Muzeul de Științele Naturii
0.12.
5.
Pliant „Istoricul Observatorului
2
Observatorul Astronomic
Astronomic Victor Anestinˮ
6.10.
„Victor Anestin”
B. ALTE PROIECTE – administrarea patrimoniului
2
Proiect pentru conservarea patrimoniului
1.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
(colecţii)
021
Proiect privind activităţile de întreţinere
2
a patrimoniului
2.
(colecţia de plante vii) a serei
Muzeul de Ştiinţele Naturii
021
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
Întreţinerea patrimoniului, colecţiile de
2
Vivariu
3.
animale vii
021
Organizarea, dezvoltarea şi
2
Vivariu, Muzeu
4.
conservarea stupinei
021
Organizare, dezvoltare şi conservare a
colecţiilor de cărţi din cadrul bibliotecii de
2
5.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
specialitate a Complexului Muzeal de Ştiinţele
021
Naturii „Ion Borcea” Bacău

2. Proiecte rezultate din colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care
se adresează aceleiaşi comunităţi
Dacă în anul 2020, instituţia a fost parte în 24 proiecte în colaborare cu: Inspectoratul
Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic, instituţii partenere inițiatoare sau intermediare în
concretizarea proiectelor cultual educaţionale - educaţionale desfăşurate în unităţi şcolare ale
judeţului, în anul 2021, instituţia a fost parte în 52 proiecte în colaborare cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău şi unităţi şcolare din judeţ, care se regăsesc
în tabelul de mai jos.
N
r.
crt.

INSTITUȚIA

DENUMIREA PROIECTULUI

PERIOAD
A DE
DESFĂȘURARE

Protocol de colaborare
activități/vizitare

ianuarie –
decembrie 2021

Școala Gimnazială
„Mihail
1. Sadoveanu” Bacău
Grădinița „Crai Nou” Bacău
Școala Gimnazială
2.
„Mihai Drăgan” Bacău

Școala Gimnazială
3.
„Mihai Drăgan” Bacău

Școala Gimnazială
4.
„Mihai Drăgan” Bacău

Acord de parteneriat
activități/vizitare – in cadrul
programului Școala Altfel „Să știi mai
multe, să fii mai bun!”
Proiect școlar de educație
ecologică
„Un mediu curat, o viață
sănătoasă!” – Iubim plantele și animalele
Protocol de colaborare – vizitare/
activități
Proiect cultural educațional –
online „Refugii verzi din orașul Bacău”
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An școlar
2020-2021

februarie –
iunie 2021
9 februarie
2021
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Liceul Teoretic „Ion
5.
Borcea” Buhuși,Bacău
Școala Română 6.
Americană din Bacău
Inspectoratul Școlar
Județean Bihor - Liceul de Arte
Oradea
7. – CMSN -subunitatea
Observatorul Astronomic „Victor
Anestin”
Colegiul Național„Vasile
8.
Alecsandri” Bacău

9. Palatul Copiilor Bacău

10. Palatul Copiilor Bacău
Universitatea „Vasile
Alecsandri”
Bacău – Facultatea
11.
de Științe
Școala Gimnazială Cleja
12.
Bacău
Școala Gimnazială
13.
„Mihai Drăgan” Bacău

14.

Școala Postliceală FEG
Bacău

Școala Gimnazială
15.
„Alexandru Ioan Cuza Bacău”
Colegiul Naţional de Artă
„George
16. Apostu” Grădinița cu PP
Nr.12 „Step by Step” Bacău
Școala Gimnazială
17.
„Constantin Platon” Bacău
18. Palatul Copiilor Bacău
Școala Gimnazială nr.10
19.
Bacău

Protocol de colaborare
vizitare/ activități
Acord de parteneriat –
vizitare/activități

februarie –
iunie 2021
An școlar
2020-2021

Acord de parteneriat „Universul în
Nuanțe și Culori”Proiect educativ – „Structura
Sistemului Solar” - on-line

22-26
martie 2021
25 martie
2021

Protocol de colaborare – Proiect
educațional - „Introducere în
astrofotografie”
Protocol de colaborare – Proiect
de parteneriat strategic Erasmus+Acțiune
cheie 2 intitulat “We Can not Change
The Whole World, but We Can at Least
Make The Change”
Protocol de colaborare – Proiect
Erasmus – tema „Apa în Univers”
Protocol de colaborare - Scopul
protocolului - organizare și desfășurare
activități pentru furnizarea de informații și
orientarea viitorilor absolvenți.
Protocol de colaborare – Proiect
Cultural Educațional „10 Mai – Ziua
Păsărilor și Arborilor”
Protocol de colaborare – Proiect
Cultural Educațional „10 Mai – Ziua
Păsărilor și Arborilor”
Protocol de colaborare - Proiect
Cultural Educațional – „Plantele
medicinale și importanța lor”
(workshop)
Proiect Educațional Local Domeniul Educație Ecologică „5 iunie –
Ziua Mediului”
Protocol de colaborare
activităţi/vizitare/prezentări
multimedia/muzeu/școala
Protocol de colaborare – Proiect
Cultural Educațional „Pădurea –
ecosistem complex” (Workshop)
Protocol de colaborare – Proiect
Cultural Educațional „Viața secretă a
plantelor”
Acord de parteneriat – Proiect
educațional „O școală prietenoasă și în
vacanță”

martie mai 2021

01 aprilie
– 31 august 2021
aprilie
2021
aprilie –
mai 2021
aprilie –
mai 2021
mai -iunie
2021
28 mai
2021
1 – 5 iunie
2021
iunie 2019
– iunie 2021

iunie 2021
iunie –
iulie 2021
iulie –
decembrie 2021

Școala Gimnazială ”Ion
Creangă”Bacău;
Liceul
20.
Teoretic ”Ion Borcea ”Buhuși

Proiect educațional - Clubul de
astronomie ”Matei Alexecu”

iulie –
decembrie 2021

21.Asociația Sine Qua Non

Acord de parteneriat – Proiect
cultural: - „Porți deschise către
civilizații. Tomis – Constanța MMXXI”

26 – 29
august 2021
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Colegiul N.V.Karpen
22.
Bacău
Școala cu cls. I-VIII ”Al.
Piru”
Mărgineni,
subunitatea
23.
„Școala Gimnazială Luncani”
Școala Gimnazială
24.
„Mihai Drăgan” Bacău
25.

Școala Gimnazială
27.
„Mihai Drăgan” Bacău
Școala Gimnazială
28.
„Alexandru cel Bun” Bacău
29.

Colegiul N.V.Karpen
Bacău

30.

Colegiul Economic ”Ion
Ghica” Bacău

Școala
Gimnazială
”Alexandru cel Bun”
31.
Bacău
Colegiul „N.V.Karpen” 32.
Grădinița cu Program prelungit
Bambi

34.

Protocol de colaborare – Proiect
Educațional – activități la școală/
prezentări multimedia – „Stația Spațială
Internațională” ;
itinerare expoziție „Universul invizibil”
Protocol de colaborare – activitate
în cadrul evenimentului – NOAPTEA
CERCETĂTORILOR EUROPENI
Protocol de colaborare –
activități/vizitare

Colegiul N.V.Karpen
Bacău

Școala cu cls. I-VIII ”Al.
26.
Piru” Mărgineni

33.

Protocol de colaborare –
workshop –„Trofee de vânătoare”

Colegiul „N.V.Karpen”
Bacău

Colegiul „N.V.Karpen”
Bacău

Colegiul „N.V.Karpen”
35.
Bacău

Protocol de colaborare – Proiect
Educațional – activități la școală/
prezentări multimedia „Planetele”;
itinerare expoziție – „Noutăți în
astronomie”
Proiect Educațional –
PATRIMONIUL MUZEAL – SURSĂ DE
EDUCAȚIE NON -FORMALĂ(workshop)
Proiect Educațional – Clubul de
astronomie „Matei Alexescu”
Protocol de colaborare – Proiect
Cultural Educațional „Viața secretă a
plantelor ” (workshop)
Protocol de colaborare - activitate
extrașcolară interdisciplinară „Cititorii cei
de zodii.” Sub constelația Generației Z
Protocol de colaborare – Proiect
Educațional - Călătorie în Spațiul
Cosmic
Proiect educațional „Sistemul
Solar”
Protocol de colaborareCalendar activitățiZiua Internațională a
Animalelor
Ziua Mondială a Alimentației
Protocol de colaborare – Proiect
Educațional – activități la școală/
prezentări multimedia „Sistemul Solar”;
itinerare expoziție – „Noutăți în
astronomie”- prezentări multimedia pe
teme de astronomie și astronautică
Protocol de colaborare – Proiect
Educațional – Juniorii Karpen – învață
despre toate - activitate extracurriculară
– Zbor spre Univers

19

septembri
e – octombrie
2021

23 – 30
septembrie 2021

24
septembrie 2021
Septembri
e – octombrie
2021
28
septembrie – 5
octombrie 2021

septembri
e/octombrie 2021
1
octombrie 2021-15
iulie 2022
1
octombrie 2021
Septembri
e 2021- mai 2022
6
octombrie 2021 - 7
aprilie 2022
8
octombrie – 12
aprilie 2022
An școlar
2021-2022
7
octombrie 2021
13
octombrie 2021

19 – 26
octombrie 2021

octombrie
2021
iunie 2022

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2021

Școala Gimnazială
„Scarlat
36. Longhin” Dofteana,
Bacău

Colegiul
Național ”Gheorghe Vrânceanu”
37.
Bacău
Școala Gimnazială
38.
„Mihail Sadoveanu” Bacău
Școala Gimnazială
39.
„Alexandru Ioan Cuza” Bacău
Direcția de Asistență
40.
Socială a Municipiului Bacău
Școala „Mihail
Sadoveanu
Școala Gimnazială
„Gârla
42.- Anei”, structură a Școlii
Gimnaziale Ungureni - Bacău
Școala Gimnazială
43.
„Alexandru Ioan Cuza” Bacău
Școala Gimnazială
44.
„Alexandru Ioan Cuza” Bacău
41.

Liceul Tehnologic
45.
„Grigore Antipa” Bacău

46.

Colegiul Economic „Ion
Ghica” Bacău

Colegiul Național
Pedagogic
„Ștefan cel Mare”
47.
Bacău
Școala Gimnazială
„Grigore
Tăbăcaru”,
48.
Hemeiuși ,Bacău
Școala Gimnazială
„Nicolae
Apostol”,
Ruginoasa 49.
Neamț
Colegiul Național
50.
„Costache Negruzzi” Iași

Universitatea „Vasile
51.
Alecsandri” Bacău

Protocol de colaborare – Proiect
cultural – educațional - Să cunoaștem
viețuitoarele marine! activitate cu
prezență în mediul online pe platforma
Google Meet - cu prilejul evenimentului –
Ziua Internațională a Mării Negre Protocol de colaborare – Proiect
Educațional – activități la școală/
prezentări multimedia „Universul”;
itinerare expoziție – „Universul
invizibil”
Proiect educațional „Sistemul
Solar”

31
octombrie –
21
noiembrie 2021

11 -18
noiembrie 2021

Protocol de colaborare – Proiect –
Pădurea prietena noastră

19
noiembrie
24-25
noiembrie 2021
noiembrie
2021noiembrie2022
Noiembrie
2021-2023

Protocol de colaborare, activități
cu tema „Sistemul Solar”

6
decembrie 2021

Protocol de colaborare, activități
cu tema „Sistemul Solar”
Protocol de colaborare - vizitare

Proiect cultural Educațional „Căsuța Păsărelelor”
Proiect cultural Educațional „Cum să amenajăm un acvariu”
Protocol de colaborare - activități
interactive cu elevii în cadrul Proiectului
cultural – educațional - „Lumea
insectelor”
Protocol de colaborare - activități
interactive cu elevii în cadrul Proiectului
cultural – educațional - „Lumea
insectelor”
Protocol de colaborare - Proiect
Educațional - activități la școală/
„Călătorie prin Univers”; prezentări
multimedia;
itinerare expoziție – ”Universul
invizibil”
Proiect de Parteneriat Educativ –
activități/vizitare
Protocol de colaborare – Proiect
Educațional - activitate online - Călătorie
în Spațiul Cosmic
Acord de parteneriat – Proiect
Educațional – Mitologie și astronomie –
interferențe culturale – activitate
organizată online
Acord de colaborare - sub –
proiectul ROSE: Matematică, Informatică
şi Biologie – educaţie şi profesii pentru
viitor. Rămâi Integrat şi Total Motivat
(Mate – Info – Bio - RITM)

20

10
decembrie 2021
10
decembrie
6-10
decembrie 2021
6-12
decembrie 2021

10-17
decembrie 2021

15
decembrie 2021
16
decembrie 2021
decembrie
2021-iunie 2022
16
decembrie 2021
21
noiembrie 2019 –
9
septembrie 2022
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Universitatea „Vasile
52.
Alecsandri” Bacău

Convenţie de colaborare /
parteneriat privind activităţi specifice
programelor de studii de licenţă - Biologie
şi Ecologie şi protecţia mediului şi
programul de master - Valorificarea
resurselor biologice şi protecţia mediului

martie
2018 – martie
2023

În anul de raportare s-au realizat 73 proiecte cultural educaţionale, 52 în
colaborare/parteneriat, la iniţiativa instituţiilor partenere sau a Complexului Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Ion Borcea” la care se adaugă 21 proiecte planificate şi implementate ca parte a planului
cultural minimal.
Fiecare dintre proiectele mai sus amintite s-au desfăşurat în baza a câte unui
protocol/contract de colaborare cu unităţile şcolare, ce cuprind acţiuni de cunoaştere şi
conştientizare a valorilor mediului înconjurător, a importanţei protejării mediului, s-au desfăşurat
acţiuni dedicate evenimentelor din calendarul ecologic vizând evenimentele care s-au putut
desfăşura, dată fiind situaţia sanitară a Planetei, în scopul educării elevilor în spiritul conturării
deprinderilor de conservare şi protejare a naturii.
Participare în calitate de partener (coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant
etc.)
la programe/proiecte europene/internaţionale
Nr.
crt.

Participare în calitate de partener
la programe / proiecte europene /
internaţionale
„Comunicarea ecologică la ora
1. schimbării climatice” – comunicare online participant
„ZIUA PAMANTULUI" - Global
Leaders Summit on Climate - Transmisie în
2.
direct –Washington, ora 14.50 (ora
Romaniei), pe canalul de Youtube și pagina
de Facebook UEB - participant
3.

„Ziua astronomiei”

4.

Ziua internaţională a muzeelor
2021

5.

„Noaptea europeană a muzeelor”,
2021

“DigiTraining, Digital &
Audiovisual Capacity Building for
6. Accessible Heritage” – proiect european,
curs digitizarea patrimoniului –
digitalizarea muzeelor
7.

Noaptea europeană a
cercetătorilor

„Săptămâna mondială a spaţiului
cosmic – Sateliţii ne îmbunătăţesc viaţa”
M.O.R.O.I.
9.
Meteorites Orbits Reconstruction
by Optical Imaging
8.

21

Iniţiator /
Colaboratori
Universitatea
Ecologică din București

US Departament of
State
Asociaţia
Astronomică Carolina de
Nord
Consiliul
Internaţional al Muzeelor
(ICOM), Ministerul Culturii
Ministerul Culturii şi
Comunicării din Franţa,
Consiliului Europei, de
UNESCO şi de Consiliul
Internaţional al Muzeelor
(ICOM):

Comisia Europeană

Comisia Europeană
Fundaţia Comunitară
Bacău
Adunarea generală
ONU
Institutul Naţional de
astronomie al Academiei
Române

Perioada
1.04.

22.04

15.05. şi
09.10.
18.05

12.06.

13.0730.08.

24.09.
4-10.10.
2021

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2021
„Zilele europene ale
patrimoniului” 2021
Proiect POCU 121221: Inserția
11.pe piața muncii - vectorul învățământului
terțiar.
10.

Consiliul Europei,
Ministerul Culturii

16.11.

Universitatea Vasile
Alecsandri din Bacău

Noiembrie
2020 – ianuarie
2021

Participare în calitate de partener (coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant
etc.) la programe/proiecte naţionale
Nr.

Iniţiator /
Colaboratori
Ministerul
Culturii
Ministerul
Învăţământului

Proiectul

crt.
1.
2.

Ziua Culturii
Naţionale
„Şcoala altfel”

Digitizarea și
catalogarea analitică a
publicațiilor elaborate de
Complexul Muzeal de
Științele Naturii “Ion Borcea”
3.
Bacău și expunerea acestora
online în parteneriat cu
Institutul Național al
Patrimoniului (INP), Ministerul
Culturii

Institutul
Național al
Patrimoniului (INP) Secția Biblioteci
Digitale

Perioada
15.01.
02.

20212022

Produsele culturale principale ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea”
Bacău sunt expoziţiile.
Din acest motiv am considerat necesară enumerarea proiectelor expoziţionale
implementate şi a numărului de proiecte pe categorii.
Anul 2021 a fost un relativ bun, având în vedere contextul sanitar existent determinând
scăderea drastică a numărului de produse culturale care au fost permise de autorităţi pentru
publicul larg. Continuând activitatea sub genericul „Deschişi permanent pentru cunoaştere”,
activitatea instituţiei s-a dezvoltat în mediul virtual, dar şi în ceea ce priveşte cercetarea
patrimoniului, a colecţiilor existente. Expoziţiile au fost deschise spre vizitare, adăugându-se o
serie de restricţii, care au determinat o schimbare a comportamentului vizitatorilor. Dacă înainte
de anul 2020 se constata o prezenţă în număr mai mare a vizitatorilor în grup, în această perioadă
s-au îndreptat spre expoziţiile noastre predominant vizitatori individuali.
Respectând categoriile din cadrul proiectului cultural minimal, proiectele realizate
în anul 2021 sunt:
A. Activităţi culturale - 162 proiecte:
I. Cercetarea ştiinţifică - proiecte cultural-ştiinţifice - 34 proiecte, din care: 18 proiecte
vizând cercetarea patrimoniului natural şi 16 proiecte care îndeplinesc cercetarea patrimoniului
muzeal - Administrarea, evidenţa, conservarea şi clasarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;
II. Valorificarea patrimoniului muzeal - 32 proiecte cultural expoziţionale distribuite pe
categorii astfel:
• 12 proiecte ce vizează expoziţii permanente şi îmbunătăţiri aduse acestora:
- Sera – Ecosistemul de deşert – Oaza
- Grădina Senzorială a Muzeului de Ştiinţele Naturii
- O lume dispărută
- Aplicaţii interactive educative tematice „Testarea percepției cromatice” și „Descoperă
cuvântul”, pentru touchscreen, la rezoluție UHD
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- Realizarea a două aplicații tip rebus, cu temele „Mirodenii“ și „Ocrotirea Naturii“, pentru
situl instituției muzeale, accesibile din browser / PC
- Realizarea experimentală, selectivă a ghidajului audio în limba română, pentru
anumite exponate din expoziția de bază, cu accesare direct de pe smartphone-ul vizitatorului
(cu audiție în căști) -I- Ghidaj audio pentru expoziţiile Muzeului de Ştiinţele Naturii -I- Atinge şi descoperă - Istoricul Muzeului de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Bacău”
- „Exponatul lunii” – 12 exponate lunare la Muzeul de Ştiinţele Naturii,
- „Exponatul lunii” – 12 exponate lunare la Vivariu;
- „Evenimentul astronomic al lunii” - 12 evenimente astronomice ale lunii la Observatorul
astronomic
- Valoarea cărții -12 miniexpoziţii lunare de carte, la Muzeul de Ştiinţele Naturii;
• realizate 9 proiecte ce vizează expoziţii temporare:
- „Luna: O călătorie în timp”
- Trofee de vânătoare ediţia a-X-a
- Lumea Ciupercilor ediţia a - XV - a
- Sunet și culoare în lumea păsărilor – fotoexpoziţie
- Personalități băcăuane – Cătălin - Petre Rang
- „In memoriam Constantin Măzăreanu (1941-2005)”
- Realizare machetă Choerolophodon anatolicus
• iniţiate 3 proiecte ce vizează expoziţii temporare:
- Dimorphodon macronyx – reconstituire – I –
- Din anul 1958 alături de comunitatea băcăuană – istoricul CMSN „Ion Borcea” - I –
- Resursa din deșeuri - I –
• derulate 2 proiecte ce vizează îmbunătăţiri aduse expoziţiilor temporare:
- Lucrări grafice cu tematică
- Recondiționare peșteră
• 11 proiecte ce vizează expoziţii itinerante:
- „Strategii de supravieţuire în lumea insectelor
- Trofee de vânătoare
- Viciile – tentaţii înşelătoare
- Cinci simţuri – un univers!
- Superorganismul – viața complexă a termitelor”
- Rarități floristice și faunistice din ținutul Neamțului
- Expoziția de Tarantule Vii, “The Taranterra Project”
- Amfibieni şi reptile - cunoaştere şi protecţie
- Fascinanta lume a scoicilor
- Universul invizibil
- Noutăți în astronomie
III. Pedagogie muzeală, educaţie muzeală - 73 Proiecte cultural-educaţionale;
IV. Promovarea şi dezvoltarea culturii, a domeniului ştiinţelor naturii din judeţul
Bacău - 18 proiecte pe categorii astfel:
• 11 proiecte - Manifestări complexe – simpozioane, mese rotunde, colocvii, lansări de
carte, târguri, etc. şi 7 proiecte de Marketing cultural;
V. Tipărituri - 5 proiecte cultural – editoriale.
B. Alte proiecte – 5 proiecte care vizează administrarea patrimoniului.
La acestea se adaugă 14 proiecte: - 11 proiecte - participare în calitate de partener
(coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale;
şi 3 proiecte - participare în calitate de partener (coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant
etc.) la programe/proiecte naţionale.
Pe parcursul perioadei de raportare (anul 2021), s-au derulat 181 proiecte (109 dintre
acestea, parte a planului cultural minimal). De evidenţiat sunt:
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- expoziţia temporară – „Luna – o călătorie în timp”;
- ediţia a-XIX-a a simpozionului ştiinţific „Biologia şi dezvoltarea durabilă”
desfăşurată online;
- 5 ani de la redeschiderea oficială a Observatorului Astronomic “Victor
Anestin”;
- - ediţia a-II-a a Întâlnirii specialiștilor în planetarii din S-E Europei care
utilizează sistemul de proiecție „Sky Explorerˮ;
- Festivalul Științelor ediţia a-V-a;
- Şcoala de vară pentru adulţi ediţia a-III-a;
Proiecte în curs de implementare:
- Proiectele cultural expoziționale:
- Exponatul Lunii la Muzeul de ştiinţele naturii şi la Vivariu
- Valoarea cărţii la Muzeul de ştiinţele naturii
- Evenimentul astronomic al lunii la Observatorul Astronomic
- Ziua culturii Naţionale
VIII. Proiecte în elaborare
Sunt în elaborare proiectele anului 2021, care vor fi stabilite ca fiind parte a planului cultural
minimal al instituţiei, în urma aprobării bugetului pentru anul 2021.
De asemenea se desfășoară alte proiecte cum sunt:
- Oameni de știință din România;
- Personalități băcăuane;
- Proiect pentru conservarea patrimoniului (colecţii);
- Proiect privind activităţile de întreţinere a serei Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii;
- Proiect privind activităţile de întreţinere şi dezvoltare a Grădinii Senzoriale a
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii;
- Întreținerea patrimoniului, colecţiilor de animale vii;
- Întreţinerea şi valorificarea patrimoniului - Casa Memorială „I. Borcea” Racova;
- Organizarea, dezvoltarea şi conservarea stupinei.
IX. Comunicare instituţională – evenimente, relaţii cu presa
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, în relaţiile externe ale instituţiei
a fost reprezentat de manager, în relaţiile cu mass-media – de manager, sau de
persoana/persoanele desemnate de acesta pentru anumite evenimente.
Relaţiile instituţiei, interne şi internaţionale, au fost filtrate şi avizate prin Consiliul de
administraţie organ de conducere colectiv care are întotdeauna ultima decizie.
Misiunea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău este de a conserva,
cerceta, restaura şi valorifica bunurile imobile şi bunurile mobile aflate în administrarea sa, prin
comunicarea şi expunerea acestora, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale
şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.
Iniţiază, organizează şi desfăşoară proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu
autorităţi şi instituţii publice sau cu alte instituţii de profil.
La acest moment strategia este cuprinzătoare, vizând o serie de elemente corelante cu
referire la produsele culturale ale instituției (sunt multiple și variate, oferta fiind perfectibilă
adaptată anual la specific).
Un prim pas în îndeplinirea misiunii vizează îmbunătăţirea organizării evidenţei
patrimoniului cultural deţinut în administrare în conformitate cu prevederile legale existente.
De cele mai multe ori patrimoniul muzeelor este păstrat în depozite, fără a ajunge în atenţia
publicului larg, fiind de cele mai multe ori la dispoziţia specialiştilor. În această direcţie, avem în
vedere punerea în valoare a patrimoniului muzeal existent prin organizarea de expoziţii
24
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permanente, temporare, itinerante, proiecte cultural-educaţionale. Patrimoniul Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, este insuficient expus, lucru determinat de
existenţa unor spaţii expoziţionale reduse ca suprafaţă. De asemenea, în cadrul planului cultural
minimal anual, sunt prevăzute proiecte cultural-ştiinţifice, care să permită îmbogăţirea dar şi
cercetarea ştiinţifică a patrimoniului existent;
În exercitarea actului managerial, avem în vedere cercetarea şi documentarea în vederea
îmbogăţirii patrimoniului muzeal prin forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal,
constituirea colecţiei proprii ca rezultat al cercetării şi achiziţii, donaţii etc. Pentru concretizarea
obiectivelor enumerate anterior trebuie respectate normele de conservare a bunurilor culturale
din patrimoniul muzeal.
Expoziţiile existente justifică necesitatea continuării informatizării activităţilor din muzeu,
în conformitate cu standardele mondiale de profil, prin includerea în expoziţii a celor mai noi
principii de expunere din muzeografie.
Ţinând cont de faptul că produsul cultural are o natură specială, mecanismele de receptare
a acestuia sunt de natură ştiinţifică, estetică, fiind vorba de un consum generat, nu unul obişnuit,
pentru a realiza aceste lucruri este nevoie de o strategie solidă de marketing, de un program bine
structurat, care să cuprindă şi să coreleze toate produsele şi serviciile culturale ale instituţiei
(expoziţii, ghidaj, programe cultural-educative, workshop-uri, prezentări multimedia, documentare
ştiinţifică, mese rotunde, conferinţe, simpozioane ştiinţifice, etc. precum şi produsele terţilor
existente în vânzare în shop-urile instituţiei.
Cum veniturile rezultate nu acoperă de cele mai multe ori costurile de producţie a serviciilor
culturale, este cu atât mai greu de înglobat într-o strategie obişnuită de marketing a serviciilor a
căror influenţă asupra grupului ţintă este greu de cuantificat, fiind necesare pentru aceasta
intervale de timp lungi şi studii bine structurate.
Programul de marketing cultural vizează transmiterea eficientă a mesajului specific
instituţiei, desfăşurarea activităţii în cele mai bune condiţii, având în vedere resursele instituţiei
dar şi preferinţele publicului. Produsele şi serviciile culturale oferite publicului sunt în directă
relaţie cu patrimoniul deţinut de instituţie. Succesul acestora şi implicit atingerea obiectivelor
propuse depind de gradul de atractivitate al acestora. Acestea sunt accesibile publicului la sediul
instituţiei dar şi la sediul partenerilor.
Oferta culturală este modernă, fiind orientată direct spre categoriile de public vizate
(grupurile ţintă). Pe lângă modalităţile clasice de a face cunoscute activităţile se utilizează
campanii de publicitate în mass media şi social media. Oferta culturală cuprinde şi o serie de
servicii, altele decât cele ce fac referire la activitatea de bază. În anul 2021 s-au emis către mass
media un număr de 29 de comunicate de presă.
Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia
Imaginea instituţiei este permanent promovată şi îmbunătăţită. Instituţia este prezentă în
publicaţiile locale, ziare, reviste online, precum şi în cadrul emisiunilor de radio şi TV informative
şi de profil regionale sau locale, în mediul virtual atât prin intermediul site-ului propriu, cât şi pe
site-uri ce prezintă obiective turistice din Bacău, dar şi la sediul propriu prin afişe, bennere, etc.
Orientarea activităţilor spre mediul virtual a continuat şi în 2021, dată fiind importanţa
prezenţei în număr cât mai mare a activităţilor în mediul virtual. Am postat informaţii interesante,
articole, materiale video create de specialiştii muzeului, cu subiecte ştiinţifice, sau care
popularizează expoziţiile, workshop-urile, sau alte produse culturale dedicate publicului. Instituţia
îşi popularizează activităţile şi prin intermediul cele 3 site-uri, ale Observatorului Astronomic şi
Revistei Ştiinţifice „Studii şi comunicări”, paginile de Facebook ale Observatorului Astronomic,
Muzeului de Ştiinţele Naturii şi Complexului muzeal şi a canalului de Youtube.
Vizibilitatea instituţiei a fost crescută şi prin îmbogăţirea materialelor publicitare. Activitatea
de marketing cultural a fost intensă, iar răspunsul utilizatorilor din online s-a concretizat astfel:
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În anul 2021 site-ul instituţiei a fost accesat de 23.269 vizitatori unici, evidențiați lunar. În
același an site-ul „Studii și Comunicări“ a fost accesat de 31.539 din toate colţurile lumii. Site-ul
Observatorului astronomic a fost accesat de 11.511 vizitatori.
Rezultă astfel un număr de 66.319 beneficiari unici ai materialelor online ale instituţiei, la
care se adaugă:
• 6274 persoane care apreciază Pagina de socializare a Observatorului Astronomic și
6468 persoane care urmăresc aceeaşi pagină, iar impactul acesteia a fost de 99,788;
• 1428 persoane care apreciază pagina instituției și 1489 persoane care urmăresc aceeaşi
pagină iar impactul acesteia a fost de de-a lungul anului asupra a 70.289 utilizatori;
• 657 persoane care apreciază pagina nou deschisă a Muzeului de Ştiinţele Naturii Bacău
și 667 persoane care urmăresc aceeaşi pagină;
Canalul de Youtube al instituţiei lansat pe data de 01.04.2020, cuprinde 96 de materiale
audio-video originale (create de specialiştii instituţiei şi colaboratori), care au înregistrat 17.590
vizionări.
Răspunsul comunităţii la proiectele implementate de instituţie, s-a concretizat în anul 2021
astfel:
• numărul total de beneficiari înregistrat în perioada de raportare este de 27.308
beneficiari.
• numărul materialelor publicitare achiziţionate contra cost de publicul larg a fost de (3929
buc.), (pliante, vederi, flyere, 1195 buc. și suveniruri - 2734 buc.), reprezentând 172,02% raportat
la numărul de materiale publicitare vândute în anul anterior de raportare (2020 – 2284 buc.);
• se constată creşterea numărului ştirilor şi articolelor în mass-media: 164 articole/postări
menționate în cel puțin 544 surse, dar şi a materialelor publicate în mediul virtual.
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2. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău iniţiază
şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii
tradiţionale, 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 2021 activitaţile C.J.C.P.C.T. Bacău s-au desfăşurat pe două mari capitole:
• Manifestări cultural artistice tradiţionale: Festivalul Judeţean de Folclor- ediţia a XXVIIa, Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale - ediţia a XIII-a , Salonul Naţional al Artei Naive ediţia a XXVII-a, Conexiuni Culturale, „Nedeea de la Pădurăreni” (Solonţ), ”Nedeea de la Arini”
(Găiceana), Ziua Internațională a IEI;
• Activităţi conform scopului şi obiectului de activitate (teme de cercetare şi realizarea de
documente fotografice şi filmate).
Management organizaţional
În anul 2021, funcţionarea instituţiei a fost asigurată printr-un număr de 13 ½ posturi,
din care:
• funcţii de conducere: 1 (manager);
• funcţii de execuţie: 12 ½ posturi, din care:
• 8 posturi la Biroul conservare şi promovare a culturii tradiţionale;
• 4 ½ posturi la Compartimentul contabilitate şi deservire generală;
Principalele măsuri de reglementare internă au fost:
• actualizarea fişelor postului pentru personalul care a cunoscut schimbări şi
completări de atribuţii;
• completarea fişelor de SSM şi PSI conform tematicii periodice de instruire;
• verificarea cunoştinţelor din cadrul instruirii periodice;
• urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a
planului de evacuare;
• s-au emis dispoziţii interne privind continuarea implementării sistemului intern de
control managerial, conform legislaţiei în vigoare.
Management financiar
Situația economico-financiară a instituției în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Indicatori

Planificat în perioada
01.01.2021 –31.12.2021

I.Numărul de personal contractual conform
statului de funcţii aprobat, din care:
- Personal de conducere
- Personal de specialitate

13 ½
2
9½
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- Personal tehnic
II. Cheltuieli totale, din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli de intreţinere
- cheltuieli programe culturale
- cheltuieli pentru reparaţii capitale
- cheltuieli de capital
III. Venituri totale, din care:
- subvenţii

2
765.000
700.000
65.000
-

2
759.801,29
695.070
64.731.29
-

765.000

759.801,29

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de
performanţă ale instituţiei din urmatorul tabel:
Nr.
crt.

Indicatori de performanță

(0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Perioada evaluată
01.01.2021-31.12.2021

(1)
Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri-cheltuieli de
capital)/nr. de beneficiari
Fonduri nerambursabile atrase (lei)
Număr de activitaţi educationale
Număr de apariţii media (fără communicate de presă)
Număr de beneficiari neplătitori
Număr de beneficiari plătitori
Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/Frecvenţă medie
zilnică
Număr de proiecte/acţiuni culturale
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activităti

(2)
94,98

8000
-

Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

0

1

2

I.

Total cheltuieli SF+SD

Plan
2022
3
809.00

Secțiunea de funcționare
1

TOTAL CHELTUIELI - SF
(10+20+30+50+51+55+57+59+81+85)

1

809.00

1.1

Cheltuieli de personal

10

723.00

1.1.1

Cheltuieli salariale în bani

10.01

691.00

1.1.1.1

Salarii de bază

01.01

632.00

1.1.1.2

Sporuri pentru condiţii de muncă

01.05

0.00

1.1.1.3

Alte sporuri

01.06

0.00

1.1.1.4

Fond pt. posturi ocupate prin cumul

01.10

0.00

1.1.1.5

Fond aferent plăţii cu ora

01.11

0.00

1.1.1.6

Indemnizații plătite pers.din afara unităţii

01.12

6.00

1.1.1.7

Indemnizaţii de delegare
Alocații pentru. transport la/de la locul de
muncă

01.13

0.00

01.15

0.00

1.1.1.8
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1.1.1.9

Indemnizaţie de hrană

01.17

53.00

1.1.1.10

Alte drepturi salariale în bani

01.30

0.00

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3

Cheltuieli salariale în natură
Transportul la și de la locul de muncă
Tichete de masă
Vouchere de vacanță

10.02
02.05
02.01
02.06

16.00
0.00
0.00
16.00

1.1.3

Contribuţii

10.03

16.00

1.1.3.1

Contribuţii de asigurări sociale de stat

03.01

0.00

1.1.3.2

Contribuţii de asigurări de şomaj

03.02

0.00

1.1.3.3

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
Contribuţii de asigurări pentru accidente de
muncă şi boli profesionale
Prime de asigurare de viata platite de
angajator pentru angajati

03.03

0.00

03.04

0.00

03.05

0.00

1.1.3.6

Contribuţii pentru.concedii şi indemnizaţii

03.06

0.00

1.1.3.7

Contribuţii asiguratorie de muncă

03.07

1.2

Bunuri şi servicii

20

16.00
86.00

1.1.3.4
1.1.3.5

1.2.1

Bunuri şi servicii

20.01

72.00

1.2.1.1

Furnituri de birou

01.01

2.00

1.2.1.2

Materiale pentru curăţenie

01.02

1.00

1.2.1.3

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

01.03

2.00

1.2.1.4

Apă, canal şi salubritate

01.04

1.00

1.2.1.5

Carburanţi şi lubrifianţi

01.05

7.00

1.2.1.6

Piese de schimb

01.06

3.00

1.2.1.7

Transport

01.07

0.00

1.2.1.8

01.08

6.00

01.09

26.00

01.30

24.00

1.2.2

Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
Materiale şi prestări serviciicu caracter
funcţional
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi
funcţionare
Reparaţii curente

20.02

0.00

1.2.3

Hrană

20.03

0.00

1.2.3.1

Hrană pentru oameni

03.01

0.00

1.2.1.9
1.2.1.10

1.2.4

Medicamente şi materiale sanitare

20.04

0.00

1.2.4.1

Medicamente

04.01

0.00

1.2.4.2

Materiale sanitare

04.02

0.00

1.2.5

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

6.00

1.2.5.1

Uniforme şi echipamente

05.01

0.00

1.2.5.2

Lenjerie şi accesorii de pat

05.03

0.00

1.2.5.3

Alte obiecte de inventar

05.30

6.00

1.2.6

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

3.00

1.2.6.1

Deplasări interne,detasari,transferari

06.01

3.00

1.2.6.2

Deplasări în străinatate

06.02

0.00

1.2.7

Materiale de laborator

20.09

0.00

1.2.8

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

1.2.9

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

0.00

1.2.10

Consultanţă şi expertiză

20.12

0.00
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1.2.11

Pregătire profesională

20.13

3.00

1.2.12

Protecţia muncii

20.14

1.00

1.2.13

20.19

0.00

20.24

0.00

24.02

0.00

1.2.15

Contribuții ale adm.p.l.la realiz.lucr.-contr.asoc.
Comisioane şi alte costuri aferente
împrumuturilor
Comisioane și alte costuri aferente
impr.interne
Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

20.25

0.00

1.2.16

Alte cheltuieli

20.30

1.00

1.2.16.1

Protocol şi reprezentare

30.02

0.00

1.2.16.2

Prime de asigurare non-viata

30.03

0.00

1.2.16.3

Chirii

30.04

0.00

1.2.16.4

Executarea silită a creanțelor bugetare

30.09

0.00

1.2.16.5

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

30.30

1.00

1.3

Dobânzi

30

0.00

1.3.1

Dobânzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne
directe
Fond de rezervă
Fond de rezervă bugetară la dispoziția
autorităților locale
Transferuri între unități ale administrașiei
publice SF
Transferuri curente

30.01

0.00

01.01

0.00

50

0.00

50.04

0.00

51

0.00

51.01

0.00

01.01

0.00

01.24

0.00

01.46

0.00

1.2.14
1.2.14.1

1.3.1.1
1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

Transferuri către instituţii publice
Transferuri din bugetele consiliilor locale și
județene pentru acordarea unor ajutoare catre
unitatile administrativ-teritoriale în situații de
extremă dificultate
Transferuri din bugetele locale pentru
finanțarea cheltuielilor curente în domeniul
sănătății

1.5.1.4

Transferuri din bugetele locale pentru
finanțarea camerelor agricole

01.49

0.00

1.6

Asistenţă socială

57

0.00

1.6.1

Ajutoare sociale

57.02

0.00

1.6.1.1

Ajutoare sociale în natură

02.02

0.00

1.7.

Alte cheltuieli

59

0.00

1.7.1.

Asociaţii şi fundaţii

59.11

0.00

1.7.2.

Susținerea cultelor

59.12

0.00

1.8.

Rambursări de credite

81

0.00

1.8.1.

Rambursări de credite interne

81.02

0.00

1.8.1.1.

Rambursări de credite aferente datoriei publice
interne locale

02.05

0.00

85

0.00

85.01

0.00

1.9.
1.9.1.

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent SF
Plăţi efectuate în anii precedenți şi recuperate
în anul curent
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1.9.1.1.

Plăți efectuate în anii precedenți ți recuperate
în anul curent (SF)

01.01

0.00

Secțiunea de dezvoltare
2

2.2

Total cheltuieli - SD (51+56+70+81+85)
Transferuri între unități ale administrației
publice SD
Transferuri de capital
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la
spitale
Alte transferuri de capital pentru instituții
publice
Alte transferuri SD

55

0.00

2.2.1

Transferuri interne

55.01

0.00

2.2.1.1.

01.13

0.00

56

0.00

2.3.1

Programe de dezvoltare
Alte transferuri de capital pentru instituții
publice
Programe din FEDR

56.01

0.00

2.3.1.1

Finanțare națională

01.01

0.00

2.3.1.2

Finanțarea externă nerambursabilă

01.02

0.00

2.3.1.3

Cheltuieli neeligibile

01.03

0.00

2.3.2

Programe FSE

56.02

0.00

2.3.2.1

Finanțare națională

02.01

0.00

2.3.2.2

Finanțarea externă nerambursabilă

02.02

0.00

2.3.2.3
2.4.
2.4.1.

Cheltuieli neeligibile
Cheltuieli de capital (71+72)
Active nefinanciare(71.01+71.02+71.03)

02.03

0.00
0.00
0.00

2.4.1.1

Active fixe

2.4.1.1.1

Construcţii

01.01

0.00

2.4.1.1.2

Maşini, echipamente şi mijl. transport

01.02

0.00

2.4.1.1.3

Mobilier, ap. birotica şi alte active corp.

01.03

0.00

2.4.1.1.4

Alte active fixe

01.30

0.00

2.4.2

Stocuri

71.02

0.00

2.4.3

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

2.4.2.

Active financiare

72

0.00

2.4.2.1

Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
com.
Rambursări de credite

72.01

0.00

01.01

0.00

81

0.00

81.04

0.00

2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2

2.3.

2.4.2.1.1
2.5.
2.5.1

Rambursarea imprumuturilor contractate
pentru finanțarea proiectelor cu fonduri UE

0.00
51

0.00

51.02

0.00

02.12

0.00

02.29

0.00

0.00

Managementul resurselor umane
În ceea ce privește gestionarea curentă a funcțiilor contractuale din instituții, în cursul
anului 2021 au fost puse în aplicare, în special, următoarele acte normative: Legea 153/2017 legea cadru pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice; O.U.G. nr.57/2019 - Codul
administrativ; Legea 53/ 2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea
de Guvern nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
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generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; Hotărârea de Consiliu
Județean Bacău nr. 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul
instituțiilor publice de cultură, aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău.
Au avut loc următoarele activități:
• evaluarea performanțelor profesionale individuale a salariaților pentru activitatea
desfășurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021;
• programarea concediului de odihnă pentru anul 2021 și monitorizarea efectuării acestuia
de către toți salariații;
• pregătirea și întocmirea graficului de formare profesională pentru anul 2021.
Au fost întocmite un nr. de 30 de decizii având ca obiect:
• numirea unor persoane pentru a îndeplini diferite atribuții în gestionarea procedurilor
operaționale privind continuarea implementării sistemului intern de control managerial;
• înființare poprii;
• numirea în diferite comisii privind elaborarea de proceduri operaționale privind
pantouflage, control financiar preventiv, gestionarea documentelor, delegarea, recrutarea și
angajarea personalului contractual, semnalarea neregulilor sau fraudelor.

Proiecte finalizate în 2021
• Festivalul judeţean de folclor, manifestarea având ca perioadă de desfășurare
zilele de 17-18 iulie 2021
Manifestarea are loc în fiecare an la Slănic Moldova, în preajma sărbătorii Sfantului Ilie
(partener fiind primăria şi consiliul local), participând aproximativ 600 artişti amatori, din 18
localităţi ale judeţului.
În 2021,ca urmare a reglementărilor impuse de autorități, determinate de pandemia de
SARS-COV2, a trebuit să alegem alternative on-line pentru promovarea creaților participanților
la festival.
În acest sens s-a realizat un film care a adus în fața spectatorilor, artiști, formații
coregrafice și grupuri vocal-instrumentale de amatori, înregistrate în timpul repetițiilor sau în
spectacolele existente în arhiva instituției.
• Târgul meşteşugurilor artistice tradiţionale
La ediţia din 2021, 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.
Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 17-28 iulie 2021 și este parte componentă a
Festivalului Judeţean de Folclor.
• Salonul Național al Artei Naive
Aflat la cea de a XXVII-a ediţie, Salonul Naţional al Artei Naive s-a bucurat şi în anul 2021
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).
Salonul s-a desfăşurat în perioada martie - aprilie 2021 la Muzeul de Artă Contemporană
al Centrului de Cultură şi Artă „George Apostu”, partenerul C.J.C.P.C.T.Bacau.
Programul „Conexiuni Culturale” este iniţiat de managerul instituţiei, în afara proiectelor
şi programelor culturale minimale şi se desfăşoară în parteneriat cu primăriile, consiliile locale,
şcolile șiparohiile din judeţul Bacău.
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Proiectele din acest Program desfăşurate în anul 2021:
Luna

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Denumirea manifestării/data desfășurării
• 15 ianuarie – ”Eminescu, mit al culturii naţionale”
• Spectacol de muzică şi poezie la împlinirea a 170 de ani de la naşterea poetului Mihai
Eminescu (parteneriat Scoala Gimnaziala Mărgineni).
• etapa I-a ( ianuarie - aprilie) a Festivalului Judeţean de Folclor (alcătuirea unui
calendar de repetiţii pe centre şi zone folclorice, îndrumarea metodologică a conducătorilor
formaţiilor artistice)
• 23 februarie – ”Conexiuni culturale”:
• “Dragobetele sărută fetele” ( Ziua îndrăgostiţilor la români).
• Şezătoare cultural artistică în parteneriat cu Primăria Moinești.
• ”Salonul de Primavara al Artei Naive” - manifestare cultural naţională ce a avut
vernisajul în data de 26 martie (decalat) din cauza interdictiei detereminate de pandemia
SARS-COV2.
• Lansare carte ”Arta naivă în județul Bacău”- autori: Feodosia Rotaru, Olguța Pâțu.
• “Conexiuni Culturale“ - Şezătoare cultural artistică în comuna:Orbeni.
• Veronica Micle şi Mihai Eminescu.
• Prezentare şi donare de carte ”Aera naivă în județul Bacău”, autori: Feodosia Rotaru și
Olguța Pâțu.
• 21 mai ”Nedeea de la Pădurăreni” - serbare câmpenească cultural artistica şi
religioasă cu ocazia hramului Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena (în parteneriat cu
Primăria, Consiliul Local, şcoala şi parohia din Cucuieţi - Solonţ)
• ETAPA a II-a a Festivalului Judetean de Folclor (selectarea în perioada mai - iunie a
celor mai reprezentativi artişti amatori, pregătirea celor selectaţi, în vederea prezentării în
etapa finală, ce va avea loc în staţiunea Slănic Moldova )
• Conexiuni Culturale in parteneriat cu Primaria si Caminul Cultural din comuna Oituz.
• 1 Iunie ”Copilăria mea” - spectacol dedicat Zilei Copilului.
• prezentare si donare de carte ”Arta naivă în județul Bacău” - autori: Feodosia Rotaru și
Olguța Pâțu.
• 24 Iunie - Ziua Internațională a iei
• Festivalul Judeţean de Folclor - repetiţii generale, în vederea organizării spectacolelor
de gala de la Slănic Moldova).
• ”Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale”- ediţia a XIII-a - Slănic Moldova.
Spectacolele de Gală au avut loc în perioada 17 - 18 iulie 2021.
• 8 septembrie - Conexiuni Culturale - Serbare câmpenească cultural artistică şi
religioasă, cu ocazia Hramului ”Sfânta Maria Mică”, în comuna Găiceana, satul Arini.
• 9 septembrie - Festivalul Naţional de Folclor ”Moineşteanca”, în municipiul Moineşti.
• Conexiuni Culturale - Şezătoare literar artistică, în comuna Brusturoasa.
• 1 octombrie Ziua Internaţională a Persoanelor în vârstă.
• Tezaure umane (film documentar) Irinel Cernat.
• Conexiuni Culturale - Şezătoare literar-artistică, în parteneriat cu Primaria comunei
Sascut.
• Tezaure umane (film documentar) Ion Măric.
• ”Sadoveniana” (omagierea scriitorului Mihail Sadoveanu)
• prezentare si donare de carte ”Arta naivă băcăuană” - autori Feodosia Rotaru și Olguța
Pâțu.
• ”Alaiul datinilor şi obiceiurilor de iarna”
• Film documentar
• Tezaure umane (film documentar) Gheorghe Roșu
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3. Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Strategia managerială la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău s-a structurat în anul
şcolar 2020-2021 pe derularea programelor de învăţământ în domeniul educaţiei permanente.
Totodată, am urmărit păstrarea prin programele de şcolarizare a specificului zonal şi a cerinţelor
populaţiei pe care o deservim, stimularea creativităţii şi talentului locuitorilor.
Pentru a permite unui număr cât mai mare de cursanţi să frecventeze şcoala noastră, sub
genericele ”O şcoală pentru timpul dumneavoastră liber” şi ”Arta ca terapie” am decis să
organizăm cursuri pe toată durata săptămânii mai ales că sunt şi navetişti, care nu pot veni decât
sâmbăta. Astfel, am reuşit să păstrăm o cifră de şcolarizare onorabilă (aprox. 200 de elevi).
Disciplinele artistice existente în anul 2021 sunt în funcţie de numărul de elevi şi de cererea
publicului: canto muzică uşoară, canto muzică populară, pian, orgă, chitară, instrumente de suflat,
instrumente populare, dans popular, actorie, pictură, pictură spontană, grafică, iconografie,
ceramică, sculptură, teorie muzicală şi design vestimentar. Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Bacău funcţionează cu un număr de 8 profesori cu 1 normă şi 11 profesori cu ½ normă.
În luna ianuarie 2021, s-au organizat întruniri atât în şcoli, cât şi în instituţii, pentru a
dialoga despre beneficiile artei în scop terapeutic şi a găsi noi talente din rândul elevilor, cât şi în
rândul oamenilor maturi. Unităţile de învăţământ vizate sunt din municipiul Bacău (Şcoala
Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, Colegiul
Naţional ”Vasile Alecsandri”, Colegiul Naţional de Artă ”George Apostu”, Grădiniţa ”Crai Nou”,
Grădiniţa Nr.29, Colegiul ”Nicolae Vasilescu-Karpen”, Şcoala Gimnazială ”Mihai Drăgan”, Şcoala
Gimnazială ”Constantin Platon”, Colegiul Economic ”Ion Ghica”) şi din judeţ (Şcoala
Gimnazială ”Alexandru Piru” Mărgineni, Şcoala Gimnazială Letea Veche).
În anul 2021, cursurile la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău s-au desfășurat în
siguranță, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARSCOV2.
Management organizaţional
În anul 2021, funcţionarea instituţiei a fost asigurată printr-un număr de 19 posturi, din
care:
• funcţii de conducere: 1 (manager);
• funcţii de execuţie: 18 posturi, dintre care:
• - 14 ½ posturi la Compartimentul didactic;
• 3 ½ posturi la Compartimentul contabilitate şi deservire general.
Principalele măsuri de reglementare internă au fost: actualizarea fişelor postului pentru
personalul care a cunoscut schimbări şi completări de atribuţii; completarea fişelor de SSM şi PSI
conform tematicii periodice de instruire; verificarea cunoştinţelor din cadrul instruirii periodice;
urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de
evacuare;
S-au emis dispoziţii interne privind continuarea implementării sistemului intern de control
managerial, conform legislaţiei în vigoare.
Management financiar
Situaţia economico-financiară a instituţiei în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021:
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Planificat în perioada
01.01.2021-31.12.2021

Indicatori
I. Numărul de personal contractual
conform statului de funcţii aprobat, din care:

19

19

1
18

1
18

1.343.000
1.272.000
71.000
-

1.340.500
1.272.000
68.500
-

-

-

1.343.000
1.310.000
33.000

1.340.500
1.310.000
30.500

- Personal de conducere
- Personal de specialitate
- Personal tehnic
II. Cheltuieli totale, din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli de întreţinere
- cheltuieli programe culturale
- cheltuieli pentru reparaţii
capitale
- cheltuieli de capital
III. Venituri totale, din care:
- subvenţii
- venituri proprii

Realizat în perioada
01.01.2021-31.12.2021

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de
performanţă ale instituţiei din următorul tabel:
Nr.
crt.
(0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indicatori de performanţă

Perioada evaluată
01.01.2021-31.12.2021

(1)
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie+venituri-cheltuieli de
capital)/nr. de beneficiari
Fonduri nerambursabile atrase (lei)
Număr de activităţi educaţionale
Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)
Număr de beneficiari neplătitori
Număr de beneficiari plătitori
Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/Frecvenţa medie
zilnică
Număr de proiecte/acţiuni culturale
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activităţi

(2)
6.703
10
4
98
102
10
5
30.500
-

Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare
care ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei care pot fi atrase din
alte surse:
Nr.
crt.
0

Denumire indicator

Cod

1

2

I.

TOTAL CHELTUIELI SF+SD

Plan
2022
3
1.462,00

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

1

TOTAL CHELTUIELI-SF
(10+20+30+50+51+55+57+59+81+85)
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1.1

Cheltuieli de personal

10

1.367,00

1.1.1

Cheltuieli salariale în bani

10.01

1.311,00

1.1.1.1

Salarii de bază

01.01

1.254,00

1.1.1.2

Sporuri pentru condiţii de muncă

01.05

0.00

1.1.1.3

Alte sporuri

01.06

0.00

1.1.1.4

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

01.10

0.00

1.1.1.5

Fond aferent plăţii cu ora

01.11

0.00

1.1.1.6

Indemnizaţii plătite pers. din afara unităţii

01.12

0.00

1.1.1.7

Indemnizaţii de delegare

01.13

0.00

1.1.1.8

Indemnizaţie de hrană

01.17

57.00

1.1.1.9

Alte drepturi salariale în bani

01.30

0.00

1.1.2

Cheltuieli salariale în natură

10.02

0.00

1.1.2.1

Tichete de masă

02.01

0.00

1.1.2.2

Vouchere de vacanţă

02.06

31.00

1.1.3

Contribuţii

10.03

25.00

1.1.3.1

Contribuţii de asigurări sociale de stat

03.01

0.00

1.1.3.2

Contribuţii de asigurări de şomaj

03.02

0.00

1.1.3.3

03.03

0.00

03.04

0.00

03.05

0.00

1.1.3.6

Contribuţii de asig. soc. de sănătate
Contribuţii de asig. pt. accid. muncă şi boli
profes.
Prime de asigurare de viaţă plătite de
angajator pentru angajaţi
Contribuţie asiguratorie pt. muncă

03.07

25.00

1.2

Bunuri şi servicii

20

95.00

1.2.1

Bunuri şi servicii

20.01

58.00

1.2.1.1

Furnituri de birou

01.01

2.00

1.2.1.2

Materiale pentru curăţenie

01.02

2.00

1.2.1.3

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

01.03

20.00

1.2.1.4

Apă, canal şi salubritate

01.04

2.00

1.2.1.5

Carburanţi şi lubrifianţi

01.05

0.00

1.2.1.6

Piese de schimb

01.06

0.00

1.2.1.7

Transport

01.07

0.00

1.2.1.8

Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet

01.08

12.00

1.1.3.4
1.1.3.5

1.2.1.9

Materiale şi prest. serv. cu caract. funcţ.

01.09

0.00

1.2.1.10

Alte bunuri şi servicii pt. întreţ. şi funcţ.

01.30

20.00

1.2.2

Reparaţii curente

20.02

0.00

1.2.3
1.2.3.1
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3

Hrană
Hrană pentru oameni
Medicamente şi mat. sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme şi echipamente
Lenjerie şi accesorii de pat
Alte obiecte de inventar

20.03
03.01
20.04
04.01
04.02
20.05
05.01
05.03
05.30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
2.00

1.2.6

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

5.00

1.2.6.1

Deplasări interne, detaşări, transferări

06.01

5.00

1.2.6.2

Deplasări în străinătate

06.02

0.00
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1.2.7

Materiale de laborator

20.09

0.00

1.2.8

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

1.2.9

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

0.00

1.2.10

Consultanţă şi expertiză

20.12

0.00

1.2.11

Pregătire profesională

20.13

0.00

1.2.12

20.14

0.00

20.19

0.00

1.2.14

Protecţia muncii
Contrib. ale adm. p.l. la realiz. lucr.-contr.
asoc.
Comis. şi alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

1.2.14.1

Comis. şi alte costuri aferente împr. interne

24.02

0.00

1.2.15

Chelt. judiciare şi extrajud.

20.25

0.00

1.2.16

Alte cheltuieli

20.30

30.00

1.2.16.1

Protocol şi reprezentare

30.02

0.00

1.2.16.2

Prime de asigurare non-viaţă

30.03

0.00

1.2.16.3

Chirii

30.04

0.00

1.2.16.4

Executarea silită a ţelor bugetare

30.09

0.00

1.2.16.5

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

30.30

30.00

1.2.13

1.3

Dobânzi

30

0.00

1.3.1

Dobânzi aferente datoriei publice interne
Dobânzi aferente datoriei publice interne
directe
Fond de rezervă
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale
Transferuri între unit. ale adm. publice SF

30.01

0.00

01.01

0.00

50

0.00

50.04

0.00

51

0.00

Transferuri curente

51.01

0.00

01.01

0.00

01.24

0.00

01.46

0.00

1.3.1.1
1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

Transferuri către instituţii publice
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi
judeţene pentru acordarea unor ajutoare către
unităţile ad-tiv - teritoriale în situaţii de extremă
dificultate
Transferuri din bugetele locale pentru
finanţarea cheltuielilor curente în domeniul
sănătăţii

1.5.1.4

Transferuri din bugetele locale pentru
finanţarea camerelor agricole

01.49

0.00

1.6

Asistenţă socială

57

0.00

1.6.1

Ajutoare sociale

57.02

0.00

1.6.1.1

Ajutoare sociale în natură

02.02

0.00

1.7.

Alte cheltuieli

59

0.00

1.7.1.

Asociaţii şi fundaţii

59.11

0.00

1.7.2.

Susţinerea cultelor

59.12

0.00

1.8.

Rambursări de credite

81

0.00

1.8.1.

Rambursări de credite interne

81.02

0.00

1.8.1.1.

Rambursări de credite aferente datoriei publice
interne locale

02.05

0.00

1.9.

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent SF

85

0.00
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1.9.1.

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent

85.01

0.00

1.9.1.1.

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent (SF)

01.01

0.00

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
2

TOTAL CHELTUIELI-SD (51+56+70+81+85)

2.1

Transferuri între unit. ale adm. publice SD

51

0.00

2.1.1

51.02

0.00

02.12

0.00

02.29

0.00

2.2

Transferuri de capital
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la
spitale
Alte transferuri de capital pentru instituţii
publice
Alte transferuri SD

55

0.00

2.2.1

Transferuri interne

55.01

0.00

2.2.1.1.

01.13

0.00

56

0.00

2.3.1

Programe de dezvoltare
Alte transferuri de capital pentru instituţii
publice
Programe din FEDR

56.01

0.00

2.3.1.1

Finanţare naţională

01.01

0.00

2.3.1.2

Finanţare externă nerambursabilă

01.02

0.00

2.3.1.3

Cheltuieli neeligibile

01.03

0.00

2.3.2

Programe FSE

56.02

0.00

2.3.2.1

Finanţare naţională

02.01

0.00

2.3.2.2

Finanţare externă nerambursabilă

02.02

0.00

2.3.2.3

Cheltuieli neeligibile

02.03

0.00

2.1.1.1
2.1.1.2

2.3.

0.00

2.4.

Cheltuieli de capital (71+72)

2.4.1.

Active nefinanciare(71.01+71.02+71.03)

0.00

2.4.1.1

Active fixe

0.00

2.4.1.1.1

Construcţii

01.01

0.00

2.4.1.1.2

Maşini, echipamente şi mijl. transport

01.02

0.00

2.4.1.1.3

Mobilier, ap. birotică şi alte active corp.

01.03

0.00

2.4.1.1.4

Alte active fixe

01.30

0.00

2.4.2

Stocuri

71.02

0.00

2.4.3

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

2.4.2.

Active financiare

72

0.00

2.4.2.1

Active financiare
Participare la capitalul social al societăţilor
com.
Rambursări de credite

72.01

0.00

01.01

0.00

81

0.00

81.04

0.00

2.4.2.1.1
2.5.
2.5.1

Rambursarea împrumuturilor contractate
pentru finanţarea proiectelor cu finanţare UE

Managementul resurselor umane
În ceea ce privește gestionarea curentă a funcțiilor contractuale din instituție, în cursul
anului 2021 au fost puse în aplicare, în special, următoarele acte normative:
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• Legea Nr. 153/2017, legea-cadru pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ
• Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.
• Hotărârea de Guvern Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
• Hotărârea de Consiliu Județean Bacău Nr. 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază
pentru personalul din cadrul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului
Județean Bacău.
Au avut loc următoarele activități:
- evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților, pentru activitatea
desfășurată în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020;
- programarea concediului de odihnă pentru anul 2021 și monitorizarea efectuării
acestuia de către toți salariații;
- pregătirea și întocmirea graficului de formare profesională pentru anul 2021.
Au fost întocmite decizii având ca obiect:
- pregătirea și întocmirea documentației pentru reluarea activității în funcția contractuală
de execuție de referent gr. I la Compartimentul didactic;
- numirea unor persoane pentru a îndeplini diferite atribuții în gestionarea procedurilor
operaționale privind continuarea implementării sistemului intern de control managerial.
- elaborarea de proceduri operaționale privind pantouflage, control financiar preventiv,
gestionarea documentelor, delegarea, recrutarea și angajarea personalului contractual,
semnalarea neregulilor/abaterilor sau fraudelor;
- numirea în diferite comisii.
Proiecte finalizate în 2021 sau aflate în etapa de implementare
- Martie 2021 – Festivalul ”Armonii în timp”/”Vine, vine primăvara!”, ediţia a IV-a,
spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, care a avut loc la Sala ”Ateneu”,
Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău;
- Iunie 2021 – expoziția de pictură ”De ziua ta, copile drag!”, dedicată Zilei Internaţionale
a Copilului, în cadrul Festivalului ”Armonii în timp”, ediţia a IV-a, care s-a desfășurat la
Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău;
- Iulie 2021 – Şcoala de vară, ediţia a IV-a; cursuri pentru elevi, la toate secţiunile;
- Școala de vară și tabăra de creație organizate de Școala Populară de Arte și Meserii
Bacău la Centrul Misionar ”Sfântul Ștefan cel Mare” Bacău;
- Noiembrie 2021 – Festivalul Național-Internațional ”Armonii în timp”, ediția a V-a,
desfăşurat on-line. S-au oferit premii în bani, trofee, diplome şi medalii;
- Decembrie 2021 – Festivalul Artelor ”Armonii în timp” – Concurs judeţean de pictură,
grafică, design vestimentar şi sculptură, ediţia a VII-a, şi un Concert de colinde, desfășurat la
Școala Populară de Arte și Meserii Bacău, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și
combaterea infectării cu virusul SARS-COV2.
Proiecte în elaborare
- Festivalul Judeţean (naţional/internaţional) „Armonii în timp” – Concurs de interpretare
vocală (muzică populară şi muzică uşoară); expoziţie de pictură, sculptură, iconografie, design
vestimentar şi cusut-ţesut;
- .Studiu de fezabilitate pentru extinderea spaţiului de activitate din cadrul Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Bacău;
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- Revista şcolii.
Comunicare instituţională; evenimente, relaţii cu presa
- 15 ianuarie 2021: Ziua Culturii Naţionale; activitate dedicată zilei de naștere a marelui
poet Mihai Eminescu, organizată on-line;
- 2 februarie 2021: ședinţa Consiliului de administraţie şi a salariaţilor din cadrul Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Bacău.
- Ședința s-a desfășurat în siguranță, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și
combaterea infectării cu virusul SARS-COV2.
- 3 februarie 2021: ședinţa Consiliului de administraţie şi a salariaţilor din cadrul Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Bacău.
- Ședința s-a desfășurat în siguranță, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și
combaterea infectării cu virusul SARS-COV2.
- 17 februarie 2021: Expoziție de artă naivă, care s-a desfășurat la Palatul Culturii din
Iași. Au expus elevii și profesorii Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău;
- 24 februarie – 31 martie 2021: Expoziție de artă vizuală Dragobete Art. ro, ediția a IXa, desfășurată on-line.
- Au expus elevii și profesorii Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău.
- 1 martie 2021: expoziție de pictură organizată la Salina Târgu Ocna. Au participat
elevi și profesori ai Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău;
- 8 martie 2021: Anunț în cotidianul „Deşteptarea” privind spectacolul „Vine, vine
primăvara!”; spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Femeii;
- 8 martie 2021: Festivalul ”Armonii în timp”/”Vine, vine primăvara!”, ediţia a IV-a;
spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, care a avut loc la Sala ”Ateneu”,
Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău.
- În calitate de director/manager al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, am făcut
parte din comisia de evaluare la Salonul Naţional ”Primăvara artei naive” – ediţia a XXX-a, în
data de 26 martie 2021, în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Bacău, elevii şcolii obţinând premii importante.
- 15 aprilie 2021: Încondeierea ouălor, la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău;
- 28 mai 2021 – Conexiuni culturale - activitate care a avut loc în comuna Filipeni, jud.
Bacău, unde au participat elevii clasei externe de dansuri populare, cusut-țesut (prof. Lungu
Marian);
- 10 iunie – 15 iulie 2021: expoziție de artă vizuală ”Careu de dame”, ediția a VI-a,
vernisaj desfășurat on-line;
- 22 iunie 2021: ședinţa Consiliului de administraţie şi a salariaţilor din cadrul Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Bacău.
- Ședința s-a desfășurat în siguranță, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și
combaterea infectării cu virusul SARS-COV2.
- 24 iunie 2021: expoziție dedicată Zilei Internaționale a Iei, care a avut loc la Aeroportul
Internațional ”George Enescu” Bacău. Au expus elevii şi profesorii Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Bacău;
- 30 iunie 2021: ședinţa Consiliului de administraţie şi a salariaţilor din cadrul Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Bacău.
- Ședința s-a desfășurat în siguranță, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și
combaterea infectării cu virusul SARS-COV2.
- 5 iulie 2021: anunț pe site-ul Școlii privind începerea cursurilor Școlii de vară la Școala
Populară de Arte și Meserii Bacău;
- 5 iulie 2021 – 9 iulie 2021 - Școala de vară și tabăra de creație, organizate la Centrul
Misionar ”Sfântul Ștefan cel Mare” Bacău;
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- 5 iulie 2021 - 30 iulie 2021: Şcoala de vară, ediţia a V-a; cursuri pentru elevi şi invitaţi,
la toate secţiunile.
- Școala de vară s-a desfășurat în siguranță, cu respectarea măsurilor privind
prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-COV2.
- 12 iulie - 15 iulie 2021: Școala de vară și tabăra de creație ”Isus în sufletul copiilor”,
desfășurată la Parohia Ortodoxă Luncani, comuna Mărgineni, jud. Bacău, unde au participat
elevi și profesori ai Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău (prof. Ioan Măric, prof. Nicuşor
Văcaru și prof. Mihai Popa).
- Școala de vară și tabăra s-au desfășurat în siguranță, cu respectarea măsurilor privind
prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-COV2.
- 19 iulie 2021 – 23 iulie 2021: Școala de vară, organizată de Școala Populară de Arte
și Meserii Bacău, la Club 60+;
- 20 august 2021 – 23 august 2021 - anunţ în cotidianul ”Deşteptarea” privind
desfășurarea testărilor și a înscrierilor pentru anul şcolar 2021-2022;
- 1 septembrie 2021 - ședinţa Consiliului de administraţie şi a salariaţilor din cadrul
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău.
- Ședința s-a desfășurat în siguranță, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și
combaterea infectării cu virusul SARS-COV2.
- 8 septembrie 2021 – Tabăra de toamnă organizată de Școala Populară de Arte și
Meserii Bacău, închinată Nașterii Maicii Domnului, desfășurată la Centrul Misionar ”Sfântul
Ștefan cel Mare” Bacău;
- 14 septembrie 2021: anunț pe site-ul Școlii privind locurile rămase disponibile;
- 16 septembrie 2021 - ședinţa Consiliului de administraţie şi a salariaţilor din cadrul
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău.
- Ședința s-a desfășurat în siguranță, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și
combaterea infectării cu virusul SARS-COV2
- 17 septembrie 2021 – 20 septembrie 2021 - anunţ în cotidianul ”Deşteptarea” privind
înscrierile pentru locurile rămase disponibile;
- 20 septembrie 2021 - 30 septembrie 2021 – examen pentru elevii din cadrul Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Bacău;
- 30 septembrie 2021 - Program muzical susținut de elevii și profesorii Școlii Populare
de Arte și Meserii Bacău la Muzeul ”Dumitru și Alice Rosseti-Tescanu”, satul Tescani, comuna
Berești-Tazlău;
- Program muzical susținut de profesora Ana-Maria Băcioană-Mac și de eleva sa, Sfâca
Bianca-Elisabet; expoziție de pictură a profesorului Ioan Măric și a elevilor săi, care s-a
desfășurat la Școala Gimnazială ”Domnița Maria” Bacău;
- 30 septembrie 2021: anunț pe site-ul Școlii privind începerea anului școlar 2021-2022;
- 3 octombrie – spectacol Brusturoasa clasa externă instrumente populare (prof.
Gheorghe Roșu);
- 4 octombrie 2021: începerea anului şcolar 2021-2022;
- anunţ în cotidianul ”Deşteptarea” privind dechiderea anului şcolar 2021-2022;
- 7 octombrie 2021: ședinţa Consiliului de administraţie şi a salariaţilor din cadrul Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Bacău.
- Ședința s-a desfășurat în siguranță, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și
combaterea infectării cu virusul SARS-COV2.
- 14 octombrie 2021 - 27 noiembrie 2021 – Expoziție de artă vizuală ”Identități ieșene”,
ediția a X-a, vernisaj desfășurat on-line. Au expus elevii și profesorii Școlii Populare de Arte și
Meserii Bacău;
- 5 noiembrie 2021 - ședinţa Consiliului de administraţie şi a salariaţilor din cadrul Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Bacău.
- Ședința s-a desfășurat în siguranță, cu respectarea măsurilor privind prevenirea și
combaterea infectării cu virusul SARS-COV2
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- 27 noiembrie 2021 – 28 noiembrie 2021: Festivalul Național-Internațional ”Armonii în
timp”, ediția a IV-a, desfăşurat on-line. S-au oferit premii în bani, diplome, trofee şi medalii;
- 20 decembrie 2021: Festivalul Artelor ”Armonii în timp” – Concurs judeţean de pictură,
grafică, iconografie, ceramică, cusut-țesut, design vestimentar şi sculptură ”Maeștri și
discipoli”, ediţia a VII-a, şi un Concert de colinde, care s-a desfășurat la Școala Populară de
Arte și Meserii Bacău.
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4.Revista de cultură „Ateneu”
Revista de Cultură „Ateneu” promovează valorile românești, susține și încurajează creația,
stimulând, totodată, circulația ideilor și schimbul de idei, cât și dialogul între creatori de toate
genurile, între artiști și publicul cititor.
„Ateneu” este o publicație deschisă spre lume, având o largă adresabilitate: în paginile ei
se cultivă respectul pentru adevăr, pentru valorile culturale şi civice, atenţia şi înţelegerea pentru
opinia celuilalt, toleranța, alteritatea, cordialitatea. Revista noastră își respectă politica editorială,
îndeplinindu-și principala menire, aceea de a furniza informație culturală, corectă, bogată și
diversă, publicului cititor, respectând principiul valoric și punând în acțiune spiritul critic. Fără de
care nu poate exista construcție culturală. Fiind în pas cu vremurile pe care le trăim, regândim
periodic modalitățile prin care ne manifestăm prezența aici și acum, în dinamica actualității. În
acest sens, suntem atenți la tot ce apare nou, ca tendințe, în literatură, arte, în sistemele de
gândire, pentru a fi conectați, în permanență, la realitate, spre a-i putea furniza publicului
informațiile dorite. Desigur, ținem cont și de faptul că publicul țintă al revistelor culturale s-a
schimbat, având un apetit accentuat pentru genul de informație accesibilă, ușor asimilabilă,
formulată cât mai sintetic cu putință, scrisă într-un stil alert. Revista „Ateneu”, seria nouă, intrată
în conștiința creatorilor și a publicului doritor de cultură de peste jumătate de secol, se străduiește,
cu fiecare apariție, să nu ignore acest nou trend, păstrând, totodată, o ridicată ștachetă valorică.
Scopul colectivului redacțional este să facă o revistă modernă, dinamică (nu provincială și
vetustă), atractivă, gândită cu spirit critic, cu atitudine. O revistă echilibrată, deopotrivă
consistentă și ofertantă la lectură.
Prin toată activitatea sa, „Ateneul” are o contribuţie importantă în valorificarea potenţialului
creator al spaţiului băcăuan şi nu numai. Având un conţinut divers, cu deschidere spre mai multe
categorii de public cititor, revista lasă o mărturie în timp valabilă pentru generaţiile de acum şi
pentru cele care vor urma. Peste doi ani, revista va împlini șase decenii de apariție neîntreruptă,
în timpul scurs până acum făcându-se cunoscută și apreciată la nivel național și local.
Referindu-ne strict la anul 2021, menționăm faptul că revista a apărut, cu toate cele 12
numere (cu două ediţii duble, 7/8 şi 11/12, numerele de vară şi de sfârşit de an) în mod regulat,
respectându-şi periodicitatea. Lună de lună, cititorii revistei, acum mult mai numeroşi, de când
materialele sunt postate şi pe site-ul publicaţiei noastre, au găsit în „Ateneu” un generos spaţiu
al dialogului de idei, comentarii şi dezbateri vizând probleme şi evenimente importante din
domeniul cultural.
Revista şi-a propus să ofere o imagine cuprinzătoare a fenomenului cultural la zi,
publicând analize, cronici, opinii, puncte de vedere aparţinând unor specialişti, unor voci
autorizate din domeniul culturii. Am continuat, de asemenea, să reevaluăm tradiţia prin articole
şi materiale de substanţă, revista fiind un loc de întâlnire a contemporaneităţii cu trecutul, a
tradiției cu modernitatea. Așa am procedat mereu, şi facem acest lucru în continuare, având
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 2021 mai multe profiluri de creatori, de specialiști
importanți din varii domenii: C.D. Zeletin, centenar Alexandru Sever, centenar Florin Blănărescu,
Tatiana Scorțanu, Herman Aroneanu, Vasile Pruteanu, Corneliu Buzinschi, Victor Nadolschi și
alții. Și la rubrica de interviuri au fost invitate personalităţi marcante ale spaţiului cultural autohton:
Constantin Ciosu, Constantin Călin, Nicu Alifantis, Eliza Noemi–Judeu, Victor Eugen Mihai,
Marius Crăiță-Mândră, Vasile Ghica. Cum o revistă de cultură este implicit şi un laborator de
creaţie, la rubricile de poezie şi proză am publicat nume consacrate, alături de tineri aflaţi în curs
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de afirmare: Victoria Milescu, Simona Grazia Dima, Nicolae Mihail, Marcel Mureșeanu, Cassian
Maria Spiridon, Leo Butnaru, Victor Mitocaru, Valentin Talpalaru, Nicoleta etc. Bogate și diverse
în nume de scriitori sunt şi paginile de „Autori şi cărţi”, care semnalează cititorului apariţiile
editoriale de dată recentă.
Număr de număr, „Ateneu” a reflectat cele mai semnificative evenimente, manifestări
culturale din zona Bacăului, în chip preponderent, dar şi din ţară. „Saloanele Moldovei”, „Zilele
Culturii Călinesciene”, Festivalul „Enescu–Orfeul moldav”, „Zilele muzicii contemporane”,
Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, „Bacău Fest-Monodrame”, „Primăvara poeţilor la
Oneşti”, „Alecsandriada”, „Zilele Centrului de Cultură „George Apostu”, „Simpozionul Național de
Estetică”, „Salonul de primăvară al Artei Naive” sunt numai câteva dintre manifestările de tradiţie
care au fost reflectate pe larg în revistă, la care se adaugă cele de la Biblioteca Judeţeană „C.
Sturdza” Bacău (lansări de carte, colocvii), de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”,
Filarmonica „Mihail Jora”, Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Școala Populară de Arte și Meserii. Am marcat,
prin articole consacrate evenimentului, aniversarea Muzeului de Artă băcăuan (60 de ani de
existență) și împlinirea a trei decenii de la înființarea Centrului de Cultură „George Apostu”.
De altfel, în mod permanent, redactorii participă la simpozioane, conferinţe, lansări de
carte, vernisaje, premiere teatrale şi muzicale, în scopul reflectării acestora în materiale de presă.
„Ateneu” este deschis dialogului şi ideii fertile de parteneriat, fiind, în acest sens, într-o
relaţie de colaborare cu Filiala Bacău a U.S.R., Filiala Bacău a U.A.P., Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Centrul de Cultură „George
Apostu”, Universitatea „George Bacovia”, Centrul Europe Direct, Filiala Bacău-Neamț a Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România, cu UNITER și alte asociații. Suntem parteneri de presă
pentru multe manifestări culturale, de diferite genuri, şi ne implicăm în desfăşurarea mai multor
festivaluri de creaţie literară din ţară, oferind premii care constau în publicarea în paginile revistei
a câştigătorilor concursurilor.
Atenţia 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. În 2021, în pagina de „Meridiane” au fost publicate traduceri din poeți
polonezi contemporani, poeții fadoului, Arthuro Schwarz, Lucy Maud Montgomery, Louise Glück,
câștigătoarea Premiului Nobel, Sei Shonagon, Konstantinos Kavakis, un amplu articol dedicat
aniversării a 700 de ani de la nașterea lui Dante, note de călătorie etc.
Dintre rubricile care se bucură de interes din partea cititorilor, menționăm „Cartea străină”
(rubrică deținută de Ionel Savitescu), „Pentru limba noastră”, a lingvistului Ioan Dănilă, cât și
interesantele tablete, foarte personale și pe teme de actualitate, ale Elenei Ciobanu (Lumi anglosaxone). Menționăm și rubrica lui Ștefan Radu (Conexiuni), însemnările Violetei Savu, care, mai
nou, face și cronică de film, ale lui Marius Manta de la Cronofiabile, cronicile dramatice ale lui
Carmen Mihalache, cele muzicale semnate de Ozana Kalmuski. La fel de bine primite, aducând
mereu elemente de noutate în interpretare, în comentarii avizate, sunt rubricile colaboratorilor
noștri permanenți: Constantin Călin, Liviu Franga, Vasile Spiridon, Adrian Jicu, Gheorghe Iorga,
Maria Grigoriu, Ion Fercu, Ozana Kalmuski, Nicoleta Popa-Blanariu, Dan Petrușcă, Gabriela
Gîrmacea, Cornel Galben, Daniel-Ștefan Pocovnicu, Theodor George Calcan, Constantin
Gherasim, Marian Sorin Rădulescu, Ana Paraschivescu, Constantin Ținteanu etc.
Menționăm aici și deosebitul succes al numărului din septembrie, cu tema „Bacovia 140”,
remarcat în presa culturală din întreaga țară.
Adăugăm faptul că revista, cu prilejul aniversării unor personalităţi culturale de anvergură,
acordă spaţii speciale evenimentului respectiv, prin punerea în pagină a unor materiale despre
autor şi operă.
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Management organizațional
Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare,
pentru mai buna funcţionare, după caz:
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Revistei de Cultură Ateneu,
structura organizatorică, numărul de personal şi statul de funcţii se fundamentează de către
conducătorul unităţii, în funcţie de obiectul de activitate, realizarea programelor, proiectelor,
volumul subvenţiei bugetare şi se aprobă de către Consiliul Judeţean Bacău.
Redactorii revistei au nivel superior de pregătire intelectuală şi profesională, fiind deţinători
de titluri ştiinţifice obţinute în urma examenelor de masterat şi doctorat. Sunt autori de cărţi şi
lucrări ştiinţifice, fiind, prin specificul profesiei, preocupaţi în permanenţă de perfecţionarea
pregătirii lor profesionale, pentru a fi competitivi şi la înălţimea cerinţelor actuale. Și fac parte din
organizații profesionale, ca Uniunea Scriitorilor, Uniunea Națională a Oamenilor de Teatru,
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.
Menționăm că, pentru perioada raportată, nu s-au impus măsuri de luat în urma
controalelor organismelor acreditate.
Revista îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu O.U.G. 189/2008 privind
managementul instituţiei publice de cultură, a H.C.J. Bacău nr. 75/1999 şi a Regulamentului de
organizare și funcționare.
Nu s-au impus schimbări privind aceste reglementări în perioada supusă analizei.
Organizarea, gestionarea și conducerea activității revistei Ateneu este asigurată de
managerul instituției, potrivit contractului de management încheiat cu Consiliul Județean Bacău.
Management financiar
Situaţia economico-financiară a instituţiei în perioada 01.01.2021-31.12.2021
Planificat
în
perioada
01.01.202131.12.2021

Indicatori
I.Numărul de personal contractual
conform statului de functii aprobat, din
care:
- Personal de conducere
- Personal de specialitate
- Personal tehnic
II. Cheltuieli totale, din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli de întreținere
- cheltuieli programe culturale
- cheltuieli pentru reparații
capitale
- cheltuieli de capital
III. Venituri totale, din care:
- subvenții
- venituri proprii

7½

Realizat în perioada
01.01.202131.12.2021
7½

1
6
½
504.000
447.000
57.000
-

1
6
½
502.023,20
447.000
55.023,20
-

-

-

504.000
499.000
5.000

502.023,20
498.850
3.173,20

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de
performanţă ale instituţiei din următorul tabel:
Nr.
crt.
(0)

Indicatori de performanţă

Perioada evaluată
01.01.2021-31.12.2021

(1)

(2)
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2.
3.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri-cheltuieli
de capital)/nr. de beneficiari
Fonduri nerambursabile atrase (lei)
Număr de activități educaționale

4.

Număr de apariții media(fără comunicate de presă)

5.
6.

Număr de beneficiari neplătitori
Număr de beneficiari plătitori
Număr de expoziții/Număr de
reprezentații/Frecvența medie zilnică
Număr de proiecte/acțiuni culturale
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activități

1.

7.
8.
9.
10.

418,35
10
10 Ediții Ateneu și 10
Recenzii despre Ateneu
1.000
200
1
3.173,20
-

Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor
financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase
din alte surse
Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare:
Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

0

1

2

I.

TOTAL CHELTUIELI SF+SD

Plan
2022
3
526.00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
1

TOTAL CHELTUIELI-SF
(10+20+30+50+51+55+57+59+81+85)

1

526.00

1.1

Cheltuieli de personal

10

457.00

1.1.1

Cheltuieli salariale în bani

10.01

440.00

1.1.1.1

Salarii de bază

01.01

405.00

1.1.1.2

Sporuri pentru condiţii de muncă

01.05

0.00

1.1.1.3

Alte sporuri

01.06

0.00

1.1.1.4

Fond pt. posturi ocupate prin cumul

01.10

0.00

1.1.1.5

Fond aferent plăţii cu ora

01.11

0.00

1.1.1.6

Indem.platite pers. din afara unitaţii

01.12

0.00

1.1.1.7

Indemnizaţii de delegare

01.13

0.00

1.1.1.8

Indemnizație de hrană

01.17

19.00

1.1.1.9

Alte drepturi salariale în bani

01.30

16.00

1.1.2

Cheltuieli salariale în natură

10.02

8.00

1.1.2.1

Tichete de masă

02.01

0.00

1.1.2.2

Vouchere de vacanță

02.06

8.00

1.1.3

Contribuţii

10.03

9.00

1.1.3.1

Contribuţii de asigurări sociale de stat

03.01

0.00

1.1.3.2

Contribuţii de asigurări de şomaj

03.02

0.00

1.1.3.3

Contribuţii de asig. soc. de sănătate
Contribuţii de asig. pt. accid. muncă şi boli
profes.
Prime de asigurare de viață plătite de
angajator pentru angajați

03.03

0.00

03.04

0.00

03.05

0.00

Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

03.06

0.00

1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
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1.1.3.7

CAM

03.07

9.00

1.2

Bunuri şi servicii

20

69.00

1.2.1

Bunuri şi servicii

20.01

64.00

1.2.1.1

Furnituri de birou

01.01

1.00

1.2.1.2

Materiale pentru curăţenie

01.02

1.00

1.2.1.3

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

01.03

1.00

1.2.1.4

Apă, canal şi salubritate

01.04

1.00

1.2.1.5

Carburanţi şi lubrifianţi

01.05

0.00

1.2.1.6

Piese de schimb

01.06

0.00

1.2.1.7

Transport

01.07

0.00

1.2.1.8

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

01.08

10.00

1.2.1.9

Materiale şi prest. serv. cu caract. funcţ.

01.09

25.00

1.2.1.10

Alte bunuri şi servicii ptr. întreţ. şi funcţ.

01.30

25.00

1.2.2

Reparaţii curente

20.02

0.00

1.2.3

Hrană

20.03

0.00

1.2.3.1

Hrană pentru oameni

03.01

0.00

1.2.4

Medicamente şi mat. sanitare

20.04

0.00

1.2.4.1

Medicamente

04.01

0.00

1.2.4.2

Materiale sanitare

04.02

0.00

1.2.5

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

1.2.5.1

Uniforme şi echipamente

05.01

0.00

1.2.5.2

Lenjerie şi accesorii de pat

05.03

0.00

1.2.5.3

Alte obiecte de inventar

05.30

0.00

1.2.6

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

3.00

1.2.6.1

Deplasari interne, detașări, transferări

06.01

3.00

1.2.6.2

Deplasări în străinatate

06.02

0.00

1.2.7

Materiale de laborator

20.09

0.00

1.2.8

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

1.2.9

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

2.00

1.2.10

Consultanţă şi expertiză

20.12

0.00

1.2.11

Pregatire profesională

20.13

0.00

1.2.12

Protecţia muncii

20.14

0.00

1.2.13

Contrib. ale adm.p.l.la realiz.lucr.-contr.asoc.

20.19

0.00

1.2.14

Comis. şi alte costuri afer.împrumuturilor

20.24

0.00

1.2.14.1

Comis.si alte costuri aferente impr.interne

24.02

0.00

1.2.15

Chelt. judiciare şi extrajud.

20.25

0.00

1.2.16

Alte cheltuieli

20.30

0.00

1.2.16.1

Protocol şi reprezentare

30.02

0.00

1.2.16.2

Prime de asigurare non-viață

30.03

0.00

1.2.16.3

Chirii

30.04

0.00

1.2.16.4

Executarea silită a creanțelor bugetare

30.09

0.00

1.2.16.5

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

30.30

0.00

1.3

Dobânzi

30

0.00

1.3.1

Dobânzi aferente datoriei publice interne
Dobânzi aferente datoriei publice interne
directe
Fond de rezervă

30.01

0.00

01.01

0.00

50

0.00

1.3.1.1
1.4
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1.4.1

Fond de rezervă bugetară la dispoziția
autorităților locale

50.04

0.00

1.5

Transferuri între unit.ale adm.publice SF

51

0.00

1.5.1

Transferuri curente

51.01

0.00

01.01

0.00

01.24

0.00

01.46

0.00

1.5.1.1
1.5.1.2

1.5.1.3

Transferuri către instituţii publice
Transferuri din bugetele consiliilor locale și
județene pentru acordarea unor ajutoare către
unitățile ad-tiv teritoriale în situații de extremă
dificultate
Transferuri din bugetele locale pentru
finanțarea cheltuielilor curente în domeniul
sănătății

1.5.1.4

Transferuri din bugetele locale pentru
finanțarea camerelor agricole

01.49

0.00

1.6

Asistenţă socială

57

0.00

1.6.1

Ajutoare sociale

57.02

0.00

1.6.1.1

Ajutoare sociale în natură

02.02

0.00

1.7.

Alte cheltuieli

59

0.00

1.7.1.

Asociaţii şi fundaţii

59.11

0.00

1.7.2.

Susținerea cultelor

59.12

0.00

1.8.

Rambursări de credite

81

0.00

1.8.1.

Rambursări de credite interne

81.02

0.00

1.8.1.1.

Rambursări de credite aferente datoriei publice
interne locale

02.05

0.00

1.9.

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate in anul curent SF

85

1.9.1.

Plăţi efectuate în anii pr.şi recup.în anul curent

85.01

0.00

1.9.1.1.

Plăți efectuate în anii precedenț și recuperate
în anul curent (SF)

01.01

0.00

0.00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
2

TOTAL CHELTUIELI-SD (51+56+70+81+85)

2.1

Transferuri între unit.ale adm.publice SD

51

0.00

2.1.1

51.02

0.00

02.12

0.00

02.29

0.00

2.2

Transferuri de capital
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la
spitale
Alte transferuri de capital pentru instituții
publice
Alte transferuri SD

55

0.00

2.2.1

Transferuri interne

55.01

0.00

2.2.1.1.

Programe de dezvoltare

01.13

0.00

2.3.

Alte transferuri de capital pentru instituții
publice

56

2.3.1

Programe din FEDR

56.01

0.00

2.3.1.1

Finanțare națională

01.01

0.00

2.3.1.2

Finanțarea externă nerambursabilă

01.02

0.00

2.3.1.3

Cheltuieli neeligibile

01.03

0.00

2.3.2

Programe FSE

56.02

0.00

2.3.2.1

Finanțare națională

02.01

0.00

2.3.2.2

Finanțarea externă nerambursabilă

02.02

0.00

2.3.2.3

Cheltuieli neeligibile

02.03

0.00

2.1.1.1
2.1.1.2
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2.4.

Cheltuieli de capital (71+72)

0.00

2.4.1.

Active nefinanciare(71.01+71.02+71.03)

0.00

2.4.1.1

Active fixe

0.00

2.4.1.1.1

Construcţii

01.01

0.00

2.4.1.1.2

Maşini, echipamente şi mijl. transport

01.02

0.00

2.4.1.1.3

Mobilier, ap. birotică şi alte active corp.

01.03

0.00

2.4.1.1.4

Alte active fixe

01.30

0.00

2.4.2

Stocuri

71.02

0.00

2.4.3

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

2.4.2.

Active financiare

72

0.00

2.4.2.1

Active financiare
Participare la capitalul social al societăților
com.

72.01

0.00

01.01

0.00

Rambursări de credite

81

2.4.2.1.1
2.5.
2.5.1

Rambursarea împrumuturilor contractate
pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0.00
0.00

Managementul resurselor umane
În ceea ce privește gestionarea curentă a funcțiilor contractuale din instituție în cursul
anului 2021 au fost puse în aplicare, în special, următoarele acte normative:
- Legea nr. 153/2017 – legea cadru pentru salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ;
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
- Hotărârea de Consiliu Județean Bacău nr. 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază
pentru personalul din cadrul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului
Județean Bacău.
Au avut loc următoarele activități:
- evaluarea performanțelor profesionale individuale a salariaților pentru activitatea
desfășurată în perioada 01.01.2020-31.12.2020;
- programarea concediului de odihnă pentru anul 2021 și monitorizarea efectuării acestuia
de către toți salariații;
- pregătirea și întocmirea graficului de formare profesională pentru anul 2021;
- Au fost întocmite decizii având ca obiect:
- numirea unor persoane pentru a îndeplini diferite atribuții în gestionarea procedurilor
operaționale privind continuarea implementării sistemului de control intern managerial;
- elaborarea de proceduri operaționale privind pantouflage, control financiar preventiv,
gestionarea documentelor, delegarea, recrutarea și angajarea personalului contractual,
semnalarea neregulilor/abaterilor sau fraudelor.
Proiecte finalizate
Deși anul 2021 a fost unul dificil, stând tot sub semnul pandemiei, revista a avut o apariție
regulată. Am găsit, ca și alte instituții de cultură, soluții și pentru continuarea unor alte activități,
cea mai importantă fiind Colocviile Ateneu și acordarea Premiilor anuale ale revistei,
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manifestarea desfășurându-se live, în data de octombrie, la sala Studio a Teatrului Municipal
„Bacovia” din Bacău. Tema aleasă pentru această ediție a fost „,Bacovia și noua sensibilitate
poetică”, avându-i ca moderator pe criticii Carmen Mihalache și Adrian Jicu. Evenimentul a fost
reflectat, in extenso, în paginile revistei, unde sunt reproduse și alocuțiunile premianților. Premiile
anuale ale revistei pentru 2021 au fost acordate de un juriu alcătuit din redactorii revistei, laureați
fiind: Marta Petreu- Premiul de Excelență „George Bacovia”, Nichita Danilov- Premiul pentru
Proză, Cosmin Ciotloș- Premiul pentru Critică și Istorie Literară și Val Mănescu –Premiu pentru
Poezie. Ca şi în anii precedenţi, ne-am străduit să realizăm venituri proprii şi am fost interesaţi
de difuzarea şi audienţa revistei, citită acum mai ales pe site-ul www.ateneu.info. Care nu este
un site de știri, ci doar unul în care postăm revista, la un anumit interval de timp după apariție,
când ea a fost difuzată prin chioșcurile de presă, cele puține care au mai rămas, din nefericire.
Ne propunem să fim în continuare atenţi la feed-back, la ecoul revistei în rândul cititorilor
fără să abdicăm de la spiritul critic. Pentru că avem convingerea că numai spiritul critic este cel
care dă direcţia unei publicaţii de cultură şi instituie o necesară scară de valori.
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Partea a III-a. Servicii publice

1. Serviciul Public de Protecţia Plantelor
Serviciul Public de Protecţie a Plantelor Bacău s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr.73/1999 și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 37/2006 privind
reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară și a Regulamentului de
Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 134/2021.
În anul 2010, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 108/2010,
serviciul și-a lărgit aria de acțiune în domeniul dezinfecției, dezinsecției și deratizării în sensul că
poate executa asemenea acțiuni în sedii administrative, locuințe, școli, internate, cantine, spații
comerciale, garaje, subsoluri tehnice și amenajate precum și spațiile și zonele deschise aferente
acestora în toate localitățile din județul Bacău.
În anul 2018, Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău a fost desemnat de
conducerea Consiliului Județean să gestioneze organizarea activităților de neutralizare a
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman provenite din
gospodăriile crescătorilor individuali de animale din județ. Drept urmare, s-a procedat la
implementarea acestei solicitări, etapizat, atât în 2018, cât, mai ales, în anul 2019 dar și în anul
2020.
În cursul anului 2021, prin HCJ nr. 134/2021, Serviciul Public de Protecție a Plantelor
Bacău, a început desfășurarea activităților prevăzute în OG nr. 175/2020 pentru completarea
unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
organizatorice, ce completează Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu
completările ulterioare.
Serviciul realizează activităţi publice de interes local, dintre care amintim: - dezinfecţia,
dezinsecţia şi deratizarea sediilor administrative, locuinţelor, şcolilor, internatelor, cantinelor,
spaţiilor comerciale, garajelor, subsolurilor tehnice şi amenajate precum şi a spaţiilor şi zonelor
deschise, în toate localităţile din judeţul Bacău.
• combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile pentru deținătorii de teren
și producătorii agricoli;
• dezinfecţia, dezinsecţia și deratizarea depozitelor de cereale şi a altor spații și incinte;
• aprovizionarea cu produse biocide și de uz fitosanitar în vederea utilizării acestora la
acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare precum și tratamente la pomi fructiferi.
• neutralizarea a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului
uman provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza județului Bacău,
potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea
activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare;
• servicii de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost de pe
raza județului Bacău conform prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor,
republicată și modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 175/2020 pentru completarea unor acte
normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri
organizatorice.
În cursul anului 2021, Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău și-a desfășurat
activitatea pe mai multe planuri şi anume:

.
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• 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;
• implementarea normelor OG nr. 24/2016 și a OUG nr. 175/2020.
Aprovizionarea cu substanţele necesare pentru executarea lucrărilor de prestări servicii sa făcut în funcție de încadrarea în limita sumelor alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli
aferent anului 2021.
În ce privește activitatea Comisiei SCI/M, aceasta a emis adrese către toate
compartimentele din cadrul Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău pentru identificarea
tuturor activităților procedurabile la nivel de fiecare compartiment. Astfel, s-a procedat la
elaborarea procedurilor, avizarea și aprobarea acestora.
În momentul de față, sunt în lucru încă 6 proceduri operaționale pentru compartimentul
Contabilitate-resurse umane, proceduri ce vor fi finalizate până la data de 31.01.2022, cel mai
târziu. Aceste proceduri, la fel ca toate celelalte, vor eficientiza și standardiza fiecare activitate
procedurată la nivelul fiecărui compartiment și/sau a întregului serviciu.
Comisia SCI/M își va continua activitatea de avizare a tuturor activităților procedurabile
care vor apărea și pe parcursul anului 2022, asfel încât, aceste activități și rezultatele lor să poată
fi urmărite, cuantifícate și evaluate corespunzător de către conducerea Serviciului Public de
Protecție a Plantelor Bacău.
Gestionarea subproduselor de origine animală
În perspectiva implementării Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 pentru organizarea și
desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate
consumului uman și a Hotărârii nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016, Serviciul Public de Protecție a
Plantelor Bacău demarat în anul 2021 următoarele acțiuni:
În data de 14.05.2021 am primit răspunsul la adresa mai sus menționată din partea
DSVSA Bacău, adresa cuprinde lista cu numărul de animale pe specii pe raza Județului Bacău,
lista nominală cu crescătorii individuali de animale nu au putut sa o furnizeze din cauza normelor
legislative legate de protecția datelor cu caracter personal.
• În data de 08.06.2021 am primit o adresă din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale ce ne-a făcut cunoscut faptul că bugetul aprobat pentru activitatea prevăzută de OG nr.
24/2016 pe anul 2021 este de 188.000 lei.
• În data de 23.06.2022, având bugetul aprobat, am finalizat întocmirea caietului de sarcini
privind achiziționarea de servicii de colectare, transport și neutralizare a animalelor moarte,
provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe aria administrativ-teritorială
a județului Bacău, urmând să demarăm ulterior procedurile de inițiere a licițatiei de achiziții
publice pe platforma SEAP.
• În data de 10.08.2021 am luat legătura cu dl. Dan Costea din partea CJ Bacău în vederea
elaborării procedurilor necesare pentru inițierea licitației pe platforma de achziiții publice a
anunțului pentru contractarea serviciilor de colectare, transport și neutralizare a animalelor
moarte, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.
• În data de 17.09.2021 am finalizat procedura de inițiere a achiziției publice pe plaforma
SEAP cu titlul: Servicii de colectare, transport și neutralizare a animalelor moarte, provenite din
gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe aria administrativ-teritorială a județului
Bacău. Valoarea estimativă alocată este de 157.983,19 lei la prețul maxim de 1500 lei/tonă fără
TVA.
• Pentru punerea în aplicare a Ordonanței De Urgență nr. 175 din 14 octombrie 2020
pentru completarea Legii nr. 205/2004 cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru
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stabilirea unor măsuri organizatorice, Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău a demarat
următoarele activități:
- În data de 04.10.2021, a fost semnat contractul cu nr. 786/04.10.2021 privind
achiziționarea serviciilor de adăpostire a animalelor de talie mică ce fac obiectul ordinului
de plasare în adăpost, de pe raza județului Bacău, având ca beneficiar Judeţul Bacău Consiliul Judeţean Bacău prin intermediul Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău
și ca prestator, Fundația ”Ia-ți acasă un prieten” și a caietului de sarcini privind
achiziționarea Serviciilor de adăpostire a animalelor de talie mică ce fac obiectul ordinului
de plasare în adăpost, de pe raza județului Bacău, aferent contractului de prestări servicii
nr. 786/04.10.2021.
- În data de 08.10.2021, a fost semnat contractul cu nr. 807/08.10.2021 privind
achiziționarea serviciilor de adăpostire a animalelor de talie medie-mare ce fac obiectul
ordinului de plasare în adăpost, de pe raza județului Bacău, având ca beneficiar Judeţul
Bacău - Consiliul Judeţean Bacău prin intermediul Serviciului Public de Protecție a
Plantelor Bacău și ca prestator, Asociația Club Ecvestru Decebal și a caietului de sarcini
privind achiziționarea Serviciilor de adăpostire a animalelor de talie mică ce fac obiectul
ordinului de plasare în adăpost, de pe raza județului Bacău, aferent contractului de prestări
servicii Nr. 807/08.10.2021.
Chirii și alte activități
În cursul anului 2021, oferta privind spațiile de închiriat în localitatea Tg. Ocna a fost destul
de generoasă. Contractul de închiriere pentru Tg. Ocna s-a derulat în condiţii bune, iar serviciul
a încasat din această închiriere suma de 6.691 lei din care 50% s-au virat în contul Consiliului
Judeţean Bacău conform reglementărilor in vigoare.
Totodată, am continuat monitorizarea celor trei fose (Podu Turcului, Bacău şi Sascut) din
care în anul 2006 prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.03.03.0210 au fost reambalate şi
expediate în vederea incinerării controlate a 46 tone de deşeuri de pesticide în amestec. Această
activitate de monitorizare necesară pentru cel puţin 10 ani de la golire conform legislaţiei
europene constituie o verigă importantă în finalizarea unei acţiuni iniţiate de serviciul nostru şi a
cărei valoare s-a finalizat cu cheltuieli de circa 140.000 $ economie realizată de Serviciul Public
de Protecţie a Plantelor Bacău pentru bugetul Consiliului Judeţean Bacău.
În cursul anului 2021, ca de altfel și în anii precedenți, ne-am manifestat disponibilitatea
de a veni în întâmpinarea solicitărilor și de a participa efectiv la executarea lucrărilor de tăiere de
primăvară precum și pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în perioada de vegetație.
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