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SINTEZĂ
Acest material prezintă o sinteză a activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2012 de
către întregul aparat de specialitate al Unităţii Administrativ Teritoriale Bacău, activităţi ce au
urmărit atingerea următoarelor obiective, sub directa conducere a Preşedintelui instituţiei:
 menţinerea la un nivel performant a serviciilor publice de interes judeţean;
 continuarea atragerii de fonduri nerambursabile;
 îmbunătăţirea managementului resurselor umane, materiale şi bugetare, precum şi a
sistemului de gestiune al actului administrativ.

În calitate de Preşedinte al acestei instituţii manifest un profund interes
pentru creşterea calităţii vieţii tuturor băcăuanilor. Pentru 2013 îmi propun să
continui programele de succes iniţiate în anii anteriori, dar şi să aduc noi proiecte
care să permită judeţului integrarea reală în spaţiul European, un avantaj major în
realizarea acestor obiective fiind numirea mea ca membru COR (Comitetul
Regiunilor) în octombrie 2012.
Dragoş Benea,
Preşedinte Consiliul Judeţean Bacău

Principalele acţiuni ale Unităţii Administrativ Teritoriale Bacău în 2012
1. Reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului de specialitate (Corp A) al Spitalului
Județean de Urgenţă Bacău;
2. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene;
3. Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului
de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor;
4. Inaugurare Secţia de Chirurgie Pediatrică;
5. Start pentru construcţia staţiei de transfer, sortare, compostare la Oneşti şi a staţiilor de
transfer de la Găiceana şi Bereşti Tazlău;
6. Lansare de proiecte europene la Consiliul Judeţean Bacău;
7. Semnare contract de finanţare pentru Ambulatoriul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău
8. Implementarea programului „Ghiozdanul Şcolarului”;
9. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale;
10 Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău şi Centrul de
Cultură ”George Apostu” Bacău, pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului “Simpozionul
Naţional de Estetică, ediţia a XVIII-a”.
11. Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău -Facultatea
de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
12. Asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău
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1. Reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului de specialitate (Corp A) al Spitalului Județean de
Urgență Bacău
 Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.1– Reabilitarea/
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;
 Durata de implementare: 24 luni (începând cu 21.11.2012, când s-a semnat Contractul de
finanţare);
 Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de
asistență medicală pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor judeţului Bacău la
serviciile de sănătate de tip ambulatoriu.
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului
Integrat de Specialitate Adulţi (Corp A) al Spitalului Județean de Urgență Bacău prin:
o Realizare termosistem izolație pentru Ambulatoriul Integrat de Specialitate
Adulţi (Corp A): parter, etaj 1 si etaj 2 și schimbarea tâmplăriei pentru toate
nivelele;
o Reconversie și recompartimentare funcțională și modernizare demisol,
parter și etaj 1 pentru spațiile interioare;
o Realizarea, la nivelul parterului, a unor spații sociale pentru servicii publice
nemedicale prin modernizarea curților interioare existente;
o Dotarea, pentru asigurarea accesului egal la serviciile medicale de tip
ambulatoriu al persoanelor cu dizabilități fizice, cu elevator (pentru acces în
cladire) și lift (acces etaj).
Reabilitarea Ambulatoriului de Specialitate pentru Adulţi înseamnă îmbunătățirea calității
infrastructurii serviciilor de asistență medicală, noi servicii de asistență medicală ca și servicii
esențiale (de tip ambulatoriu), cu implicații pozitive directe asupra gradului de sănătate al
populaţiei. Rezultatele anticipate în urma implementării proiectului sunt scăderea numărului de
pacienţi redirecţionaţi din cauza lipsei de capacitate sau dotare dar și scăderea timpului necesar
pentru diagnosticare şi/ sau tratament.
Valoarea totală a proiectului este de 3.581.038 de Euro din care asistența financiară
nerambursabilă este de 3.269.715 iar contribuția proprie în proiect – 311.323 de Euro.
2. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene
Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POR 2007 – 2013, Axa prioritară 2,
domeniul de intervenţie 2.1, Consiliul Judeţean Bacău a depus aplicaţii pentru reabilitarea şi
modernizarea unor drumuri judeţene primare (drumuri judeţene ce fac conexiuni la reţeaua
drumurilor naţionale) şi anume:
 Reabilitarea DJ 119F, Căiuti- Pralea km 0+000-14+300, judeţul Bacău;
 Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg Ocna-Oituz km 15+800 – 26+700, Jud. Bacău;
 Reabilitare DJ 252, Huruieşti- Găiceana- Parincea_Bibireşti-Buhoci, km 75+300130+100, jud. Bacău;
 Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km.1+680-12+300 şi
14+300-28+050;
 Reabilitare şi modernizare DJ 207 D, Dămieneşti-Mîgla-Prăjeşti-Traian, km. 28+00050+254;
 Reabilitare şi modernizare DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, km.33+400-44+758;
 Reabilitare şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, km.0+000-12+116.
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3. Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fost fondată la începutul anului
2008 de către consiliile județene Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui pentru
accesarea fondurilor disponibile în cadrul POR 2007-2013, Axa 3, DMI 3.3.
Regiunii de Dezvoltare Nord-Est i-au fost alocate, în cadrul acestei Axe, aprox. 16,5
milioane euro, pentru îmbunătățirea infrastructurii și capacității de intervenție în situații de urgență
la nivel prespitalicesc în vederea asigurării populației cu servicii de calitate.
Localizarea proiectelor: Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ,
Suceava, Vaslui)
4. Inaugurare Secţia de Chirurgie Pediatrică
În data de 12 ianuarie s-au inaugurat spaţiile noi din cadrul Secţiei de Chirurgie Pediatrică,
în clădirea Spitalului de Pediatrie. Lucrările de amenajare a saloanelor şi a sălilor de operaţie,
precum şi de dotare a acestora cu echipamente performante, demarate în anul 2011, au fost
finalizate. Investiţia a fost finanţată de Consiliul Judeţean.
5. Start pentru construcţia staţiei de transfer, sortare, compostare la Oneşti şi a staţiilor de transfer
de la Găiceana şi Bereşti Tazlău
În ianuarie 2012 a fost semnat contractul de lucrări „Construcţia unei staţii de transfer, a
unei staţii de sortare şi a unei staţii de compostare pe amplasamentul de la Oneşti şi Construcţia
staţiilor de transfer de la Găiceana şi Bereşti Tazlău”, cu o valoare totală de aprox. 41.530.000 Lei/
10.120.000 Euro, fără TVA. Până la şfârşitul anului 2012 s-au efectuat plăţi în procent de 21%,
fiind achitată în totalitate proiectarea investiţiilor ce fac obiectul contractului şi o parte din execuţia
acestora.
6. Lansare de proiecte europene la Consiliul Judeţean Bacău
Printre proiectele cu finanţare europeană lansate de Consiliul Judeţean pe parcursul anului,
merită menţionate următoarele: Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică:
agrement, sănătate, cultură (POR 2007-2013) şi Promovarea produselor piscicole şi de
acvacultură (POP 2007-2013).
7. Semnare contract de finanţare pentru Ambulatoriul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău
Proiectul, pentru a cărui ”maturitate” au fost necesari aproape 2 ani este realizat în cadrul
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul
de intervenție 3.1 – Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.
8. Implementarea programului „Ghiozdanul Şcolarului”
Proiectul “Ghiozdanul Şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a învăţământului
preşcolar şi şcolar clasele I-VIII din mediul rural şi Şcolile de Artă şi Meserii din judeţul Bacău.
Acest proiect multianual îşi propune ajutorarea elevilor din mediul rural în parcurgerea procesului
instructiv – educativ, prin acordarea fiecărui copil preşcolar şi şcolar a unui set de rechizite şcolare
şi astfel la începutul anului şcolar 2012 fiecare copil care învaţă în mediul rural, din grădiniţe,
clasele I-IV, V-VIII şi Şcolile de Arte şi Meserii a primit câte un “ghiozdan al şcolarului.”
9. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale
Domnul Dumitru Brăneanu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău, a primit în data
de 2 martie 2012, vizita scriitoarei franceze Rachel Hausfater. Acestă sosire la Bacău face parte
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din acţiunele organizate în parteneriat cu Institutul Francez din Iaşi în cadrul Zilelor Francofoniei şi
a bunelor colaborări avute de-a lungul anilor.
Rachel Hausfater, cea mai cunoscută scriitoare pentru copii din Franţa, născută la Paris, în
anul 1955, într-o familie de evrei români, îşi are rădăcinile, după bunicii paterni, în Bacău. Autoare
a 21 de cărţi şi romane pentru adolescenţi şi copii este laureată a premiilor « Enfantaisie » în 2000
şi «Goya découverte» în 2003.

Domnul Dragoş Benea, Preşedintele
Consiliului Judeţean Bacău, a primit în data de 19
martie, vizita unei delegaţii compusă din 36 de
elevi şi profesori din şase ţări (Islanda, Slovenia,
Anglia, Irlanda, Spania şi Turcia), care, alături de
Colegiul „Henri Coandă” din Bacău sunt parteneri
în proiectul Comenius “Vocea democraţiei în
acţiune” (“Finding my voice, democracy in
action”).
10 Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău şi Centrul de Cultură
”George Apostu” Bacău, pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului “Simpozionul Naţional de
Estetică", ediţia a XVIII-a.
11. Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău-Facultatea de Ştiinţe
ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului: Conferinţa
ştiinţifică internaţională „Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice şi sportului în contextul
interdisciplinarităţii învăţământului european“, ediţia a IV-a.
12. Asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău, în vederea organizării şi desfăşurării
proiectului “Toamnă Bacoviană”,ediţia a II –a.
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I. APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN BACĂU

1. Direcţia dezvoltare durabilă şi managementul proiectelor
Cooperări – parteneriate proiecte
I. Cooperarea între Judeţul Bacău şi Regiunea Limousin
În cadrul cooperării între Judeţul Bacău şi Regiunea Limousin, în baza
axelor de colaborare au fost realizate următoarele :
- domeniul educaţiei
A fost iniţiat proiectul european “Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă prin
Cooperare Descentralizată şi Solidaritate Internaţională/ DeCoSo”, urmând, ca în luna februarie
a.c. să participăm la licitaţia de proiecte în cadrul programului europen Comenius REGIO,
Scopul proiectului este de a sensibiliza şi educa tinerii privind dezvoltarea durabilă iar
obiectivele specifice ale proiectului sunt: schimbarea perceptelor tinerilor şi cadrelor didactice din
Limousin şi Bacău privind dezvoltarea durabilă printr-o mai bună cunoaştere a mizelor, rolurilor şi
responsabilităţilor faţă de protecţia mediului şi securitatea alimentară şi mobilizarea în favoarea
dezvotării durabile
Obiectivele specifice vor fi atinse prin realizarea următoarelor principale activităţi :
capitalizarea şi schimbul de resurse pedagogice deja existente; creearea a trei noi instrumente
pedagogice; mărirea gradului de cunoaştere în domeniul dezvoltării durabile, cu accent pe
securitatea alimentară, a actorilor din cadrul educaţiei formale şi informale.
Durata proiectului este de 2 ani (septembrie 2013- iunie 2015)
- domeniul sanitar
În parteneriat cu Regiunea Limousin, Institutul de Formare Infirmieri (Asistenţi Medicali) de
Îngrijire Limoges ((IFSI) de pe lângă Institutul Regional de Formare Sanitară şi Socială din
Limoges, Judeţul Bacău şi Colegiul “Mihai Eminescu” Bacău au implementat proiectul “Sănătatea
văzută de aproape”
Scopul proiectului este de dezvoltare a cooperării Judeţului Bacău cu Regiunea Limousin
prin promovarea dimensiunii europene în educaţia postliceală sanitară prin activităţi de cooperare
între instituţiile de învăţământ de profil şi între autorităţile publice.
Proiectul s-a desfăşurat în perioada 16-22 aprilie 2012. Principala activitate din cadrul proiectului a
fost efectuarea unui stagiu de studiu, organizat în cadrul Institutului de Formare Infirmieri (Asistenţi
Medicali) de Îngrijire Limoges (IFSI), de pe lângă Institutul Regional de Formare Sanitară şi Socială
Limousin.
Beneficiari direcţi ai proiectului sunt: 6 cadre didactice (instructori şi profesori) de la clasele
postliceale ale Colegiului Naţional M Eminescu şi1 reprezentant al autorităţii publice locale.
Prin implementarea proiectului s-a obţinut. valorificarea expertizei profesioniştilor din
domeniu sanitar–educaţional francez prin aplicarea cunoştinţelor dobândite de la aceştia de către
cadrele didactice /instructorii Colegiului “Mihai Eminescu” Bacău (aplicarea unor noi abordări, a
unor noi tehnici de îngrijire a pacienţilor) în actul educaţional privind formarea asistentului medical;
creşterea calităţii actului medical prin implicarea activă a asistenţilor medicali în cadrul echipelor de
îngrijire; considerarea investiţiei în educaţia formatorilor viitorilor asistenţi medicali pentru
realizarea unor îngrijiri de calitate ca o investiţie profitabilă pe termen lung; dezvoltarea
parteneriaului existent între cele două instituţii de învăţământromânesc şi respectiv francez, din
domeniul sanitar, în scopul realizării de schimburi de experienţe care să vizeze atât cadrele
didactice cât şi elevii/studenţi Colegiului “Mihai Eminescu” Bacău, respectiv ai Institutului de
Formare Infirmieri (Asistenţi Medicali) de Îngrijire Limoges ((IFSI) şi derularea de noi proiecte.
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II. Cooperarea între Judeţul Bacău şi Asociaţia „Cele mai
frumoase sate din România”
A fost semnat, în aprilie 2012, Acordul de cooperare între
Judeţul Bacău şi Asociaţia „Cele mai frumoase sate din România”,
în vederea promovării patrimoniului cultural şi turistic al satelor din
Judeţul Bacău prin organizarea de evenimente şi derularea de
programe/proiecte de interes comun ,
În anul 2011, Asociaţia „Cele mai frumoase sate din
România”, a iniţiat un program pilot naţional de dezvoltare durabilă
a satului românesc „Cele mai frumoase sate din România –
dezvoltare prin moștenirea culturală/Modele de dezvoltare rurală”
(program inspirat de iniţiative similare implementate în ţări europene
precum: Franţa, Italia, Belgia) a cărui rezultate confirmă că acest program reprezintă a o
oportunitate pentru ca satele să devină modele de dezvoltare rurală în România.
Ţinând cont de acţiunile iniţiate de Asociaţia ”Cele mai frumoase sate din România” şi a
recunoaşterii etichetei (label) ”Cele mai frumoase sate din România”ca brand naţional şi european,
s-a considerat esenţială dezvoltarea de relaţii de colaborare a Judeţului Bacău cu această
asociaţie, în scopul evidenţierii “satului” ce aparţine judeţului Bacău cu toate dimensiunile lui – cele
spirituale (obiceiuri, datini, folclor), cele morale (ospitalitatea, corectitudinea, cinstea) şi ecologice
(produsele obţinute în gospodăria proprie, avantajele oferite de peisajul şi biodiversitatea vastă din
unele zone rurale).
În cadrul cooperării între Judeţul Bacău şi Asociaţia „Cele mai frumoase sate din
România” au fost organizate acţiuni (evenimente, programe/proiecte) în parteneriat după cum
urmează:
A. Lansarea naţională a Ghidului Oficial «Cele Mai Frumoase Sate din România» care
a avut loc la Bucureşti în data de 28 februarie 2012,
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău, domnul Dumitru Brăneanu, a participat la
acest eveniment organizat de Asociația «Cele mai frumoase sate din România» împreună cu
Ambasada Franței în România, Delegația Wallonie-Bruxelles la București şi Revista Română de
Administrație Publică Locală. Gazda acţiunii a fost Muzeului Național al Satului «Dimitrie Gusti»
din București.
Invitaţia a fost transmisă Consiliului Judeţean Bacău, ca urmare a faptului că judeţul Bacău,
încă din 2011, are deja membre ale Asociaţiei «Cele Mai Frumoase Sate din România» trei sate şi
anume: Ciungheş (comuna Palanca), Dofteana (com. Dofteana) şi Poiana Sărată (comuna Oituz);
sate care sunt, de altfel şi prezente în Ghid.
La eveniment au luat parte, ca invitaţi, reprezentanţi ai ambasadelor din: Franţa, Canada,
Mexic, Portugalia şi Lituania, Vicepreşedinta Asociaţiei «Cele mai frumoase sate din Wallonie»,
Bruxelles, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi ai Ministerului
Mediului, preşedintele fondator al “ANTREC” România, preşedintele Camerei de Comerţ FrancoRomâne, majoritatea primarilor comunelor a căror sate, au fost prezentate în Ghid şi reprezentanţi
ai consiliilor judeţene din judeţele de pe raza cărora există sate membre ale Asociaţie.
Programul evenimentului a mai cuprins degustarea produselor gastronomice cu specific
local şi prezentarea comunelor şi proiectelor de succes implementate sau în derulare, de către o
parte din primarii prezenţi, printre care şi primarul comunei Palanca din judeţul nostru şi
prezentarea celorlalte două comune respectiv Dofteana şi Oituz de către dl.Vicepreşedinte Dumitru
Brăneanu.
Cu această ocazie, comuna Palanca, a oferit, celor prezenţi la eveniment, spre degustare
produse tradiţionale: peşte în cetină de brad, brânză de oi, pastramă de porc, pâine de casă şi
zacuscă
B. Lansarea la Bacău a ghidului turistic şi cultural „Cele mai frumoase sate din
România”, eveniment organizat de Consiliul Judeean Bacău în parteneriat cu Asociaţia
„Cele mai frumoase sate din România”
-7-

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2012

Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Bacău, dl Dragoş Benea şi dl. Dumitru
Brăneanu, au deschis evenimentul de lansare
regională a Ghidului «CELE MAI FRUMOASE SATE
DIN ROMÂNIA» care a avut loc în data de 21 mai
2012, ora 9:30 la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”
Bacău.
Au mai luat cuvântul, preşedintele executiv al
Asociatiei «Cele mai frumoase sate din România»,
secretarul general al Institutul Francez Iaşi,
reprezentantul Ambasadei Franţei în România şi
directorul Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău.
La eveniment au participat reprezentanţi ai
comunelor Ruginoasa şi Cepleniţa – jud. Iaşi, Vânători-jud. Neamţ, primarii comunelor: Palanca,
Agăş, Brusturoasa, Oituz, Găiceana, Coloneşti – jud.Bacău şi reprezentanţi ai comunelor Ghimeş
Făget şi Poduri din jud Bacău.
Printre invitaţi au fost prezenţi : directorul Camerei Agricole,Bacău , directorul Cancelarie
Prefectului judeţului Bacău, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău, directorul
Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Bacău, directorul Oficiul
Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Bacău, reprezentanţi ai Asociaţiei „Prietenii
Pământului” şi ai Asociaţiei Bioagricultorilor din Moldova “BIOMOLD” şi reprezentanţi ai
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza“din Iaşi.
Programul evenimentului a cuprins:
Ceremonia de lansare a ghidului
¾ deschiderea evenimentului;
¾ discursuri;
¾ prezentare ghid;
¾ prezentare sate frumoase din judeţele: Iaşi, Neamţ, Vaslui şi Bacău;
¾ expoziţie – amintiri / suvenir din satul meu, produse de artizanat.
Produs în satul meu
- prezentarea şi degustarea produselor tradiţionale din satele judeţelor prezente la
eveniment.
- prezentarea de produse rmeşteşugăreşti tradiţionale din satele judeţelor prezente la
eveniment.
- spectacol oferit de Ansamblul Folcloric”Busuiocul” Bacău
Seminarul „Cele bune să se adune” – promovarea proiectelor de succes ale
comunelor/satelor din judeţele prezente la eveniment
¾ prezentare proiecte de succes
¾ intervenţii
În cadrul seminarului au avut intervenţii: o parte din primarii comunelor prezente,
reprezentanţi ai ONG-uri prezente, reprezentantul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit Bacău, a Camerei Agricole Bacău , Centrului Judeţean de Conservare şi
Promovare a Culturii Tradiţionale Bacău, a Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu ” Bacău, a
Grupului de Acţiune Locală (GAL) “Valea Muntelui”, specialişti în etnografie.
C. Participarea la “întâlnirea culturală între satul Românesc şi cel Valon” organizat de
Asociaţia cele mai frumoase sate din România şi Asociaţia cele mai frumoase sate din
Valonia (Belgia)
Asociaţia “Cele mai frumoase sate” din România în
parteneriat cu Asociaţia “Cele mai frumoase sate ”din Valonia
(Belgia) a organizat în perioada 26-30 noiembrie 2012 evenimentul
“Întâlnire culturală între satul Românesc şi cel Valon”la care au
participaţi ca invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale
(primării şi consilii judeţene), mai exact reprezentanţi de la primăriile
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Cărpinet (jud. Bihor) şi Hăşmaş (jud. Arad) şi de la consiliile judeţene: Bacău, Neamţ şi Prahova.
De la Consiliul Judeţean Bacău au participat doi reprezentanţi de la Direcţia Dezvoltare
Durabilă şi Managementul Proiectelor.
În cadrul programului evenimentului s-au organizat vizite în teren în satele valone
considerate ca cele mi frumoase sate şi anume: Melin, Crupet, Chardeneux şi Weris . În cadrul
acestor vizite s-a luat legătura cu autorităţile publice locale şi cu reprezentanţii Asociaţiei cele mai
frumoase sate din Valonia (filiala cu sediul în Crupet), a Centrelor de informare turustică din aceste
sate şi a Caselor de turism /Maison du Tourisme Condroz-Famenne.
Totodată, a avut loc o întâlnire de lucru la sediul din Crupet a Asociaţiei “cele mai frumoase
sate” din Valonia unde a fost prezentată structura şi modul de organizarea ale asociaţiei, proiectele
aplicate şi proiectele de viitor. În urma discuţiilor purtate s-a propus realizarea unui parteneriat între
Consiliul judeţean Bacău şi asociaţiile “Cele mai frumoase sate” din Valonia (Belgia), respectiv
România în cadrul proiectului european “Tradiţii , identitate , cetăţenie” , care urmează să participe
la licitaţia de proiecte din cadrul DG - Comisiei Europene.
În cadrul evenimentului a mai avut loc, în data de 26 octombrie 2012, la Bruxelles,
Conferinţa “Satul-lada de zestre a Europei” / European Village Day. La această conferinţă unde au
participat: consiliera (prim colaborator) al Ambasadei României în Regatul Belgiei, preşedinta şi
reprezentanţi ai Asociaţiei “Cele mai frumoase sate” din Valonia (Belgia), preşedinta şi
reprezentanţi ai Alianţei/ Alliance Belgo-Roumaine, reprezentanţi ai Casei de Cultură BelgoRomâne, reprezentanţi ai Asociaţiei Operation Villages Roumains, reprezentanţi al Caselor de
turism din diverse regiuni ale Regatului Belgiei, au fost prezentate judeţele participante la
eveniment de către reprezentanţii acestora. Conferinţa a reprezentat şi un prilej de cunoaştere,
schimburi de idei şi de contacte
Parteneriate –asocieri
A. Contracte de asociere
1. Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău şi
Centrul de Cultură ”George Apostu” Bacău, pentru organizarea şi desfăşurarea
proiectului“Simpozionul Naţional de Estetică, ediţia a XVIII-a”
Scopul proiectului este de a reuniuni anual un larg colectiv de profesori universitari,
cercetători de la Academia Română, esteticieni, oameni de ştiinţă din diverse domenii, scriitori,
pictori, actori, regizori, muzicieni şi critici de artă, în vederea analizării şi implementării noilor
tendinţe ale gândirii estetice în strânsă corelare cu reprezentarea fenomenului artistic de înaltă
ţinută.
Simpozionul Naţional de Estetică, ediţia a XVIII-a, remarcat prin unicitate în plan naţional
cu meritată recunoaştere internaţională, în acest an, cu tema „Arta şi comunicarea prin artă”, a
avut prevăzute în program următoarele acţiuni: susţinerea conferinţei anuale de estetică,
organizarea expoziţiei artistului plastic Mircea Roman şi a expoziţie de carte „Spectacolul cărţii”,
lansarea albumului de artă Mircea Roman - „Magazia” şi a revistei „Vitraliu” nr.39, prezentarea unui
spectacol de gală, ceremonia de decernare a diplomelor de excelenţă şi a premiilor Centrului de
Cultură-„George Apostu”.
La organizarea şi realizarea cu succes a tuturor manifestărilor Simpozionului naţional de
estetică, ediţia a XVIII-a, care s-a desfăşurat în perioada 21-23 noiembrie 2012, au contribuit peste
1.025 de persoane, reprezentând: academicieni şi cercetători ai Academiei Române, profesori din
centrele universitare Bucureşti, Iaşi şi Bacău, cadre didactice din liceele băcăuane, reprezentanţi ai
Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, cadre didactice, studenţi şi elevi, public, comunitatea
locală.
2. Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea “Vasile Alecsandri”din BacăuFacultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii pentru organizarea şi desfăşurarea
proiectului: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice
şi sportului în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european“, ediţia a IV-a.
Scopul acestui eveniment este de a organiza dezbateri privind aspecte legate de noile
tendinţe şi dimensiuni ale cercetării ştiinţifice din domeniul educaţiei fizice, sportului şi psihologiei
pe plan naţional şi internaţional, care să ducă la o filosofie comună pozitivă şi pragmatică.
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Totodată, Conferinţa, care a avut loc în perioada 9-10 noiembrie 2012, a reprezentat atât o
formă de stimulare a procesului de inovare în domeniul cercetării, dezvoltării teoriei, metodicii şi
practicii în domeniul educaţiei fizice şi sportului în contextul integrării în sistemul de învăţământ al
Uniunii Europene, cât şi de promovare şi diseminare a rezultatelor cercetării desfăşurate în cadrul
centrelor de cercetare, a proiectelor la nivelul colectivelor sau a temelor de cercetare individuală, o
oportunitate în vederea iniţierii unor relaţii de cooperare ştiinţifică şi a unor colaborări
interdisciplinare între participanţi (cercetători consacraţi sau în formare, doctoranzi în domeniu) şi
deschide noi direcţii de cercetare.
În programul Conferinţei ştiinţifice internaţionale au avut loc următoarele acţiuni: susţinerea
conferinţei şi a competiţiei ştiinţifice pe 4 secţiuni: (educaţie fizică în învăţământul preuniversitar şi
universitar; Sport şi performanţă motrică; Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională;Varia/diverse),
organizarea a două workshop-uri, înmânarea diplomelor pentru cele mai bune articole prezentate
şi calificate la faza competiţiei; organizarea expoziţiei de carte care a cuprins elaborări ale cadrelor
didactice sub forma cursurilor, îndrumarelor şi a cărţilor ştiinţifice specifice domeniului Educaţie
fizică şi Sport şi a altor domenii arondate; prezentarea unui spectacol artistic susţinut de studenţii
facultăţii, sub indrumarea cadrelor didactice de specialitate, cuprinzând reprize de gimnastică,
momente coregrafice, dansuri populare si latino-amerine. La finalul manifestărilor Conferinţei s-a
desfăşurat o seară a prieteniei cu schimburi de păreri şi opinii. La toate aceste acţiuni au participat
150 de personalităţi de prestigiu ai domenului, cadre didactice şi delegaţi din 21 de facultăţi şi
departamente de profil şi 12 instituţii de stat şi private din ţară şi din străinătate
3. Asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău, în vederea organizării şi desfăşurării
proiectului “Toamnă Bacoviană”,ediţia a II -a
Scopul proiectului este de a reuni atât oamenii de cultură, scriitori din ţară şi străinătate,
membrii Academiei Române, profesori universitari, actorilor, muzicienilor şi criticilor de artă cât şi
tineri talente literare şi artistice din judeţul Bacău, în vederea prezentării operei marelui scriitor
George Bacovia.
Manifestările, care au avut loc în perioada 19-21 septembrie 2012, constituie un cadru generos
de afirmare şi diseminare, reunind, în multitudinea acţiunilor cultural-artistice propuse, scriitori,
editori, actori, muzicieni, în scopul de a pune la dispoziţia publicului larg, opera marelui liric
băcăuan, precum şi creaţiile literare şi artistice inspirate de scrierile acestuia.
Ţinuta de excepţie şi tonul acestei ediţii au fost asigurate atât de Salonul Cărţii “Bacoviana”,
care a adus în faţa publicului cele mai valoroase şi noi apariţii editoriale din domeniul poeziei,
prozei, teatrului, eseului şi criticii literare cât şi de itinerariile scriitorilor pe la obiectivele culturale,
licee şi colegiile băcăuane.
La acest acţiuni s-au adăugat: tipărirea ediţiei Volumului „Toamnă Bacoviană”, care oglindeşte
întreaga desfăşurare a evenimentului, traducerea în limba franceză a Monografiei „George
Bacovia” apărută în 1958 în Elveţia, recitaluri de poezie şi a interpreţilor de muzică folk, gala de
decernarea a premiilor din cadrul concursului şi a celor speciale şi premiul „George Bacovia”
pentru opera consacrată mareului poet, masa rotundă cu tema:”Viaţa şi opera lui Bacovia” şi
deplasarea în instituţiile de învăţământ – colegiile şi liceele din Bacău a grupurilor de scriitori,
pentru a se întâlni cu liceeni şi a discuta despre opera bacoviană şi probleme legate de literatura
contemporană.
4. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Asociaţia Judeţeană de
Fotbal Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului privind
susţinerea selecţionatei judeţene Under 16 în campionatul naţional al
selecţionatelor judeţene (SEZONUL 2011-2012) – jucători născuţi în anul 1996,
care evidenţiază valorile judeţene la nivel de juniori şi prin care se încearcă să
pună bazele viitoarei echipe reprezentative de seniori a României.
Scopul acestui program este reprezentat de construirea unui grup de elită care să
reprezinte nucleul valoric al echipei naţionale pentru Campionatul European 2016 şi Campionatul
Mondial 2018. Ca strategie, se urmăreşte concentrarea a tot ce are mai bun ţara la nivel de juniori
de 16 ani şi oferirea unui sistem competiţional nou, care să aducă mai rapid valorile fotbalistice în
prim plan. În acest fel, se urmăreşte ca talentele adevărate să aibă şanse mai mari de a ajunge în
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atenţia echipelor naţionale de juniori şi de acolo, peste câţiva ani, la naţionala mare a României.
Proiectul a fost vizat de Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, urmând ca acum să
se implementeze un sistem competiţional adecvat de desfăşurare. Rezumând, fiecare judeţ al ţării
se va prezenta în acest campionat cu cele mai mari talente de la acest nivel de juniori. Cele 42 de
selecţionate vor fi împărţite în 7 serii a câte 6 selecţionate, organizate pe criterii geografice acestea
vor juca în prima fază, tur-retur, după care se va promova într-o nouă fază pe puncte. Urmează
calificarea în sferturile de finală, care se vor juca tur-retur, ultima etapă fiind cea a unui turneu final
de 4 echipe. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău este forul care coordonează reprezentativă
Under 16 la nivelul judeţului. Proiectul a început în anul 2011 şi s-a terminat la data de 30.05.2012,
obiectivele sunt reprezentate de:
 cuprinderea în selecţionată judeţului Bacău a celor mai talentaţi juniori sub 16 ani dintre
jucătorii legitimati la cluburile şi asociaţiile sportive din judeţ;
 instruirea intensivă a acestor juniori, în cadrul reprezentativei judeţene;
 asigurarea, prin parteneriatul dintre Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău şi autorităţtile
publice locale a resurselor umane, materiale, tehnice şi financiare necesare desfăşurării în
condiţii optime a selecţiei, pregătirii şi participării în competiţie a reprezentati de juniori a
judetului Bacău;
 mediatizarea programului la nivel national, judetean si local, atragerea unor personalitati
sportive marcante la promovarea programului.
2. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău în
vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului “Sprijinirea activităţii fotbalistice din judeţul
Bacău “.
Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea socializării tinerilor şi menţinerea unei bune
stări de sănătate prin practicarea fotbalului. Obiectivul general al proiectului este promovarea
fotbalului ca mijloc de interacţionare şi integrare socială în judeţul Bacău şi asigurarea de condiţii
cât mai bune pentru organizarea şi practicarea fotbalului la nivelul judeţului Bacău.
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacăueste recunoscută de către Federaţia Română de
Fotbal ca fiind unica asociaţie împuternicită pentru organizarea competiţiilor oficiale de fotbal,
indiferent de eşalon, categorie sau vârstă, la nivelul judeţului Bacău.Toate competiţiile şi acţiunile
pe care le intreprinde AJF Bacău au ca scop creşterea numărului de practicanţi ai acestui sport pe
întreg teritoriul judeţului Bacău, şi mai ales descoperirea, lansarea, pregătirea şi promovarea unor
tineri talentaţi, pentru a putea ajunge la fotbalul de performanţă.
Competiţiile organizate de către AJF Bacău sunt întreceri sportive rezervate exclusiv
fotbalului de masă (amator). Sportivii legitimaţi la asociaţiile şi cluburile sportive din judeţ sunt tineri
care fac doar din plăcere această activitate. În ultimii ani, numărul echipelor participante în
campionatele organizate de AJF Bacău s-a mărit, însă problema cea mai gravă cu care se
confruntă asociaţia şi echipele este cea legată de echipamentul sportiv. Dincolo de a fi doar un
sport, fotbalul s-a impus prin prezenţă şi viziune, ca un fenomen pe care comunităţile locale,
judetene îl sprijină atât pentru spectaculozitatea lui dar mai ales pentru potenţialul imens pe care îl
are. Rezultatele concrete pot fi traduse cel mai bine în multiplicarea numărului de sportivi legitimaţi
dar şi prin numărul mare de spectatori.
Beneficiarii acestui proiect sunt sportivii din echipele de fotbal din judeţul Bacău. Proiectul
s-a desfăşurat în perioada 13 aprilie -30 iulie 2012, şi a constat în achiziţionarea de echipamente
sportive şi inscripţionarea acestora cu sigla “Consiliul Judeţean Bacău” şi achiziţionarea unui
număr de 50 bucăţi mingi de fotbal.
B. Contracte de parteneriat
Centrul de informare EUROPE DIRECT Bacău reprezentat prin Universitatea
"Vasile Alecsandri" din Bacău, administraţia publică locală, reprezentată prin Consiliul
Judeţean Bacău, Primăria Municipiului Bacău, Primăria oraşului Slănic-Moldova şi
sectorul non-guvernamental, reprezentat de Asociaţia Repere Bacău.
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2. Consiliul Judeţean Bacău a semnat în luna octombrie acordul de parteneriat cu
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea realizării obiectivelor aferente
proiectului „Towards 100% RES rural communities” (CĂTRE COMUNITĂŢI RURALE CARE
UTILIZEAZĂ 100% SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ)” pe teritoriului judeţului Bacău,
proiect
finanţat
prin
programul
Inteligent
Energy
Europe,
număr
contract
IEE/11/014/SI2.616363/2012, proiect în care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău activează
ca partener iar Consiliul Judeţean Bacău în calitate de Coordonator Teritorial, conform Scrisorii de
intenţie înregistrate la CJ Bacău cu nr. 273 din 12.01.2012.
Obiectul colaborării îl constituie parteneriatul celor doi în vederea promovării politicilor
naţionale şi europene în domeniul dezvoltarii durabile şi prevenirii schimbărilor climatice prin
dezvoltarea de acţiuni comune şi sprijin reciproc acordat pentru activităţi şi proiecte ce se
derulează pe teritoriul judeţului Bacău şi vizează atingerea obiectivelor stategice stabilite de
Uniunea Europeană pentru anul 2020.
In cadrul acestui parteneriat s-au realizat urmatoarele acţiuni:
Workshop desfăşurat la Sala Mare de Şedinţă a Consiliului Judeţean Bacău, organizat de
partenerii proiectului cu implicarea primarilor din judeţ. Aceasta intalnire a avut ca scop atragerea
interesului comunitatilor rurale către obiectivele proiectului, analizarea modalităţilor de atingere
acestor obiective precum şi consultări în vederea elaborării Planului de acţiune privind energia
durabilă a judeţului Bacău.
Vizită de studiu în regiunea franceză
Midi-Pyrénées,
departamentul
Haute-Garonne,
Toulouse, Franța cu participarea reprezentanţilor din
cadrul Universității Vasile Alecsandri din Bacau, care
fac parte din echipa de implementare a proiectului, doi
reprezentanti din partea Consiliului Judetean Bacau
Bacău, din cadrul Directiei Dezvoltare Durabila si
Managementul Proiectelor si în calitate de
reprezentanți ai Coordonatorului Teritorial, primarii din
comunele: Prăjești, Ungureni, Colonești, Oncești,
Izvoru Berheciului, Vultureni, Dealu Morii, Plopana,
Odobești, comune ce fac parte din aria geografică în
care se va implementa poiectul și un reprezentant al
orașului Slanic Moldova.
In cadrul vizitei a fost organizat forumul regional pentru energie regenerabila in cadrul
caruia au fost prezentate:
- exemple de buna practica din Franta, Regiunea
Midi-Pyrénées,
departamentul
Haute-Garonne,
Toulouse,
- realizarile din punct de vedere socio-economic
ale judetului Bacau, proiectele implementate pana in
prezent vazand sursele de energie regenerabila si modul
de implicare al judetului in cadrul proiectului mai sus
mentionat. Prezentarile au fost realizate de catre
reprezentantii Consiliului Judetean Bacau, d-na Faghian
Catalina si de catre d-na Topliceanu Liliana din partea
Universitatii Vasile Alecsandri din Bacau.
Vizita care s-a desfășurat în zona orașului
Toulouse, departamentul Haute-Garonne a avut ca
obiectiv studierea modului în care partenerii francezi au
exploatat disponibilul de energie regenerabilă al zonei și realizarea înfrățirii între zona teritorială a
județului Bacău participantă la proiect și asociația comunelor Le Pays de l’Albigeois et des
Bastides
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Implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă
În perioada 2000 - 2004 Consiliul Judeţean Bacău a demarat un program ambiţios de
reabilitare a unei importante reţele de drumuri judeţene, în special în partea de est a judeţului, atât
prin surse de la Bugetul local, cât şi datorită sprijinului financiar din partea Ministerului
Transporturilor, prin alocarea unor importante sume din Fondul special al drumurilor, constituit în
baza Legii 118/1996.
Începând cu anul 2005 finanţarea drumurilor judeţene de la bugetul statului a fost drastic
diminuată (practic, inexistentă), fondurile colectate din taxele de drum fiind destinate în proporţie
covârşitoare reabilitării drumurilor naţionale.
În permanenţă sunt căutate noi surse de finanţare guvernamentale sau comunitare pentru
reabilitarea şi modernizarea sectoarelor de drum judeţean ce necesită investiţii ample cu costuri
ridicate. O oportunitate în acest sens o constituie Programul Operaţional Regional 2007-2013,
elaborat de Ministerul Integrării Europene în strânsă colaborare cu Agenţiile de Dezvoltare
Regională, proiect ce a fost transmis Comisiei Europene.
Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POR 2007 – 2013, Axa prioritara 2,
domeniul de interventie 2.1, Consiliul Judeţean Bacău a depus aplicaţii pentru reabilitarea şi
modernizarea unor drumuri judeţene primare (drumuri judeţene ce fac conexiuni la reţeaua
drumurilor naţionale) şi anume:
• Reabilitarea DJ 119F, Căiuti- Pralea km 0+000-14+300, judeţul Bacău;
• Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg Ocna-Oituz km 15+800 – 26+700, Jud. Bacău;
• Reabilitare DJ 252, Huruieşti- Găiceana- Parincea_Bibireşti-Buhoci, km 75+300130+100, jud. Bacău;
• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km.1+680-12+300 şi
14+300-28+050;
• Reabilitare şi modernizare DJ 207 D, Dămieneşti-Mîgla-Prăjeşti-Traian, km.28+00050+254;
• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, km.33+400-44+758;
• Reabilitare şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, km.0+000-12+116.
Primele 3 obiective de investiţii au fost implementate in perioada 2009-2012, după cum urmează:
• Reabilitarea DJ 119F, Căiuţi- Pralea km 0+000-14+300, judeţul Bacău – porţiunea de
drum vizată prin proiect a fost reabilitată în întregime (13,24 Km)- finalizat;
• Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg Ocna-Oituz km 15+800 – 26+700, Jud. Bacău –
s-au modernizat 8,56 km de drum – finalizat;
• Reabilitare DJ 252, Huruieşti - Găiceana- Parincea-Bibireşti-Buhoci, km 75+300130+100, jud. Bacău – s-a reabilitat porțiunea de 54,8 km de drum vizată în proiectfinalizat.
Următoarele 4 obiective de investiţii au fost evaluate şi sunt trecute pe lista de rezervă a
Organismului Intermediar, în vederea finanţării.:
• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, km.33+400-44+758;
• Reabilitare si modernizare DJ 207D, Dămieneşti-Mîgla-Prăjeşti-Traian, km.28+00050+254;
• Reabilitare şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, km.0+000-12+116;
• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km.1+680-12+300 şi 14+30028+050,
Proiecte contractate şi aflate în stadiul de implementare
1. Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură
 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Măsura 5.3 Promovarea
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică, Operaţiunea “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern
prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”;
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 Durata de implementare: 28 luni (începând din 28.02.2011, când s-a semnat Contractul de
finanţare);
 Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea şi promovarea elementelor
distinctive ale potenţialului turistic specific judeţului Bacău – turismul de agrement, turismul
balneo-climateric, turismul cultural şi turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse
turistice integrate, competitive la nivel naţional, pe măsura valorii resurselor turistice de
care dispune judeţul şi care să impună acest domeniu printre activitatile economice
prioritare în cadrul sistemului economic judeţean;
 Obiective specifice:
o crearea unei imagini favorabile la nivelul pieţei naţionale privind avantajele judeţului
Bacău ca destinaţie turistică şi imaginea mărcii sale turistice;
o conştientizarea populaţiei din Bacău cu privire la bogăţiile turistice ale judeţului şi dorinţa
de a le împărtăşi turistilor;
o creșterea rolului agenţiilor de turism din judeţ, ca intermediari în procesele de
promovare prin oferirea de informaţii potențialilor vizitatori din județul Bacău și din țară,
în legătură cu produsele și serviciile turistice vizate; asigurarea mecanismelor de sprijin
coordonat pentru organizaţiile de turism locale în dezvoltarea politicii turismului din
judeţ;
o dezvoltarea şi implementarea planului de promovare a destinaţiilor turistice prin
colaborarea dintre toate parțile interesate, vizând toate obiectivele turistice cu potenţial
pentru judeţul Bacău;
o crearea unei baze de date la nivel judeţean privind produsele, facilitățile, evenimentele
şi serviciile din industria turistică, pentru a asigura creşterea accesibilităţii publicului la
obiectivele prezentate în proiect;
o realizarea unui portal de turism judeţean, ca un instrument major de informare şi
promovare;
 Rezultate așteptate:
o realizarea de materiale de promovare a pachetelor turistice precum: cataloage, broşuri,
pliante, materiale audio – video pe CD sau DVD;
o anunţuri publicitare pentru presa scrisă naţională, difuzare mesaje radio pe posturi
naţionale si locale, apariţii în emisiuni cu profil turistic la posturi de televiziune naţionale,
o realizarea unui portal web care va cuprinde toate informaţiile necesare vizitatorilor
(fotografii, date istorice, program de vizitare, localizare, informaţii de contact, hartă
interactivă; blog al proiectului în cadrul căruia vor fi dezvoltate și dezbătute probleme
legate de turism și dezvoltare durabilă);
o realizarea de studii și cercetări de impact a acţiunilor de promovare,
o participarea la 2 târguri de turism,
o realizarea de materiale şi actiuni de asigurare a vizibilității finanțării Uniunii Europene
(flyere, broşuri, comunicate de presă; conferințe de presă, întâlniri publice; comunicate
radio).
2. Promovarea produselor piscicole şi de acvacultură
 finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 3.4. Dezvoltarea de
noi pieţe şi campanii de promovare
 Durata de implementare: 24 luni (începând din 29 iulie 2011, când s-a semnat Contractul
de finanţare)
 Obiectivul general – stimularea consumului de peşte şi produse din peşte la nivelul
Regiunii Nord Est, România;
 Obiective specifice:
o Creşterea nivelului de informare (awareness) al populaţiei cu privire la zonele pescăreşti
cu tradiţie din regiunea Nord-Est;
o Stimularea dezvoltării economiilor locale din zonele pescăreşti cu tradiţie prin
promovarea produselor piscicole realizate la nivelul regiunii Nord-Est;
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Creşterea nivelului de informare (awareness) al populaţiei cu privire la efectele benefice
ale consumului de peşte proaspăt şi/sau alte produse din peşte prin realizarea unei
campanii de informare şi promovare;
o Creşterea nivelului general de cunoştinţe al populaţiei cu privire la produsele din peşte
şi/sau activităţi conexe prin realizarea unei campanii de informare şi promovare;
 Rezultate asteptate:
o sondaj de opinie inițial cu privire la comportamentul de cumpărare şi consum a
produselor din peşte; media plan pentru campania de promovare; identitate vizuală a
campaniei, manual de identitate vizuală a campaniei de comunicare/conştientizare;
o Materiale promoționale identificate în media-plan şi studiu de piaţă ca fiind necesare:
flyere, pliante, broşuri, stand/pop/roll-up display specific târgurilor, banner de interior,
etc.
o 2 târguri/expoziţii organizate, website de promovare a consumului de peşte şi a
sectorului piscicol regional
o sondaj de opinie final cu privire la efectele campaniei de comunicare/conştientizare;
o conferinţe de presă; comunicate de presă; participări de 10 minute la 2 emisiuni TV.
o

3. SCHI PARC Slănic Moldova
 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Măsura 5.2. Crearea,
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor
naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice;
 Durata de implementare: 28 luni (incepand cu 14.12.2011, când s-a semnat Contractul de
finanţare);
 Obiectivul general – sprijinirea dezvoltării economice și sociale, într-o manieră durabilă,
echilibrată și eficientă, a județului Bacău și Regiunii Nord Est prin realizarea unei
infrastructuri turistice de agrement: domeniul schiabil în Slănic Moldova;
 Obiectivele specifice ale proiectului vizează dezvoltarea (diversificarea), valorificarea și
promovarea potențialului natural al statiunii balneo-climatice Slănic Moldova;
 Rezultate așteptate: Dezvoltarea domeniului schiabil Slănic Moldova se va concretiza întrun ansamblu de servicii integrate, în structura căruia se regăsesc următoarele servicii prin
care se crează valoare adăugată, atât economic, cât și social, respectiv:
o un serviciu de bază: pârtia de schi, respectiv oferirea posibilității de a schia, acest
serviciu fiind absolut nou pentru stațiunea Slănic Moldova și pentru județul Bacău și care
va conduce la creșterea și diversificarea categoriilor de turiști atrași;
o un set de servicii necesare serviciului de bază: instalație de transport cu cablu
(telescaun), serviciu de salvamont, dotări și facilități pentru protecția schiorilor;
o servicii adăugate: mașina de bătut zăpada, instalație de iluminat nocturn, instalație de
înzăpezire artificială, școală de schi, servicii de închiriere echipamente specifice (ce se
vor dezvolta ulterior și independent de prezentul proiect), organizarea de competiții,
organizarea de jocuri sportive și distractive, organizarea unui festival al zăpezii.
4. Reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului de specialitate (Corp A) al Spitalului Județean de
Urgență Bacău
 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3- Îmbunătățirea
infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.1– Reabilitarea /modernizarea/ echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate;
 Durata de implementare: 24 luni (incepand cu 21.11.2012, când s-a semnat Contractul de
finanţare);
 Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de
asistență medicală pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor județului Bacău la
serviciile de sănătate de tip ambulatoriu.
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului
Integrat de Specialitate Adulți (Corp A) al Spitalului Județean de Urgență Bacău prin:
o Realizare termosistem izolație pentru Ambulatoriul Integrat de Specialitate Adulți (Corp
A): parter, etaj 1 si etaj 2 și schimbarea tâmplariei pentru toate nivelele;
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o
o
o

Reconversie și recompartimentare funcțională și modernizare demisol, parter și etaj 1
pentru spațiile interioare;
Realizarea, la nivelul parterului, a unor spații sociale pentru servicii publice nemedicale
prin modernizarea curților interioare existente;
Dotarea, pentru asigurarea accesului egal la serviciile medicale de tip ambulatoriu al
persoanelor cu dizabilități fizice, cu elevator (pentru acces în cladire) și lift (acces etaj 1).

Proiecte finalizate în 2012
1. Grup local pentru gestionarea durabilă a fondului piscicol în judeţul Bacău-Zona
Coloneşti-Răchitoasa-Motoşeni
 finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Axa prioritară 5, Măsura
5.1 –Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de
dezvoltare integrate a zonelor pescăreşti
 Durata de implementare: 9 luni (începând din 17 iunie 2011, când s-a semnat Contractul
de finanţare)
 Scop proiect: îmbunătăţirea situaţiei în zona pescărească prin elaborarea unei strategii
integrate de dezvoltare locală, în scopul minimizării declinului zonei pescăreşti, atragerea
de finanţare din Fondul European Piscicol, alte surse şi implementarea de acţiuni
capabile să conducă la obţinerea rezultatelor urmărite.
 Obiectivul general: crearea unui sector piscicol competitiv, dinamic, modern, asigurarea
unui pescuit durabil, ţinând seama în mod echilibrat de aspecte legate de protecţia
mediului, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.
 Rezultate: elaborarea unei Strategii de dezvoltare durabilă a zonei, realizarea de proiecte
şi atragerea fondurilor europene prin mai multe programe accesibile României pentru:
modernizarea infrastructurii, diversificarea activităţilor, asigurarea resurselor umane
calificate.
2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fost fondată la începutul anului 2008
de către consiliile județene Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui pentru accesarea
fondurilor disponibile în cadrul POR 2007-2013, Axa 3, DMI 3.3;
Regiunii de Dezvoltare Nord-Est i-au fost alocate, în cadrul acestei Axe, aprox. 16,5
milioane euro, pentru îmbunătățirea infrastructurii și capacității de intervenție în situații de urgență
la nivel prespitalicesc în vederea asigurării populației cu servicii de calitate;
Localizarea proiectelor : Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi,
Neamţ, Suceava, Vaslui )
2.1 Prima cerere de finanţare
a. Achiziţionare de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi
calităţii sistemului de intervenţii în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”- COD SMIS 6283
 Finanţat Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3. – Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
 Perioada de implementare : iulie 2009-iulie 2012 (durata proiectului a fost prelungită,
de la 24 luni, la 36 luni, conform Actului aditional nr. 4/13.07.2011 (urmare a rezilierii de drept
a contractului cu unul dintre furnizori pentru neîndeplinirea, în mod culpabil si repetat, a
obligatiilor contractuale).
 Obiectivul general al proiectului, compatibil cu prevederile Ghidului Solicitantului de
finanţare în cadrul Axei 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 al POR 2007-2013, îl reprezintă
crearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu servicii de calitate, prin
îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţă publică şi asistenţă medicală
în situaţii de urgenţă. Decurgând din prevederile Ghidului Solicitantului, obiectivele
specifice ale proiectului vizează:
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îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Nord-Est,
prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru
intervenţii în situaţii de urgenţa;
o îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă,
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat;
o achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi
furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă;
o achiziţionarea de echipamente specifice atât pentru dezvoltarea bazei operaţionale
regionale (care va facilita intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente), cât şi
pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de specificul diferitelor
zone;
o creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi primirea ajutorului de urgenţă calificat întrun timp cât mai scurt;
Localităţile unde vor fi staţionate echipamentele ce urmează a fi achiziţionate sunt:
o judeţul Iaşi: Iaşi, Paşcani, Târgu Frumos;
o judeţul Bacău: Bacău, Moineşti, Oneşti;
o judeţul Botoşani: Botoşani, Dorohoi, Săveni, Ştefăneşti, Truşeşti;
o judeţul Neamţ: Piatra Neamţ, Poiana Teiului, Roman, Târgu Neamţ;
o judeţul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi, Suceava, Vatra Dornei;
o judeţul Vaslui: Bârlad, Huşi, Vaslui.
Grupul ţintă - Populaţia din Regiunea NE aflată în raza de acţiune a bazelor operaţionale
pentru situaţii de urgenţă.
Beneficiari direcţi:
o 6 inspectorate judetene pentru situaţii de urgenţă (Inspectoratul pentru situaţii de
urgenţă “Maior C-tin Ene” Bacău);
o baza regională din regiunea N-E, localizată în municipiul Iaşi;
o angajaţii sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi
intervenţie la incidente majore.
Beneficiari indirecţi : toţi cei aprox. 3,5 milioane de locuitori ai Regiunii NE.
Proiectul conţine următoarele elemente de valoare adăugată:
o Se infiinteaza prima baza regională pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat;
o Se achiziţionează echipamente specifice de intervenţie moderne, dotate cu tehnologii de
ultimă oră;
o Se micşorează timpul mediu de răspuns şi timpul mediu de intervenţie în situaţii de
urgenţă (atât în mediul urban, cât mai ales în cel rural), reducându-se indirect şi numărul
victimelor şi amploarea pagubelor;
o Beneficiarii proiectului sunt toţi locuitorii Regiunii Nord-Est;
o Sistemul de management al situaţiilor de urgenţă va fi îmbunătăţit prin achiziţionarea şi
darea în folosinţă a unui centru mobil de comandă şi control care să gestioneze situaţiile
de urgenţă de amploare la nivel regional şi să se deplaseze acolo unde este nevoie de o
coordonare eficientă a dispozitivelor în cadrul unor evenimente de amploare.
Echipamentele achiziţionate în cadrul acestui proiect ce revin judeţului Bacău, sunt
următoarele:
o autospeciala complexa de interventie, descarcerare si acordarea asistentei
medicale de urgenta – 1 buc
o autospeciale de descarcerare grea – 1 buc
o autospeciala de cercetare nuclear-biologic-chimic-radiocativ -1 buc
o autospeciale de lucru cu apa si spuma de capacitate medie – 3 buc
o autospeciale pentru lucru de apa si spuma de capacitate marita – 2 buc
o











2.2 A doua cerere de finanţare
a. Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţii în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat în regiunea Nord Est”- COD SMIS 23396
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 Finanţat Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3. – Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
 Perioada de implementare a proiectului este de 20 de luni de la semnarea contractului de
finanţare, aprilie 2011- decembrie 2012 .
 Obiectivul general al proiectului, compatibil cu prevederile Ghidului Solicitantului de
finanţare în cadrul Axei 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 al POR 2007-2013, îl reprezintă
crearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu servicii de calitate, prin
îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţă publică şi asistenţă medicală
în situaţii de urgenţă.
 Localităţile unde vor fi staţionate echipamentele ce urmează a fi achiziţionate sunt:
o judeţul Iaşi: Iaşi, Paşcani, Târgu Frumos;
o judeţul Bacău: Bacău, Moineşti, Oneşti;
o judeţul Botoşani: Botoşani, Dorohoi, Săveni, Ştefăneşti, Truşeşti;
o judeţul Neamţ: Piatra Neamţ, Poiana Teiului, Roman, Târgu Neamţ;
o judeţul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi, Suceava, Vatra Dornei;
o judeţul Vaslui: Bârlad, Huşi, Vaslui.
 Grupul ţintă - Populaţia din Regiunea NE aflată în raza de acţiune a bazelor operaţionale
pentru situaţii de urgenţă.
 Beneficiari direcţi:
o 6 inspectorate judetene pentru situaţii de urgenţă (Inspectoratul pentru situaţii de
urgenţă “Maior C-tin Ene” Bacău);
o baza regională din regiunea N-E, localizată în municipiul Iaşi;
o angajaţii sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi
intervenţie la incidente majore.
 Beneficiari indirecţi : toţi cei aprox. 3,5 milioane de locuitori ai Regiunii NE.
 Proiectul conţine următoarele elemente de valoare adăugată:
o Se infiinteaza prima baza regională pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat;
o Se achiziţionează echipamente specifice de intervenţie moderne, dotate cu tehnologii
de ultimă oră;
o Se micşorează timpul mediu de răspuns şi timpul mediu de intervenţie în situaţii de
urgenţă (atât în mediul urban, cât mai ales în cel rural), reducându-se indirect şi
numărul victimelor şi amploarea pagubelor;
o Beneficiarii proiectului sunt toţi locuitorii Regiunii Nord-Est;
o Sistemul de management al situaţiilor de urgenţă va fi îmbunătăţit prin achiziţionarea şi
darea în folosinţă a unui centru mobil de comandă şi control care să gestioneze
situaţiile de urgenţă de amploare la nivel regional şi să se deplaseze acolo unde este
nevoie de o coordonare eficientă a dispozitivelor în cadrul unor evenimente de
amploare.
 Echipamentele ce revin judeţului Bacău, în cadrul proiectului :
o Autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale
de urgenţă – 3 buc.
o Ambulanţă de prim-ajutor – 4 buc.
o Ambulanţă de reanimare - 1 buc.
o Autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mărită - 1 buc.
o Echipamente pentru dotarea Centrului Mobil de Comandă şi Control - centrul
deserveşte întreaga Regiune de Dezvoltare Nord-Est (toate cele şase judeţe)
Finanţarea nerambursabilă de proiecte sociale, culturale şi sportive din bugetul Consiliul Judeţean
Bacău alocată pentru activităţi nonprofit de interes judeţean
Prin intermediul Legii nr. 350/2005, administraţiile publice locale au posibilitatea de a
acorda, din bugetul propriu, finanţări nerambursabile persoanelor fizice/juridice fără scop
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patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii, precum şi cultelor religioase
recunoscute conform legii.
În acest sens, conform principiilor cadrului general şi procedurii pentru atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, Consiliul Judeţean Bacău a finanţat
16 proiecte sociale şi culturale, cu o sumă totală de 229.500 lei, următorilor beneficiari:
Lista proiectelor selectate
Nr.
crt.

Solicitant

1.

Fundaţia “Sfântul Ioan Bosco”
Bacău

2.

Trust Orfelinat Ungureni

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Crucea Roşie
Parohia “Sf Gheorghe Harja”
Asociaţia creştină de caritate şi
ajutor "Ovidenia Bacău 2005"
Asociaţia culturală “Armonie şi
culoare“ Bacău
Fundaţia BACOVIA
Asociaţia culturală “Octavian
Voicu” Bacău
Fundatia Teatrală “Neghiniţă”
Bacău
Asociaţia culturală “Nume Noi”
Bacău
Fundaţia culturală “Urmaşii
răzeşilor găzari de pe Valea
Tazlăului Sărat“ Măgireşti Bacău

12.

Asociaţia de sprijin “Academica”

13.

Fundaţia “Georgeta şi Mircea
Cancicov

14.

Asociaţia “Oblio şi prietenii “

15.

Asociaţia de prietenie RomânoFranceză

16.

Asociaţia culturală “Calutul”

Suma aprobată (lei)
Contribuţia CJ.
Bacău

Tip
proiect

24.000

Social

10.000

Social

23.000

Social

22.500

Social

Şcoala de vară "Culorile copilăriei"

20.000

Social

Sărbatoarea artelor

10.000

Cultural

14.000

Cultural

15.000

Cultural

11.000

Cultural

13.000

Cultural

10.000

Cultural

10.000

Cultural

14.000

Cultural

12.000

Cultural

11.000

Cultural

10.000

Cultural

Titlul proiectului
Centrul privind dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă
“Don Bosco” Bacău
Trucuri pentru părinti, jocuri pentru
copii
Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru
persoane vârstnice "Deschideţi o uşă"
Din suflet şi cu credinţă pentru
vărstnicii noştri

Obiective socio-culturale pe meleaguri
bacăuane
Simpozionul “Cultura o şansă pentru
viitorul Bacăului”
Festivalul Naţional de Teatru,Muzică şi
Dans “Neghiniţă” ediţia a IV-a
Zilele muzicii instrumentale “Saxofonul
Romantic”
Simpozion cultural “Cultură ,istorie şsi
spiritualitate – Stăneşti 600“
Şcoala de vară “Cunoaşte Moldova la
ea acasă“
Festival concurs internaţional de
creaţie literară (Avangarda XXII)
Meşteşuguri dacice în
contemporaneitate
Împreună cu George Apostu la el
acasă – lansarea Şcolii de Vară de Artă
Plastică “George Apostu”, Stănişeşti
2012
Inaugurarea Centrului cultural
tradiţional "Căluţul"
TOTAL

229.500

Delegaţii
Domnul Dumitru Brăneanu, Vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Bacău, a primit în data de 2 martie 2012, vizita scriitoarei
franceze Rachel Hausfater. Acestă sosire la Bacău face parte din
acţiunele organizate în parteneriat cu Institutul Francez din Iaşi în
cadrul Zilelor Francofoniei şi a bunelor colaborări avute de-a lungul
anilor.
Rachel Hausfater, cea mai cunoscută scriitoare pentru copii
din Franţa, născută la Paris, în anul 1955, într-o familie de evrei
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români, îşi are rădăcinile, după bunicii paterni, în Bacău. Autoare a 21 de cărţi şi romane pentru
adolescenţi şi copii este laureată a premiilor « Enfantaisie » în 2000 şi «Goya découverte» în
2003.
Din spusele scriitoarei, cărtile sale vorbesc despre Holocaust, explicit sau implicit, despre
suferinţa copiilor în timpul celui de-al doilea război mondial ori despre perioada dificilă a
adolescenţei, despre iubire, muzică şi despre pasiunea pentru prăjituri. Două dintre romanele sale
au fost traduse şi în limba română de către Betty Kirchmajer-Donca: Le chemin de fumée (Drumul
de fum) şi La danse interdite (Dansul interzis).
Domnul
Dragoş
Benea,
Preşedintele
Consiliului Judeţean Bacău, a primit în data de 19
martie, vizita unei delegaţii compusă din 36 de elevi şi
profesori din şase ţări (Islanda, Slovenia, Anglia,
Irlanda, Spania şi Turcia), care, alături de Colegiul
„Henri Coandă” din Bacău sunt parteneri în proiectul
Comenius “Vocea democraţiei în acţiune” (“Finding
my voice, democracy in action”).
Domnul Preşedinte, le-a adresat participanţilor
un călduros mesaj de întâmpinare, urmat de o
prezentare a judeţului Bacău şi a instituţiilor
administraţiei publice locale. În cadrul discuţiilor libere,
elevii şi profesorii au dorit să cunoască mai mult
despre sistemul administrativ din România, despre profilul şi reprezentarea de gen a consilierilor
judeţeni, despre poziţia României faţă de Schengen, şi U.E. şi despre dorinţa de aderare în
Uniunea Europeană a unor noi state, ca de pildă Islanda, Turcia, Moldova.
Colegiul “Henri Coanda” Bacău a primit, pentru anii 2010-2012, finanţare europeană pentru
un parteneriat şcolar multilateral cu Islanda, Irlanda, Anglia, Spania, Slovenia, Turcia. Acesta a
fost primul parteneriat Comenius al Colegiului “Henri Coandă” din Bacău fiind coordonat în
instituţia băcăuană de către prof. Iuliana Caraghin. Instituţiile implicate sunt: Verzlunarskoli Islands
Reykiavic – Islanda, IES Jose Conde Garcia Almansa – Spania, St. Mary’s College Arklow –
Irlanda, Upton Hall School FCJ Birkenhead – Marea Britanie, Gimnazija Tolmin – Slovenia, Isparta
Sehit Ali Ihsan Kalmaz Lisesi – Turcia.
Elevii au avut şansa de a interacţiona cu colegii din cele şase ţări, au comunicat pe
internet, şi-au creat o platformă specială pentru a discuta despre democraţie în general şi despre
democraţia din ţările de provenienţă, modul în care aceasta e înţeleasă atât de către cetăţeni, cât
mai ales de către instituţiile statului. Beneficiarii reali ai proiectului sunt însă toţi cei 900 de elevi ai
colegiului. Participarea la proiect a fost motivată de posibilitatea înţelegerii democraţiei în unele
comunităţi străine şi a cunoaşterii tinerilor din Islanda, Marea Britanie, Spania, Irlanda, Slovenia şi
Turcia.
Printre activităţile derulate în cadrul proiectului s-au numărat întâlniri şi discuţii cu
personalităţi politice din tările participante, cu reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi
locale, vizitarea unor obiective turistice cu valenţe identitare.
Domnul Dumitru Brăneanu, Vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Bacău, a primit în data de 25 octombrie 2012, vizita echipei de
implementare a proiectului ”Natura şi handicapuri fără frontiere”
implementat în cadrul programului european ”Comenius” de către
Colegiul “Grigore Antipa” Bacău în parteneriat cu Liceul Profesional
Agricol “Cahors le Montant” din Franţa.
În perioada 23-26 octombrie 2012 a avut loc prima întâlnire în
România pentru reprezentanţii echipei pedagogice din cadrul Liceului
Profesional Agricol “Cahors le Montant” din Franţa, care au avut prilejul să
Proiectul are prevăzute ca obiective principale: dezvoltarea competenţelor lingvistice şi
digitale ale elevilor români şi francezi, cunoaşterea valorilor europene comune şi a demersurilor
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legislative pentru a le promova la nivel naţional şi european, combaterea exclusivismului şi a
discriminării, conştientizarea propriei identităţi în context european, cunoaşterea diversităţii
formelor de handicap şi luarea lor în considerare din perspectiva politicilor sociale şi a politicilor
referitoare la mediu, la nivelul unei alte ţări, grupurile ţintă fiind cadrele didactice şi elevii din ciclul
inferior al liceului, respectiv din clasele a IX-a şi a X-a.
Delegaţia franceză a avut ocazia să cunoască obiective importante turistice ale judeţului
Bacău şi ale judeţului Neamţ.
Alte activităţi
Ca urmare a solicitării Consiliul Judeţean Iaşi, la
rugămintea adresată de către primarul oraşului Cricova care
intenţionează să creeze o alee a domnitorilor în parcul
central al oraşului Cricova, mun. Chişinău, Republica
Moldova, Consiliul Judeţean Bacău a aprobat în februarie
2012 proiectul „Ansamblu monumental- Aleea Domnitorilor”
în vederea realizării şi amplasării bustului domnitorului Alexandru Lăpuşneanu în parcul oraşului
Cricova.
Proiectul „Ansamblu monumental - Aleea Domnitorilor- , amplasat în parcul central din
oraşul Cricova, mun.Chişinău, Republica Moldova”, marchează 200 de ani de la semnarea pe
16/28 mai 1812 între Imperiul Ţarist şi Imperiul Otoman, a Tratatului de Pace de la Bucureşti care
a consfinţit sfârşitul războiului ruso-turc (1806-1812), în urma căruia Moldova din stânga Prutului
(denumită ulterior Basarabia) a fost anexată la Imperiul Rus.
Ansamblul monumental denumit „Aleea Domnitorilor” este format din 11 busturi din bronz
ale unor personalităţi istorice româneşti.
Din cauza situaţiei economice a Republicii Moldova care impune un buget auster, proiectul
Ansamblu monumental “Aleea Domnitorilor” a necesitat sprijin financiar, ceea ce a determinat ca
autorităţile publice locale ale oraşului Cricova să apeleze la mai multe judeţe din România, care să
finanţeze, fiecare, câte un bust.
Printre cele 9 judeţe din România şi două sectoare ale Capitalei, care şi-au manifestat
dorinţa de a participa la implementarea proiectului s-a numărat şi Judeţul Bacău, prin realizarea
bustului domnitorului Alexandru Lăpuşneanu. În vederea realizării proiectului au fost donate 11
busturi de domnitori români, turnate în bronz şi montate pe socluri de granit.
Bustul turnat în bronz al domnitorului Alexandru Lăpuşneanu, realizat de sculptorul
băcăuan Dumitru Gârea , a fost predat primarului din Cricova la sfârşitul lunii august 2012 de către
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău, dl. Dumitru Brăneanu şi de consilierii judeţeni dl.
Lucian Ciubotariu şi dl Gheorghe Bejan.
Consiliul Judeţean Bacău, a participat în perioada 15-18
noiembrie 2012 la ediţia de toamnă a Târgului de Turism al
României organizat la Centrul Expoziţional ROMEXPO Bucureşti.
Reprezentanţi din cadrul Direcţiei de dezvoltare durabilă şi
managementul proiectelor precum şi de la Serviciul public judeţean
pentru promovarea turismului şi coordonarea activităţii de
SALVAMONT, au participat la acest eveniment prin proiectul
„Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie
turistică: agrement, sănătate, cultură”, finanţat prin Programul
Operaţional Regional, axa prioritară „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică”, cod Smis 16028, pe care Consiliul Judeţean Bacău îl are în
implementare
.Aceştia au promovat 3 pachete turistice integrate de produse şi servicii reprezentative:•
,,Turismul de agrement şi balnear’’, constituit din produse turistice de agrement asociate
cu tratament balneo-terapeutic oferit nu numai de staţiunea Slănic Moldova, numită cândva, pe
drept cuvânt ,,Perla Moldovei” cu cele 12 izvoare vindecătoare ci şi de oraşul Tg. Ocna sau
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Salzburgul Românesc, cu izvoarele sale de ape minerale şi cu renumita salină în interiorul căreia
există un sanatoriu de boli respiratorii.
,,Turismul Cultural’’, constituit din case memoriale şi centre de cultură, puse în valoare
pentru aducerea aminte a personalităţilor din judeţul Bacău, precum: Centrul de Cultură "Rosetti
Tescani-George Enescu" din Tescani şi casele memoriale din Bacău ale poetului precursor al post
- modernismului românesc „George Bacovia”, a pictorului „Nicu Enea” şi nu numai. De asemenea,
muzeele precum Muzeul etnografic din curtea bisericii "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din
Dărmăneşti care completează, aşa zisul drum al muzeelor din judeţul Bacău, pe cele două din
municipiul Bacău şi anume: Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu" cu secţiile istorie, artă şi
etnografie şi Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ,,Ion Borcea", reprezintă obiective turistice
culturale atractive pentru oricare iubitor de istorie, artă , etnografie şi natură.
,,Turismul ecumenic’’ reprezintă cel de-al treilea pachet turistic şi este compus dintr-o
importantă salbă de lăcaşe de cult. Numai oraşul Tg. Ocna are ridicate un număr de 24 de biserici
la 14 000 de locuitori, printre acestea, se numără şi Biserica “Sfânta Varvara”, situată în mina de
sare “Trotuş” din oraş. Lăcaşe de cult speciale precum: Biserica din Borzeşti, ridicată în 1494 de
Ştefan cel Mare împreună cu fiul său, Alexandru-Vodă, care a zidit în 1491 Biserica Precista din
Bacău, Mănăstirea Bogdana din comuna Ştefan cel Mare, ridicată în 1660, refăcută după 100 de
ani şi care adăposteşte un fond de carte veche preţios, Mănăstirea de la Runc sau Mănăstirea de
la Răchitoasa care a fost înălţată în 1697, Mănăstirea Măgura Ocnei din apropierea oraşului Tg.
Ocna, construită între 1750-1757, conturează profilul turistic al judeţului nostru.
Prin prezenţa judeţului Bacău la Târgul de Turism al României, ediţia de toamnă, a existat
posibilitatea de a face cunoscute, potenţialilor turişti atât români cât şi străini, valenţele cultural spirituale şi peisajele unice mirifice cu izvoare de ape minerale curative ale judeţului Bacău,
adevărate mărturii ale unei destinaţii turistice atractive şi importante, trezindu-le acestora interesul
pentru a descoperi judeţul Bacău.

2. Unitatea de implementare a proiectului
“Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”
Pe parcursul anului 2012, Unitatea de implementare a proiectului “Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” a desfăşurat următoarele activitaţi:
În anul 2012 au fost semnate în cadrul Proiectului, un contract de lucrări şi trei contracte
de prestări servicii, după cum urmează:
În ianuarie 2012 a fost semnat contractul de lucrări „Construcţia unei staţii de transfer, a
unei staţii de sortare şi a unei staţii de compostare pe amplasamentul de la Oneşti şi Construcţia
staţiilor de transfer de la Găiceana şi Bereşti Tazlău”, cu o valoare totală de aprx. 41.530.000 Lei/
10.120.000 Euro, fără TVA. Până la şfârşitul anului 2012 s-au efectuat plăţi în procent de 21%,
fiind achitată în totalitate proiectarea investiţiilor ce fac obiectul contractului şi o parte din execuţia
acestora.

Staţia de transfer, sortare,
compostare Oneşti:
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Staţia de transfer Bereşti Tazlău

Staţia de transfer Găiceana

În martie 2012 s-a semnat ”Contractul de furnizare Echipamente de precolectare”, cu o
valoare de aprox. 6.600.000 Euro (24.000.000 Lei). Până la sfârşitul anului 2012 s-au efectuat
plăţi în procent de 48%, fiind distribuite şi achitate unităţile de compostare individuală a deşeurilor,
în număr total de 80.940 buc.
Membrii UIP au participat alături de echipa de consultanţă S.C. Fichtner Envirtonment SRL
la realizarea unei campanii de conştientizare a populaţiei pe componenta biodegradabil,
desfăşurată atât în mediul rural cât şi în mediul urban, începând cu data de 1 iunie 2012. Astfel, în
cadrul acestei campanii, implementate până în decembrie 2012 într-un număr de 87 unităţi
administrativ teritoriale, au fost distribuite, pe lângă unităţile de compostare individuală şi un număr
de 4391 tricouri, 2000 penare, 4391 rucsacuri, 4391 pixuri, 81.000 pliante, 500 postere
biodegradabile şi 3091 şepci.

• În mai 2012 s-a semnat Contractul de servicii de Audit al Proiectului, cu o valoare de
aprox. 85.400 Euro (122.500 Lei), achitat până la această dată în procent de 21%;
• În mai 2012 s-a semnat Contractul de servicii “Asistenţă tehnică din partea
proiectantului”, cu o valoare totală de aprx. 429.000 Lei, din care s-a achitat până la
această dată un procent de 63%.
Pe parcursul anului 2012 s-a continuat implementarea altor trei contracte, semnate în
anul 2011, parte a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul
Bacău”:
• Contractul “Servicii de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului şi
Supervizarea Lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean
Bacău”, în valoare de
12.600.000 Lei/ 3.000.000 Euro s-a achitat pânã la această datã în procent de 58%, asistenţă
tehnică sprijinind UIP în implementarea proiectului şi supervizând lucrările de construcţie;
• Contractul de lucrări „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti,
Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău”, cu
o valoare totală de aprx. 54.300.000 Lei/ 13.200.000 Euro s-a achitat până la această dată în
procent de 72%, fiind finalizată proiectarea aferentă tuturor obiectivelor de investiţie şi închiderea
primului depozit neconform deşeuri, respectiv depozitul Buhuşi. Lucrările de construcţie aferente
celorlalte obiective sunt în plină execuţie.
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Închidere depozit Buhuşi:

Închidere depozit Moineşti:

Închidere depozit Comăneşti:

Închidere depozit Oneşti:

Închidere depozit Dărmăneşti:

Închidere depozit Târgu Ocna:

• Contractul „Proiectare şi execuţie drum acces DJ118 staţie de transfer Bereşti Tazlau”, în
valoare totală de aprox. 685.000 Lei, din care s-a achitat până la această dată un procent de
14,51%, reprezentând contravaloarea serviciilor de proiectare, urmând ca în anul 2013 să se
realizeze execuţia acestui obiectiv.
UIP a colaborat cu AM POS Mediu şi cu OI POS Mediu Bacău, în vederea îndeplinirii
obligaţiilor ce-i revin în implementarea Proiectului. Astfel au fost depuse până la această dată un
număr de 11 Cereri de Rambursare, din care 8 în cursul anului 2012 în valoare totală
58.914.677Lei (fără TVA) de şi Cererea de Prefinanţare nr.2 în valoare totală de 6.985.653 Lei
(fără TVA),
Membrii UIP au sprijinit echipa de consultanţă S.C. Fichtner Envirtonment SRL în
întocmirea documentaţiilor aferente a două contracte de servicii ce urmează a fi înaintate în anul
2013 către ADIS în scopul publicării pe SEAP: Contractul de servicii colectare şi transport şi
Contractul de servicii operare instalaţii.
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3. Direcţia resurse umane, management
Activităţi privind managementul resurselor umane
În raport cu strategia naţională, normele legale, oportunităţile judeţului şi obiectivele
instituţiei, în cadrul Direcţiei resurse umane, management în anul 2012 s-a avut în vedere
îmbunătăţirea managementului resurselor umane din aparatul de specialitate, instituţiile publice şi
unităţile aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean prin identificarea celor mai eficiente modele şi
practici de lucru cu resursele umane şi promovarea lor într-un cadru corespunzător etapei actuale.
Dintre principalele obiective avute în vedere in activitatea privind managementul resurselor
umane, a fost acela al optimizării organizării interne, astfel operandu-se modificări în structura
organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi la instituţiile publice aflate sub
autoritatea acestuia, prin crearea unor structuri flexibile, eficiente şi funcţionale. S-a aprobat
organigrama şi statul de funcţii la Consiliul Judeţean şi unităţile subordonate cu actualizarea fişelor
posturilor cuprinzând obligaţiile, competenţele şi răspunderile personalului.
Aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bacău şi a unităţilor subordonate s-a făcut cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru
unitatea administrativ-teritorială a judeţului Bacău, fiind respectate prevederile Ordonanţei de
urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
• S-a asigurat întocmirea documentaţiei privind numirea, promovarea, modificarea sau
încetarea raporturilor de serviciu/muncă precum şi actualizarea dosarelor profesionale pentru
personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean.
S-au efectuat prognoze cu privire la ocuparea funcţiilor publice în cadrul instituţiei prin
aprobarea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 cu avizul favorabil al
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
S-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din
aparatul de specialitate şi pentru conducerea unităţilor subordonate pentru activitatea desfăşurată
în anul 2011. În urma acestei evaluări au fost identificate domeniile şi necesităţile de pregătire şi
perfecţionare a personalului prin întocmirea Planului anual de perfecţionare profesională pentru
personalul aparatului de specialitate, în conformitate cu strategia administraţiei publice judeţene şi
oferta furnizorilor de pregătire profesională.
In anul 2012 s-a implementat, administrat şi actualizat baza de date a funcţiilor publice şi
funcţionarilor publici din aparatul de specialitate în formatul standard stabilit de Agenţia Naţionala a
Funcţionarilor Publici.
Instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean, precum si la solicitarea
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, in cursul anului 2012 s-a acordat asistenţă de
specialitate în problemele privind gestionarea resurselor umane.
Pentru realizarea prevederilor legale care reglementează activităţile publice, au fost
fundamentate hotărâri şi dispoziţii, precum şi activităţi realizate de Consiliul Judeţean împreună cu
instituţii publice aflate sub autoritatea sa, asociaţii şi alte unităţi cu activităţi de interes public la care
consiliile judeţene au atribuţii prevăzute de lege.
Sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău îşi desfăşoară activitatea în prezent 8
importante instituţii publice de cultură: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Filarmonica „Mihail Jora”, Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza”, Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”,
Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Revista de cultură „Ateneu”; 6 servicii publice de interes
judeţean: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Public Judeţean de Drumuri, Camera Agricola Judeţeana Bacău,
Serviciul Public pentru Protecţia Plantelor, Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului
şi Coordonarea Activităţii de Salvamont; R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău.
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In prezent, judetul Bacau este acţionar la urmatoarele societăţi comerciale: S.C. Parc
Industrial Hit S.R.L Bacău, S.C. Compania Regională de Apă S.A. Bacău si S.C. Centrul de Afaceri
Expozitional S.A. Bacau. De asemenea, sub autoritatea administratiei publice judetene isi
desfasoara activitatea Spitalul Judetean de Urgenta Bacău, unitate sanitara publica cu paturi, cu
personalitate juridică, al cărei management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Bacău.
La aceste unităţi aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău s-a avut în vedere
îmbunătăţirea managementului prin crearea unor structuri flexibile, eficiente de funcţionare,
monitorizarea şi gestionarea contractelor de management, creşterea operativităţii şi calităţii
serviciilor oferite prin realizarea indicatorilor pentru măsurarea performanţelor activităţii desfăşurate
cu rezultat în creşterea calităţii actului administrativ la toate nivelurile.
În domeniul cultură
- au fost elaborate Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţii publice de cultură aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Bacău, în temeiul căreia a fost verificat modul de respectare a
clauzelor Contractelor de management încheiate cu managerii celor 8 instituţii publice de cultură
aflate sub autoritatea Consiliului judeţean, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind
aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la aceste instituţii publice de cultură;
- au fost elaborate Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind organizarea concursului
de proiecte de management în vederea încredinţării managementului la Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea rezultatului
final al concursului de proiecte de management, a Proiectului de management câştigător şi a
duratei pentru care se va încheia Contractul de management la Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău;
- au fost organizate sesiunile de evaluare a managementului anual şi concursul de proiecte
pentru asigurarea managementului la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului
Judeţean Bacău, asigurându-se secretariatul acestora, cu respectarea procedurilor prevăzute de
lege;
- au fost elaborate Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind acordarea Premiilor de
Excelenţă scriitorilor Victor Mitocariu şi Calistrat Costin, antrenorului emerit Corneliu Doru Botez,
istoricului Ioan Mitrea, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind conferirea titlului de
“Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” şi acordarea Premiului de excelenţă pictorului Ilie Boca.
În domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
- au fost elaborate Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind actualizarea
componenţei Structurii de securitate a Consiliului Judeţean Bacău şi cea privind actualizarea
componenţei nominale a Comisiei pentru probleme de apărare a Consiliului Judeţean Bacău;
- a fost elaborată Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind constituirea
colectivului de lucru pentru întocmirea proiectului monografiei economico-militare a judeţului Bacău
şi s-a participat la actualizarea monografiei, precum şi la elaborarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Bacău privind adoptarea monografiei economico-militare a judeţului Bacău.
În domeniul situaţiilor de urgenţă
- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău;
- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planurilor de
măsuri şi acţiuni al Serviciului Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei din cadrul
Inspecţiei de Prevenire, aflate în structura Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior
Constantin Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2013.
În domeniul asigurării ordinii publice
- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind validarea desemnării
nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016;
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- a fost asigurat secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău (ATOP), prin
organizarea şedinţelor ordinare şi a şedinţelor celor 3 comisii de specialitate ATOP;
- au fost prezentate, în cadrul şedinţelor Consiliului judeţean, informări trimestriale asupra
eficienţei serviciului poliţienesc, precum şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii;
- a fost elaborat şi prezentat, în plenul Consiliului judeţean, raportul anual asupra eficienţei
activităţii poliţiei;
- a fost elaborat şi prezentat, în plenul Consiliului judeţean, Planul Strategic cuprinzând
principalele obiective de acţiune ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi indicatorii de
performanta minimali pentru anul 2012.
În domeniul relaţiei cu presa şi a promovării imaginii judeţului Bacău
• În colaborare cu personalul Cabinetului Preşedintelui, in anul 2012 s-au organizat 9
conferinţe de presă pe diverse tematici, cum ar fi lansări sau finalizări de proiecte cu finanţare
europeană, semnări de contracte de finanţare, diverse evenimente în care au fost implicate
instituţia Consiliului Judeţean Bacău şi conducerea acesteia;
• S-au realizat materiale de promovare a instituţiei şi judeţului, destinate presei;
• S-a asigurat cadrul necesar derulării a două proiecte destinate oraşului Cricova,
municipiul Chişinau, Republica Moldova, respectiv proiectul „Aleea Domnitorilor” si proiectul
intitulat „Podul de cărţi peste Prut ” in cadrul caruia s-a organizat o campanie de donare de carte
din şcolile din municipiul Bacău şi orasul Targu-Ocna fiind strânse un număr de 3 200 de cărţi,
care au fost donate Bibliotecii Publice a oraşului Cricova;
• S-a asigurat participarea, în perioada 31 august – 2 septembrie 2012 la manifestarea
„Saloanele Moldovei”, expoziţie de pictură comună, Bacău-Chişinău, cu realizarea materialelor de
promovare.

4. Structura arhitect şef
Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism
Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 350/2001 şi Legea nr. 50/1991,
cu modificările şi completările ulterioare, structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului
şi urbanismului condusă de arhitectul-şef al judeţului a coordonat activitatea de amenajare a
teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean şi a gestionat procedura autorizării executării lucrărilor
de construcţii, prin desfăşurarea următoarelor activităţi principale:
a) Activităţi specifice privind avizarea şi autorizarea executării lucrărilor de
construcţii
Emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi eliberarea
avizelor structurii de specialitate, într-un cuantum numeric de:
 444 certificate de urbanism;
 140 autorizaţii de construire/desfiinţare;
 288 avize ale structurii de specialitate;
Prelungirea valabilităţii unui număr de 101 de certificate de urbanism si autorizaţii de
construire;
- Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege pentru
emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, verificarea
documentaţiilor depuse şi returnarea acestora în situaţia în care se constată ca sunt
incomplete, cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a deficienţelor constatate;
- Informarea publicului interesat asupra modului de aplicare a noilor prevederi legale incluse
în legislaţia privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi în domeniul autorizării
executării lucrărilor de construcţii, intervenite în cursul anului 2012, respectiv Legea nr.
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350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Pregătirea documentaţiilor complete, depuse în vederea analizării, redactarea actelor de
autoritate pentru care documentaţiile respectă prevederile legale, semnarea, înregistrarea
şi înaintarea acestora solicitanţilor;
Determinarea valorii timbrului arhitecturii pentru fiecare investiţie pentru care se solicită
autorizaţia de construire şi întocmirea documentelor necesare virării lunare a taxelor în
contul unităţilor beneficiare, respectiv Uniunea Arhitecţilor din România şi Ordinul
Arhitecţilor din România, conform opţiunii autorului dreptului de autor sau moştenitorilor
acestuia, dupa caz;
Întocmirea lunară şi semestrială a situaţiei actelor de autoritate emise şi transmiterea
acesteia Inspectoratului de Stat în Construcţii al judeţului Bacău şi Direcţiei Judeţene de
Statistică, precum şi asigurarea caracterului public, în conformitate cu prevederile legii;
Reactualizarea băncii de date cuprinzând documentaţiile aferente certificatelor de
urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenurilor, precum şi valorificarea conţinutului acesteia prin eliberarea de copii
dupa documentele existente, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice interesate;
Regularizarea unui număr de 72 autorizaţii de construire eliberate de Consiliul Judeţean
Bacău, în funcţie de anul emiterii autorizaţiilor, dupa cum urmeaza:
- anul 2008 : 2 autorizatii;
- anul 2009 : 15 autorizaţii;
- anul 2010 : 33 autorizaţii;
- anul 2011 : 22 autorizaţii;
Verificarea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii
pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi
amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor, realizarea acţiunilor
de îndrumare şi control a activităţii autorităţilor locale şi rezolvarea scrisorilor şi reclamaţiilor
adresate Consiliului Judeţean prin efectuarea deplasării şi cercetării în teren;
Participare în comisia de recepţie a lucrărilor care au fost autorizate de către Consiliul
Judeţean Bacău;
Încheierea protocoalelor cu autorităţile administraţiei publice locale care nu au persoane
responsabile cu urbanismul şi amenajarea teritoriului, pentru emiterea certificatelor de
urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Bacău, precum şi a
contractelor de parteneriat tehnic cu autorităţile administraţiei publice locale care nu dispun
de structuri/compartimente de specialitate, pentru acordarea asistenţei tehnice din partea
structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bacău;
b) Activităţi specifice privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege pentru
emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, verificarea
documentaţiilor depuse şi returnarea acestora în situaţia în care se constată ca sunt
incomplete, cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a deficienţelor constatate;
Verificarea, prezentarea şi analizarea în plenul Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism a unui număr de 126 documentaţii de urbanism, respectiv:
 7 Planuri Urbanistice Generale – comunele Scorţeni, Onceşti, Agăş, Nicolae
Bălcescu, Secuieni, Căiuţi, mun.Bacău;
 31 Planuri Urbanistice Zonale;
 1 Plan Urbanistic de Detaliu;
 72 Regulamente locale referitoare la implicarea publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului;
 13 documentaţii au fost returnate la beneficiari pentru a fi completate si
corectate;
 2 documentaţii în lucru;
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Coordonarea elaborării, avizării şi aprobării Planurilor Urbanistice Generale şi
Regulamentelor Locale de Urbanism ale municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului
Bacău;
Reprezentare în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice;
Participarea la întâlnirile de lucru ale Registrului Urbaniştilor din România;
Participarea la întâlnirile de lucru ale Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de judeţe, organizate sub
egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;
c) Activităţi specifice privind cadastru şi banca de date urbane
Asigurarea activitaţii de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul judeţului;
Asigurarea activităţii de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul judeţului;
Întocmirea de referate şi recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi planurilor de situaţie
pentru imobile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului, respectiv D.G.A.S.P.C.,
Ansamblul “Busuiocul” Centrul Zemes;
Efectuarea formelor legale pentru înscrierea în cartea funciară a unor imobile aparţinând
domeniului public şi privat al judeţului, respectiv centrul “Ghiocelul” Bacau, complexul
“Alexandra” Onesti, centrul “Pietricica” Comanesti;
Transmiterea corespondenţei către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Consiliul
local Moineşti, privind derularea lucrărilor prevăzute în programul “Sistem informaţional
specific domeniului imobiliar-edilitar şi a băncilor de date urbane” pentru anul 2012 şi
participarea în comisia de receptie;
Desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării
tehnice/casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public şi privat al judeţului;
Verificarea, restituirea pentru completare, recepţia şi/sau avizarea documentaţiilor pe baza
carora urmează să se elibereze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra
terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, solicitate în temeiul
H.G. nr. 834/1991 de către S.N.P. Petrom S.A.;
Asigurarea asistenţei tehnice privind vânzarea-cumpărarea de terenuri din domeniul privat
al autorităţilor publice locale, concesionări, închirieri de terenuri şi/sau spaţii comerciale sau
productive, la solicitarea autorităţilor publice locale;
Participarea in comisiile de delimitare administrativ teritoriala in jud.Bacau, comisie numita
prin ordin al Prefectului;
Participarea în comisia constituita cf.Legii 10/2001;
d) Activităţi determinate de îndeplinirea unor atribuţii specifice
Îndeplinirea atribuţiilor care revin în temeiul H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, de către
responsabilul cu gestionarea documentelor clasificate în Structura de securitate înfiinţată
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 65/01.04.2009, respectiv
întocmirea Programului de Prevenire a Scurgerii de Informaţii clasificate şi listelor cu
lucrările existente şi nominalizate ca fiind “secrete de serviciu” şi a salariaţilor care au
acces la aceste documente în baza autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate ca
“secrete de serviciu”;
Asigurarea secretariatului comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea
declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local;
Inventarierea lucrărilor publice şi construcţiilor autorizate în judeţul Bacău, care se
realizează din fonduri publice sau private, constituirea şi gestionarea băncii de date
permanente, conform H.G. nr. 853/1998 privind autorizarea Ministerului Lucrărilor Publice
şi Amenajării Teritoriului de a constitui şi gestiona banca de date cuprinzand lucrarile
publice şi construcţiile;
Actualizarea şi gestionarea bazelor de date privind Proiectele pentru obiectivele de investiţii
la Consiliile locale;
Asigurarea secretariatului comisiei socio-economice de examinare si avizare a implantarii
structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare;
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Desfasurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării
tehnice/casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public al judeţului;
Participarea in comisiile de delimitare a unitatilor administrativ teritoriale ale judetului
Bacau;
Verificarea şi soluţionarea scrisorilor şi a petiţiilor;
Participarea la cursuri de perfecţionare.

5. Direcția tehnic-investiții şi lucrări publice
Activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei tehnic investiţii şi lucrări publice au urmărit
coordonarea activității consiliilor locale ale comunelor și orașelor în vederea realizării serviciilor
publice de interes județean, asigurând transpunerea la nivelul teritoriului judeţului a strategiilor,
politicilor şi programelor de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului, prin
fundamentarea, implementarea, gestionarea și monitorizarea programelor de investiții publice în
domeniul infrastructurii și de utilități publice, astfel:
A. Gestionarea și monitorizarea lucrărilor publice
• Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Municipiul Onești în
vederea realizării Planului de investiţii prioritare pentru municipiul Onești, necesare
conformării cu standardele impuse de Uniunea Europeană referitoare la calitatea
apei potabile şi tratarea apei uzate prevăzut în Etapa I a Master Planului întocmit pentru
județul Bacău în sectorul apă/apă uzata, constând în realizarea urmatoarelor investiții
(contribuția CJ – 90%; contribuția CL – 10%):
1). Extindere reţea canalizare din Oneşti (în cartierele 6 Martie, Buhoci, Cuciur) –
Execuţie lucrări
2). Extindere şi reabilitare SEAU (Stație de epurare a apelor uzate) centrală existentă
în Oneşti – Proiectare + Execuţie
3). Reţea canalizare nouă în Borzeşti (2,58 Km) – Proiectare + Execuţie
În luna decembrie 2012 s-a încheiat contractul de prestări servicii pentru elaborarea studiului
de fezabilitate.
• Gestionarea execuției lucrărilor la “Catedrala Ortodoxă “ÎNALȚAREA DOMNULUI”
Bacău”
• Gestionarea obiectivului Lucrări de consolidare, reparații și reabilitări termice – Clădire
Stomatologie, str. Mărășești nr. 13, municipiul Bacău, județul Bacău
• Monitorizarea execuției lucrărilor de Consolidare și modernizare Depozit zonal Crucea
Roșie – Municipiul Bacău, Județul Bacău
• Gestionarea Contractului de asociere – conform Hotărârii nr. 78 / 30.05.2011, dintre
Județul Bacău și Comuna Ștefan cel Mare încheiat în vederea finanțării și realizării în comun a
investiției Extindere alimentare cu energie electrică în satul Rădeana, comuna Ștefan cel
Mare, județul Bacău
• Gestionarea obiectivului Lucrări de intervenții la imobil situat în mun. Bacău, str. Mihai
Eminescu nr. 25 D, denumit Policlinica Militară - transmis din domeniul public al statului
şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului, conform
prevederilor HG nr. 975/2009, urmând ca acesta să aibă destinația de sediu al Centrului
Militar Județean Bacău.
• Gestionarea derulării unor obiective de investiții ale instituțiilor din subordinea Consiliului
județean, astfel:
o Amenajare și modernizare Maternitate la Spitalul Județean de Urgență Bacău
o Lucrări de reparații capitale Secția urologie - Spitalul Județean de Urgență Bacău
o Lucrări de reparații capitale branșamente electrice și firida de distribuție energie
electrică - Spitalul Județean de Urgentă Bacău
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Lucrări de reparații capitale Secția contagioase copii – Spitalul Județean de Urgentă
Bacău
Lucrări de reparații capitale Secția HIV/SIDA - Spitalul Județean de Urgentă Bacău
Reparații capitale – Reamenajare intrare principală Secția Pediatrie - Spitalul
Județean de Urgentă Bacău
Reparații capitale la șarpanta clădirii Școlii speciale „Maria Montessori” Bacău
Refacere șarpanta și învelitoare la clădirea „Internat” a Centrului școlar de educație
incluzivă nr. 1 Bacău

B. Monitorizarea și/sau gestionarea programelor naționale de servicii și lucrări publice
I. Dezvoltarea infrastructurii
• Derularea, prin SC CRAB SA Bacău, a proiectului de investiții Măsura ISPA 2005
RO P PA 001-2 “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Bacău”, al cărui scop îl constituie îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul
de Aderare la Uniunea Europeană în domeniul protecției mediului – respectiv apă/apă uzată,
precum și pregătirea aplicației pentru accesarea fondurilor europene – Fondul de Coeziune –
pentru etapa I de implementare. Obiectul Master Planului îl constituie stabilirea necesarului de
investiții în domeniul apei/apei uzate, prioritizarea investițiilor și estimarea costurilor, pe etape de
implementare, pentru o perioada de 30 de ani.
Etapele de implementare sunt:
I
2008-2015
II
2016-2018
III
2019-2037
Se estimeaza că lucrările vor demara în anul 2013.
Aplicația de Finanțare a fost aprobată de către Ministerul Mediului și Pădurilor în data de 23
august 2011, în baza Deciziei de aprobare a Comisiei Europene nr.C(2011)5845 din 09.08.2011.
În cursul anului 2012 s-a contribuit la îndeplinirea următoarelor obiective:
a) finalizarea documentelor de atribuire și lansarea lor pe SEAP; au fost lansate pe SEAP 4
contracte de lucrari, dintre care:
o CL 2 – Extinderea infrastructurii de canalizare în orașele Buhuși și Moinești – contract de
lucrări semnat în luna noiembrie 2012;
o CL1 – Stație de epurare ape uzate Bacău;
o CL 5 – Reabilitare stație tratare apă Cărăboaia;
o CL 6 – Reabilitare stație de epurare ape uzate Moinești Nord; Construcție stație de epurare
ape uzate Moinești Sud; Construcție stație de epurare ape uzate Buhuși, acestea urmând a
fi semnate la începutul anului 2013.
b) revizuirea și aprobarea de către Consiliul Județean a Studiului de Fezabilitate, a
Indicatorilor Tehnico - Economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul “Extinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” în vederea întocmirii
documentației de atribuire conform Ordinului nr. 2266/2012 și lansarea pe SEAP a
celorlalte 3 contracte rămase, respectiv:
o CL 3 – Extindere infrastructură de canalizare în Bacău și Tg. Ocna;
o CL 4 - Extindere infrastructură rețele alimentare cu apă Buhuși și Moinești; extindere
infrastructură canalizare în Dărmănești;
o CL 7 – construcție stații de epurare ape uzate în Dărmănești și Tg. Ocna.
• Monitorizarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din
spațiul rural, derulat conform OG nr. 7/2006:
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Număr obiective de investiții cuprinse în program
din care
a) componenta 1 (infrastructură):
(poduri și podețe, alimentare cu apă, canalizare și stații de epurare)
din care:
- poduri și podețe:
- alimentare cu apa:
- canalizare și statii de epurare
Stadiul investițiilor
- receptionate
- în executie
b) componenta 2 (baze sportive):
Stadiul investițiilor
- receptionate
- în executie

81
50

25
14
11
21
29
31
3
28

• Gestionarea și monitorizarea Programului de alimentare cu apa la sate, derulat
conform HG nr. 577/1997
• Monitorizarea acțiunilor privind derularea Programului național de dezvoltare rurală
prin FEADR, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatațirea serviciilor de baza
pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale
C. Protecția mediului
• Monitorizarea proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienți”, în cadrul caruia
sunt cuprinse 3 unități administrativ-teritoriale (Gârleni, Caiuți și Răcăciuni).
Obiectul proiectului:
- Construirea și operarea de facilități de depozitare și management a gunoiului de grajd la
nivelul întregului sat dar și la nivel de gospodarie;
- Achiziționarea de echipament destinat manipulării și aplicării gunoiului de grajd.
Stadiul proiectului:
- pentru Gârleni: s-a finalizat etapa de proiectare (pentru ambele componente), precum și
etapa de execuție constând în achiziționarea echipamentelor (2 remorci, 1 tractor, 1
încărcător, 1 cisterna vidanja);
- pentru Caiuți și Răcăciuni: s-a finalizat etapa de proiectare.
Execuția platformelor de depozitare și management a gunoiului de grajd, în toate cele 3 comune,
va fi demarată în anul 2013, aflându-se în în curs de autorizare.
•

Implementarea şi menţinerea sistemului de management de mediu la nivelul Consiliului
Judeţean Bacău în conformitate cu prevederile Standardului ISO 14001: 2005 pentru
controlul impactului asupra mediului a activităţilor proprii şi a serviciilor furnizate către
cetăţeni, în conformitate cu politica şi obiectivele de mediu asumate
Pentru îndeplinirea acestor obiective, au fost întreprinse următoarele acţiuni:
- identificarea aspectelor de mediu asociate activităţilor desfăşurate de consiliul judeţean
Bacău, întocmirea şi implementarea Programului de management de mediu pentru anul
2012, cuprinzînd măsuri pentru reducerea consumurilor de materii prime, combustibili şi
materiale, gestionarea eficientă a deşeurilor, instruirea şi conştientizarea personalului
instituţiei privind importanta problematicii de mediu;
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- monitorizarea permanentă a consumurilor de energie, combustibili şi utilităţi;
- colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile generate în instituţie, în conformitate cu
prevederil Legii 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
- instruirea personalului cu privire la prevederile legislative referitoare la problematica de
mediu şi a procedurilor de sistem de mediu conform Programului anual de instruire al SMI
nr. 1 pentru anul 2012.
Îndeplinirea atribuţiilor specifice în cadrul Comisiei de Analiză tehnică şi a Comitetului
Special Constituit organizată la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău pentru
evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor/planurilor/programelor ce se derulează
la nivelul judeţului.
Îndeplinirea atribuţiilor specifice în cadrul grupurilor de lucru pentru monitorizarea şi
actualizarea Planului Regional de Acţiune pentru Protecţia Mediului şi a Planului Regional
pentru Gestionarea Deşeurilor.

D. Transport public judeţean
Activitatea de transport public judeţean constă în asigurarea implementării Programului de
transport persoane prin servicii regulate în trafic județean și transport special, și acordarea
asistenței procedurale. În acest sens, s-au fundamentat, 3 hotărâri ale Consiliului județean privind
aprobarea actualizării tarifelor de circulație pe unele trasee județene cuprinse în Programul de
transport, 8 hotărâri privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate, pe unele trasee județene, 1 hotărâre privind aprobarea
retragerii licențelor de traseu pe unele trasee județene, operatorului de transport SC Grup Atyc
SRL Târgoviște, au fost emise 57 de licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale.
S-a aprobat Programul de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic
judeţean, pentru perioada 01 Mai 2013 – 30 Iunie 2019.
Au fost inițiate 3 sedințe de licitație pentru atribuirea electronică a traseelor județene prin
Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale – Serviciul de atribuire electronică
în transporturi București.
E. Alte activități specifice
o asigurarea asistenței tehnice privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice
privind lucrările publice;
o asigurarea asistenței tehnice de specialitate la elaborarea caietelor de sarcini în vederea
contractării serviciilor și lucrărilor publice cuprinse în programul de investiții pe anul 2012;
o inventarierea lucrărilor publice și construcțiile autorizate, în județul Bacău - care se
realizează din fonduri publice sau private, constituirea și gestionarea băncii de date
permanente, conform HG 853/1998;
o asigurarea asistenței tehnice în acțiunea de evaluare și selecție a obiectivelor de
investiții publice cuprinse în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului
județean;
o desfășurarea de activități specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării
tehnice/casare a unor bunuri și clădiri din domeniul public al județului;
o participarea la activitatea de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul județului;
o participarea la activitatea de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul
județului;
o inventarierea documentelor din arhiva tehnică gestionată de Consiliul județean ;
o verificarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții
publice a căror finanțare se asigură integral sau parțial din bugetul județului și propunerea
spre aprobare a acestora de catre Consiliul județean;
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6. Direcţia economică, informatizare şi managementul calităţii
În baza Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 si a Deciziei nr. 6 din data de
03.01.2012 a directorului executiv al Direcţiei generale a finanţelor publice Bacău s-au alocat
urmatoarele sume :
¾ pentru unităţile administrativ teritoriale
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si din impozitul pe venit
pentru cofinantarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale – 31.144 mii lei
- sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comunale – 6.910 mii lei
¾ pentru bugetul propriu al Consiliului Judeţean
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului –
70.047 mii lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 15.866 mii lei
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
(27%) – 17.551 mii lei
- sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene si comunale – 4.251 mii lei
Elaborarea, aprobarea şi rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău
s-a realizat în mai multe etape, astfel:
a) În baza Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 si a Hotărarii Consiliului
Judeţean nr. 1/31.01.2012 s-a aprobat bugetul propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe cele două
secţiuni: funcţionare si dezvoltare în următoarea structură:
Bugetul Secţiunii de Funcţionare
Denumire indicator
I . VENITURI TOTALE
1. Venituri proprii, din care :
1.1 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (05.02.50)
1.2 Impozit pe mijloacele de transport ( 16.02.02)
1.3 Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05)
1.4 Venituri din prestari de servicii (33.02)
1.5 Diverse venituri (alte venituri 36.02.50)
2. Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%) (04.02.01)
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale(27%) (04.02.04)
4. Sume defalcate din Tax ape valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetului (11.02.01)
5. Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene (11.02.05)
6. Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale (11.02.06)
7. Alte transferuri voluntare (37.02.50)
8. Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor persoanelor cu
handicap neinstitutionalizate ( 42.02.21)
9. Sume primate de la administratiile locale in cadrul progr.FEGA, implem. de APIA
(42.02.42)
10. Subventii de la bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole (42.02.44 )
11. Subventii de la alte bugete pentru finantarea persoanelor cu handicap
(43.02.07)
12. Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare ( 37.02.03)
II. CHELTUIELI TOTALE

mii lei
Suma
187.588
2.900
500
1.700
100
3
597
43.000
17.551
70.047
4.251
15.866
38
47.282
170
690
3.433
-17.640
187.588
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Bugetul Secţiunii de Dezvoltare
Denumire indicator
I. VENITURI TOTALE
1. Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04)
2. Subventii de la bugetul de stat ptr. proiecte din Fonduri Europene
Nerambursabile ( FEN ) – postaderare (42.02.20 )
3. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( 45.02.01 )
4. Fondul Social European (45.02.02 )
5. Mecanismul Financiar SEE (45.02.17 )
II. CHELTUIELI TOTALE

mii lei
Suma
178.378
17.602
58.256
100.062
2.377
43
178.378

b) In baza Hotararii Consiliului Judeţean nr.25/22.02.2012, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean a fost suplimentat cu suma de 250 mii lei la capitolul 54.02 ‘’Alte servicii publice
generale” si diminuat corespunzator cu aceeasi suma din fondul de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale.
c) In baza Hotărarii Consiliului Judeţean nr.80/23.05.2012, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost rectificat,astfel:
Alte actiuni economice titlul “bunuri si servicii” 87.02.
- 200 mii lei
Alte servicii publice generale 54.02.
- 200 mii lei
d) Prin Hotărarea Consiliului Judeţean nr.106/25.07.2012 bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost rectificat la partea de cheltuieli, astfel:
• Autorităti publice
- 100 mii lei
• Alte Servicii Publice Generale
- 300 mii lei
• Tranzacţii privind datoria publică
- 2.012 mii lei
• Apărare
- 780 mii lei
• Sănătate
- 1.631 mii lei
• Cultură, recreere si religie
- 61 mii lei
• Transporturi
- 1.500 mii lei
e) In baza Hotărarii Consiliului Judeţean nr. 131/23.08.2012, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost rectificat la partea de cheltuieli astfel:
• Alte Servicii Publice Generale
- 6.108 mii lei
• Apărare
- 17 mii lei
• Ordine publica si sigurantă natională
- 91 mii lei
• Sănătate
- 500 mii lei
• Transporturi
- 5.500 mii lei
f) In baza Hotărarii Consiliului Judeţean nr. 135/28.09.2012, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost suplimentat cu suma de 922 mii lei, din care la partea de venituri:
• Sume defalcate din TVA
- 922 mii lei
Iar la partea de cheltuieli astfel :
• Alte Servicii Publice Generale
- 2.900 mii lei
• Invătămant
- 100 mii lei
• Sănătate
- 570 mii lei
• Asigurări si Asistenţă Socială
- 100 mii lei
• Transporturi
3.052 mii lei
g) In baza Hotărarii Consiliului Judeţean nr.162/16.11.2012, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost rectificat la partea de venituri, astfel :
• Sume defalcate din TVA
- 72 mii lei
• Subvenţii de la bugetul de stat
- 11.791 mii lei
• Sume primite de la UE, in contul plăţilor efectuate
- 37.582,1 mii lei
Iar la partea de cheltuieli astfel :
• Autoritati publice
- 990 mii lei
• Alte Servicii Publice Generale
- 1.194,1 mii lei
- 35 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2012

•
•
•
•
•
•
•
•

Apărare
- 550 mii lei
Invătămant
- 2.696 mii lei
Sănătate
- 547 mii lei
Asigurări si Asistenţă Socială
- 5.361 mii lei
Protecţia Mediului
- 51.658 mii lei
Agricultură si silvicultură
- 6 mii lei
Transporturi
- 860 mii lei
Alte actiuni economice
- 87 mii lei
h) In baza Hotararii Consiliului Judeţean nr.173/17.12.2012, bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bacău a fost rectificat la partea de cheltuieli, astfel :
• Alte Servicii Publice Generale
- 60 mii lei
• Tranzactii privind datoria publica
- 200 mii lei
• Invatămant
- 1.527 mii lei
• Sănătate
- 800 mii lei
• Cultură, recreere si religie
- 566 mii lei
• Asigurări si Asistenţă Socială
- 1.821 mii lei
• Transporturi
- 200 mii lei
Elaborarea proiectului de buget pe anul 2013 si a estimarilor pentru perioada 2014-2016
Pentru realizarea obiectivelor propuse s-a estimat un necesar de 306.898 mii lei in 2013,
de 253.735 mii lei in 2014, de 246.870 mii lei in 2015 si de 246.948 mii lei in 2016.
Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite şi urmărirea realizării veniturilor
Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite a fost corelată cu urmărirea realizării
veniturilor proprii, prin promovarea proiectelor pentru stabilirea impozitelor, taxelor şi tarifelor la
nivel judeţean în baza propunerilor formulate de direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean şi
a instituţiilor din subordinea acestuia.
S-a monitorizat şi analizat modul de încasare a veniturilor conform bugetului aprobat de
Consiliul Judeţean. În acest sens, au fost identificate sursele pentru realizarea veniturilor proprii şi
fundamentarea acestora în proiectul de buget pe anul 2012. S-a urmărit încasarea debitelor şi
calcularea majorărilor de întârziere pentru debitele neachitate la termen.
Împrumutul bancar aflat în derulare, contractat de Consiliul Judeţean Bacău in anul 2005,
pentru realizarea investiţiilor de interes local, a fost monitorizat şi raportat lunar la Ministerul
Finanţelor Publice şi Direcţia Finanţelor Publice a Judeţului Bacău.
De asemenea, a fost monitorizat imprumutul bancar contractat in cursul anului 2012, in
valoare de 60.000 mii lei, pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării proiectelor
finanţate din fonduri europene nerambursabile.
A fost organizată evidenţa proiectelor cu finanţare de la Uniunea Europeană şi s-a urmărit
încasarea sumelor solicitate prin cererile de rambursare din fondurile europene şi de la bugetul de
stat.
S-a urmărit organizarea contabilităţii veniturilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
înregistrarea corectă şi la termen a veniturilor în contabilitate.
Principalele activităţi şi acţiuni realizate:
• Calcularea si plata salariilor si drepturilor de personal
• Acordarea vizei de control financiar preventiv
• Acordarea avansurilor pentru deplasări interne şi externe şi urmărirea justificării lor .
• Verificarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor mişcărilor patrimoniale, (intrări
43.875.315,17 lei, iesiri 17.340.736,75 lei) ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a
materialelor, din care :
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intrări
14.419.516,31
12.699.502,16
16.756.296,70
43.875.315,17

mijloace fixe
- obiecte de inventar
- materiale + corn si lapte
TOTAL:

ieşiri
452.564,57
48.317,24
16.839.854,94
17.340.736,75

Inventarierea anuală a bunurilor şi organizarea acesteia prin identificarea bunurilor
materiale şi a valorilor băneşti din patrimoniul Consiliului Judeţean Bacău, Centrului Militar
Judeţean, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al judeţului Bacău şi a investiţiilor în curs de execuţie .
Evidenţierea şi efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie ,trezorerie si
banca,din care :
incasări

plăţi

casierie
trezorerie

941.950,11
93.716.666,74

941.950,11
93.716.666,74

bancă
TOTAL

1.939.264,12
96.597.880,97

1.897.378,10
96.555.994,95

Evidenţa domeniului public şi privat al judeţului Bacău
Evidenţa domeniului public şi privat al judeţului Bacău a avut în vedere o serie de activităţi
şi acţiuni care s-au concretizat în:
• actualizarea domeniului public al judeţului prin însuşirea inventarului cu bunurile aparţinând
judeţului;
• actualizarea valorii bunurilor din domeniul public şi privat prin evaluarea/reevaluarea
acestora.
• actualizarea contractelor de închiriere, administrare, concesionare şi asociere în
participaţiune pentru spaţiile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului;
• organizarea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului propriu şi valorificarea
rezultatelor inventarierii;
• evidenţierea în contabilitatea instituţiei a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al judeţului;
• evidenţierea în contabilitatea instituţiei a intrărilor şi ieşirilor de bunuri care aparţin
domeniului public şi privat;
• înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţinilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea
bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului;
• participarea la activitatea Comisiei interne pentru analiza notificărilor depuse în
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001;

7. Direcţia achiziţii publice, contracte, venituri
Serviciul achiziţii publice
În anul 2012, Serviciul Achiziţii Publice a participat la fundamentarea şi elaborarea
programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesitãţilor şi prioritãţilor comunicate de
direcţiile de specialitate şi creditelor bugetare aprobate.
A elaborat documentaţiile de atribuire (caiete de sarcini, fişe de date a achiziţiilor, contracte
etc.) pentru prezentarea ofertei, asigurând totodatã personal pentru comisiile de deschidere,
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evaluarea ofertelor şi desemnarea ofertei cãştigãtoare, cu îndeplinirea obligaţiilor referitoare la
publicitate prin transmiterea anunţurilor şi a invitaţiilor de participare cãtre SEAP, in conformitate cu
prevederile legale privind achiziţiile publice de produse pentru consumul curent, servicii privind
elaborarea de documentaţii tehnico-economice, servicii de publicitate şi lucrãri.
Serviciul Achiziţii Publice a fost implicat in urmatoarele proiecte finanţate din fonduri
structurale:
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (Axa prioritarã nr. 5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor
turistice), Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorialã- Judetul Bacãu şi Unitatea
Administrativ Teritorialã - Oraşul Slãnic Moldova a obţinut finanţarea proiectului “SCHI PARC
SLÃNIC MOLDOVA”, Cod SMIS: 3393.
În cadrul acestui program s-au derulat urmãtoarele proceduri de achiziţie publicã:
- Publicitate si promovare în cadrul proiectului „Schi Parc Slãnic Moldova, judeţul Bacãu”,
Cod SMIS: 3393;
- Servicii de audit in cadrul proiectului „Schi Parc Slãnic Moldova, judeţul Bacãu”, Cod
SMIS: 3393;
- Servicii de consultanţã în managementul de proiect în cadrul proiectului intitulat „Schi
Parc Slãnic Moldova, judeţul Bacãu” Cod SMIS 3393, procedurã care este în derulare;
- Servicii de diriginţie de şantier la obiectivul de investiţii „Schi Parc Slãnic Moldova, judeţul
Bacãu” Cod SMIS 3393, procedurã ce urmeaza a fi iniţiatã;
- Pãrtie de schi, instalaţie de transport cu cablu, instalaţie de înzãpezit artificial, instalaţie de
iluminat pentru nocturnã, clãdire anexã, drum acces şi parcare auto în cadrul proiectului „Schi Parc
Slãnic Moldova, judeţul Bacãu” Cod SMIS 3393.
Programul Operaţional pentru Pescuit, Axa 5 Asistenţă tehnică, Măsura 3.4. ”Dezvoltarea
de noi piețe și campanii de promovare”.
În cadrul acestui program s-au derulat urmãtoarele proceduri de achiziţie publicã:
- Servicii de realizare studii de piaţă, media planul şi identitatea vizuală a campaniei de
informare şi promovare a efectelor benefice ale consumului de peşte proaspãt în cadrul proiectului
„ Promovarea produselor piscicole şi de acvacultură”;
- Servicii de marketing pentru realizarea şi difuzarea materialelor de promovare în cadrul
proiectului „Promovarea produselor piscicole şi de acvacultură”;
- Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului intitulat “Promovarea produselor
piscicole şi de acvacultură”;
- Servicii de audit în cadrul proiectului intitulat “Promovarea produselor piscicole şi de
acvacultură”;
- Servicii de consultanţã în vederea asigurãrii managementului de proiect în cadrul
proiectului intitulat “Promovarea produselor piscicole şi de acvacultură”;
- Servicii de organizare si desfãşurare de expoziţii/târguri pentru promovarea sectorului
piscicol regional în cadrul proiectului intitulat “Promovarea produselor piscicole şi de acvacultură”;
Promovarea judeţului Bacãu (ProBacTur) ca destinaţie turisticã: agrement, sãnãtate,
culturã, cod SMIS 16028.
În cadrul acestui program s-au derulat urmãtoarele proceduri de achiziţie publicã:
- Servicii pentru planificarea, conceperea şi realizarea materialelor de promovare, inclusiv
realizarea portalului web în cadrul proiectului intitulat “Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca
destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”;
- Servicii de publicitate în cadrul proiectului “Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca
destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”;
- Servicii de promovare prin participare la târguri în cadrul proiectului “Promovarea judeţului
Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”
- Dotãri în cadrul proiectului Reabilitare DJ 252, Huruieşti-Gãiceana-Parincea-BibireştiBuhoci, km 75+300-130+100, judeţul Bacãu, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 –
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2013 (Axa prioritarã nr. 2: Imbunatãţirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul
major de intervenţie 2.1: „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbaneinclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor cod SMIS: 1012;
De asemenea, în anul 2012 Consiliul Judeţean Bacãu, prin compartimentul de specialitate,
a atribuit contracte de furnizare, servicii şi lucrãri, dupã cum urmeazã:
- Carburanţi auto - benzinã şi motorinã;
- Aprovizionare şi distribuţie produse lactate pentru elevi şi preşcolari;
- Aprovizionare şi distribuţie produse de panificaţie pentru elevi si preşcolari;
- Achiziţionare pachete de rechizite privind proiectul “Ghiozdanul şcolarului”;
- Publicarea anunţurilor de convocare - şedinţe ale Consiliului Judetean Bacau în ziarele
locale Deşteptarea şi Ziarul de Bacãu
- Servicii de informare a publicului pe postul de televiziune Realitatea TV Bacãu cu privire
la desfãşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Bacãu
- Servicii de transport rutier de mãrfuri in cadrul programului PEAD 2012;
- Evaluare active fixe corporale de natura terenurilor şi construcţiilor aparţinând domeniului
privat al Judeţului inregistrate în evidenţa contabilã a CSJ Bacãu
- Servicii de acordare a unui împrumut bancar în valoare de 60.000.000 lei pentru
asigurarea resurselor de finanţare, respectiv finalizarea obiectivelor de investiţii derulate de judeţul
Bacãu
- Lucrãri de intervenţie la imobilul din strada Mihai Eminescu 25D (CMJ)
- Servicii de diriginţie de şantier în vederea asigurãrii execuţiei corecte a lucrãrilor la
obiectivul de investiţii Lucrãri de intervenţie la imobilul din strada Mihai Eminescu 25D
Serviciul Achiziţii Publice a asigurat asistenţã tehnicã de specialitate în vederea derulãrii
procedurilor de achiziţii publice de cãtre consiliile locale, care au solicitat consultantã în acest
sens.
Totodatã, serviciul a monitorizat derularea contractelor de achiziţie publicã, a întocmit
raportul anual privind contractele atribuite şi a transmis la ANRMAP rapoartele privind îndeplinirea
obligaţiilor contractuale de cãtre operatorii economici şi a realizat gestionarea dosarelor achiziţiilor
publice.

8. Compartiment audit public intern
Planul anual de audit public intern, a dat atenție prevederilor exprese din hotărâri ale
Consiliului Județean Bacau pentru compartimentul de audit public intern, semnalelor emise de
ordonatorul principal de credite, de direcțiile/serviciile din aparatul propriu și din instituțiile
subordonate, ținând seama de recomandările Camerei de Conturi Bacău, de prevederile legale în
domeniu și de fondul de timp disponibil.
În cursul anului 2012, structura planului anuala fost modificată în funcție de cerințele
ad-hoc ivite în baza unor hotărâri ale Consiliului Județean Bacău și de riscurile latente ale
acestora.
Structura planului anual de audit public intern a fost inițial următoarea: audit privind
procesul bugetar în proporție de 81%, iar alte domenii în proporție de 19%.
Gradul de îndeplinire a misiunilor planificate a fost de 80%.
Misiunile de audit care au vizat procesul bugetar au evaluat încadrarea în bugetele
aprobate și respectarea legalității în utilizarea finanțărilor nerambursabile sau a contribuțiilor din
fonduri publice în derularea unor proiecte/acțiuni de interes județean, conform contractelor de
asociere, aprobate de către Consiliul Județean Bacău.
Recomandările cuprinse în rapoartele de audit public intern au fost implementate până la
finele anului 2012, și au vizat următoarele aspecte:
1) nedecontarea unor cheltuieli care nu îndeplineau unul sau mai multe criterii de
eligibilitate;
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2) întocmirea de catre asociații/partenerii din proiectele de interes județean, a raportărilor
intermediare și finale, cu respectarea cerințelor contractuale;
3) respectarea formei si conținutului documentelor justificative anexate rapoartelor
financiare depuse spre decontare;

9. Cabinet Preşedinte
Pentru ca organizarea autorităţilor administrativ teritoriale să fie conform normelor şi
cerinţelor Uniunii Europene a fost nevoie de unele modificări, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul
înfiinţării Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Bacău, nr. 92/2006.
Prin Dispoziţia nr. 265/16.11.2006 emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, au
fost aprobate atribuţiile personalului din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău.
Având în vedere natura sarcinilor şi îndatoririlor prevăzute în această dispoziţie, Cabinetul
Preşedintelui Consiliului Judeţean poate fi considerat ca o interfaţă între preşedintele Consiliului
Judeţean, pe de o parte, şi opinia publică, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean,
autorităţile publice locale, alte organisme, pe de altă parte, după cum urmează:
Pe linia relaţiei cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cabinetul Preşedintelui
Consiliului cere persoanelor abilitate din direcţiile de specialitate note informative, documente sau
acte persoanelor care au obligaţia să răspundă cererilor formulate în termenul stabilit de normele
interne, în baza mandatului dat de Preşedinte; de asemenea, colaborează cu direcţiile şi
compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate în vederea stabilirii agendei
Preşedintelui Consiliului Judeţean; tot pe această linie se comunică şi programul Preşedintelui
Consiliului Judeţean direcţiilor şi compartimentelor implicate în desfăşurarea activităţilor cuprinse
în agenda Preşedintelui; sunt realizate note, sinteze, rapoarte, se analizează documente specifice,
la solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean în colaborare cu direcţiile şi compartimentele
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.
În acest sens, am desfăşurat următoarele activităţi:
- informarea şi implementarea Proiectului de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului
Judeţean Bacău, Proiectul “Ghiozdanul Şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a
învăţământului preşcolar şi şcolar clasele I-VIII din mediul rural şi Şcolile de Artă şi Meserii din
judeţul Bacău. Acest proiect multianual îşi propune ajutorarea elevilor din mediul rural în
parcurgerea procesului instructiv – educativ, prin acordarea fiecărui copil preşcolar şi şcolar a unui
set de rechizite şcolare şi astfel la începutul anului şcolar 2012 fiecare copil care învaţă în mediul
rural, din grădiniţe, clasele I-IV, V-VIII şi Şcolile de Arte şi Meserii a primit câte un “ghiozdan al
şcolarului.” La începutul anului şcolar 2012-2013 s-a format echipa de lucru care a distribuit
ghiozdane la fiecare şcoală centrală din toate comunele judeţului Bacău şi astfel fiecare elev din
mediul rural a primit câte un ghiozdan cu rechizite în funcţie de clasa de educaţie, începând cu
grădiniţa, clasele I-IV şi terminând cu clasele IV-VIII.
- implementarea programul PEAD 2012 – Planul anual European de furnizare Ajutoare
alimentare în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.
600/2009.
Acest program ajută următoarele categorii de persoane defavorizate:
1. Familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul
la un venit minim garantat acordat în baza legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr.
79/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare;
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3. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau după
caz, din pensii cumulate, se află sub 400lei/lună;
4. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.
Consiliul Judeţean Bacău a încheiat Acordul de Cooperare cu fiecare unitate administrativ
teritorială, acord ce stabileşte obligaţiile fiecărei părţi în parte. Consiliul Judeţean ca organism
implicat a asigurat transportul produselor alimentare din depozitul de la Orbeni.
Programul PEAD 2012 este în derulare urmând a fi finalizat în luna martie anul curent
(datorită listelor suplimentare).
- întrunirea comisiei de evaluare în vederea analizării dosarelor depuse cu privire la sprijinul
financiar pentru tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate
conform Hotărârii nr. 47/20.04.2006 cu modificările şi completările ulterioare;
- realizarea unor machete pentru promovarea imaginii judeţului Bacău (diverse materiale
imprimate);
- întocmirea de referate având scopuri diverse;
În ceea ce priveşte relaţia cu opinia publică, Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean
asigură funcţionarea permanentă a relaţiilor cu mass-media, informând opinia publică operativ, în
mod practic şi clar, bazat pe date reale, despre activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului
Judeţean, în baza mandatului acestuia şi nu în ultimul rând, participă împreună cu Preşedintele
Consiliului Judeţean sau în numele acestuia la festivităţi şi activităţi publice:
- realizarea articolelor de presă cu privire la activitatea desfaşurată de Consiliul Judeţean
Bacău.
- realizarea şi punerea la dispoziţie a materialelor informative solicitate de diferite ONG-uri
în baza Legii numărul 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.
- informare cu privire la programul de sprijin a tinerilor bursieri din judeţul Bacău.
- realizarea comunicatelor de presă cu privire la activitatea desfăşurată de Preşedintele
Consiliului Judeţean;
- realizarea materialelor informative solicitate de diverse publicaţii cu privire la promovarea
imaginii judeţului Bacău;
- organizarea efectivă a conferinţelor de presă;
- monitorizarea mass-media locală cu privire la imaginea Consiliului Judeţean Bacău;
Cu privire la agenda de lucru a Preşedintelui Consiliului Judeţean, aceasta se stabileşte şi
sunt gestionate activităţile de pregătire şi verificare a tuturor documentelor care urmează să fie
supuse atenţiei Preşedintelui (materiale informative, mapa cu documente). Preşedintele Consiliului
Judeţean aprobă programul săptămânal, urmând apoi asigurarea difuzării zilnice a formei
actualizate a agendei de lucru interne către persoanele din conducerea autorităţii. Agenda de lucru
a Preşedintelui Consiliului Judeţean cuprinde şi elaborarea notelor de propuneri pentru marcarea
unor date şi momente importante în viaţa social-politică a judeţului. Se asigură şi se răspunde de
selecţia, ierarhizarea şi indicarea temelor relevante din documentele cu caracter informativ şi a
celor din mapa de corespondenţă a Preşedintelui, se înregistrează şi se realizează statistica
tematică a corespondenţei adresate Preşedintelui Consiliului Judeţean.
Preşedintelui Consiliului Judeţean i se prezintă sistematic actele normative şi activităţile
publice relevante pentru activitatea acestuia.
Participarea şi însoţirea Preşedintelui Consiliului Judeţean la diferite evenimente şi
conferinţe de către consilierii din cadrul Cabinetului.
Pe linia întocmirii şi gestionării documentaţiei specifice se ţine evidenţa documentelor
intrate şi se menţionează locul unde au fost repartizate spre rezolvare sau spre informare; sunt
realizate traduceri pentru documente şi activităţi specifice; se întocmesc şi se redacteaza adrese,
documente şi corespondenţa specială a Preşedintelui Consiliului Judeţean; şi nu în ultimul rând, se
răspunde de gestionarea operativă a documentelor informative cu caracter special destinate
Preşendintelui.
Activităţile de protocol fac parte integrantă din atribuţiile Cabinetului Preşedintelui
Consiliului Judeţean în cadrul cărora se asigură organizarea unitară a concepţiei şi execuţiei
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ceremonialului şi protocolului la acţiunile care au loc pentru marcarea unor date importante, se
gestionează propunerile pentru persoanele care urmează a fi felicitate de Preşedintele Consiliului
Judeţean şi răspunsurile la felicitările adresate acestuia. În altă ordine de idei, se întocmesc şi se
gestionează lista de cadouri simbolice ce se oferă cu diferite prilejuri, supunându-se spre aprobare
listele de invitaţi la recepţiile organizate cu ocazia festivităţilor şi de asemenea, se organizează
ceremoniile de depunere a jurământului în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean de către
funcţionarii publici:
- organizarea şedinţelor de lucru cu privire la o bună desfăşurare a proiectului „Ghiozdanul
Şcolarului” cât şi organizarea şedinţelor de lucru cu managerii de zona din cadrul programul PEAD
2012 – Planul anual European de furnizare Ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai
Defavorizate.
- Consiliul Judeţean Bacău a omagiat două mari talente ale judeţului, pe pictorul Ilie Boca şi
pe scriitorul Calistrat Costin
- Consiliul Judeţean Bacău a primit vizita unei delegaţii compusă din 36 de elevi şi
profesori din şase ţări (Islanda, Slovenia, Anglia, Irlanda, Spania şi Turcia), care, alături de
Colegiul Henri Coandă din Bacău sunt parteneri în proiectul Comenius “Vocea democraţiei în
acţiune” (“Finding my voice, democracy in action”).
- În colaborare cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean au
fost organizate 9 conferinţe de presă pe diverse tematici, cum ar fi lansări sau finalizări de proiecte
cu finanţare europeană, semnări de contracte de finanţare, diverse evenimente în care au fost
implicate instituţia Consiliului Judeţean Bacău şi conducerea acesteia;
- vizita domnului Ambasador al Republicii Polone Marek Szczygiel
- întocmirea şi gestionarea cadourilor simbolice (respectiv trofee, albume, etc) cu prilejul
diferitelor ocazii: vizite oficiale, acodarea Titlului de Cetăţean de Onoare şi alte festivităţi.
Pe linia relaţiei cu alte organisme, Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean asigură
legătura acestuia cu autorităţile publice locale şi unităţile subordonate sau persoanele stabilite de
acestea în vederea rezolvării problemelor specifice, în baza mandatului acordat; se transmit
mesaje interne şi externe prin sistemul computerizat, se urmăresc şi se controlează stadiul
rezolvării lucrărilor şi răspunsurilor, în termenul legal, către petenţi, autorităţi, instituţii sau persoane
juridice, referitoare la activitatea specifică.

II. SECRETARUL JUDEŢULUI

1. Direcţia juridică şI administraţie publică locală
Direcţia juridică şi administraţie publică locală este compartimentul de specialitate al
Consiliului Judeţean Bacău prin intermediul căruia autoritatea publică judeţeană realizează
atribuţiile consiliului judeţean prin care se asigură legalitatea actelor autorităţii publice judeţene şi
ale aparatului de specialitate al acestuia, se asigură consultanţă juridică autorităţilor administraţiei
publice locale din judeţ precum şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea consiliului judeţean,
documentarea pentru activitatea consilierilor judeţeni, realizarea atribuţiilor privind relaţiile cu
publicul și transparență decizională și coordonare a activității autorităților locale din județul Bacău.
În concret, prin atribuţiile ce i-au fost conferite, direcţia juridică a urmărit asigurarea
legalităţii în activitatea decizională a consiliului judeţean şi a preşedintelui acestuia, pregătirea şi
desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean, apărarea valorilor materiale din patrimoniul judeţului, a
drepturilor şi intereselor acestuia, organizarea fluxurilor informaţionale, circulaţia şi păstrarea
documentelor, activitate de secretariat, registratură, arhivă etc.
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Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, direcţia a colaborat cu celelalte direcţii, servicii şi
compartimente de specialitate din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, cu instituţii şi
servicii publice naționale și locale, precum și cu autorităţile publice locale din județul Bacău.
Structura
Direcţiei
juridice
şi
administraţie
publică
locală
cuprinde
Serviciul juridic, documentare şi reglementări, Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică
locală, Compartimentul Monitorul Oficial şi transparenţă decizională şi Compartimentul coordonare
a activităţii consiliilor locale.
În perioada ianuarie – decembrie 2012, Direcţia juridică şi administraţie publică locală, prin
intermediul serviciilor şi compartimentelor din subordine, a desfăşurat următoarele activităţi:
I. Serviciul juridic, documentare şi reglementări
1. În domeniul de activitate al Serviciului juridic, documentare şi reglementări, s-au
desfăşurat următoarele activităţi:
- asistenţă juridică şi reprezentare în instanţe, întocmind totodată şi actele procesuale
necesare, într-un număr total de 130 dosare (civile, contencios-administrativ, comerciale, penale).
Dintre acestea, un număr de 115 au fost dosare proprii în care Consiliul Judeţean Bacău sau
instituţiile aflate în subordinea Consiliul Judeţean Bacău au fost parte şi un număr de 15 au fost
dosare de reprezentare şi asistenţă juridică a autorităţilor administraţiei publice locale din
următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Căiuţi, Roşiori, Parincea, Găiceana, Valea Seacă,
Prăjeşti, Plopana, Cleja, Ştefan cel Mare, Tătărăşti, Livezi, Solonț, Filipești;
- s-au formulat răspunsuri la un număr de 120 adrese externe;
- s-a răspuns unui număr de 110 adrese interne formulate de: Direcţia buget-finanţe,
Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice, Direcţia resurse umane, management,
informatizare, Direcţia integrare europeană, Compartiment audit public intern și Direcția achiziții
publice, contracte, venituri.
- s-a răspuns la 60 adrese către Instituţia Prefectului – judeţul Bacău;
- s-au promovat 7 proiecte de hotărâri de guvern;
- s-a promovat 189 hotărâri de consiliu judeţean şi 411 de dispoziţii ale preşedintelui
Consiliului Judeţean Bacău;
- s-a asigurat verificarea legalităţii actelor administrative elaborate de direcţiile şi serviciile
din cadrul Consiliului Judeţean Bacău;
- s-a asigurat consultanță de specialitate consiliilor locale din județ la solicitarea primarilor;
- juriști din cadrul serviciului au participat în calitate de membri în diverse comisii de
examen/concurs pentru ocuparea unor funcții publice, precum și în cadrul comisiilor de achiziții;
- implicarea direcției în derularea contractelor având ca obiect finanțări nerambursabile
conform Legii nr.350/2005.
S-a răspuns nenumăratelor solicitări pentru consultanţă juridică formulate de autorităţile
administraţiei publice locale, instituţiile publice din subordinea Consiliului Judeţean Bacău, precum
şi direcţiile şi serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Bacău.
Totodată, ca urmare a verificărilor administrative realizate de diferite organisme si autorități
publice cu competențe în domeniul verificării implementării programelor de dezvoltare europene
accesate de către Județul Bacău au fost întocmite, în colaborare cu direcțiile și compartimentele
de specialitate din cadrul aparatului, o serie de precizări și clarificări la proiectele de note și
procese verbale de constatare a abaterilor și de stabilire a corecţiei financiare.
De asemenea, au fost demarate procedurile administrative privind contestarea și revocarea
corecțiilor financiare stabilite în sarcina Județului Bacău, de către autoritățile de management a
diferitelor fonduri europene accesate, prin întocmirea de plângeri prealabile și contestații, în
termenul legal de 30 de zile, la notele și procesele verbale de constatare a abaterilor și de stabilire
a corecţiilor financiare primite. În urma soluționării acestora, urmează să fie întocmite cereri de
chemare în judecată pentru anularea actelor de control amintite anterior.
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2. În domeniul de activitate al Compartimentului de lucru cu consilieri judeţeni:
S-a asigurat publicarea convocării şedinţelor Consiliului Judeţean Bacău în presa locală
precum şi convocarea telefonică şi în scris a consilierilor judeţeni la şedinţele Consiliului Judeţean
Bacău şi la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău.
Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a şedinţelor de consiliu judeţean şi a
comisiilor de specialitate au fost multiplicate şi îndosariate în mape aproximativ 597 805 de pagini,
reprezentând materiale de studiu. Totodată, consilierii judeţeni au primit spre studiu materialele de
şedinţă pe e-mail şi pe CD alături de cele pe suportul de hârtie (mape).
În anul 2012 au avut loc 16 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău din care una fiind
ședința de constituire a noului Consiliului Județean Bacău 11 au fost şedinţe ordinare şi 4 au fost
şedinţe extraordinare. Prezenţa consilierilor la şedinţele consiliului judeţean a fost de 97,8%.
În cele 16 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău au fost adoptate 189 de hotărâri care au
fost afişate pe site-ul consiliului judeţean și au fost comunicate Prefectului Județului Bacău pentru
verificarea legalității acestora.
Cele 189 de hotărâri au reuşit să reglementeze întreaga paletă de atribuţii date de lege în
competenţa consiliului judeţean, sintetizate, după cum urmează:
- adoptare buget;
- rectificare buget;
- stabilirea unor taxe şi impozite locale;
- modificarea, completarea sau revocarea totală sau parțială a unor hotărâri
ale Consiliului Judeţean Bacău adoptate anterior;
- aprobare organigrame, state de funcţii şi regulamente de organizare şi funcţionare ale
aparatului de specialitate şi ale unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Bacău;
- modificarea regimului juridic al unor terenuri şi clădiri;
- aprobare sau modificare de „Programe de transport persoane prin servicii regulate”;
- aprobarea unor studii de fezabilitate;
- stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aplicabile în anul 2012;
- aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism;
- aprobare şi finanţare de programe, proiecte şi acţiuni social culturale și sportive;
- soluţionare plângeri prealabile;
- aprobare asocieri, fuziuni, etc;
- alte probleme curente.
Din cele 189 de hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Bacău, 151 de hotărâri au
necesitat aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la afişierul Consiliului Judeţean Bacău.
Totodată, a fost asigurată posibilitatea de consultare a tuturor hotărârilor adoptate precum și a
proceselor verbale ale ședințelor consiliului județean prin publicarea acestora pe site-ul propriu
www.csjbacau.ro .
În anul 2012 au fost adoptate 411 dispoziţii cu caracter individual şi cu caracter normativ
din care, 2 au fost afişate la afişierul Consiliului judeţean, în vederea aducerii la cunoştinţă publică.
Pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bacău s-a asigurat consultarea şi multiplicarea documentelor originale aflate în păstrarea
compartimentului (hotărâri, expuneri de motive, rapoarte și documentațiile aferente hotărârilor,
dispoziţii şi referate aferente dispoziţiilor).
Din multitudinea problemelor soluţionate prin dispoziţii, enumerăm:
- convocarea şedinţelor de consiliu judeţean;
- numirea unor comisii (de examinare, de licitaţie, de recepţie, de preluare, de predareprimire);
- angajarea, reangajarea, eliberare din funcție și promovări în trepte profesionale sau
grade profesionale a personalului din aparatul de specialitate;
- modificarea sau revocarea unor dispoziţii adoptate anterior;
- admiterea schimbării pe cale administrativă a numelui sau prenumelui unor persoane.
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Au fost primite, înregistrate, multiplicate şi expediate celor vizaţi, în termenele prevăzute de
lege, cele 189 de hotărâri adoptate şi cele 411 de dispoziţii emise.
Au fost pregătite pentru arhivare şi predate la arhiva consiliului judeţean dispoziţiile
preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi celelalte documente specifice activităţii
compartimentului, aferente anului 2011.
3. Activitatea din domeniul secretariat, registratură, arhivă
S-a primit şi înregistrat corespondenţa primită de la unităţi subordonate, societăţi
comerciale, primării, consilii judeţene, consilii locale, poşta specială, ministere şi instituţii din ţară.
S-a repartizat corespondenţa pe direcţiile Consiliului Judeţean sau unităţi subordonate,
primită cu rezoluţie de la administratorul public.
S-a trimis corespondenţa Consiliului Judeţean la unităţi subordonate prin poşta civilă, unele
recomandate si unele cu confirmare de primire şi prin poşta specială.
S-au distribuit monitoarele oficiale, presa locală şi centrală personalului de conducere şi
direcţiilor Consiliului Judeţean.
S-a pus sigiliul pe ordinele de plată, bonurile de benzină şi foile de parcurs ale serviciului
administrativ-transport din cadrul direcţiei buget-finanţe, precum și actele administrative și adresele
semnate de vicepreședinții consiliului județean.
Până la sfârşitul anului 2012 s-au înregistrat un număr de 17081 adrese.
Au fost eliberate adeverinţe privind sporul de vechime, salarizarea şi alte sporuri cu
caracter permanent, la solicitările venite din partea cetăţenilor sau a altor instituţii (Prefectură,
Arhivele Statului, etc. ce au redirecţionat petiţiile din partea cetăţenilor, spre rezolvare, Consiliului
Judeţean Bacău).
S-au eliberat copii după documentele existente în arhiva instituţiei: decrete de expropriere,
decizii, planuri de situaţie, autorizaţii de construire, hotărâri, dispoziţii, etc. la solicitarea
persoanelor şi instituţiilor care s-au adresat în scris.
II. Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală
Activitatea serviciului este structurată pe două domenii: Relaţii cu publicul şi administraţie
publică locală şi Soluţionarea problemelor ridicate de cetăţeni în scrisori şi în audienţe.
1. În domeniul relaţiilor cu publicul şi administraţie publică locală:
Prin Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală se asigură atât informarea
operativă a cetăţenilor privind activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei, cât şi modalitatea
concretă de realizare a acestei activităţi în sensul transmiterii informaţiilor solicitate.
Astfel, la nivelul Consiliului Judeţean Bacău au fost înregistrate un număr de 18 cereri
privind informaţii de interes public, structurate pe categorii de solicitări, conform Informării nr.28 din
03.01.2013, anexată prezentului raport.
Din numărul total de solicitări înregistrate au fost soluţionate toate cele 18 cereri, cu
respectarea riguroasă a termenelor şi a temeiurilor legale de soluţionare ale acestora.
Întrucât solicitările privind informaţiile de interes public au putut fi soluţionate prin mijloacele
de informare de care dispune Consiliul Judeţean Bacău: touch-screen, e-mail, fax, avizier, telefon
tip linie verde, mass media locală, activitatea din cadrul compartimentului de specialitate nu a
necesitat cheltuieli suplimentare care să depăşească sumele alocate prin bugetul Consiliului
Judeţean Bacău.
Menţionăm că au fost situaţii în care un număr mare de cetăţeni, chiar dacă au solicitat
copii după documentele existente, primind lămuriri pe loc şi punându-li-se la dispoziţie
documentele solicitate la Biroul Relaţii cu publicul şi administraţie publică locală, s-au declarat
mulţumiţi şi nu au mai solicitat copiii după documente.
De asemenea, un număr semnificativ de cetăţeni au solicitat relaţii, prin telefon, fax, e-mail,
nemaifiind necesară deplasarea acestora la sediul autorităţii noastre.
Trebuie să menţionăm că nu s-a înregistrat nici o acţiune în contencios administrativ privind
dreptul la informațiile publice sau refuzul de a soluționa vreo petiție.
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2. Activitatea privind soluţionarea problemelor ridicate de cetăţeni în scrisori şi în
audienţe
În spiritul asigurării unei relaţii directe şi nemijlocite între cetăţeni şi autorităţile
administraţiei publice, în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean este organizat un
compartiment distinct de Informare şi Relaţii Publice prin intermediul căruia se realizează un
serviciu public capabil să răspundă cât mai bine cerinţelor cetăţenilor, cât şi standardelor Uniunii
Europene în domeniu.
Acest compartiment asigură înregistrarea petiţiilor adresate direct Consiliului Judeţean, cât
şi rezolvarea petiţiilor transmise spre soluţionare de către instituţiile centrale, sporind astfel
încrederea cetăţenilor faţă de instituţiile statului, precum şi faţă de funcţionarii publici care
desfăşoară activitatea în acest sector de activitate.
O atenţie deosebită se acordă activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la persoanele
din conducerea consiliului judeţean, precum și la secretarul județului asigurându-se în permanenţă
un climat de încredere şi respect reciproc, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
autorităţii.
Conştientizând faptul că cetăţenii au aşteptări tot mai mari din partea autorităţii şi o
relaţionare pe măsură, funcţionarii acestui compartiment au ca preocupare permanentă
soluţionarea într-un termen cât mai scurt a petiţiilor, fără a depăşi termenul de 30 de zile,
respectându-se astfel cu stricteţe prevederile Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
A intrat în practica curentă şi primirea cetăţenilor în afara orelor de audienţă de către
secretarul județului și funcţionarii Compartimentului relaţii cu publicul, pentru a facilita accesul celor
care vin din localităţile mai îndepărtate ale judeţului şi care depind de transportul în comun,
eliminând astfel nivelul de nemulţumire al cetăţenilor faţă de modul cum sunt trataţi în instituţiile
publice.
Există o continuă preocupare pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor în raporturile cu
autorităţile publice şi pentru găsirea unor soluţii viabile de îmbunătăţire a relaţionării dintre aceste
două părţi.
Acest compartiment acordă relaţii şi prin telefon, creând premisele unei reale apropieri a
unei anumite categorii defavorizate de cetăţeni faţă de autoritatea publică județeană, referindu-ne
în mod special la persoanele cu dizabilități, pentru care deplasarea la sediul autorității este
realmente o problemă.
Totodată, în întâmpinarea acestora, dar şi a tuturor cetăţenilor, funcţionează o linie
telefonică tip „linie verde”, cu apel gratuit pentru cetăţenii judeţului, la care funcţionarii
compartimentului relaţii cu publicul răspund şi acordă relaţii în domeniile care intră în competenţa
Consiliului Judeţean.
Pentru perioada 1 ianuarie 2012– 31 decembrie 2012, statistic, activitatea de soluţionare a
petiţiilor se prezintă astfel:
- număr de scrisori
TOTAL
- 154
- scrisori locale
TOTAL
- 150, din care:
- rezolvate
- 140
- în curs de rezolvare
- 10
- scrisori centrale
TOTAL
- 4, din care:
- rezolvate
-4
- număr audienţe
TOTAL
- 384
Au existat situaţii în care Consiliul Judeţean a fost sesizat în legătură cu probleme care nu
ţin de competenţa sa de rezolvare şi atunci, respectându-se prevederile Ordonanţei nr. 27/2002,
petiţiile au fost transmise în termenul legal instituţiilor și autorităților competente pentru rezolvarea
problemei sesizate, făcându-i-se cunoscut şi petentului acest lucru.
Persoanele care s-au prezentat în audienţă au solicitat sprijinul autorităţii privitor la unele
drepturi lezate de către conducerea unor instituții sau autorități, ajutoare financiare sau materiale
pentru depăşirea unor situaţii cu care se confruntă, demararea unor proceduri.
În toate cazurile, au fost ascultaţi cu mare atenţie şi implicare, creându-se o atmosferă de
respect reciproc, stabilindu-se un dialog real, deschis şi constructiv.
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La finalul audienţei cetăţenii s-au declarat mulţumiţi de faptul că problema lor şi-a găsit
rezolvare, în cele mai multe cazuri chiar în cadrul audienţei.
Deseori, în cazul în care problema semnalată nu era de competenţa consiliului judeţean, sa luat legătura telefonic cu instituţia sau autoritatea competentă, cu rugămintea ca petenţii să fie
primiţi și, în măsura posibilităților, cu respectarea legislației, rezolvarea problemelor acestora.
Principalele probleme ridicate de cetăţeni au vizat domenii ca protecţie socială, protecţia
copilului, probleme referitoare la încadrarea într-un grad de handicap, urbanism, reabilitări drumuri,
fond funciar, activitatea defectuoasă a autorităţilor locale.
Activitatea de soluţionare a cererilor şi primirea cetăţenilor în audienţă s-a desfăşurat în
spiritul şi litera legii, astfel încât nu s-a primit nici o reclamaţie administrativă şi nu s-a înregistrat
nici o cauză la instanţa de contencios administrativ.
Se urmăreşte permanent aplicarea codului de conduită al funcţionarilor publici, pentru
realizarea unor relaţii cu cetăţenii in conformitate cu standardele administraţiei publice, al cărui
beneficiar final este cetăţeanul, astfel încât etica funcţiei publice să reprezinte o componentă
esenţială a activităţii desfăşurate de Compartimentul relaţii cu publicul şi administraţie publică
locală.
De asemenea, activitatea de relaţii cu publicul se desfăşoară în fiecare vineri cu program
prelungit până la orele 18,30 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind
combaterea birocraţiei în, activitatea de relații cu publicul cu modificările și completările ulterioare.
Relaţia de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ a făcut posibilă
soluţionarea în procent de 90% a problemelor ridicate de petenţi în scrisori şi audienţe.
Pentru viitor, una dintre preocupările principale este creşterea încrederii cetăţenilor în
instituţiile statului, creşterea nivelului de satisfacţie de ambele părţi, astfel încât societatea civilă să
vadă în consiliul judeţean, dar şi în alte autorităţi ale administraţiei publice din judeţ, o mai mare
implicare şi proximitate faţă de problemele de zi cu zi ale acestora, în contextul unei perioade de
restricţie bugetară şi reformă administrativă.
III. Compartiment Monitorul Oficial şi transparenţă decizională
Compartimentul şi-a început activitatea în luna septembrie 2006, în baza dispoziţiilor art.2
din Ordonanța Guvernului nr.75 din 28 august 2003, conform cărora la nivelul fiecărui judeţ, se
înfiinţează servicii publice de editare a monitoarelor oficiale.
Potrivit prevederilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2003 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativteritoriale, actualizată, monitorul oficial al judeţului este publicaţia oficială care are ca obiect de
activitate producţia editorială, tipografică si de difuzare a actelor şi documentelor emise sau
adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, preşedintele consiliului judeţean, prefect şi
serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale.
Din cauza lipsei unui buget pentru Compartimentul Monitor Oficial şi transparenţă
decizională, Monitorul Oficial al Judeţului Bacău nu a fost editat nici în anul 2012.
Au fost arhivate monitoarele oficiale primite în anul 2012 de la alte judeţe din ţară.
Ca şi activitate în anul 2012:
- s-a asigurat instruirea periodică a lucrătorilor în conformitate prevederile Legii
nr.319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii şi a tematicilor pentru instruirea semestrială
suplimentară şi completarea fişelor de instruire individuală;
- împreună cu Compartimentul de lucru consilieri judeţeni s-a asigurat pregătirea şedinţelor
de consiliu judeţean şi transmiterea hotărârilor adoptate şi a dispoziţiilor emise;
- s-a asigurat pregătirea pentru arhivare şi predare la arhiva consiliului judeţean a
dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean şi a hotărârilor adoptate în Consiliul Judeţean Bacău
în anul 2011;
- a fost asigurată depunerea declaraţiilor de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni
care au încheiat mandatul 2008 – 2012 şi ale consilierilor judeţeni care au început mandatul 2012 2016, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
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înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative;
- s-a răspuns la timp corespondenţei primite de la Agenţia Naţională de Integritate cu privire
la declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni.
IV. Programul „Cornul şi laptele”
În vederea desfășurării în bune condiții a Programului „Cornul şi laptele” derulat în baza
prevederilor O.G. nr. 96/2002, a fost desemnat domnul Ciprian Nica – consilier în cadrul Serviciul
relații cu publicul și administrație publică locală, care împreună cu Serviciul Achiziţii Publice, a
întocmit caietele de sarcini pentru licitaţiile electronice organizate în conformitate cu O.U.G. nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
modificările și completările ulterioare, au fost îndeplinite procedurile legale privind consultarea
cetățenilor asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele
prevăzute de Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, aplicabile în anul 2013. Facem precizarea că
nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau observații din partea cetățenilor, a asociațiilor legal
constituite sau din partea operatorilor economici.

2. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău îndrumă, coordonează şi controlează
metodologic activitatea pentru unsprezece (11) Servicii Publice Comunitare Locale de Evidenţă a
Persoanelor (SPCLEP) - pe linie de evidenţa persoanelor şi nouăzeci şi trei (93) de primării - pe
linie de stare civilă.
În planificarea activităţilor Direcţiei s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
1. punerea în aplicare într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare, în domeniul evidenţei
persoanelor şi stare civilă ;
2. verificarea modului în care personalul serviciilor publice comunitare locale de evidenţa
persoanelor cunoaşte şi aplică în practică prevederile actelor normative care
reglementează activitatea în materie de evidenţa persoanelor şi stare civilă ;
3. cunoaşterea dinamicii şi a particularităţilor activităţii de evidenţa persoanelor şi stare civilă,
în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate comunităţii ;
4. reducerea factorilor de risc privind declararea unei false identităţi, precum şi a celor privind
infracţiunile în legătură cu serviciul ;
5. instituirea unui sistem flexibil de relaţii cu publicul, adaptat cerinţelor comunităţii, pentru
diminuarea birocraţiei ;
6. protecţia şi promovarea drepturilor omului.
Personalul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor îşi desfăşoară întreaga activitate, în
baza planurilor de muncă care au fost întocmite în raport cu volumul de muncă şi celelalte sarcini
specifice , cu termene si responsabilităţi concrete. S-au executat sarcini pe linia luării în evidenţă a
noilor născuţi, a persoanelor repatriate, punerea în legalitate cu acte de identitate a tinerilor la 14
ani , a persoanelor cu acte de identitate expirate, eliberarea de noi C.I. în locul celor pierdute,
furate, deteriorate sau ca urmare a schimbării numelui, rezolvarea cererilor de schimbarea
domiciliului, a reşedinţei, preluarea în baza de date automată a tuturor modificărilor impuse de
rezolvarea lucrărilor curente, verificări în dosarele de stare civilă, activităţi pe linie de evidenţă
militară (predarea livretelor militare pentru decedaţii cu vârsta sub 50 ani), verificarea de persoane
la solicitarea lucrătorilor operativi, activităţi de prevenire si popularizare a regimului de evidenţa
populaţiei, activităţi specifice de stare civilă, activităţi specifice de resurse umane, de financiarcontabilitate, aprovizionare tehnico-materială, precum şi activităţi juridice.
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Activităţi pe linie de management
• S-au efectuat 11 controale de sprijin şi îndrumare la SPCLEP, s-a participat la 10 şedinţe
ale CONSILIULUI JUDEŢEAN şi s-au efectuat 9 instruiri (1- stare civilă , 4 -evidenţa
persoanei, 2- probleme de anticorupţie, 2 –clasificate).
• În privinţa organizării şi desfăşurării activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor, în anul
2012, la nivelul DJEP BC, s-au desfăşurat 278 audienţe şi putem spune că majoritatea
cetăţenilor care s-au prezentat în audienţă au solicitat:
- consiliere cu privire la documentele de stare civilă întocmite în străinătate;
- urgentarea transcrierii certificatelor de stare civilă;
- consiliere stare civilă.
• Conform Planului de măsuri şi acţiuni al DJEP Bacău pentru anul 2012 s-au proiectat şi
realizat aplicaţii informatice pentru selecţia din baza de date judeţeană (BDJ) BACĂU (cu
acordul BJABDEP), a actelor de deces, de naştere şi de căsătorie înregistrate în perioada
1.01.2011 - 30.04.2012 şi listarea actelor duble, lipsă şi eronate. În urma rulării
programelor şi verificării actelor de stare civilă duble , lipsă şi eronate, s-au transmis la
SPCLEP-urile de domiciliu extrasele de stare civilă şi/sau comunicările de naştere în
vederea actualizării corecte a bazei de date judeţene (BDJ).
• Softul pentru informatizarea stării civile, prevăzut la capitolul investiţii în anul 2012, nu s-a
mai achiziţionat întrucât proiectul iniţiat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi
finanţat prin Banca Mondială, ce trebuia să demareze încă din 2011, nu s-a concretizat
până în prezent şi în consecinţă nu s-au demarat procedurile de achiziţionare a acestuia
deoarece nu se cunosc parametrii şi caracteristicile tehnice pe care trebuie să le
îndeplinească acest soft, pentru a fi compatibil cu cel ce va fi implementat la nivel central.
Având în vedere necesitatea
informatizarea stării civile, dispusă conform Legii
nr.119/1996 republicată,cu modificările şi completările la zi, s-a solicitat din nou
aprobarea achiziţionării în anul 2013 a softului de informatizare a stării civile.
• S-a obţinut aprobarea „Înfiinţării de noi servicii publice comunitare locale de
evidenţa persoanelor” pe fonduri structurale - în cadrul programului operaţional
„Dezvoltarea capacităţii administrative” şi în acest sens s-a întocmit o documentaţie ( cu
variante de SPCLEP şi localităţi arondate, funcţie de nr. populaţiei, distanţa faţă de
actualul SPCLEP , locaţia respectivă etc.) care a fost transmisă şi discutată cu Direcţia
Integrare Europeană din Consiliul Judeţean Bacău; în prezent s-au înfiinţat aceste
servicii în cadrul primăriilor Răcăciuni, Palanca şi Secuieni, urmând ca în funcţie de
locaţie, logistică şi instruirea personalului, să se obţină avizul pentru funcţionarea acestor
servicii şi apoi modificarea arondării actuale a serviciilor publice comunitare locale de
evidenţa a persoanelor din judeţul Bacău, conform art.25 alin.3 din OG.84/2001. În cursul
acestui an nu s-a obţinut aprobarea scoaterii la concurs a posturilor unice destinate
acestor servicii nou înfiinţate şi din acest motiv nu s-a realizat şi funcţionarea lor.
În cursul anului 2012, la nivelul DJEP BC şi al SPCLEP -urilor aferente judeţului Bacău sau desfăşurat activităţi pe linia protecţiei şi promovării drepturilor omului. Dintre acestea
amintim:
A. Activităţi pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de
identitate
• În judeţul Bacău, care are o populaţie activă de 748075 persoane ce este deservită
de 11 Servicii Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP), a
fost stabilit programul de lucru cu publicul astfel încât acesta să fie în concordanţă
cu prevederile legale şi să răspundă solicitărilor cetăţenilor. Astfel, în anul 2012 s-au
eliberat 79961 acte de identitate (din care: 76709 cărţi de identitate şi 3252 cărţi de
identitate provizorii) şi au fost luate în evidenţă 7046 persoane (din care: 5981 la
naştere, 576 la dobândirea cetăţeniei române şi 489 la schimbarea domiciliului din
străinătate în România);
• La sfârşitul anului 2012 existau 5848 persoane fără act de identitate şi 23636 cu act
de identitate al cărui termen de valabilitate era expirat (total 29484 persoane). În
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urma verificărilor efectuate de către poliţiştii de ordine publică şi a rezultatelor
materializate în procesele-verbale de către aceştia, s-au efectuat menţiuni în baza
de date de către SPCLEP-uri cu privire la motivele pentru care 5287 persoane (825
fără act de identitate, iar 4462 cu act de identitate al cărui termen de valabilitate
este expirat) nu s-au prezentat la evidenţa persoanelor pentru a intra în legalitate,
astfel:
- 2613 persoane plecate în străinătate,
- 1865 persoane în alte localităţi din ţară,
- 80 persoane posibil decedate,
- 70 persoane reţinute/arestate,
- 525 persoane necunoscute la adresa de domiciliu,
- 88 persoane urmărite,
- 46 persoane alte cazuri;
Pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de identitate
valabile s-au efectuat deplasări cu camera mobilă la domiciliul persoanelor bolnave,
netransportabile, în comunele arondate şi în special în cele situate la distanţe mai
mari faţă de sediul SPCLEP (199 deplasări cu camera mobilă de preluat imagini,
ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr de 1205 persoane);
Au fost trimise un număr de 21396 invitaţii persoanelor cărora le-au expirat actele
de identitate sau nu aveau act de identitate cu toate că aveau 14 ani împliniţi şi nu
s-au prezentat la evidenţa persoanelor în termenul prevăzut de lege;
Activităţi pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a persoanelor internate în
unităţi de ocrotire şi de protecţie socială (45 controale executate, ocazie cu care au
fost puse în legalitate un număr de 630 persoane);
Activităţi pentru sprijinirea persoanelor vârstnice, bolnave, cu dizabilităţi, femei
însărcinate care au solicitat eliberarea actelor de identitate şi care au fost îndrumate
şi ajutate la întocmirea dosarelor de eliberare acte de identitate, înregistrarea
acestora şi preluarea imaginii la camera foto (1205 persoane sprijinite, îndrumate şi
ajutate);
Au fost desfăşurate activităţi de identificare, verificare şi punere în legalitate a
minorilor aflaţi în plasament la: Centrul Rezidenţial „Alexandra”, „Copii în sânul
familiei” şi reţeaua de apartamente „Casa mea” toate din municipiul Oneşti. În acest
mod a fost clarificată situaţia pe linie de stare civilă şi evidenţa persoanelor a
minorilor asistaţi, iar la 26 persoane internate li s-au eliberat acte de identitate cu
scutire de taxă la solicitarea unităţilor amintite mai sus şi cu aprobarea conducerii
SPCLEP Oneşti;
Pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor de etnie romă s-au
desfăşurat 17 acţiuni ale SPCLEP-urilor în colaborare cu lucrători ai Poliţiei şi cu
mediatorii pe probleme de romi în cursul cărora:
- 279 persoane au fost depistate fără acte de identitate sau cu acte de
identitate expirate,
- 279 persoane au fost puse în legalitate cu acte de identitate,
- pentru 78 persoane s-au înaintat invitaţii la domiciliul acestora
Au fost organizate şi desfăşurate acţiuni de identificare, verificare şi punere în
legalitate a unui număr de 1427 persoane de etnie romă atât pe linie de stare civilă
cât şi de evidenţă a persoanelor, astfel:
- 244 persoane cu certificate de naştere,
- 1183 persoane cu acte de identitate, din care 748 majori şi 435 minori.
În acest sens s-a cooperat cu societatea civilă şi în special cu organizaţiile
neguvernamentale care apără şi promovează interesele acestei minorităţi.
Cetăţenilor de etnie romă care s-au prezentat la ghişeu cu documente incomplete,
fără certificate de stare civilă sau acte de spaţiu, le-au fost eliberate cărţi de
identitate provizorii şi au fost îndrumaţi la autoritatea administrativ-teritorială, unde
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prin grija autorităţilor locale au obţinut documentele respective şi ulterior au fost
puse în legalitate, ceea ce a condus la scăderea numărului de persoane restanţiere
din anul 2012 şi din anii anteriori. Pe această linie de muncă s-a colaborat foarte
bine cu reprezentanţii etniei rome din cadrul consiliilor locale;
• Tot în acest mod s-a procedat şi cu persoanele aflate în dificultate, fără posibilităţi
materiale, persoane vârstnice sau minori proveniţi din familii dezorganizate, faţă de
care s-a manifestat toleranţă şi nediscriminare;
• Pentru persoanele aflate în detenţie în SNAP Tîrgu Ocna şi în Spitalul Penitenciar
Tîrgu Ocna au fost puse în legalitate 16 persoane cu acte de identitate;
• Prin structura de stare civilă din cadrul SPCLEP au fost solicitate şi eliberate, la
cerere, certificate de stare civilă pentru persoanele care din diferite motive nu s-au
putut deplasa în localităţile unde acestea se aflau înregistrate.
B. Prelucrarea datelor cu caracter personal
• Activităţi şi măsuri în vederea prelucrării datelor cu caracter personal conform
prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, sens în care atât
direcţia judeţeană cât şi toate cele 11 servicii locale sunt înregistrate ca operator de
date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere, au afişate la
avizier extras din această lege în ceea ce priveşte drepturile persoanei vizate. La
nivelul judeţului Bacău, în anul 2012 s-au efectuat, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, un număr de 55779 verificări în Registrul Naţional/Judeţean de Evidenţă a
Persoanei;
• Cu ajutorul radiourilor, televiziunilor şi presei locale au fost iniţiate 85 de activităţi de
mediatizare cu privire la importanţa actelor de identitate şi s-au difuzat extrase din
Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
C. Colaborarea cu societatea civilă şi parteneriatele încheiate cu organizaţii
neguvernamentale
La nivelul judeţului Bacău, în anul 2012, nu s-au încheiat protocoale, iar cele care există
sunt din anii anteriori şi anume:
a)
Protocol de colaborare între Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău şi
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău, cu termen de valabilitate de 2
ani (01.10.2010 – 31.09.2012), cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi;
b)
Protocol de colaborare între Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Buhuşi şi expertul pe probleme de romi care este reprezentantul
Organizaţiei Neguvernamentale „Orbic 2007”, încheiat la data de 05.01.2010 pe
perioadă nedeterminată;
c)
Protocol de colaborare inter-instituţională pentru facilitarea reintegrării sociale a
persoanelor liberate din penitenciar încheiat la data de 30.11.2010, pentru intervalul
temporal necesar finalizării cu succes a patru programe RRR (Reducerea Riscului
de Recidivă după închisoare) pe o durată estimativă de 2 ani, între următorii
parteneri comunitari:
1. Penitenciarul Bacău
2. Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău
3. Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bacău
4. Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău
5. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău
6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău
7. Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău
8. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău
d)
Acord de parteneriat între Asociaţia „ProLife Nations” Bacău şi Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Sascut, pentru implementarea
proiectului „Legalitate şi drepturi” al cărui scop este facilitarea obţinerii de acte de
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identitate şi de stare civilă pentru cetăţenii de etnie romă, semnat la data de
08.08.2007 şi care este valabil pe toată durata de implementare a acestui proiect
e)
Protocol de colaborare între Spitalul municipal Oneşti şi Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor Oneşti, încheiat la data de 07.07.2010, prelungit
prin act adiţional pe perioada 16.05.2011-16.05.2012, iar ultimul act adiţional
încheiat pe data de 09.01.2013. Protocolul are ca obiectiv prevenirea cazurilor de
abandon a copiilor în maternitate, precum şi înregistrarea lor în termen legal la
starea civilă
f)
SPCLEP Moineşti a participat alături de unitatea administrativ teritorială a
municipiului Moineşti la întocmirea proiectului „Şi noi ne integrăm” ce are ca obiect
îmbunătăţirea situaţiei romilor.
g)
Există relaţii de colaborare între SPCLEP Buhuşi şi:
- unităţile administrativ teritoriale ale oraşului Buhuşi şi comunei Blăgeşti pentru
punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor de etnie romă de pe raza
de competenţă, respectiv oraşul Buhuşi şi satul Poiana Negustorului;
- Fundaţia de Sprijin Comunitar care desfăşoară activităţi de înregistrare şi punere în
legalitate a cetăţenilor cu posibilităţi financiare reduse la nivelul oraşului Buhuşi;
- mediatorii romi pentru consilierea şi conştientizarea persoanelor de etnie romă cu
privire la deţinerea şi păstrarea în bune condiţii a actelor de identitate;
D. Respectarea dreptului la petiţionare
• La sediul instituţiei noastre şi a celor 11 SPCLEP-uri din judeţul Bacău au fost
depuse un număr de 94 petiţii care au fost soluţionate în termenele şi condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare;
• Au fost primite în audienţă la conducerea unităţilor sus amintite un număr de 968
persoane.
La nivelul judeţului Bacău, toate activităţile s-au desfăşurat cu respectarea drepturilor
omului, toleranţă şi nediscriminare legată de originea rasială sau etnică, de convingeri politice,
religioase, filozofice sau de altă natură, nu s-au înregistrat reclamaţii de acest gen împotriva
salariaţilor. Nu au fost cazuri în care salariaţii să fie implicaţi în activităţi de tortură sau tratamente
inumane ori degradante.
Executarea atribuţiilor şi sarcinilor atât pe linia evidenţei persoanelor cât şi pe stare civilă
A. Evidenţa persoanelor
Pentru realizarea coordonării şi controlului metodologic al activităţii serviciilor publice
comunitare locale de evidenţa persoanelor au fost desfăşurate următoarele activităţi:
- transmiterea către SPCLEP a tuturor dispoziţiilor primite de la DEPABD sau MAI în
vederea prelucrării şi aplicării prevederilor acestora;
- coordonarea metodologică a activităţilor necesare aducerii la îndeplinire a sarcinilor ce
revin SPCLEP;
- monitorizarea activităţii SPCLEP prin centralizarea, verificarea şi analizarea indicatorilor
comunicaţi zilnic şi lunar;
- asigurarea mediatizării legislaţiei în materie şi a obiectivelor şi rezultatelor structurilor
teritoriale de evidenţa persoanelor.
În anul 2012, în conformitate cu prevederile art.7 lit.b) din OUG nr.84/2001, cu modificările
şi completările ulterioare, lucrătorii biroului au executat controale tematice pe linie de evidenţa
persoanelor la 11 SPCLEP-uri, constatările şi măsurile dispuse fiind aduse la cunoştinţă
secretarilor unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora funcţionează.
Conform atribuţiilor ce le revin, lucrătorii biroului au efectuat în perioada analizată 3293
verificări în Registrul judeţean/naţional pentru evidenţa persoanelor, respectându-se prevederile
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date.
O colaborare foarte bună, permanentă şi eficientă s-a înregistrat între DJEP Bacău şi Biroul
Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bacău, specialiştii
acestui birou, deplasându-se periodic la SPCLEP pentru a acorda sprijin de specialitate lucrătorilor
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desemnaţi să execute activităţile specifice pe linie de informatică, monitorizând permanent fluxul
privind emiterea cărţilor de identitate şi a celor de alegător, urmărind indicatorii de coerenţă a
datelor, implementând măsuri de protecţie, securitate şi creştere a calităţii datelor la nivelul bazelor
de date locale.
Au fost verificate în baza judeţeană şi centrală un număr de 666 comunicări pentru
obţinerea statutului de CRDS şi au fost înaintate la DEPABD un număr de 62 cereri pentru
emiterea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi domiciliului. Tot în perioada supusă analizei au
fost centralizate şi transmise la DEPABD, situaţiile statistice privind activităţile desfăşurate de către
SPCLEP pentru punerea în legalitate pe linie de evidenţa persoanelor, a asistaţilor din unităţile de
ocrotire şi protecţie socială.
Având în vedere faptul că activitatea principală a SPCLEP este punerea în legalitate cu
acte de identitate, a cetăţenilor din raza de competenţă şi în conformitate cu Planul de Măsuri al
DEPABD nr. 73155/2004, serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor au acţionat în plan
mediatic, pentru popularizarea prevederilor legale în materie, a obligaţiilor ce le revin cetăţenilor,
cu scopul de a-i determina să se prezinte la SPCLEP pentru punerea în legalitate cu acte de
identitate valabile.
În conformitate cu atribuţiile ce revin DJEP, lucrătorii biroului au monitorizat activitatea de
eliberare a actelor de identitate, desfăşurată de către cele 11 servicii locale, centralizând lunar şi
înaintând la DEPABD, statistica activităţii de evidenţa persoanelor.
Au fost eliberate un număr de 79961(+4110 faţă de anul 2011) acte de identitate, din care
76709(+3746 faţă de 2011) C.I. şi 3252(+364 faţă de 2011) C.I.P. (fig.1). Ca urmare a expirării
valabilităţii au fost eliberate 45286 C.I. şi 8048 pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.

Fig. 1
Anul
2011
2012

Acte de identitate
75.851
79.961

C.I.
72.963
76.709

C.P.
2.888
3.252

Privitor la rezolvarea volumului de muncă planificat pentru anul 2012, situaţia pe formaţiuni
se prezintă astfel:
- 53 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2012

MAJORI
Volum 2012
planificat
23.036
2.648
3.893
956
9.722
5.339
2.105
437
1.891
2.036
850
52.913

FORMAŢIUNEA
BACĂU
BUHUŞI
COMĂNEŞTI
DĂRMĂNEŞTI
ONEŞTI
MOINEŞTI
PODU TURCULUI
SLĂNIC MOLDOVA
TÎRGU OCNA
SASCUT
DOFTEANA
TOTAL

REZOLVAT
17.556
2.023
3.101
799
7.750
4.483
1.690
374
1.574
1.592
737
41.679

COPII
Volum 2012
planificat
3.774
476
623
215
1.500
991
481
70
282
493
149
9.054

REZOLVAT
2.296
284
443
147
1.049
772
350
49
231
311
120
6.052

Deşi D.J.E.P. nu are atribuţii directe pe linia punerii în legalitate a cetăţenilor, coordonarea
şi controlul metodologic presupun monitorizarea, centralizarea şi analiza indicatorilor realizaţi de
către serviciile locale, pe linia eliberării actelor de identitate persoanelor care nu au solicitat acest
lucru în termenul prevăzut de lege.
Cu toate eforturile depuse de către forţele implicate în activitatea de identificare şi
legalizare a persoanelor ce au actul de identitate cu termenul de valabilitate expirat, precum şi al
tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu posedă acte de identitate, la nivelul judeţului Bacău,
la finele anului 2012 au fost puse în legalitate 41.679 din totalul de 52.913, ceea ce reprezintă
78,77%, iar din totalul de 9054 tineri ce au fost planificaţi pentru a fi puşi în legalitate cu primul act
de identitate au fost rezolvaţi 6052, ceea ce reprezintă 66,84% (fig. 2).

Fig. 2
Anul
2011
2012

Volum majori
47.654
52.913

Rezolvat majori
36.938
41.679

Volum copii
8.713
9.054

Rezolvat
copiii
5.976
6.052

Dintre posturile de poliţie care s-au implicat cu seriozitate şi au colaborat cu lucrătorii de
evidenţa persoanelor, obţinând rezultate foarte bune pe linia punerii în legalitate a persoanelor
majore restanţiere, exemplificăm: Slănic Moldova 85.58%, Dofteana 86,71%, Măgireşti 90,12%,
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Moineşti 83,93%, Motoşeni 86,92%, Podu Turcului 85,12%, Dărmăneşti 83,58%, Tîrgu Ocna
83,38%, Oneşti 83,11%.
Numărul de persoane restanţiere existent la sfârşitul anului 2012 este determinat de o serie de
factori ca:
- existenţa unor comune unde multe familii sunt plecate în străinătate;
- situaţia financiara precară a multor cetăţeni din mediul rural;
- nefolosirea cu eficienţă de către persoanele împuternicite a sistemului sancţionator
prevăzut de lege;
- autorităţile administraţiei publice locale nu au solicitat SPCLEP organizarea unor acţiuni
de fotografiere şi preluare de documente, comparativ cu anii anteriori când se
organizau mai multe astfel de acţiuni.
La nivelul biroului judeţean de evidenţa persoanelor s-au înregistrat 18 petiţii, care au fost
rezolvate în termenul legal.
În anul 2012 a fost depistat un act de identitate emis cu substituire de persoană, la care
lucrătorii BEP au efectuat verificări în limita competenţelor, informându-se in acest sens DEPABD
Bucureşti (fostul INEP).
Activitatea lucrătorilor de evidenţa persoanelor s-a desfăşurat într-un climat de muncă
corespunzător, guvernat de norme care au asigurat respectarea şi aplicarea întocmai a
prevederilor legale, a demnităţii umane, a responsabilităţii profesionale, a obiectivităţii, deschiderii
şi disponibilităţii şi nu în ultimul rând, al comunicării directe, eficiente între membrii colectivului.
În perioada supusă evaluării nu au fost înregistrate sesizări ale cetăţenilor cu privire la
activitatea lucrătorilor biroului, aceştia nu au fost implicaţi în evenimente rutiere sau de alta natură,
desfăşurându-si activitatea corespunzător atribuţiilor ce le revin din fişa postului.
B. Starea civilă
Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău a
desfăşurat în anul 2012 următoarele activităţi:

-

1. Îndrumare şi control pe linie de stare civilă la serviciile publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor şi primăriile din judeţ, conform graficului anual
aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean.
S-au efectuat 93 controale, obiectivele urmărite constând în;
modul în care ofiţerii de stare civilă îşi îndeplinesc atribuţiile în materie de stare civilă
respectarea prevederilor legale privind înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă;
urmărirea modului de transmitere a comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni
români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români;
urmărirea modului de transmitere a actelor de identitate ale persoanelor decedate;
înregistrarea, operarea şi comunicarea menţiunilor;
urmărirea modului de evidenţiere şi de folosire a certificatelor de stare civilă;
asigurarea securităţii documentelor de stare civilă, etc.

S-a verificat un număr de 18399 acte de stare civilă, din care:
- de naştere
– 6838
- de căsătorie
– 3418
- de deces
– 8143
La nivelul întregului judeţ au fost înregistrate 54 căsătorii mixte.
Constatările rezultate în urma controalelor la SPCLEP -uri/primării şi măsurile stabilite
pentru remedierea unor deficienţe au fost consemnate în procese verbale, conform modelului
prevăzut în Anexa nr.8 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de
stare civilă, aprobată prin H.G.nr. 64/2011.
Principalele nereguli şi deficienţe constatate au fost următoarele:
a) acte de stare civilă (naştere, căsătorie şi deces) înregistrate cu erori materiale;
b) acte de naştere întocmite cu încălcarea prevederilor art. 450, alin (2) din Codul
Civil, în sensul că declaraţiile notariale prin care persoanele declarante au
recunoscut paternitatea, conţin şi încuviinţarea purtării numelui de familie;
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c) acte de căsătorie mixtă (cetăţean străin şi cetăţean român) constituite cu
nerespectarea prevederilor art. 31, alin.(1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la
actele de stare civilă, republicată şi art. 44, alin.(1), lit. f) din Metodologia cu
privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin
H.G.nr.64/2011, în sensul că cetăţeanul străin nu a prezentat dovada din care să
rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru
încheierea căsătoriei pe teritoriul României;
d) necomunicarea în termenul legal de 10 zile a modificărilor intervenite în statutul
civil, fie ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă, fie dispusă printr-o
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, ori printr-un act administrativ al
unei persoane, încălcându-se astfel prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art. 10, lit. e) din
Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,
aprobată prin H.G.nr.64/2011;
Aceste deficienţe au fost remediate astfel:
a.1. au fost promovate acţiuni de rectificare a actelor de stare civilă greşit întocmite
(conform prevederilor art. 58 alin.(1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată);
b.1 au fost trimise invitaţii la domiciliul părinţilor în vederea prezentării acestora la serviciul
de stare civilă care a înregistrat naşterea, pentru a încuviinţa purtarea numelui de familie al
copilului;
c.1. dosarele de căsătorie mixtă au fost trimise la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date pentru efectuarea verificărilor, prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe, referitoare la condiţiile de fond pe care trebuia să le îndeplinească cetăţeanul
străin pentru încheierea căsătoriei în România. Din aceste verificări a rezultat faptul că cetăţeanul
străin îndeplinea condiţiile legale pentru căsătoria în România;
d.1. într-un termen cât mai scurt modificările intervenite în statutul civil al persoanelor au
fost comunicate către serviciile publice comunitare locale sau primării.
2. Schimbarea numelui pe cale administrativă, în baza O.G. nr. 41/2003 privind
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice,
modificată şi completată ulterior.
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012 au fost înregistrate 77 dosare prin care s-a
solicitat schimbarea numelui şi/sau a prenumelui. Din acestea 56 au fost aprobate de Preşedintele
Consiliului Judeţean Bacău, 3 au fost restituite pentru completare, 8 dosare sunt în curs de
rezolvare, iar 10 dosare au fost respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale.
3. Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru transcrierea în actele
de stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă ale cetăţenilor
români, procurate din străinătate.
În cursul anului 2012, un număr de 1797 dosare au fost verificate de către personalul de
stare civilă, avizate prealabil în vederea transcrierii sau respinse în vederea completării cu
anumite documente, conform prevederilor legale în materie. Precizăm că această procedură este
prevăzută şi a fost adoptată începând cu data de 13.06.2009, dată la care a intrat în vigoare Legea
nr. 201/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civilă.
4. Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru rectificarea actelor
de stare civilă
În 2012 au fost verificate 318 dosare de rectificare pentru care au fost emise avize
favorabile în vederea rectificării prin dispoziţia primarului unităţii administrativ-teritoriale,
respectiv au fost respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale.
5. Completarea Formularului E 401 (partea B) – “Atestat privind componenţa
familiei în vederea acordarea prestaţiilor familiale”.
La solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Bacău – Compartiment Migrare
Europeană, Serviciul Stare Civilă a completat şi înaintat acestei instituţii un număr de 356
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Formulare E 401 pentru lucrătorii cetăţeni români care au domiciliul în România şi care îşi
desfăşoară activitatea în alte state membre ale Uniunii Europene.
6. Certificate de stare civilă şi extrase de uz oficial comunicate de primării către
DEPABD prin Serviciul Stare Civilă al DJEP Bacău.
În anul 2012 s-a urmărit procurarea de la primării a 97 certificate de stare civilă şi extrase
uz oficial şi înaintarea acestora la DEPABD.
7. Atribuirea CNP în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date
biometrice incluse.
În baza Radiogramei DEPABD nr. 2034566 din 7 ianuarie 2010, au fost 9 solicitări de
atribuire a CNP, în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date biometrice incluse, din
care pentru 7 persoane a fost atribuit C.N.P., iar două nu îndeplinesc condiţiile cerute de lege.
8. Monitorizarea naşterilor din judeţul Bacău.
Activitatea de monitorizare a naşterilor din judeţ s-a desfăşurat până în luna februarie 2012
în baza Protocolului de colaborare privind prevenirea abandonului copilului de către familie în
unităţile sanitare, încheiat între DGASPC Bacău, nr. 3667/RG/12.08.2009, IPJ Bacău, nr.
59111/09.09.2009, DSP Bacău, nr. 13883/11.09.2009,DJEP Bacău, nr. 3155/28.08.2009 şi CSJ
Bacău, nr. 428674/ 28.08.2009, precum şi Instrucţiunea DJEP Bacău,nr. 124/12.01.2010 privind
îndrumarea şi controlul în unităţile sanitare şi de protecţie socială, aprobată de secretarul judeţului
Bacău. În acest sens, s-a confruntat situaţia certificatelor medicale constatatoare de naştere
(înaintată de D.S.P. Bacău) cu situaţia actelor de naştere înregistrate la spclep/primării.
Cu această ocazie s-au depistat unele cazuri în care mamelor,fie nu li s-au eliberat
certificatele medicale constatatoare de naştere, nefiind puse în legalitate cu documente de stare
civilă şi de evidenţă a persoanei, fie nu s-au prezentat la oficiile de stare civilă în vederea
declarării naşterilor, deşi deţin certificate medicale constatatoare de naştere, precum şi
documente de stare civilă şi de evidenţă a persoanei.
Din luna martie, Direcţia de Sănătate Publică Bacău a informat instituţia noastră că nu va
mai prelungi protocolul de colaborare sus menţionat, motivat de faptul că, până în prezent nu au
apărut norme metodologice de aplicare a H.G. nr. 323/2007.
În lipsa prelungirii protocolului, activitatea de monitorizare a naşterilor în vederea
înregistrării acestora în registrele de stare civilă nu poate fi realizată.
Deoarece această activitate a fost benefică pentru înregistrarea copiilor, vom depune
diligenţele necesare la nivelul judeţului, pentru ca aceasta să fie reluată.
9. Eliberări extrase pentru uz oficial de pe actele de stare de stare civilă, ex. II
La cererea autorităţilor administraţiei publice a fost eliberat un număr de 696 extrase
pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, ex. II.
10. Operarea menţiunilor
Din totalul de 24096 comunicări de menţiune (1354 din 2011 şi 22742 din 2012)
înregistrate în registrul intrare-ieşire, au rămas neoperate la sfârşitul anului 4664 menţiuni.
În anul 2012 au fost operate 3 menţiuni de redobândire a cetăţeniei române şi 5 menţiuni
de renunţare la cetăţenia română.
11. Soluţionarea petiţiilor.
În anul 2012 au fost înregistrate un număr de 15 petiţii în materie de stare civilă, din care
14 sunt rezolvate şi una este în curs de rezolvare.
12. Alocarea din Registrul unic a numerelor certificatelor de divorţ.
În anul 2012 au fost alocate 82 de numere din Registrul unic al certificatelor de divorţ.
13. Gestiunea registrelor şi certificatelor de stare civilă.
Situaţia gestionării registrelor şi certificatelor de stare civilă, la nivelul DJEP Bacău se
prezintă în felul următor:
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Gestiunea certificatelor de stare civilă
Nr.
crt.

1
2
3
4

SPECIFICAŢII

Stoc la data de 31.12.2011
Nr. certificate ridicate de la DEPABD
de către DJEP în anul 2012
Nr. certificate ridicate de la DJEP
Bacău de către primării în anul 2012
Stoc certificate la data de 31.12.2012

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

5725

5925

5250

16900

16000

10000

12000

38000

16225

5950

9600

31775

5500

9975

7650

23125

DECES

TOTAL

Gestiunea registrelor de stare civilă
Nr.
crt.

1
2

SPECIFICAŢII

Stoc la data de 31.12.2011
Nr. registre ridicate de la DEPABD
de către DJEP în anul 2012

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

42

50

46

138

74

38

80

192

3

Nr. registre ridicate de la DJEP
Bacău de către primării în anul 2012

72

24

80

176

4

Stoc registre la data de 31.12.2012

44

64

46

154

Sinteza volumului de servicii furnizate în anul 2012 de către DJEP BC, atât pe linie de
evidenţa persoanelor, cât şi pe stare civilă se găseşte într-o anexă la prezentul bilanţ.
Activitatea de resurse umane
Potrivit atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău, Compartimentul resurse umane a realizat în cursul
anului 2012, următoarele activităţi cu caracter periodic:
- evidenţa mişcărilor de personal efectuate în cursul anului 2012, care au constat în:
• total posturi aprobate în Statul de funcţii, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr.121/2010 = 48, ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.
63/2010
• total posturi ocupate la data de 01.01.2012 = 29
• total posturi temporar vacante la data de 01.01.2012, ca urmare a suspendării
raportului de serviciu, conform art. 95 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 188/1999 = 3
• total posturi vacante la data de 01.01.2012 = 16
• încetarea de drept a raportului de serviciu, conform Legii nr. 263/2010 = 2
• încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, consemnat în scris, conform
Legii nr.188/1999 = 1
• încetarea detaşării unui poliţist la D.J.E.P. Bacău, ca urmare a mutării în interesul
serviciului la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
Bucureşti;
• promovarea în clasă a funcţionarului public = 2
• promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarului public = 4
• exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante, pentru
o perioadă de maximum 6 luni, conform art. 92 din Legea nr. 188/1999 = 2
• total posturi ocupate la data de 31.12.2012 = 27
• total posturi vacante la data de 31.12.2012 = 20
• total posturi temporar vacante la data de 31.12.2012 = 1.
- întocmirea referatelor care preced actele administrative cu caracter normativ emise de
Directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
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asigurarea completării la zi a registrului general de evidenţă a salariaţilor; pentru funcţionari
publici acesta se transmite în format electronic la Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici, conform Hotărârii Guvernului nr. 553/2009, iar pentru personal contractual acesta
se transmite în format electronic inspectoratul teritorial de muncă, conform Hotărârii nr.
500/2011;
- actualizarea dosarelor profesionale ale salariaţilor;
- întocmirea lunară a fişelor colective de prezenţă pentru salariaţi,în vederea acordării
drepturilor băneşti;
- evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale;
- urmărirea întocmirii fişelor de post pentru fiecare salariat, înmânarea acestora titularului şi
arhivarea lor;
- primirea, înregistrarea şi transmiterea declaraţiilor de avere şi interese ale funcţionarilor
publici;
- întocmirea rapoartelor de evaluare pentru activitatea desfăşurată în cursul anului 2011
pentru tot personalul instituţiei;
- transmiterea către SPCLEP- uri a conţinutului radiogramelor pe linie de resurse umane,
primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
Bucureşti;
- organizarea activităţii privind securitatea, sănătatea în muncă şi P.S.I., conform
prevederilor Legii nr. 319/2006 şi Legii nr. 307/2006.
S-a întocmit planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici în conformitate
cu prevederile Ordinului nr.13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de
transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare.
S-a întocmit planul anual de ocupare a funcţiilor şi funcţionarilor publici pentru anul 2012, în
conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. nr. 7660/2006 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, nr. 3463/10.09.2012.
-

Activitatea pe linie juridică, contencios şi relaţii publice
Compartimentul juridic a realizat în cursul anului 2012, următoarele activităţi:
- avizarea pentru legalitate a unui număr de 45 acte administrative cu caracter normativ
emise de Directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
- transmiterea către SPCLEP- uri a conţinutului radiogramelor pe linie juridică, primite de la
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
- transmiterea lunară către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date Bucureşti, a situaţiei privind modul în care se reflectă activitatea serviciilor publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Bacău, în mass-media locală
(articole publicate în cotidianele şi periodicele locale, materiale difuzate la posturile de
radio şi televiziune, teritoriale şi locale);
- raportarea anuală pentru 2011 şi a semestrului I din 2012, a situaţiei privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi
de primire a cetăţenilor în audienţă, la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Bacău.
- transmiterea anuală către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date Bucureşti a Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public.
- întocmirea tuturor actelor procedurale pentru instanţele de judecată în cauzele în care
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău este parte.
Activitatea pe linie de informatică (I.T.)
Compartimentul informatizare a desfăşurat în anul 2012 următoarele activităţi:
- Verificarea modului de actualizare a Bazei de Date Judeţene cu actele de stare civilă
(naştere, căsătorie şi deces) întocmite de oficiile de stare civilă, pentru perioada
01.01.2011 - 30.04.2012;
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-

-

-

Asigurarea calităţii bazei de date judeţene de evidenţă a persoanelor;
Sprijinirea lucrătorilor de la SPCLEP -uri în scopul accesării portalului, server-ului de e-mail
şi a server-ului FTP al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor si Administrarea Bazelor de
Date Bucureşti;
Preluarea statisticii lunare a activităţii de evidenţă a persoanelor de la fiecare S.P.C.L.E.P.,
centralizarea indicatorilor si transmiterea statisticii lunare la Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
Asigurarea legăturii cu societăţile ce acordă service la reţea, router, modem precum şi alte
echipamente, servicii sau programe informatice;
Preluarea corespondenţei de pe serverul FTP al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor si
Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
Transmiterea radiogramelor prin reţeaua VPN către SPCLEP -urile din judeţ;
Remedierea erorilor din baza judeţeană de evidenţă a persoanelor;
Instalarea de sisteme de operare şi programe conform necesităţilor;
Generarea listelor cu persoanele cărora le-a expirat termenul de valabilitate al cărţii de
identitate;
Preluarea centralizată a indicatorilor de evidenţa persoanelor de la cele 11 SPCLEP -uri
din judeţ.
Asigurarea coerenţei între baza centrală de evidenţă persoanelor şi baza centrală de
paşapoarte;
Actualizarea site-ului web al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
Actualizarea zilnică a softului legislativ Eurolex;
Administrarea reţelei locale conectate la internet;
Gestionarea căsuţei de e-mail a direcţiei;
Gestionarea licenţelor software achiziţionate;
Desfăşurarea de activităţi de studiu şi documentare tehnică precum şi instruirea angajaţilor
în legătură cu problemele legate de funcţionarea şi utilizarea sistemelor de calcul.

3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău s-a
desfaşurat în conformitate cu ariile prioritare stabilite prin Strategia judeţeană în domeniul
asistentei sociale si protecţiei copilului pentru perioada 2006 – 2011, cu perioada de implementare
extinsă până la 31.12.2013 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 69/12.04.2012, Planul
Judeţean de Restructurare/Închidere a instituţiilor rezidenţiale pentru protecţia persoanelor adulte
cu dizabilităţi şi Planul de acţiune pentru semestrul II al anului anul 2012, aprobat prin Hotarârea
Consiliului Judeţean Bacău nr. 113/25.07.2012.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău a acţionat în 2012 cu
prioritate în următoarele direcţii:
¾ Creşterea responsabilizării comunităţilor locale în prevenirea separării copilului de
familie;
¾ Echilibrarea ponderii serviciilor sociale publice/servicii sociale private;
¾ Lărgirea parteneriatului public-privat şi permanetizarea dialogului cu organizaţiile
neguvernamentale;
¾ Creşterea numărului de servicii sociale comunitare comparativ cu serviciile noncomunitare.
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Prevenirea separării copilului de familia sa
D.G.A.S.P.C. Bacău acordă servicii cu un pronunţat caracter preventiv, respectiv de
îngrijire şi recuperare de zi pentru copii cu dizabilităţi, servicii de informare şi consiliere pentru
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părinţi şi copii şi un serviciu specializat având şi o componentă rezidenţială destinat mamei şi
copilului nou născut cu risc crescut de abandon, prin urmatoarele componente:
Centre de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilităţi
În anul 2012 prin intermediul celor două Centre de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi
din structura C.S.S. „Ghiocelul” Bacău şi „Alexandra” Oneşti au fost asigurate servicii de ingrijire de
zi, terapie educaţională, abilitare/reabilitare, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, cât şi a unor activităţi de
sprijin, consiliere, educare pentru parinţi sau reprezentanţii legali.
Dinamica numărului de copii/tineri beneficiari ai serviciilor în anul 2012 a fost următoarea:
• 336 beneficiari în cursul anului 2012;
• 231cazuri active la 31.12.2012, din care:
- 120 copii/tineri cu dizabilităţi din familie,
- 5 copii/tineri cu măsură de protecţie la AMP,
- 106 copii/tineri cu măsuri de protecţie în sistem rezidenţial.
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău oferă servicii de
consiliere şi sprijin pentru parinţi şi copii prin intermediul specialiştilor din cadrul Centrul de
Consiliere şi Sprijin pentru Parinţi şi Copii.
În anul 2012 în evidenţa Centrului s-au înregistrat 141 sesizări în care au fost implicaţi 209
copii.
Din totalul cazurilor instrumentate 39 copii cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în
străinătate au beneficiat de servicii specializate de consiliere şi suport.
Activitatea centrului a constat în:
- consilierea din puncte de vedere social, psihologic şi juridic pentru depăşirea unor situaţii
de dificultate;
- informarea opiniei publice cu privire la serviciile oferite în cadrul Centrului.
Situaţia comparativă cazuri instrumentate, pe tipologii 2009 – 2012
Tipologie cazuri
Neglijare/Abuz
Situaţie materiala
precară
Tulburări de
comportament
Alte situaţii
Total cazuri

2009

2010

Tabel nr. 1
2012

2011

Cazuri
41

Copii
78

Cazuri
23

Copii
58

Cazuri Copii Cazuri
9
22
15

Copii
22

118

224

79

120

77

133

2

5

59

71

46

48

23

27

39

42

21
239

30
403

12
160

15
241

11
120

18
200

85
141

140
209

Centrul Maternal
În cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, funcţionează un serviciu specializat de protecţie, adresat
mamei şi copilului – Centrul Maternal a cărui misiune este prevenirea abandonului şi
instituţionalizării nou nascutului.
În anul 2012, în cadrul Centrului au beneficiat de rezidență 43 de mame şi 57 copii. Din
cele 43 mame, 28 au fost admise în anul 2012, iar 15 cazuri provin din anul 2011. Durata medie de
rezidenţă a fost de 6 luni.
Între motivele care au condus la instituirea unei măsuri temporare de protecţie pentru
mama şi copil/copii, un loc important îl ocupă lipsa locuinţei şi a unei surse de venit stabile - 14
cazuri, violenţa intrafamilială – 23 cazuri, starea de minoritate – 1 caz, mame eleve – 5 cazuri.
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•
•
•
•

În perioada raportată au părăsit Centrul 37 de mame şi copii lor, după cum urmează:
4 mame s-au angajat şi îşi cresc singure copii;
19 mame şi copii s-au integrat în familia naturală sau familia nou formată;
9 mame şi copii s-au reintegrat în familia lărgită.
5 copii au primit măsuri de protecţie specială la asistenţi maternali profesionişti.

Servicii de protecţie specială de tip familial – asigurate prin Centrul pentru servicii de tip familial
Centrul pentru servicii de tip familial, aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bacău, asigură servicii de protecţie specială unui numar de 1179
beneficiari la data de 31.12.2012 pe două componente după cum urmează:
¾ Componenta Asistenţi Maternali Profesionişti
¾ Componenta Plasamente de Tip Familial,Tutelă şi Evaluare a Copilului care a săvârşit o
faptă penală şi nu răspunde penal
În anul 2012 s-au desfăşurat activităţi de monitorizare a evoluţiei copiilor pentru care s-a
instituit măsura de protecţie specială la servicii de tip familial, urmărirea finalităţii planului
individualizat de protecţie prin investigaţii în teren, precum şi evaluarea şi monitorizarea
familiilor/rudelor/asistenţilor maternali care au în plasament copii.
Referitor la îngrijirea alternativă în familie substitutivă la asistent maternal profesionist,
putem evidenţia următoarele:
La data de 31.12.2012 reţeaua de asistenţă maternală însuma 375 asistenţi maternali
profesionişti la domiciliul cărora beneficiză de măsură de protecţie specială - plasament la AMP
un număr de 568 copii, din care 134 copii/tineri sunt încadraţi în grad de handicap.
Sintetic beneficiarii serviciilor oferite sunt prezentaţi în tabelul următor:
Dinamica numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de protecţie specială de tip familial
Tabel nr. 3
Măsura protecţie
Plasament la rude pană
la gr. IV
Plasament la alte familii
sau persoane
Plasament la asistent
maternal
Tutela
Supraveghere
specializată
TOTAL

Nr. copii 01.01.2012
Total,
Hot. CPC/
Regim
din care:
Sentinţă
urgenţă
437
436
1

Nr. copii 31.12.2012
Total,
Hot. CPC/
Regim
din care:
Sentinţă
urgenţă
427
426
1

111

109

2

113

108

5

590

560

30

568

551

17

73
8

73
8

-

68
3

68
3

-

1219

1186

33

1179

1156

23

Situaţie comparativă copii în servicii de tip familial 2009 – 2012 (Grafic nr. 1)
700

648 655
590

600

568
469

500

440437427
2009

400

2010

300
101
67

200

2011

111 113

100

71 67 73 68

2012
23 8 8 3

0
AMP

Plasament
familii/persoane

Supraveghere
specializată
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Din analiza graficului anterior se constată scadere a numărului copiilor care au
beneficiat de îngrijire la asistenţi maternali profesionişti faţă de anul 2009, înregistrându-se o
scădere cu aproximativ 14%, procent datorat scăderii numărului de asistenţi maternali
profesionişti de la 500 de persoane în anul 2009, la 375 în 2012, ca urmare a pensionărilor,
demisiilor asistenţilor maternali profesionişti înregistrate şi imposibilităţii realizării de noi angajări,
ca urmare a măsurilor de austeritate impuse instituţiei.
Serviciul Adopţii
Serviciul Adopţii are ca principal obiectiv promovarea adopţiei nationale care reprezintă
finalitatea ideală în cazul copiilor lipsiţi de ocrotirea parinţilor naturali, prin adopţie respectându-se
un drept fundamental al copiilor şi anume acela de a creşte într-o familie.
În vederea atingerii obiectivului Serviciul Adopţii oferă persoanei/familiei potenţial
adoptatoare informaţii complete despre procedura de atestare, în această perioada înregistrânduse un număr de 57 persoane/familii, din care, 43 au fost atestate ca familie aptă să adopte un
copil.
În anul 2012 activitatea serviciulului a contribuit la dezinstituţionalizarea unui număr de 30
de copii aflaţi în sistemul de protecţie specială din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău.
Situaţie comparativă activitate Serviciul Adopţii
Tabel nr. 4
Deschidere procedură adopţie internă (copii
liberi la adopţie)
Familii atestate
Familii atestate pe lista de aşteptare
Adopţii finalizate
Încredinţări în vederea adopţiei
Copii dezinstituţionalizaţi
Adopţii in monitorizare

2009
63
46
14
39
34
61
80

2010
41
51
19
28
38
29
100

2011
45

2012
33

39
16
39
38
27
102

43
13
24
26
30
86

Menţionăm că, activitatea a fost influenţată în anul 2012 de modificarea Legii 273/2004
privind regimul juridic al adopţiei, în sensul că, a fost necesar să se reevalueze situaţia tuturor
copiilor cu măsură de protecţie specială.
Activitatea de reevaluare a Planurilor individualizate de protecţie a condus la scăderea
numărului de deschideri de procedură, deoarece au trebuit întreprinse demersuri care au vizat, fie
reintegrarea copiilor în familie, sau integrarea în familia extinsă. În cazurile în care părinţii sau
rudele până la gradul IV au fost de accord cu adopţia legea prevede că trebuie să treacă 60 de zile
de la ultima declaraţie dată de aceştia până la a fi prevăzut în PIP ca finalitate adopţia internă.
Servicii de protecţie specială în sistem rezidenţial (centre rezidenţiale)
Prin intermediul serviciilor de îngrijire în sistem rezidenţial se oferă acces copiilor şi tinerilor
aflaţi în dificultate şi lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijirea părinţilor lor, pe o perioadă de timp
determinată, servicii de: găzduire, îngrijire, educaţie, recuperare şi reabilitare, pregătire în vederea
reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale, servicii de recuperare pentru copiii cu
handicap (consultaţii medicale, fizioterapie, kinetoterapie, masaj, logopedie, ergoterapie,
meloterapie), servicii de formare a deprinderilor de viaţă independentă, recreative, de socializare,
servicii de menţinere a legăturii copilului cu familia sa, servicii de consiliere, sprijin pentru părinţi,
servicii de informare la nivelul comunităţii, de asemenea servicii individualizate pentru o bună
dezvoltare fizică şi psihică a copiilor.
Plasamentul în sistem rezidenţial a înregistrat în anul 2012 o uşoară crestere, la data de
31.12.2011 aflându-se 393 de copii în centre faţă de 409 copii la 31.12.2012, creştere datorată
contextului socio-economic instabil.
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Obiectivele prioritare în domeniul protecţiei speciale de tip rezidenţial derivate din Strategia
judeţeană în domeniu au vizat continuarea procesului de dezinstituţionalizare, îmbunatăţirea
calităţii serviciilor şi continuarea procesului de închidere a instituţiilor de tip clasic.
Evoluţia sistemului de protecţie specială a copilului în sistem rezidenţial este prezentată în
graficele următoare.
Dinamica numărului de copii/tineri ocrotiţi în sistem rezidenţial (Grafic nr. 2)
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Situaţie comparativă decembrie 2007 – decembrie 2012
privind copii/tineri instituţionalizaţi (Grafic nr. 3)
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La 31.12.2012, din totalul copiilor/tinerilor instituţionalizaţi în centrele rezidenţiale, 252 au
vârste cuprinse între 14 - 18 ani şi ≥ 18 ani, 221 copii/tineri sunt încadrati în grad de handicap,
din care: 119 copii/tineri au certificat de încadrare într-un grad de handicap emis de Comisia
pentru Protecţia Copilului, iar 102 tineri au certificat de încadrare într-un grad de handicap emis de
Comisia Judeţeană de Evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi. La sfârşitul perioadei
raportate, în unităţile de asistenţă şi protecţie a copilului din alte judeţe erau ocrotiţi 25 copii/tineri
în centrele rezidenţiale ale serviciilor publice de asistenţă socială. Sunt persoane cu deficienţe
senzoriale care au orientare şcolara pentru forme de învăţământ special, inexistente în judeţul
Bacău.
Centrul de primire în regim de urgenţă
În perioada analizată, au beneficiat de servicii în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă un
număr de 117 copii, din care: 57 copii cu Dispoziţii de plasament în regim de urgenţă, 10 copii cu
Ordonanţe preşedinţiale, 23 copii cu referate de găzduire şi 27 copii în tranzit.
Un număr de 40 cazuri copii cu măsură de potecţie în regim de urgenţă au fost soluţionate
prin: reintegrare în familia naturală – 3 copii, plasament AMP - DGASPC – 1 copii, plasament
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AMP – SPAS – 2 copii, plasament familial – 1 copil, plasament în sistem rezidenţial privat – 4
copii, plasament în sistem rezidenţial public - 29 copii;
La data de 31.12.2012 beneficiau de serviciile Centrul de Primire în Regim de Urgenţă un
număr de 29 copii, din care: 25 copii cu Dispoziţii de plasament în regim de urgenţă, 3 copii cu
Ordonanţe preşedinţiale, 1 copil cu referat de găzduire.
În cadrul Centrului se desfăşoară în perioada mai 2012 – aprilie 2013 proiectul “Calculatorul
– o şansă pentru integrarea socio-profesională a copiilor instituţionalizaţi”, proiect care se
adresează copiilor din sistemul de protecţie specială.
Servicii de asistenţă şi sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu dizabilităţi sau cerinţe educative
speciale
Creşterea gradului de integrare socio-profesională a tinerilor care urmează să părăsească
sistemul de protecţie reprezintă un obiectiv important al instituţiei, în acest sens desfăşurându-se
activităţi atât cu caracter direct (desfăşurate concret cu copiii) cât şi indirect (care conduc prin
aplicarea măsurilor prevăzute la atingerea obiectivului propus).
Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
Activitatea centrului vizează tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani şi au încheiat o formă de
învăţământ, dar şi cei care sunt în pragul vârstei de 18 ani, sunt sprijiniţi în vederea formării
deprinderilor de viaţă independentă în ceea ce priveşte căutarea activă a unui loc de muncă,
ocuparea şi păstrarea acestuia, beneficiază de asistenţă personalizată în cazul în care se află în
dificultate, în privinţa integrării profesionale sau necesită suport integrativ specializat şi sunt
îndrumaţi şi monitorizaţi în vederea dobândirii independenţei personale şi profesionale.
În perioada anul 2012, s-au aflat în evidenţa Centrului un număr de 261 beneficiari, din
care: 48 tineri sunt absolvenţi promoţia 2012.
Activitatea Centrului s-a concretizat în următoarele rezultate:
- 55 beneficiari integraţi profesional;
- 22 beneficiari sprijiniţi pentru a obţine o locuinţă de tip social;
- 4 beneficiari cuprinşi la cursuri de re/calificare;
- 47 tinerilor sprijiniţi şi referiţi AJOFM Bacău, pentru programe de măsuri active;
- 49 beneficiari participanţi la Bursele locurilor de muncă;
- 40 tineri cuprinşi în procesul de monitorizare postintegratorie.
Servicii oferite “copiilor străzii”
Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii “Morcoveaţă”
Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii “Morcoveaţă” are ca obiect de activitate
acordarea de servicii sociale specializate, respectiv: primire si găzduire temporară, asistenţă
medicală şi îngrijire, suport emoţional şi consiliere psihologică, educaţie, reintegrare familială şi
comunitară pentru “copiii străzii”.
În perioada ianuarie – decembrie 2012 s-au acordat servicii de tip rezidenţial unui număr de
102 de copii, din care 88 cazuri noi, identificate în mediul stradal pe următoarea tipologie:
- 7 copii care locuiesc cu familia şi merg din proprie iniţiativă în stradă la cerşit, spălat
parbrize, prestat alte activităţi generatoare de venit, cu vârste cuprinse între 3-17 ani.
- 65 copii care trăiesc în stradă fără familie, cu vârste cuprinse între 3-17 ani.
- 16 copii care locuiesc în stradă cu familiile, cu vârste cuprinse între 3-17 ani.
În această perioadă au fost integraţi în familie un număr de 41 copii, 19 copii au primit
măsură de plasament în C.R. publice, 3 copii au primit măsură de plasament la OPA, 6 copii au
fost transferaţi în judeţele de origine, 1 copil plasament la AMP, 13 copii au plecat voluntar, iar 19
copii sunt prezenţi în unitate.
S-au realizat un număr de 10 activităţi de lucru stradal împreună cu ANITP, Instituţia
Prefectului şi Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, din care le menţionăm pe cele din 21.03.2012
cu ocazia “Zilei internaţionale a copiilor străzii” şi din 01.06.2012 cu ocazia “Zilei internaționale a
copilului”.
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În prima jumătate a acestui an, Adăpostul a obţinut locul I la Formularul de aplicaţie pentru
selectarea bunelor practici în domeniul serviciilor sociale din România.
Servicii asigurate copiilor aflaţi în risc de abuz, neglijare, exploatare
În sistemul de asistenţă socială un accent deosebit este pus pe problematica abuzului,
neglijării şi exploatării, fenomene care produc efecte ireversibile asupra dezvoltării personalităţii
copilului. Acestei categorii de beneficiari, în cadrul instituţiei noastre le sunt oferite următoarele
servicii: consiliere socială pentru copiii şi părinţii acestora, evaluare psihologică pentru copil,
consiliere individuală şi de grup sau demers suportiv în funcţie de caracteristicile de vârstă sau
mentale ale copilului sau caracteristicile situaţiei de criză care a fost semnalată, consilierea
agresorului cu consimţământul scris al acestuia sau la solicitarea instanţei, consiliere familială şi
parentală acordată părinţilor copilului sau reprezentanţilor legali, evaluarea relaţiilor copil-părinte
sau copil, a altor persoane cu rol tutoral, evaluarea reţelei sociale din care provine copilul şi a
gradului de risc al mediului de provenienţă, monitorizarea cazului sau luarea unei masuri de
protecţie specială pentru copil, dacă acest lucru se impune.
Centrul pentru Servicii de Intervenţie în Regim de Urgenţă în domeniul protecţiei copilului
În prima jumătate a acestui an Centrul a desfaşurat o activitate complexă şi diversificată
vizând următoarele 7 categorii de beneficiari: copilul abuzat, neglijat, exploatat, abandonat, copilul
străzii, copilul repatriat şi copilul victimă a traficului de persoane.
Concret activităţile s-au concentrat pe evaluarea şi responsabilizarea persoanelor adulte
care au în îngrijire copii, iar în situaţiile de încălcare a drepturilor copilului, s-au cautat şi identificat
alternative viabile pentru ca minorii să beneficieze de un mediu stabil, securizant.
Cazuistica activităţii de prevenire destinate copiilor aflaţi în risc de abuz, neglijare, exploatare
este sintetizată în tabelul următor:
În perioada analizată au fost instrumentate un numar de 443 cazuri, pe urmatoarea
tipologie:
• Abuz/Neglijare sau alte situaţii – 377 cazuri;
• Copiii străzii – 19 cazuri;
• Copii aflaţi pe teritoriul altor state – 22 cazuri;
• Copii abandonaţi în unităţi sanitare – 21 cazuri;
• Copii întorşi de la vamă - 4 cazuri.
Încă de la începutul anului în curs, aşa cum reiese din statistica prezentată anterior,
D.GA.S.P.C. Bacău prin serviciile de intervenţie în regim de urgenţă a instrumentat 377 cazuri de
copii neglijaţi grav de către proprii părinţi, pentru care în 4 cazuri a fost iniţiată urmărirea penală
a agresorului, pentru care au fost emise un numar de 62 dispoziţii de plasament în regim de
urgenţă şi 8 ordonanţe preşedinţiale.
Servicii de evaluare complexă a copiilor cu dizabilităţi
La 31.12.2012, în evidenţa Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi sunt
1900 copii cu dizabilităţi, încadraţi în grad de handicap/orientaţi şcolar, din care: 1888 copii
încadraţi în grad şi 12 copii cu certificate de orientare şcolară care nu necesită încadrare în
grad.
Distribuţia pe grade este următoarea:
- Gradul grav – 1120 copii;
- Gradul accentuat – 349 copii;
- Gradul mediu – 407 copii;
- Gradul uşor - 12 copii.
În perioada raportată au primit certificate de încadrare în grad de handicap un numar de 59
copii cazuri noi şi au fost reevaluate 1829 cazuri copii.
Din analiza datelor statistice existente la nivelul serviciului se remarcă faptul că, din totalul
de 1900 copii cu dizabilităţi/orientaţi şcolar, 1624 copii se află în familie, 127 copii sunt în centrele
- 66 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2012

rezidenţiale sistem public, 2 copii în centre rezidenţiale sistem privat, 123 copii sunt protejaţi la
AMP, 24 copii sunt în plasament la familii/persoane/rude.
În conformitate cu prevederile art. 50 din Legea Educaţiei Naţionale şi Ordinul nr. 6552/13
decembrie 2011, începând cu 01.01.2012 atribuţiile privind orientarea scolară şi profesională a
copiilor cu dizabilităţi a fost trecută în competenţa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională – Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională.
În structura Serviciului, funcţionează Unitatea mobilă de intervenţie la domiciliu formată
din 3 echipe mobile, în scopul sprijinirii recuperării şi integrării sociale a copiilor cu dizabilităţi şi a
dezvoltării şi profesionalizării serviciilor locale de recuperare terapeutică.
În perioada raportată echipele mobile s-au deplasat în 43 de localităţi, şi au asigurat servicii
unui număr de 173 copii cu handicap neuropsihic şi neuromotor şi 165 de familii care au în
întreţinere copii cu deficienţe neuropsihice şi neuromotorii.
La data de 31.12.2012 în baza de date a Unităţii Mobile de Intervenţie la Domiciliu se aflau
77 beneficiari, din care: 41 cu afecţiuni neuropsihice, 9 cu afecţiuni neuromotorii şi 27 cu afecţiuni
asociate (neuropsihice şi neuromotorii).
Activitatea Comisiei pentru protecţia copilului
În anul 2012, Comisia pentru Protecţia Copilului Bacău a analizat un număr total de 2389
dosare, din care: 1925 de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap şi 49 de orientare
şcolară, 415 dosare fiind cu măsuri de protecţie specială.
Analiza succintă a măsurilor de protecţie specială a copilului adoptate de comisie în anul
2012 înfăţişează următoarea situaţie:
- Total hotărâri adoptate 415, din care: 52 hotărâri pentru cazurile noi care au necesitat
instituirea unei măsuri de protecţie, 68 hotărâri de modificare a măsurilor stabilite în baza Legii nr.
272/2004, 43 hotărâri de menţinere a măsurii de plasament până la finalizarea studiilor sau până la
integrarea socio-profesională, 93 hotărâri de încetare a măsurii de protecţie specială, 23 hotărâri
de atestare şi 136 hotărâri de reatestare AMP.
Cele 52 hotărâri adoptate pentru cazuri noi au fost după cum urmează:
- 29 - plasament la rude/alte familii,
- 9 - plasament la asistent maternal profesionist,
- 6 - plasament în centre rezidenţiale din jud. Bacău,
- 7 - plasament în centre rezidenţiale din alte judeţe,
- 1 - plasament la organisme private autorizate din judeţul Bacău
În ceea ce priveşte reevaluarea periodică a hotărârilor privind măsurile de protecţie, C.P.C.
Bacău a analizat un număr de 68 dosare cu propunere de înlocuire a măsurilor de plasament,
respectiv:
• pentru 11 copii care se aflau în plasament la A.M.P: 8 - plasament la alt A.M.P, 1 - în
plasament la rude/alte familii, 2 .
• pentru 54 copii care se aflau în plasament la C.R. din Bacău: 53 - în plasament la alt
C.R., 1 – în plasament la OPA Bacău.
• pentru 2 copii care se aflau în plasament la rude/alte familii: 2 – în plasament la AMP.
• pentru 1 copil care se afla în plasament la O.P.A. Bacău: 1- plasament la rude/familii.
În baza art. 51, alin. 2 şi 3, Comisia pentru Protecţia Copilului Bacău a adoptat un număr de
43 hotărâri de menţinere a măsurilor de plasament pentru tinerii peste 18 ani care îşi
continuă studiile sau care, deşi au absolvit, nu au putut fi integraţi socio-profesional din motive
neimputabile lor, astfel: 9 - plasament AMP, 2 - plasament familial, 6 - plasament C.R., 5 plasament O.P.A. Bacău, 6 - plasament OPA alte judeţe; 15 - plasament C.R. alte judeţe.
În aceeaşi perioadă, comisia a dispus încetarea unui număr de 93 de hotărâri, defalcate
astfel:
• pentru 36 copii care beneficiau de măsură de protecţie la rude/familii din jud. Bacău, prin
efectul legii: 5 – reintegrare în familie, 31- efectul legii.
• pentru 16 copii care beneficiau de măsură de protecţie la AMP: 1 - reintegrare în familie,
15 - efectul legii.
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• pentru 18 copii care beneficiau de măsură de protecţie în C.R. din jud. Bacău: 2 –
reintegrare în familie, 16 – efectul legii.
• pentru 2 copii care beneficiau de măsură de protecţie în C.R. din alte judeţe: 1 –
reintegrare în familie, 1- efectul legii.
• pentru 12 copii care beneficiau de măsură de protecţie la O.PA. Bacău: 12 - efectul legii.
• pentru 4 copii care beneficiau de măsură de protecţie la O.PA. din alte judeţe: 3 –
reintegrare în familie, 1- efectul legii.
• pentru 5 copii care beneficiau de măsura supravegherii specializate: 5 – efectul legii.
În ceea ce priveşte atribuţia de atestare/reatestare a asistenţilor maternal profesionişti, în
anul 2012 au fost atestate 23 persoane şi reatestate un număr de 136 persoane.
De asemenea, au fost discutate un număr de 39 dosare pentru care a fost nevoie să se
solicite (26 dosare) sau să se elibereze (13 dosare) avize favorabile pentru plasament în alte
judeţe.
Protecţia persoanelor cu handicap/persoane adulte în dificultate
Asigurarea accesului la servicii sociale şi medicale a persoanelor cu dizabilităţi şi prevenirea
instituţionalizării
Pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii şi a preveni instituţionalizarea, persoanelor vârstnice şi a
celor cu handicap ocrotite în cadrul propriilor familii, D.G.A.S.P.C. oferă servicii specializate
constând în: suport informaţional privind drepturile şi facilităţile conferite de legislaţie, consiliere
atât persoanelor aflate în dificultate, cât şi aparţinătorilor acestora, în vederea menţinerii integrităţii
familiei, precum şi servicii de mediere în vederea optimizării relaţiilor beneficiarilor în familie şi în
comunitate.
Pentru persoanele adulte cu dizabilităţi neinstituţionalizate, în perioada raportată au fost
asigurate următoarele servicii:
- au fost eliberate 2078 acorduri, din care 811 pentru asistent personal şi 1267 pentru
indemnizaţie; 1612 solicitări pentru anchetă socială (603 pentru asistent personal şi 1009 pentru
indemnizaţie).
- s-au eliberat un număr de 18.080 bilete CFR, 24.043 bilete ITA, 631 legitimaţii de
transport CFR pentru persoane cu handicap, 569 legitimaţii transport urban pentru persoane cu
handicap şi asistenti personali.
- au fost preluate un număr de 7326 dosare privind acordarea prestaţiilor sociale, cazuri noi
şi prelungiri în baza Legii nr. 448/2006, republicată (indemnizaţie şi buget personal complementar).
- au fost soluţionate un numar de 30 petiţii înregistrate;
- s-au eliberarat un număr de 75 adeverinţe pentru Casa Judeţeană de pensii Bacău, în
vederea obţinerii biletelor de transport;
- au fost demarate acţiuni de mediatizare prin toate mijloacele şi în toate instituţiile publice
a facilităţilor persoanelor cu handicap şi a obţinerii rovinietei gratuite pentru 235 persoane cu
handicap sau însoţitorii acestor persoane.
În acelaşi timp, s-a avut în vedere asigurarea serviciilor destinate protecţiei persoanelor
vârstnice aflate în dificultate, astfel: - cererile de îngrijire pentru persoanele vârstnice aflate în
dificultate sunt numeroase dar, datorită lipsei de personal şi a ariei mari a teritoriului unde îşi au
domiciliul aceste persoane, serviciile de îngrijire la domiciliu se acordă preponderent persoanelor
care domiciliază în municipii şi oraşele Comăneşti şi Moineşti.
Ca şi priorităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor pentru persoane vârstnice sunt:
extinderea reţelei de îngrijire la domiciliu şi la alte primării din judeţul Bacău, cât şi scrierea şi
aplicarea de proiecte ce vizează înfiinţarea unor centre de zi destinate persoanelor vârstnice.
Servicii rezidenţiale destinate protecţiei persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice
Sistemul de protecţie specială de tip rezidenţial pentru persoanele adulte din judeţul Bacău
cuprinde 10 Centre, din care: 9 centre rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi şi 1 centru de
îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice, în care beneficiază de servicii un numar de 872
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persoane adulte/vârstnice, din care: 715 sunt încadrate în grade de handicap iar, 157 persoane
sunt cazuri sociale.
În cadrul centrelor rezidenţiale destinate persoanelor adulte, sunt asigurate cumulativ,
servicii de găzduire pe o perioadă determinată, servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă şi a competenţelor profesionale, respectiv, consiliere socio-profesională şi
psihologică, orientare profesională, informare, educaţie civică şi educaţie pentru promovarea şi
menţinerea sănătăţii.
Clasificarea in funcţie de tipul şi gradul de handicap este prezentată în tabelul următor:
Tabel nr. 5
GRAD
Grav
Accentuat
Mediu
Uşor
TOTAL

TIP DE HANDICAP
Fizic
Vizual
Auditiv
Somatic
Mental
39
7
0
3
177
23
3
4
3
261
1
2
0
0
59
1
0
0
0
1
64
12
4
6
498
Total persoane cu certificat de încadrare în grad de handicap la 31.12.2012 – 715, din care:
Certificat permanent – 643
Certificat revizuibil - 72

Psihic
30
98
3
0
131

Din clasificare, rezultă că handicapurile mentale, urmate de cele psihice sunt
preponderente.
Din totalul de 872 persoane asistate în Centrele rezidenţiale din subordinea D.G.A.S.P.C.
Bacau, 212 sunt persoane vârstnice, din care: 112 sunt încadrate în grad de handicap, aşa
cum reiese din tabelul următor:
Tabel nr. 6
CENTRUL

Total, din care:

C.R.R.N. Răcăciuni
C.R.R.P.H. Comăneşti
C.I.A.P.V. Răchitoasa
C.R.R.P.H. Ungureni
C.R.R.N. Dărmăneşti
C.I.A.P.D. Comaneşti
C.I.A.P.D. Tg. Ocna
Total general

44
42
82
8
17
18
1
212

PERSOANE VÂRSTNICE
Cu certificat de încadrare în grad de
handicap
14
31
31
6
11
18
1
112

Fără certificat
30
11
51
2
6
0
0
100

De remarcat este faptul că, din totalul de 872 persoane instuţionalizate, ponderea cea
mai mare o reprezintă persoanele cu domiciliul pe raza judeţului Bacău: 714 persoane, iar cu
domiciliul în alte judeţe 158 persoane.
În perioada ianuarie – decembrie 2012 dinamica numărului de persoane instituţionalizate a
fost influenţată de numarul de intrări (cazuri de instituţionalizare din familie) şi decese.
Deoarece la nivelul comunităţilor nu sunt dezvoltate servicii de îngrijire, recuperare şi
reabilitare pentru persoanele cu dizabilităţi care să faciliteze menţinerea acestora în mediul
familial, atunci când apar situaţii de criză sau familia este în imposibilitatea de a-şi asuma
responsabilitatea îngrijirii, singura opţiune este cea de a solicita instituirea unei măsuri de protecţie
specială, situaţie ce justifică atât numărul de instituţionalizări (63 cazuri) cât şi numărul de cereri de
asistare aflat în evidenţa D.G.A.S.P.C. Bacău (55 cereri la 31.12.2012).
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Dinamica numărului persoanelor instituţionalizate an 2012 (Grafic nr. 4)
Intrări – ieşiri 01.01.2012 – 31.12.2012

Dinamica intrări - ieşiri 2008 – 2012 (Grafic nr. 5)
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În ceea ce priveşte promovarea persoanei cu handicap ocrotită în centre rezidenţiale, s-au
desfăşurat activităţi pe diverse domenii:
- socializare: au fost organizate excursii şi vizite în comunitate;
- activităţi artistice: susţinerea unor momente creative în luna octombrie: cantec, dans, şi
poezie în „Grădina de sunete”.
- activităţi sportive: participarea beneficiarilor din lotul sportiv de la C.R.R.N. Răcăciuni la
a XIVa editie a „Decathlon – Relay Run Around Europe” – 28.04.2012-17.05.2012 organizat de
„Integrative Meetings of Friends” – Monaco, Italia;
- beneficiarii centrului C.R.R.N. Răcăciuni au participat la întreceri sportive în cadrul
activităţii „ŞI TOTUŞI SUNT CA VOI” organizată de DGASPC Bacău cu ocazia Zilei Internaţionale
a Persoanelor cu Handicap, locul de desfăşurare fiind Sala Sporturilor Bacău.
- în perioada 1-4 iunie 2012, 4 beneficiari de la CRRPH Ungureni au participat la Jocurile
Naţionale Special Olympics organizate în judeţul Iaşi.
- promovarea şi valorificarea produselor realizate de beneficiari în cadrul atelierelor:
- în perioada 27.02.2012 – 29.02.2012 la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău în
colaborare cu D.G.A.S.P.C. Bacău s-a organizat expoziţia cu vânzare „Întampinarea Mărţişorului” editia a III-a – unde au fost expuse marţişoare şi felicitări.
- în data de 5.04.2012, D.G.A.S.P.C. Bacău a organizat cea de a-V-a ediţie a expoziţiei
concurs intitulat „Cel mai frumos ou de Paşte”. Scopul acestei expoziţii a fost stimularea creativităţii
persoanelor ocrotite în centrele rezidenţiale prin valorizarea produselor activităţii de terapie
ocupaţională. Participanţii şi-au expus produsele în piaţeta din faţa Casei de Cultură de unde
băcăuanii au putut cumpăra ornamente sau ouă unicat, dar au şi votat cele mai reuşite ouă. La
această expoziţie au participat şi câteva O.N.G.-uri şi fundaţii. Premiile au constatat în diplome şi
materie primă pe care participanţii să o folosească la confecţionarea de produse similiare pentru
ediţia viitoare.
- în perioada 4-8 octombrie 2012 a avut loc ediţia a IIIa a Târgului Naţional al unităţilor
protejate – unde au fost expuse produse realizate în cadrul atelierelor de terapie ocupaţională.
În cadrul centrelor s-au desfăşurat în perioada raportată activităţi proactive şi de prevenţie
(programe de educaţie sanitară, sexuală şi contraceptivă, împotriva fumatului şi a consumului de
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băuturi alcoolice şi de droguri) pe diverse teme. Aceste sesiuni vor continua şi în următoarea
perioadă, având drept scop principal conştientizarea riscurilor implicate de consumul de tutun,
cafea şi alcool, la care se expun.
Incluziunea socială a victimelor violenţei în familie şi a traficului de persoane adulte
Serviciul de Incluziune Socială a Victimelor Violenţei în Familie şi a Traficului de Persoane
Adulte desfăşoară activitate de protecţie socială pe următoarele paliere, astfel:
A. Prevenire şi combatere a violenţei în familie Intervenţii la nivel individual şi
relaţional:
Cazuistica:
o Nr. cazuri active la 01.12.2012: 24;
o Intrări: 28
o Ieşiri: 24
o Nr. cazuri active la 31.12.2012: 28
B. Traficul de persoane adulte:
Cazuistica:
o În acest an, au fost instrumentate un număr de 10 cazuri de trafic persoane adulte;
C. Înregistrări tardive/transcrieri acte:
o Cazurile cu privire la situaţiile de înregistrare tardivă a copiilor / adulţilor care apar la nivelul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, sunt soluţionate şi
reprezentate în faţa instanţelor de judecată de către consilierul juridic din cadrul serviciului.
Cazuistica:
o În anul 2012 au fost instrumentate 2 cazuri transcriere de act şi 5 cazuri înregistrări tardive
ale naşterii.
Încadrarea în grad de handicap a persoanelor cu dizabilităţi
În anul 2012 Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, a eliberat un
număr de 5.161 certificate, din care: 1484 cazuri noi şi 3677 cazuri reevaluate.
La data de 31.12.2012 sunt în evidenţa Secretariatului Comisiei de Evaluare a persoanelor
adulte cu handicap un număr de 14.523 persoane cu dizabilităţi neinstituţionalizate, din care:
• Gradul grav – 4.895;
• Gradul accentuat – 8.542;
• Gradul mediu – 1.065;
• Gradul uşor – 21;
Situaţia comparativă persoane cu handicap neinstituţionalizate
Tabel nr. 7
2010
2011
2012

Persoane
cu
dizabilităţi
neinstituţionalizate total, din care:
15.420
15.132
14.523

Gradul
grav
5.814
5.554
4.895

Gradul
accentuat
8.519
8.527
8.542

Gradul
mediu
1.025
1.008
1.065

Gradul
uşor
62
43
21

Situaţia comparativă a numarului de certificate
pentru persoanele cu handicap emise în anii 2010 - 2012
Tabel nr. 8
2010
2011
2012

Certificate eliberate
5.589
4.961
5.161

Cazuri noi
1.238
1.341
1.484

Cazuri reevaluate
4.351
3.620
3.677
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Numărul de persoane neinstituţionalizate cu handicap 2012 - tipuri şi grade de handicap
Tabel nr. 9
Total persoane neinstitutionalizate cu dizabilităţi 31 decembrie 2012
Tip

Fizic

Mental

Psihic

Somatic

Auditiv

Vizual

HIV/
SIDA

grad
Gr. grav
Gr. ccentuat
Gr. mediu
Gr. uşor
Total

728
1969
343
2
3042

671
1399
214
12
2296

903
1418
89
1
2411

670
1343
278
3
2294

0
636
22
0
658

1523
1144
84
3
2754

224
47
0
0
271

Asociat Boli
rare
117
80
6
0
203

59
506
29
0
594

- 2.630 de persoane au fost programate în audienţă şi au primit informaţii în anul 2012.
Drepturi şi facilităţi asigurate persoanelor cu handicap
La 31.12.2012 beneficiază de drepturi şi facilităţi un numar de 16.155 persoane cu
handicap, neinstituţionalizate, din care:
• Copii – 1.653, din care:
- Gradul grav – 992
- Gradul accentuat – 317
- Gradul mediu – 344
• Adulţi – 14.502, din care:
- Gradul grav – 4.895
- Gradul accentuat - 8.542
- Gradul mediu – 1.065
Situaţia plăţilor efectuate în anul 2012 conform prevederilor Legii 448/2006, republicată este
prezentată în secţiunea privind activitatea economico-financiară din prezentul raport.
Activitatea de management a resurselor umane
Întreaga activitate desfăşurată de către Serviciul resurse umane în anul 2012, a fost
centrată pe îndeplinirea cu maximă eficienţă a obiectivelor cuprinse în strategia proprie pentru
acest an, respectiv:
¾ Estimarea necesarului de personal pentru desfăşurarea optimă a activităţii din cadrul
instituţiei;
¾ Încadrarea strictă în resursele bugetare alocate;
¾ Asigurarea permanentă a numărului de personal, condiţie necesară desfăşurării calitative a
activităţilor din cadrul centrelor de servicii sociale şi centrelor rezidenţiale pentru copii şi
adulţi;
¾ Menţinerea şi dezvoltarea resurselor umane din sistemul de protecţie a copilului şi a
persoanelor adulte;
¾ Soluţionarea corespunzătoare a sesizărilor, reclamaţiilor şi petiţiilor salariaţilor adresate
conducerii direcţiei cu diverse probleme de personal;
Având în vedere obiectivele enunţate, în anul 2012 s-au organizat două concursuri pentru
selecţia personalului, în urma cărora au fost încadraţi 64 salariaţi. Din luna august, prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr. 127/23.08.2012 s-a creat Centrul de Servicii Sociale „Alexandra
Oneşti” cu 109 posturi, rezultat din fuziunea Centrului Rezidenţial „Alexandra” Oneşti cu 103
posturi şi a Centrului de zi pentru copilul cu dizabilităţi Oneşti cu 16 posturi, în urma căreia a
rezultat o reducere de 10 posturi.
De asemenea, a fost creat Compartimentul audit public intern cu 3 posturi prin
redistribuirea şi transformarea a trei posturi vacante din cadrul serviciilor aparatului propriu. Astfel,
la 31 decembrie 2012, înregistrăm un total de 1944 posturi aprobate în statul de funcţii al Direcţiei
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generale, din care sunt ocupate un număr de 1772,5 posturi. În ceea ce priveşte promovarea în
carieră, au fost promovaţi de la debut 25 salariaţi.
În această perioadă, unui număr de 67 salariaţi le-au fost încetate contractele individuale
de muncă, după cum urmează: 15 încetări de drept şi 52 încetări prin acordul părţilor, iar unui
număr de 91 salariaţi le-au fost suspendate contractele individuale de muncă din care: 20 salariaţi
pe perioada concediilor de creştere a copilului şi 71 salariaţi pe perioada concediului fără plată.
Serviciul resurse umane s-a implicat cu răspundere în crearea şi permanentizarea unui
climat optim de muncă în cadrul instituţiei, cu accent pe diminuarea şi combaterea actelor de
indisciplină a salariaţilor şi soluţionarea potenţialelor conflicte în muncă. Astfel au fost aplicate 9
sancţiuni, din care: 8 sancţiuni cu „avertisment scris”, o sancţiune cu reducerea salariului de bază
cu 5% pe o perioadă de două luni şi s-au radiat 24 sancţiuni.
În această ordine de idei se înscrie şi preocuparea pentru soluţionarea corespunzătoare a
celor peste 851 solicitări pentru eliberarea de diverse adeverinţe pentru: medic de familie, spital,
bănci, cursuri de formare profesională, colegii profesionale, Casa Judeţeană de Pensii, etc. şi,
respectiv a 48 petiţii şi sesizări ale salariaţilor adresate Serviciului resurse umane cu privire la
acordarea sau punerea în plată a unor drepturi salariale.
Dinamica personalului în anul 2012 se prezintă astfel:
Tabel nr.10
Nr. posturi la 01.01.2012
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Specificaţie
Aparat propriu
Centre pentru
protecţia copilului
Centre pentru
protecţia
persoanelor adulte
TOTAL

Nr. posturi la 31.12.2012

Prevăzute

Vacante

165

19

146

din care:
personal de
specialitate
89%

Prevăzute

Vacante

165

17

148

din care:
personal de
specialitate
90%

983,5

104

879,5

78%

961,5

90

871,5

77%

817,5

55,5

762

72%

817,5

64.5

753

71%

1966

178,5

1787,5

79%

1944

176

1778

78%

Ocupate

Ocupate

O activitate importantă este şi cea care presupune întocmirea, multiplicarea, transmiterea şi
arhivarea celor 2.558 dispoziţii ale Directorului general, la care se adaugă peste 3.900 contracte
individuale de muncă şi a actelor adiţionale la acestea, activitate care presupune un mare volum
de muncă şi o cantitate mare de documente create.
Conform prevederilor O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea
reducerilor salariale, au fost stabilite salariile la 01.06.2012, majorate cu 8% şi respectiv
01.12.2012, majorate cu 7,4% pentru personalul din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, informaţii care au
fost înregistrate şi în Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic.
În perioada 26 martie – 20 aprilie 2012 a fost organizată evaluarea performanţelor
profesionale individuale pentru anul 2011 a personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Bacău, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr.284/2010.
Activitate deosebit de complexă, evaluarea performanţelor profesionale individuale a
necesitat mobilizarea salariaţilor Serviciului resurse umane, pentru buna desfăşurare realizându-se
următoarele activităţi:
- elaborarea regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale;
- verificarea a 1610 fişe de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
- întocmirea statisticii şi raportului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale
ale salariaţilor direcţiei pentru activitatea desfăşurată în anul 2011.
În urma evaluării performanţelor profesionale individuale au fost înregistrate şi soluţionate
favorabil 2 contestaţii cu privire la punctajul şi respectiv calificativul obţinut.
În anul 2012 s-a avut în vedere în continuare creşterea calităţii pregătirii profesionale a
salariaţilor, obiectiv concretizat prin organizarea cursului de calificare de gradul II în profesia de
lucrător social, în perioada martie-iulie 2012, respectiv noiembrie 2012-martie 2013 la care s-au
înscris 90 persoane din care 35 sunt salariaţi ai Direcţiei, conform Graficului nr..
La acest curs şi-au adus aportul 9 specialişti din cadrul Direcţiei.
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Numărul participanţilor la cursul de calificare în profesia de
lucrător social (Grafic nr. 6)

27%
15%

Salariați DGASPC
58%

Salariaţi primării, ONG-uri
Firme private, şomeri, casnice

De asemenea, Direcţia a finanţat cu peste 80 mii lei participarea a unui număr de 628
salariaţi la 18 cursuri de formare profesională, din care cele mai importante sunt:
• cursul de formare pentru „Manager îmbunătăţire proces” în vederea creării şi
implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul direcţiei, pe parcursul căruia
s-au realizat, 7 proceduri de sistem şi 51 proceduri operaţionale, aplicabile, gradual, începând cu
06 noiembrie 2012;
• cursul de formare a 10 operatori pentru implementarea Programului specializat de
resurse umane şi salarizare „CHARISMA”, care va asigura o mai eficientă, rapidă şi complexă
gestionare a resurselor umane ale direcţiei, începând cu trimestrul IV a.c.
O dominantă a activităţii Serviciului resurse umane şi în acest an, a fost îmbunătăţirea
comunicării şi colaborării cu diverşi parteneri. Astfel în perioada analizată am colaborat bine cu
următoarele instituţii:
9 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău
- punerea în plată a salariaţiilor care au beneficiat de indemnizaţie de şomaj;
9 Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău
- în conformitate cu art. 2, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind înlocuirea
şi completarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor, Serviciul resurse umane a continuat
procedura de introducere datelor în baza de date, a salariaţilor existenţi din cadrul instituţiei. Noile
modificări din Registrul în format electronic au fost transmise la Inspectoratul Teritorial de Muncă
Bacău.
9 Casa Judeţeană de Pensii şi alte Drepturi de Asistenţă Socială Bacău ne-a sprijinit în
realizarea dosarelor de pensii.
Serviciul juridic contencios
În anul 2012, activitatea Serviciului juridic şi contencios a avut ca principal obiect
clarificarea situaţiei juridice a copiilor ocrotiţi în centrele rezidenţiale, în reţeaua A.M.P., la familii şi
O.P.A. aflaţi în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Menţionam că, sistemul de protecţie socială pentru copilul aflat în dificultate se află în plin
proces de reorganizare, drept pentru care toate măsurile de protecţie pentru copiii din sistemul
rezidenţial au fost reevaluate.
De asemenea, activitatea serviciului a constat şi în reprezentarea D.G.A.S.P.C. în litigiile
de muncă, în litigiile cu alte instituţii sau cu persoane fizice, punerea în aplicare a actelor normative
apărute în domeniul asistenţei sociale, întocmirea şi avizarea contractelor, protocoalelor precum şi
acordarea de consultaţii juridice serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C., unităţilor din subordinea
acesteia, precum şi persoanelor fizice care au solicitat sprijin, soluţionarea petiţiilor.
O parte importantă din activitatea serviciului s-a focalizat pe adopţie întrucât legislaţia s-a
modificat, ceea ce a determinat modificarea procedurilor de lucru în ceea ce priveşte dosarele
aflate pe rolul instanţelor.
S-au contestat procesele verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor
bugetare privind proiectele Phare 2004/016-772.04.03.02.01.129, Phare 2004/016- 74 -
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772.04.03.02.01.126, Phare 2004/ 016-772.04.03.02.01.1, cauzele având termenele fixate de
instanţa de contencios administrativ în lunile aprilie-mai 2013.
A fost iniţiată negocierea Contractului Colectiv de muncă ţinând cont de indicaţiile
Ministerului Muncii şi de legislaţia restrictivă din domeniul muncii.
S-a iniţiat recuperearea prejudiciului cauzat de încasarea unor drepturi baneşti necuvenite
a 3 beneficiari aflaţi în centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău, respectiv indemnizaţia de
însotitor incasată atât de la Casa Judeţeană de Pensii cât şi de la D.G.A.S.P.C. Bacău.
Au fost întocmite, avizate şi transmise actele aditionale la contractele de asociere privind
finanţarea activităţii de tip rezidenţial pentru persoana cu handicap pentru 93 de comunităţi locale.
Cele arătate s-au concretizat astfel:
A fost reevaluată în instanţă masura de protecţie a 83 de copii din care:
1) au fost introduse 36 cereri pentru instituirea plasamentului în sistem rezidenţial public,
dintre care 42 au fost finalizate prin sentinţă civilă, iar 21 se află pe rolul instanţelor de judecată;
2) au fost introduse 8 cereri pentru reintegrare în familie, din care 4 s-au finalizat cu
sentinţă civilă, 2 cereri pentru instituirea plasamentului la asistent maternal profesionist, una
finalizată cu sentinţă civilă şi 10 cereri pentru O.P.A., din care 3 finalizate cu sentinţe civile ;
A fost reprezentată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în:
1) 14 dosare privind deschiderea procedurii de adopţie naţională din care, 8 dosare au fost
finalizate prin sentinţă judecatorească, iar 6 dosare sunt pe rolul instanţelor de judecată;
2) 25 dosare de încredinţare în vederea adopţiei din care, 16 dosare au fost finalizate prin
sentinţă civilă, iar 9 sunt pe rolul instanţelor de judecată;
3) 19 dosare de încuviinţare a adopţiei naţionale din care, 12 dosare au fost finalizate prin
sentinţa judecatorească, iar 7 dosare sunt pe rolul instanţelor de judecată;
Au fost emise 134 dispoziţii de plasament în regim de urgenţă pentru copii astfel:
1) 47 dispoziţii de plasament în regim de urgenţă la AMP, din care 21 dispoziţii au fost
finalizate prin sentinţă civilă, iar 26 sunt pe rolul instanţelor de judecată;
2) 13 dispoziţii de plasament în regim de urgenţă pentru copii la rude, finalizate;
3) 66 dispoziţii de plasament în regim de urgenţă pentru copii în centre rezidenţiale publice,
din care 25 au fost finalizate prin sentinţă civilă, iar restul sunt pe rolul instanţelor de judecată;
4) 11 dispoziţii de plasament în regim de urgenţă pentru copii în centre rezidenţiale private,
3 finalizate prin sentinţă civilă;
5) 1 cerere reintegrare în familie, finalizată pozitiv prin sentinţă civilă
Au fost emise 23 dispoziţii de plasament temporar al mamei şi copilului la Centrul Maternal;
S-a participat la comisiile de cercetare disciplinară;
S-a participat la judecarea litigiilor privind:
- anulare act administrativ (6 dosare),
- acţiuni în contencios: rezultat concurs organizat de D.G.a.S.P.C. Bacău şi contestaţie la o
concediere.
• S-a reprezentat D.G.A.S.P.C. Bacău într-un dosar având ca obiect litigiu CAS (Tancău
Olga).
• S-a reprezentat D.G.A.S.P.C. în 3 dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată având ca
obiect litigii de muncă – drepturi băneşti.
• S-a reprezentat D.G.A.S.P.C. într-un dosar având ca obiect pretenţii impotriva
D.G.A.S.P.C. Sector 1 Bucureşti, aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti.
• S-a reprezentat D.G.A.S.P.C. în 5 dosare având ca obiect pretenţii, aflate pe rolul
Judecătoriei Bacău şi într-un dosar, aflat pe rolul Judecătoriei Bacău, având ca obiect
punerea sub interdicţie.
• S-a participat la negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate, pentru anul
2012.
• S-a acordat asistenţă juridică persoanelor cu handicap, conform prevederilor legale.
• S-au încheiat următoarele convenţii, protocoale şi/sau acte adiţionale:
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1) 93 de acte adiţionale la contractele de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie
de tip rezidenţial a persoanei cu handicap încheiate cu consiliile locale de pe raza judeţului Bacău,
în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 45/21.03.2012.
2) 45 protocoale de colaborare încheiate între D.G.A.S.P.C. Bacău şi parteneri, şi 7
acorduri de parteneriat.
3) 33 contracte de utilităţi încheiate de către D.G.A.S.P.C. Bacău, 100 acte adiţionale
încheiate cu E-ON Moldova, 54 contracte de prestări servicii.
4) 17 contracte de voluntariat încheiate între D.G.A.S.P.C. Bacău şi persoane fizice având
ca obiect derularea de activităţi de voluntariat de către acestea la centrele rezidenţiale din
subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău;
5) 1 contract de închiriere, 2 contracte de comodat, 3 contracte de sponsorizare încheiate
între D.G.A.S.P.C. Bacău şi două societăţi comerciale având ca obiect sponsorizarea anumitor
centre din subordinea D.G.A.S.P.C. cu produse specifice profilului firmelor.
6) 1 act adiţional la convenţia de colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Bacău şi Consiliul
Local al Municipiului Bacău – S.P.A.S. Bacău avand ca obiect asigurarea din bugetul local a
sumelor aferente dreptului de gratuitate a transportului urban cu mijloace de transport în comun a
beneficiarilor de legitimatţi eliberate de către D.G.A.S.P.C. Bacău, pe baza prevederilor Legii nr.
448/2006, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
7) 1 act adiţional la convenţia de colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Bacău şi Consiliul
Municipal Oneşti – Direcţia de Asistenţă Socială având ca obiect asigurarea din bugetul local a
sumelor aferente dreptului de gratuitate a transportului urban cu mijloace de transport în comun a
beneficiarilor de legitimaţii eliberate de către D.G.A.S.P.C. Bacău, pe baza prevederilor Legii nr.
448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
8) un acord de parteneriat cu Unitatea Protejată Autorizată S.C. Centrul de Consultanţă şi
Studii Europene S.R.L.
Atragere de surse de finanţare prin elaborare şi implementare de proiecte
În perioada raportată, Serviciul Strategii, Programe, Proiecte a desfăşurat următoarele
activităţi:
1. Implementarea proiectului “Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Răcăciuni“ cu finanţare de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi
Dezvoltare, Bugetul de Stat şi Bugetul Consiliului Judeţean Bacău.
Proiectul s-a implementat în cadrul Programului de Incluziune socială cu finanţare de la
Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Guvernul României prin ANPH cu cofinanţare
de la Consiliul Judeţean Bacău şi s-a înscris în domeniile de intervenţie ce vizează restructurarea
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni prin crearea Complexului de
Servicii Comunitare Filipeşti.
Perioada de implementare – septembrie 2008 – februarie 2013.
În perioada raportată accentul s-a pus pe finalizarea obiectivului de investiţii, obţinându-se
următoarele rezultate :
• 1 CIA construit si amenajat care va asigura servicii de îngrijire şi asistenţă unui număr de
48 beneficiari care prezintă potenţial redus pentru viaţa independentă;
• 1 reţea de 4 locuinţe protejate cu o capacitate de 6 locuri/locuinţă construită si amenajata
care va asigura găzduire de tip familial în sistem protejat unui număr de 24 beneficiari
care prezintă potenţial pentru viaţa independentă / semi-independentă;
• A fost achizitionat mobilier, electrocasnice si aparatura audio video, cazarmament,
decoraţiuni interioare, obiecte de uz casnic, echipament PSI pentru C.I.A. si L.P.
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2. Implementarea proiectului “Sprijinirea copiilor invizibili”, proiect iniţiat şi susţinut de
UNICEF România.
Proiectul a fost iniţiat şi susţinut de UNICEF România şi a vizat pe de o parte dezvoltarea
capacităţii actorilor locali de a furniza servicii sociale bazate pe comunitate şi pe de altă parte,
consolidarea Strategiei Naţionale în domeniul prevenirii cu accent pe eficientizarea acesteia şi
aducerea serviciilor sociale de bază cât mai aproape de beneficiari şi de nevoile acestora.
Perioada de implementare: ianuarie – decembrie 2012.
Rezultate:
• 8 comunităţi de la nivelul judeţului Bacău selectate în proiect (Berzunţi, Blăgeşti, Coloneşti,
Corbasca, Gura Văii, Răchitoasa, Stănişeşti, Ungureni);
• Au fost încheiate 8 convenţii de colaborare între UNICEF România şi partenerii din teritoriu
– DGASPC, Instituţia Prefectului şi autorităţile locale;
• 371 copii identificaţi într-o situaţie de vulnerabilitate asupra cărora s-a intervenit prin acţiuni
de informare, consiliere, procurare acte de identitate, grupuri de suport, acces la beneficii
sociale, etc.;
• pentru 9 copii s-a deschis procedura declarării tardive;
• 1 schimb de experienţă interjudeţean la care au participat asistenţii sociali din cadrul
proiectului, din Bacău, Botoşani şi Vaslui;
• 24 întâlniri cu membrii SCC din cele 8 comunităţi (câte 3 întâlniri / trimestru) pe tema “Rolul
şi locul SCC-urilor în comunitate”, scopul fiind consolidarea structurilor comunitare
consultative;
• 8 cereri de finanţare pentru microgranturi lansate şi finanţate de UNICEF elaborate;
• 4 proiecte comunitare pentru cei mai vulnerabili copii şi părinţii acestora declarate
câştigătoare (Blăgeşti cu proiectul – “Suntem la fel”; Coloneşti – ‘’Educaţie şi consiliere
pentru copil şi familie’’; Stănişeşti cu proiectul – ‘’Nu spulberaţi visele copiilor!’’; Răchitoasa
cu proiectul – ‘’O şansă pentru toate familiile’’)
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3. Proiect “Calculatorul – o şansă pentru integrarea socio-profesională a copiilor
instituţionalizaţi”
Proiectul vizează creşterea şanselor de integrare socio-profesională a copiilor care provin
din sistemul instituţionalizat de protecţie prin facilitarea accesului la tehnologia informaţiilor şi
comunicaţiilor.
Principala activitate vizează organizarea unui curs de instruire în ceea ce priveşte utilizarea
calculatorului, structurat pe patru module cu următoarea tematică: noţiuni generale de utilizare a
calculatorului, iniţiere/perfecţionare în diferite sisteme de operare, informaţie şi comunicare prin
internet, utilizarea calculatorului în scopul căutării şi identificării unui loc de muncă.
Cursurile sunt susţinute de 4 voluntari din cadrul Colegiului Tehnic Letea Bacău (2 profesori
şi 2 elevi) câte 2 ore/săptămână.
Perioada de implementare: iunie 2012 - aprilie 2013.
Rezultate:
• Pentru un număr de 90 copii au fost aplicate chestionare pentru evaluarea abilităţilor de
utilizare a calculatorului;
• Un număr de 90 copii au dobândit abilităţi practice de lucru cu calculatorul;
• 90 copii pot căuta informaţii pe internet prin folosirea motoarelor de căutare;
• Au fost aplicate 90 de chestionare pentru evaluarea abilităţilor de utilizare a calculatorului
după parcurgerea cursului de instruire;
• 56 ore de pregătire teoretică şi practică.

4. Implementare proiecte în calitate de partener, coordonate şi monitorizate de D.G.A.S.P.C.
prin Serviciul Strategii, programe, proiecte
a. Proiect “Şi ei trebuie să aibă o şansă” - Program de sprijin pentru integrarea socială şi
profesională a persoanelor cu tulburări din spectrul autist.
Scopul proiectului – creşterea şanselor de integrare socială şi de acces pe piaţa muncii a
persoanelor cu tulburări din spectrul autist prin diagnosticarea precoce şi facilitarea accesului la
servicii şi programe de recuperare şi asistenţă specializată.
Servicii oferite:
• Consilierea părinţilor sau a reprezentanţilor legali după confirmarea diagnosticului TSA;
• Evaluarea psihologică a persoanelor diagnosticate;
• Intervenţii specifice individuale şi de grup;
• Consilierea familiei în vederea continuării procesului de recuperare;
• Evaluarea intervenţiilor terapeutice;
• Organizarea de grupuri de suport pentru părinţi.
Rezultate:
• un număr de 19 copii şi părinţii acestora au beneficiat de serviciile oferite în cadrul
Centrului;
• 1 spaţiu amenajat şi dotat cu mobilier, echipamente şi bunuri (echipament IT şi video,
jocuri, jucării, material educaţionale şi teste);
• echipă constituită din 3 specialişti (2 terapeuţi şi 1 monitor) care oferă servicii de consiliere
şi recuperare.
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b. Proiect “De noi depinde viaţa lor”
Scopul proiectului - sprijinirea integrării sociale a tinerilor care provin din sistemul
instituţionalizat de protecţie, acordarea unui viitor mai bun acestor tineri prin oferirea de informaţii
despre angajare, redactarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, sănătate, comunicare,
competenţe antreprenoriale, obiective de viaţă, gestionarea resurselor financiare.
Beneficiari – 45 tineri instituţionalizaţi cu vârsta între 15 – 18 ani.
Perioada de implementare – ianuarie – iulie 2012.
Contribuţia DGASPC în proiect a constat în asigurarea participării tinerilor instituţionalizaţi
la atelierele educaţionale şi asigurarea spaţiului în care au avut loc acestea.
Rezultate:
• 6 întâlniri de lucru derulate;
• 45 tineri au dobândit cunoştinţe depre managementul vieţii şi planificarea viitorului;
au fost editate 2 broşuri, una destinată tinerilor instituţionalizaţi şi alta destinată instituţiilor care
doresc să implementeze acţiuni similare.
5. Scrierea de noi proiecte în funcţie de nevoile şi priorităţile de dezvoltare identificate la
nivelul DGASPC în conformitate cu Strategia Judeţeană în domeniul Asistenţei Sociale şi
Protecţiei Copilului
Proiectele au fost depuse în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, Axa Prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.2 – Îmbunătăţirea
accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Proiectele au fost elaborate şi
depuse în vederea obţinerii de finanţare în data de 23.11.2012, în prezent aflându-se în etapa de
evaluare.
a. Proiect – “Egalitate de şanse a grupurilor vulnerabile pentru accesul la educaţie şi pe
piaţa muncii”
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea şi implementarea principiului
egalităţii de şanse pentru accesul la educaţie şi pe piaţa muncii a trei categorii de grupuri
vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, romi şi tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul
instituţionalizat de protecţie.
Parteneri: S.C. Centrul de consultanţă şi Studii Europene Galaţi şi S.C. Sida Group Italia.
b. Proiect – “SUPORT – susţinerea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile în Regiunea
Nord-Est”
Obiective:
• Dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază pentru 210 persoane aparţinând
grupurilor vulnerabile în vederea valorificării lor într-o ocupaţie cerută pe piaţa muncii.
• Promovarea şi conştientizarea egalităţii de şanse pentru accesul pe piaţa muncii a
persoanelor cu dizabilităţi precum şi schimbarea atitudinii sociale privind grupurile
vulnerabile în rândul angajatorilor şi angajaţilor.
• Implementarea unor măsuri active de acompaniere şi ocupare pe piaţa muncii a
persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie
romă şi tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecţia copilului).
Parteneri: S.C. Centrul de consultanţă şi Studii Europene Galaţi şi S.C. Sida Group Italia.
c. Proiect – “Centrul de management al carierei pentru persoanele cu dizabilităţi din judeţul
Bacău”
Principalele activităţi ale proiectului se axează pe orientarea şi consilierea persoanelor cu
dizabilităţi prin aplicarea parametrilor de analiză a cadrului I.C.F. (Clasificarea Internaţională a
Funcţionării Dizabilităţii şi Sănătăţii), personalizarea şi flexibilizarea programelor de
calificare/recalificare profesională, în urma rezultatelor obţinute în urma orientării şi consilierii
profesionale prin I.C.F., dar şi crearea unui atelier de acompaniere pentru inserţia pe piaţa muncii
a persoanelor cu dizabilităţi.
Parteneri: S.C. EXPERTMOB S.R.L. şi Asociaţia Realitatea Socială.
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d. Proiect – “Centrul de management al carierei pentru tinerii care părăsesc sistemul de
protecţie de stat din judeţul Bacău”
Proiectul vizează promovarea şi implementarea principiului egalităţii de şanse pentru
accesul la educaţie şi pe piaţa muncii a tinerilor peste 18 ani care au părăsist sistemul
instituţionalizat de protecţie.
Activităţile din cadrul proiectului vizează orientarea şi consilierea profesională pentru 100
de tineri care părăsesc sistemul de protecţie socială, furnizarea a 7 programe de calificare
profesională pentru aceştia, dar şi formarea unui grup de sprijin.
Parteneri: S.C. EXPERTMOB S.R.L. şi Asociaţia Realitatea Socială
e. Proiect – ”Centrul mobil de management al carierei pentru persoanele de etnie romă din
judeţul Bacău”
Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea accesului la integrarea şi
reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, în scopul evitării excluziunii sociale,
marginalizării, discriminării şi riscului de sărăcie.
Parteneri: Asociaţia Pakiv România şi Asociaţia Realitatea Socială.
f. Proiect – “e-Integrare: activităţi inovatoare pentru susţinerea incluziunii grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii”
Obiectivul general al proiectului este acela de creştere a calităţii serviciilor specializate de
reabilitare şi integrare profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile în scopul
diminuării marginalizării sociale, discriminării şi sărăciei şi incluziuni sociale a acestora.
Parteneri: S.C. Siveco România S.A.
g. Proiect – “Consolidarea capacităţii funcţionale din domeniul serviciilor sociale integrate
oferite persoanelor de etnie romă şi persoanelor cu dizabilităţi pentru integrarea acestora
pe piaţa muncii prin furnizarea programelor de formare profesională şi a programelor
specifice de integrare pe piaţa muncii”
Proiectul vizează dezvoltarea şi diversificarea programelor de consiliere, orientare şi
formare profesională destinate persoanelor cu dizabilităţi sau marginalizate din punct de vedere
etnic, acestea având ca rezultat consolidarea capacităţii funcţionale din domeniul serviciilor sociale
integrate oferite pentru facilitarea inserţiei acestor persoane pe piaţa muncii. Obiectivul va fi atins
prin consilierea şi orientarea profesională a 400 de persoane de etnie romă şi persoane cu
dizabilităţi şi calificarea sau recalificarea a 210 dintre aceştia în vederea ocupării ulterioare a unui
loc de muncă.
Parteneri: Patronatul Român şi Universitatea Spiru Haret-Centrul Regional Francofon cu
studii avansate în ştiinţe sociale.
h. Proiect – “Centrul de incluziune socială pentru persoanele dependente de alcool”
Obiectiv general – Facilitarea accesului persoanelor dependente de alcool pe piata muncii.
Atingerea acestui obiectiv va contribui la evitarea excluziunii sociale, marginalizării, discriminării şi
riscului de sărăcie în cazul persoanelor dependente de alcool, precum şi la integrarea sau
reintegrarea acestora pe piata muncii.
Partener: Alianţa pentru lupta împotriva alcoolismului şi toxicomaniilor (ALIAT)
Comunicare şi relaţii cu mass media
În perioada ianuarie-decembrie 2012, D.G.A.S.P.C. a înregistrat aproximativ 20.000 apeluri
telefonice – Componenta Copil şi Componenta Adult - cu referire la date de interes general:
semnalări situaţii de risc, sesizări ce au fost orientate către serviciile cu competenţă în domeniu,
audienţe, program de lucru,etc.).
Au solicitat audienţe la conducerea D.G.A.S.P.C. aproximativ 2100 de persoane atât din
mediul rural cât şi urban (luând în calcul persoanele care au intrat zilnic în audienţa, nu numai
acelea din zilele programate).
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Potrivit declaraţiilor persoanelor înscrise în audienţă, principalele probleme aduse în discuţie
au facut referire la respectarea Legii nr.448/2006, a Legii 272/2004, a Legii 273/2004 au fost
solicitări de internări în Centrele ce oferă servicii de asistenţă socială persoanelor adulte, solicitări
de sprijin material, solicitări legate de obţinerea unui loc de muncă precum şi situaţii care
impuneau intervenţia D.G.A.S.P.C. în cazuri de abuz sau neglijare asupra unor copii sau persoane
adulte.
S-a evidenţiat, ca problemă comună, situaţia persoanelor cu handicap care nu mai pot fi
îngrijiteîn cadrul familiei, atunci când aceasta există. Din această cauză a crescut foarte mult
adresabilitatea către D.G.A.S.P.C., ca instituţie ce oferă servicii specializate solicitându-se în
principal instituţionalizarea persoanelor adulte cu handicap care nu mai pot fi îngrijite în familie.
Anul 2012 reprezintă cel de-al doilea an în care se utilizează în cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău
aplicaţia de registratură electronică. Astfel, în perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost
înregistrate 71345 documente, dintre acestea peste 18191 reprezentând documente de intrare în
instituţie.
În cifre activitatea serviciului s-a concretizat astfel:
• 20.000 informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal;
• 145 solicitări scrise de informaţii de interes public;
• 135 articole publicate;
• 100 intervenţii pe posturi radio;
• 60 ştiri televizate;
• 2 emisiuni televizate transmise în direct;
• 500 solicitări din partea mass media;
• 250 comunicate de presă transmise;
• 3 conferinţe de presă organizate şi întâlniri zilnice cu ziariştii, în lipsa acestora s-au
înregistrat în medie 5-6 convorbiri telefonice;
• 31 de petiţii cărora le-a fost formulat răspuns potrivit Ordinului nr. 27/2002;
• 11.000 de faxuri expediate;
• 328 documente înregistrate în registrul special destinat documentelor primite de la
instituţiile centrale;
• 6.631 plicuri expediate, din care 811 prin poşta militară;
• 71.345 documente înregistrate în registrul electronic dintre acestea 18191
reprezentând documente de intrare.
De remarcat este faptul ca în perioada raportată nu au existat reclamaţii administrative şi nu
au existat nici plângeri în instanţa.
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III. INSTITUŢII SUBORDONATE CONSILIULUI JUDEŢEAN BACĂU

1. Serviciul Public Judeţean de Drumuri
În urma încadrării în cursul anului 2012 în categoria funcţională a drumurilor judeţene a
unor sectoare de drumuri comunale care asigură legătura unor comunităţi importante cu centrul de
comună şi a trecerii în administrarea comunei Zemeş a unui sector din DJ 117 prin declasarea
acestuia, Consiliul Judeţean Bacău, prin Serviciul Public Judeţean de Drumuri, administrează o
reţea de 934,723 km de drumuri judeţene, din care:
- drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică
665,475 km;
- drumuri cu îmbrăcăminte de beton de ciment
0,706 km;
- drumuri pietruite
245,227 km;
- drumuri de pământ
23,315 km.
În cursul anului 2012 activitatea Serviciului Public Judeţean de Drumuri a fost axată pe
asigurarea şi menţinerea stării de viabilitate a reţelei de drumuri judeţene în vederea desfăşurării
traficului în condiţii de siguranţă, fluenţă şi confort prin lucrări de întreţinere curentă sau periodică,
precum şi prin reabilitarea şi modernizarea unei importante părţi din reţea finanţate din surse
proprii, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri europene.
Prin eforturi deosebite au fost finalizate în cursul acestui an lucrările la obiectivul demarat în
cursul anului 2011, respectiv, Reabilitare DJ 252, Huruieşti-Găiceana-Parincea-BibireştiBuhoci, km.75+300-130+100”, care prin cei aproximativ 55 km care au fost modernizaţi reprezintă
cel mai mare obiectiv de infrastructură rutieră finanţat prin Programul Operaţional Regional.
Prin asociere cu UAT Municipiul Moineşti în cursul lunii august au demarat lucrările la
obiectivul ,,Strada aurului negru – Reabilitare şi modernizare strada Mihai Eminescu, între strada
George Coşbuc şi strada Atelierelor (DN 2 G), lungime 1.572,90 m, Municipiul Moineşti, judeţul
Bacău”, investiţie realizată în proporţie de peste 75 %.
Pentru menţinerea unei stări de viabilitate corespunzătoare a reţelei de drumuri judeţene,
prin lucrări de întreţinere curentă au fost executate:
- lucrări de reparaţii (plombări) pe sectoare de drum însumând cca
13.264 m2;
- lucrări de reprofilare şi aşternere material pietros pe aproximativ
22 km.;
- şanţuri pereate
2.570 m.
Un capitol important în cadrul lucrărilor de întreţinere îl constituie tratamentele
bituminoase realizate pe cca 48 km. de sectoare de drumuri judeţene, astfel:
- DJ 118, Sănduleni-Floreşti, km.0+000-10+800;
- DJ 118 A, Bereşti Tazlău-Tescani, km.6+950-9+864;
- DJ 156 G, Lespezi-Buda-Blăgeşti, km.0+000-7+533;
- DJ 159, DN 15-Racova, km.0+000-6+400;
- DJ 252, Limitp judeţ Vrancea-Huruieşti, km.62+700-75+300;
- DJ 252 C, Pradaiş-Tătărăşti, km.0+000-8+020,
precum şi covoarele bituminoase de 23,317 km. realizate pe următoarele sectoare de
drumuri:
- DJ 112, Tg. Trotuş-Oneşti, 2,750 km;
- DJ 113, Bogdăneşti-Oituz, 1,017 km;
- DJ 117 A, Stăneşti-Măgireşti, 1,056 km;
- DJ 118 A, Bereşti Tazlău-Tescani, 4,935 km;
- DJ 119, Sărata-N. Bălcescu, 1,521 km;
- DJ 119 H, DN2-Faraoani, 2,333 km;
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- DJ 207 E, DN 2-Iteşti, 1,406 km;
- DJ 207 F, Gura Văii-Racova, 1,366 km;
- DJ 241 C, Lipova-Valea Caselor-Roşiori, 2,430 km;
- DJ 241 D, Plopana-Valea Caselor, 2,844 km;
- DJ 252 B, Buhoci-Tamaşi, 1,060 km şi Chetriş-Gioseni, 0600 km.
Totodată Serviciul Public Judeţean de Drumuri a monitorizat Programul de
reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor comunale finanţat prin HG 577/1997,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din cele şapte obiective cuprinse în
program finalizându-se la sfârşitul anului 2012 şase obiective.
Având în vedere cerinţele dezvoltării infrastructurii rutiere în contextul integrării europene,
au fost întocmite documentaţii tehnice pentru majoritatea drumurilor judeţene pentru accesarea
fondurilor externe nerambursabile pe diferite programe.
Prin amploarea acestor lucrări de reabilitare am reuşit ca la această dată peste 65% din
lungimea de 665 km a drumurilor asfaltate să fie foarte bună iar pe restul drumurilor judeţene
starea de viabilitate să fie în bună măsură corespunzătoare.
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2. Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Strategia managerială a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău s-a concentrat, în anul
şcolar 2011 – 2012, pe derularea programelor de învătământ în domeniul educatiei permanente.
Am urmarit păstrarea, prin programele de şcolarizare, a specificului zonal si a cerinţelor
populaţiei pe care o deservim precum si stimularea creativităţii si talentului.
Pentru a permite unui număr cât mai mare de cursanţi să frecventeze şcoala noastră, sub
genericul “O şcoală pentru timpul dumneavoastră liber”, “Arta ca terapie” am decis să
organizăm cursuri pe toată durata saptămânii, mai ales ca sunt şi navetişti care nu pot veni decat
sâmbăta sau duminica. Astfel, am reuşit să păstrăm o cifră de şcolarizare onorabilă în contextul
autofinanţării de 100% la capitolul cheltuieli de personal.
Disciplinele artistice existente în anul 2012 sunt în funcţie de numărul de elevi şi de
cererea publicului: (canto muzică uşoară, muzică populară), pian, orgă, chitară, instrumente de
suflat, actorie, pictură, grafică, iconografie, design vestimentar.
Şcoala funcţionează cu un număr de 2 profesori angajaţi cu contract de munca pe perioadă
determinată si 5 profesori colaboratori.
În luna ianuarie 2012, s-au organizat întruniri atât în şcoli, cât şi în instituţii, pentru a dialoga
despre beneficiile artei în scop terapeutic şi pentru a gasi noi talente din rândul elevilor cât şi în
rândul oamenilor maturi (Şcoala generală „Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala „Mihai Sadoveanu”
Bacău, Şcoala generală „A. Piru” Mărgineni, Liceul „Vasile Alecsandri” Bacău, Liceul „George
Apostu” Bacău).
În ziua de 24 februarie 2012 a avut loc acţiunea “Dragobetele sărută fetele”, în parteneriat
cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău şi Colegiul
“Vasile Alecsandri” Bacău. Elevii clasei de canto muzică uşoară din cadrul Scolii Populare de Arte
si Meserii Bacău au susţinut un recital.
Am facut parte din comisia de evaluare la Salonul Naţional “Primăvara Artei Naive “– editia
XI-a, în data de 3 aprilie 2012, în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău, elevi scolii obţinând premii importante.
În data de 23 aprilie 2012 a avut loc Şezătoarea literar-artistică “CONEXIUNI CULTURALE”
la Căminul cultural Găiceana, unde au participat elevi ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău.
Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal “Iulian Antonescu”, în parteneriat cu Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Bacău a organizat de 1 iunie 2012 spectacolul “VIZIUNI ARTISTICE
ALE COPILĂRIEI”. Microrecitalul a fost însoţit de o expoziţie de pictură a celor mai talentaţi elevi ai
şcolii.
În data de 5 iulie 2012 am colaborat cu Asociaţia Culturală “Floricica” Bacău, în cadrul
Festivalului “Bobocel de la Bacău”, ediţia a X-a, unde au fost premiaţi şi elevi din cadrul Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Bacău.
În data de 11 septembrie 2012, a fost înfiinţată clasa pregătitoare pentru elevii clasei de
pictură. Au avut loc examene pentru celelalte discipline din cadrul şcolii.
Tot în luna septembrie 2012 a avut loc şezătoarea “ZILE EUROPENE ALE
PATRIMONIULUI”, ediţia a XX-a, în parteneriat cu Primaria Balcani şi cu Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău, unde elevii şcolii au susţinut un recital.
În zilele de 19,20,21 septembrie 2012 am publicat în cotidianul “Deşteptarea”, anunţ privind
redeschiderea cursurilor din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, începând cu data de
17 septembrie 2012.
În luna noiembrie 2012, elevii şcolii au participat la diferite concursuri de muzică uşoară şi
instrumentală şi la expoziţii de pictură în ţară, unde au obţinut premii.
În data de 14 decembrie 2012, Consiliul Judeţean Bacău, împreună cu Complexul Muzeal
“Iulian Antonescu”, secţia Artă, în parteneriat cu Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău a
organizat un spectacol de colinde şi expoziţie de pictură “CRACIUN FERICIT”.
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În data de 16 decembrie 2012 a avut loc la Casa de Cultură “Vasile Alecsandri” Bacău,
lansarea unui album de muzică populară al elevei Mihaela Iordache, elevă a Şcolii Populare de
Arte şi Meserii Bacău, profesor Maria Şalaru.
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău este o instituţie cu profil de învăţământ artistic şi
de însuşirea meşteşugurilor tradiţionale, care organizează cursuri de lungă şi scurtă durată pentru
toate categoriile de vârstă.

3. 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 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 2012
activitaţile C.J.C.P.C.T. Bacău s-au desfăşurat pe două mari capitole:
I.
Manifestări cultural artistice tradiţionale: Festivalul Judeţean de Folclor- ediţia a
XIXa, Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale - ediţia a VI-a , Salonul
Naţional al Artei Naive – ediţia a XIX-a, Conexiuni Culturale, “Nedeea de la
Pădurăreni” (Solonţ).
II.
Activităţi conform scopului şi obiectului de activitate ( teme de
cercetare şi realizarea de documente fotografice şi filmate – “Meşteşuguri
tradiţionale din judeţul Bacău”, tema de cercetare în lucru, autori: referenţi –
Feodosia Rotaru şi Amedeo Spătaru. (Finalizată la data de 15 decembrie 2012).
Festivalul judeţean de folclor
Acest festival urmăreşte păstrarea, acurateţea şi frumuseţea costumelor, autenticitatea
textelor poetico- muzicale, ineditul unor dansuri populare, stiluri interpretative de exceptie.
Manifestarea a avut loc la Slănic Moldova ( partener fiind primăria şi consiliul local), au participat
aprox. 600 artişti amatori din 18 localităţi ale judeţului.
Spectacolul de Gală al festivalului, festival care începe de fapt în luna ianuarie urmărind
mai multe etape, s-a desfăşurat pe data de 20 -21- 22 iulie 2012 având un impact deosebit
asupra celor aprox. 1500 turişti români şi străini aflaţi în localitatea Slănic Moldova.
Rezultatele aşteptate ale acestui proiect : menţinerea în activitate a unui număr de aprox.
600 de artişti amatori care să contribuie la păstrarea folclorului bacăuan autentic, selectarea din
rândul acestora a celor mai reprezentativi artişti pentru faza finală a festivalului, promovarea
imaginii zonelor etnofolclorice ale judeţului Bacău, precum şi obiectivele stabilite şi-au atins
scopul.
Târgul meşteşugurilor artistice tradiţionale
Scopul acestei manifestari îl constituie promovarea meşteşugurilor tradiţionale practicate în
judeţul Bacău. Totodată prin organizarea acestei manifestări artistice urmărim reactivarea
meşterilor populari din judeţul Bacău şi atragerea tinerilor din mediul rural care să ducă mai
departe meşteşugul învăţat de la cei vârstnici.
La ediţia din 2012, 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.
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O particularitate a constituit-o faptul că turistul aflat în staţiunea Slănic Moldova ( locul de
desfăşurare al târgului) a avut posibilitatea să participe şi să lucreze direct la roata olarului,
războiul de ţesut să împletească fibre vegetale luând astfel contact direct cu meşteşugul,
îndeletnicirea respectivă.
Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 23-21-22 iulie 2011, în staţiunea Slănic Moldova(
partener primăria şi consiliul local).
Salonul Naţional al Artei Naive
Aflat la cea de a XX-a ediţie Salonul Naţional al Artei Naive s-a bucurat şi în anul 2012, de
o largă participare, beneficiind de prezenţa unui număr de 30 de expozanţi din mai multe colţuri
ale ţării ( Maramureş, Argeş, Vaslui, Bucureşti, Galaţi, Caraş Severin, Arad, Iaşi, Giurgiu, Brăila,
Teleorman, Alba, Bistriţa Năsăud, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Timiş, Hunedoara şi Bacău).
Prin această mainifestare C.J.C.P.C.T. Bacău îşi propune să atragă un număr cât mai mare
de pictori naivi îndeosebi tineri care să continuie tradiţia Şcolii de Artă naivă din Bacău, avându-i
drept exponenţi principali pe Ion Măric, Catinca Popescu, Alexandrina Voicu, Virginia Bîrsan, Maria
Margoş.
Salonul s-a desfăşurat în perioada martie - aprilie 2012 la Muzeul de Artă Contemporană
al Centrului Internaţional de Cultură şi Artă “George Apostu”, partenerul C.J.C.P.C.T.Bacau.
Conexiuni Culturale
Programul intitulat generic CONEXIUNI CULTURALE şi-a propus şi în anul 2012
reabilitarea vieţii cultural artistice din comunele şi satele băcăuane. În acest scop C.J.C.P.C.T. în
parteneriat cu primăriile şi consiliile locale cu şcolile şi parohiile din zonă au organizat o serie de
colocvii, seminarii spectacole artistice, întâlniri ale oamenilor locului cu artişti, pictori, scriitori,
profesori băcăuani.
Aceste întâlniri interactive au menirea de a satisface nevoile culturale comunitare în scopul,
creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. Prin acest program
cultural C.J.C.P.C.T. Bacău sprijină, coordonează afirmarea creatorilor şi interpreţilor tradiţiei şi
creaţiei populare autentice, contribuie la pregătirea formaţiilor artistice de amatori prin atragerea
tinerilor, în vederea participării acestora la manifestările culturale locale şi naţionale, la revitalizarea
şi poromovarea unor domenii populare tradiţionale.
Acest program cultural se desfăşoară la iniţiativa directorului instituţiei, în afara proiectelor
şi programelor culturale minimale şi se desfăşoară în parteneriat cu primăriile, consiliile locale,
şcolile, parohiile din judeţul Bacău.
Proiectele din acest Program desfăşurate în anul 2012 :
IANUARIE - 14 ianuarie “EMINESCU, MIT AL CULTURII NAŢIONALE”
Spectacol de muzică şi poezie la împlinirea a 162 de ani de la naşterea poetului Mihai
Eminescu ( parteneriat cu şcoala, parohia, căminul cultural din comuna Sascut (Pânceşti) şi
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău).ZIUA CULTURII NAŢIONALE.
FEBRUARIE - 4 februarie – “CONEXIUNI CULTURALE” în cadrul Programului intitulat
generic “CONEXIUNI CULTURALE”, în comuna Poduri s-a organizat o şezătoare culturalartistică.
- Ştefan Luchian – poetul florilor
- Intâmpinarea Domnului
- 24 februarie “CONEXIUNI CULTURALE”:
- “DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE” (Ziua îndrăgostiţilor la români).
- Şezătoare cultural artistică în parteneriat cu grupul folcloric “Ciucurelul” al Colegiului
Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău
- Tudor Muşatescu – maestru al scrierilor umoristice.
APRILIE - aprilie “CONEXIUNI CULTURALE “ – SEZĂTOARE LITERAR ARTISTICĂ în
comuna: Găiceana
- 21 aprilie Veronica Micle şi Mihai Eminescu
- 86 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2012

- 23 aprilie Ziua Internaţională a Cărţii
- 23 aprilie “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
MAI
- 20 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)
- “Ziua Eroilor” - Oituz
IUNIE
- 1 IUNIE “ COPILĂRIA MEA” – spectacol dedicat Zilei Copilului – comuna Oituz
AUGUST
- 15 august “MEMORIA OITUZULUI”
- “SÂNTILIA DE LA POIANA SĂRATĂ” ( NEDEE MOCĂNEASCĂ)
- 29 august “ZIUA BRADULUI”- Serbare câmpenească în comuna Livezi.
SEPTEMBRIE
- Conexiuni Culturale – Şezătoare literar- artistică în comuna Balcani
DECEMBRIE
- “ALAIUL DATINILOR ŞI OBICEIURILOR DE IARNA” (coorganizator) - organizator
principal “Ansamblul folcloric “Busuiocul”

4. Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”
Anul 2012 este anul în care instituţia, prin programele şi proiectele sale, a sărbătorit 55 de
ani de la fondarea sa, în 1957, ca primă instituţie muzeală din judeţul Bacau.
S-au continuat proiecte mai vechi, devenite tradiţionale şi au fost derulate proiecte noi
menite să pună în evidenţă caracterul pluralist şi multidiversitatea specifice activităţii de bază a
instituţiei.
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” are în componenţa sa patru secţii: Istorie-arheologie,
Etnografie, Arta şi Logistică, informatizare, educaţie muzeală cu cele patru expoziţii permanente de
arheologie, istorie, artă si etnografie; două case memoriale (Casa „George Bacovia” şi Casa „Nicu
Enea”); un Muzeu orăşenesc la Buhuşi şi o Colecţie de etnografie “Preot Vasile Heisu” în comuna
Răcăciuni.
Principalele direcţii pe care este orientată activitatea instituţiei sunt dezvoltarea şi
îmbogăţirea patrimoniului muzeal, evidenţa patrimoniului şi clasarea bunurilor culturale de valoare
deosebită în categoria tezaur sau fond, activitatea de cercetare şi valorificare a patrimoniului prin
expoziţiile permanente sau temporare, studii şi comunicări ştiinţifice.
Un rol deosebit de important în activitatea muzeului îl au conservarea şi restaurarea
pieselor muzeale.
Cercetare ştiinţifică
Cercetarea patrimoniului muzeal este o activitate permanentă şi continuă a muzeografilor
nostri, necesară pentru cunoaşterea trecutului istoric, cultural si artistic al judeţului Bacău.
Cercetarea patrimoniului a direcţionat completarea patrimoniului prin donaţii de artă plastica
contemporana locala, nationala si internationala şi un program de achiziţii de artă veche
românească orientat prioritar spre evidenţierea creaţiei artiştilor originali.
A. Secţia Arheologie-Istorie
Cercetarea patrimoniului muzeal este baza întregii activităţi a colectivului secţiei
Arheologie-istorie. În anul 2012 aceasta a cuprins următoarele activităţi:
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Au fost continuate cercetările arheologice în localitatea Fulgeriş, com. Pânceşti, jud.
Bacău (responsabil de şantier Istina Elena Lăcrămioara). În acest an a fost trasată
secţiunea S XIII (de dimensiuni 10 x 6 m), care a urmărit continuarea cercetării aşezării
cucuteniene de pe Dealul Fulgeriş. Finanţarea a fost asigurată de Consiliul Judeţean Bacău
(13.235 lei, în care este inclusă şi ridicarea topografică realizată de o echipă de la Iaşi din
cadrul Programului ARHEOMET). În cadrul acestei campanii au fost cercetate resturile
locuinţei cucuteniene L7, printre dărâmăturile acesteia fiind descoperite numeroase
artefacte arheologice importante pentru cercetarea şi studierea culturii Cucuteni, faza A3.
Cel mai spectaculos obiect de acest fel este un recipient confecţionat din corn de cerb,
unicat, până în prezent, pentru aria culturii eneolitice din Moldova.
Documentare în muzee, arhive şi biblioteci naţionale, realizate de toţi muzeografii secţiei.
Cercetare istorico-documentară şi periegheze în judeţ: Boşoteni, Urecheşti, Buhuşi, Ştefan
cel Mare, Bogdana, Faraoani, Valea Mare, Mărgineni, Horgeşti, Soci, Pogleţ, Lilieci,
Palanca, Sarata, Caşin etc.
Colaborare cu Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi - Platforma de formare şi cercetare
interdisciplinară în domeniul arheologiei – ARHEOINVEST, în vederea stabilirii zonei de
trasare a secţiunii S XIII de pe şantierul arheologic Fulgeriş şi amplasarea acesteia pe
harta topografică.

B. Secţia Etnografie
- Documentare permanentă a muzeografilor pentru sustinerea unui ghidaj competent în
cadrul expoziţiei permenente precum şi în expoziţiile temporare.
- Documentare şi studiu pentru realizarea expoziţiilor temporare precum şi pentru
participarea la atelierele pedagogice organizate la sediul instituţiei şi în şcoli şi gradiniţe din
municipiuul şi judeţul Bacău.
- Documentare pe teren în localităţile Parincea, Oituz, Sănduleni şi realizarea expoziţiei
temporare Despre meşteşuguri... cu nostalgie:
- 80 foto-documente privind mesteşugul de fierar, meşter Constantin Popa din com.
Parincea, jud. Bacău (Ciocârlan Andra Iuliana, Rotaru Feodosia, Bucur
Iulian, Băluţă
Viorica)
- 60 foto-documente privind meştesugul tâmplăritului şi al ţesutului în com.Oituz, jud.
Bacău, meşterul lemnar-dogar Aurel Boancă şi meşter ţesătoare Anica Fichioş iar din com.
Sănduleni, jud. Bacău ţesătoarea Ileana Potârniche
(Ciocârlan Andra Iuliana, Rotaru
Feodosia, Bucur Iulian, Băluţă Viorica)
- În urma documentărilor pe teren în localităţile amintite mai sus a fost adăugat segmentul
Viticultura în expoziţia permanentă.
- Documentare în vederea participării la emisiuni ale posturilor locale de televiziune
consacrate sărbătorilor din calendarul popular.
- A fost realizat filmul de prezentare a expoziţiei permanente de etnografie Din Tezaurul
Etnografic şi de Artă Populară al Judeţului Bacău, autori Ciocârlan Andra Iuliana şi
Băluţă Viorica.
- Studii, documentare, cercetare, în vederea susţinerii unor comunicări ştiinţifice prezentate
la sesiuni ştiinţifice organizate de instituţii similare din ţară.
C. Secţia Artă
Activitatea de cercetare din anul 2012 a cuprins următoarele activităţi:
- Documentare în vederea pregătirii şi organizării expoziţiilor temporare.
- Documentare în vederea prezentării expoziţiilor permanente (muzeu şi case
memoriale)
în emisiuni ale televiziunilor locale.
- Documentare în vederea întocmirii şi completării fişelor de evidenţă.
- Colaborări cu critici de artă, instituţii şi specialişti în domeniul artelor plastice : Valentin
Ciucă, Dan Hăulică, Ruxandra Garofeanu, Rodica Cruceru, Muzeul de Artă al României, la
realizarea unor albume, cataloage, pliante de expoziţii.
D. Secţia Logistică, Informatizare, Educaţie Muzeală
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Participarea la campania 2012 de pe şantierul arheologic Pănceşti, com. Fulgeriş, jud.
Bacău (Istina Marius Alexandru).

Administrarea patrimoniului muzeal
2.1. Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal
A. Secţia Arheologie-Istorie
Conservare:
- responsabilii gestiunii Colecţii de patrimoniu ale secţiei: Panaitescu Virgil, Focşa Iuliana,
Ocneanu Gabriela
- Continuarea amenajării depozitului pentru amplasarea pieselor noi intrate în
patrimoniu;
- Inventarierea pieselor intrate în cursul anului în patrimoniul secţiei;
- Observarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat;
- Întreţinerea curăţeniei (zilnic, săptămânal);
- Întocmirea fişelor de conservare;
- Întocmirea documentelor de predare/ primire a pieselor din gestiune în vederea
realizării de expoziţii temporare în instituţie sau în colaborare cu alte instituţii similare, analize,
cercetare, fotografiere, desenare etc.
- responsabilii gestiunii Expoziţii permanente: Focşa Iuliana, Amalanci Mihaela, Păcuraru
Maria, Cocolea Alexandrina
- Observarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat;
- Întreţinerea curăţeniei (zilnic, săptămânal);
- Întocmirea documentelor de predare/ primire a pieselor din gestiune în vederea
realizării de analize, expoziţii temporare, cercetare, fotografiere etc.
- Predare/ primire piese din expoziţie în vederea restaurării şi conservării acestora în
urma efectelor produse din cauza expunerii permanente (tezaure monetare din argint, vase, piese
din metal etc.).
Restaurare:
- A fost continuată prelucrarea materialului arheologic (spălat, marcat, triat etc.) rezultat
din campaniile arheologice 2009, 2010, 2011 şi 2012 de pe şantierul arheologic Fulgeriş, com.
Pânceşti, jud. Bacău (restauratori Voinescu Iulia şi Voinescu Petru).
- Este în curs de prelucrare materialul provenit din donaţia făcută în cursul anului de
Manolachi Neculai din Frumoasa, com. Balcani, jud. Bacău (restauratori Voinescu Petru şi
Voinescu Iulia).
- Au fost efectuate intervenţii de restaurare pe ultimul lot de 53 de piese monetare
(denari romani din argint), descoperiţi la Huruieşti în 2011, inclusiv fotografiere înainte şi după
restaurare a fiecărei monede în parte, precum şi întocmirea fişei de restaurare a fiecărei piese
(restauratori Voinescu Iulia şi Voinescu Petru).
- Restaurarea propriu-zisă şi conservarea unui număr de 359 piese de patrimoniu
inventariate, după cum urmează: 15 obiecte piatră, 110 obiecte metal comun, 204 obiecte din
argint, 26 vase ceramică, 2 piese os, 2 medalii – piese ce sunt etalate în cadrul expoziţiilor
permanente sau au făcut obiectul unor expoziţii temporare (restauratori Voinescu Iulia şi
Voinescu Petru).
- Restaurarea şi conservarea a 313 piese provenite de pe şantierul arheologic Fulgeriş,
în vederea participării acestora în cadrul expoziţiei temporare Fulgeriş – 10 campanii de
cercetări arheologice (restauratori Voinescu Iulia şi Voinescu Petru).
- Operaţii de restaurare pe suport hârtie (restaurator Ciocârlan Andra Iuliana): curăţire
uscată, curăţire umedă, presă şi consolidare a următoarelor piese de patrimoniu:
1. Fotografie “Al. Dumitru”- Nr. inv. 1154;
2. Brevet “Sold. Ioan Cimpoia”- Nr. inv. 390;
3. Brevet ”Loc. Pelin Ioan”- Nr. inv. 1741;
4. Gravură “Patria Recunoscătoare”- Nr. inv. 840;
5. Litografie “Domnii Ţării Românilor” – Nr. inv. 1498;
- 89 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2012

6. Litografie color “Familia Regală a României” - 1910 (completarea lacunelor,
caşerare pe un carton neutru, retuş şi vernisare);
7. Litografie “Planul bisericii armene din Roman”;
8. Lucrarea “Planul pământurilor, locuitorilor de pe moşia Viforeni. District Bacău”(operaţiile de: curăţire uscată, îndepărtarea cartonului violet, curăţirea umedă şi
presa);
9. Litografie “Desăvârşirea unităţii statale 1 decembrie 1918”- (operaţiile de:
curăţire uscată, curăţirea umedă şi presa);
B. Secţia Etnografie
- gestionari de colecţie ai patrimoniului secţiei sunt: Albu Nicoleta, Pavel Liliana şi
Horoiu Otilia. Restaurarea pieselor textile se efectuează de către Simon Marta iar a pieselor de
lemn de către Butunoi Mircea.
Conservare:
- Urmărirea permanantă şi corectarea microclimatului din expoziţii şi din depozitele
secţiei;
- Înregistrarea parametrilor de temperatură şi umiditate din spaţiile expoziţionale şi din
depozite;
- Au fost întocmite 31 fişe de conservare pentru operele nou intrate în patrimoniul
secţiei şi pentru cele supuse restaurării;
- Au fost conservate şi pregătite piesele care urmează a fi incluse în expoziţii temporare;
- S-au reorganizat depozitele de textile, lemn, ceramică-metal şi s-au efectuat operaţiuni
de conservare preventivă;
Restaurare:
- Un număr de 16 piese textile şi 15 piese de lemn au parcurs diverse etape din
procesul de restaurare.
C. Secţia Artă
- - responsabilii gestiunii Expoziţii permanente sunt: Ştineru Cătălina, Zaharia Simona şi
Vasilescu Liliana.
Conservare:
- S-a efectuat dezinfectarea şi dezinsectizarea pieselor de artă decorativă (tapiserie),
coordonator Tiperciuc Silvia în colaborare cu Ştineru Cătălina, Zaharia Simona şi Vasilescu
Liliana;
- S-a efectuat curăţenia generală în depozitele de la etaj şi de la subsol prin
desprăfuirea, aerisirea, curăţirea obiectelor de mobilier pentru depozitare şi a lucrărilor de artă
decorativă, artă veche şi sculptură, coordonator Tiperciuc Silvia şi Ştineru Cătălina;
- Au fost desprăfuite şi curăţate lucrarile de sculptură din curtea Muzelui de Artă Bacău,
coordonator Tiperciuc Silvia, Ştineru Cătălina;
- S-au executat lucrări de desprăfuire şi igienizare la operele aflate în custodia
Consiliului Judeţean Bacău şi a Prefecturii Judeţului Bacău, coordonator Tiperciuc Silvia, Ştineru
Cătălina;
- A fost verificată şi consemnată în fişe starea de conservare a 55 opere din incinta
casei memoriale „Nicu Enea”;
- S-a făcut evaluarea, dimensionarea şi înregistrarea lucrărilor nou intrate în patrimoniul
Muzeului de Artă Bacău: donate (2 lucrări de pictură; 2 lucrări de grafică), premiate (4 lucrări
de pictură), coordonator Tiperciuc Silvia;
- Au fost întocmite Fişele de sănătate a lucrărilor intrate în patrimoniu cât şi a celor
împrumutate;
- Au fost readuse în patrimoniu lucrările de sculptură aflate în custodia Consiliului
Judeţean Bacău, asupra acestora efectuându-se acţiunile necesare de conservare, etichetare şi
punere în depozit;
- S-au verificat şi pregătit un nr. de 44 opere de artă ce au fost expuse cu ocazia unor
evenimente culturale naţionale, restaurator Tiperciuc Silvia, conservator Ştineru Cătălina:
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1. Lucrarea de artă decorativă (nr. inv. 4790) realizată de Ghenadie Popescu pentru a face
parte din expoziţia „Colectiv” la Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României”
Bucureşti.
2. lucrarea de pictură (nr. inv. 1871) realizată de Sorin Dumitrescu pentru a face parte din
expoziţia „Abstract şi simbol” la Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti Mogoşoia.
3. Lucrările (nr. inv. 229, 690) pentru a face parte din expoziţia „Livaditti si epoca sa” de la
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi.
4. 23 lucrări de pictură pentru expozitia „Natură statică şi flori” ce a facut parte din
programul expoziţional Noaptea Muzeelor.
5. 16 lucrări de pictură pentru a face parte din expoziţia „Artistul si puterea. Ipostaze ale
picturii româneşti in perioada 1950-1990” la Centrul Cultural ArtSociety Bucureşti.
6.
2 lucrări de pictură pentru a face parte din expoziţia „Expoziţie dedicată
contribuţiei artelor visuale şi decorative la constituirea identităţii naţionale în perioada
1830-1930” la Muzeul Naţional de Artă al României.
Restaurare:
• muzeograf-restaurator Tiperciuc Silvia
- Întocmirea documentaţiei de restaurare a lucrărilor;
- Realizarea fotografiilor din timpul lucrului;
- Investigaţii cu ajutorul razelor ultraviolete;
- Curăţare strat pictural la lucrarea de pictură “Copie din timpul când era elev la Şcoala
Normala”, autor Nicu Enea, 85x60, u/p - nr. inv 1207;
- Consolidare strat pictural la cea de-a treia piesă de pictură adusă de la Muzeul Mixt
din Tecuci: “Portret de Magistrat”, u/p, dim. 120,5 x 86 cm;
- Efectuarea operaţiunilor de retuş la icoanele cu nr. inv. 1932 şi 1937;
- Finalizarea operaţiunilor de restaurare la lucrările de pictură de la Muzeul Mixt din
Tecuci: Nicolae Grigorescu – “Dorobanţi„ 90x55, u-p; Nicolae Grigorescu – „Car cu boi” 45,5x73,3
u/p şi “Portret de Magistrat” de Dimitrie Hârlescu, u/p, dim. 120,5 x 86 cm;
- Consolidare strat pictural, curăţare strat pictural, vernisare, chituire şi integrare
cromatică la lucrarea “Nud”, autor Nicu Enea, u-p, 50,2 x 110,7 - nr. inv. 1145;
- Consolidare strat pictural, curăţare strat pictural, ţeserea rupturii, vernisare strat
pictural, chituire şi integrare cromatică la lucrarea “Autoportret”, de Nicu Enea, u/p, 112x79,5 – nr.
inv. 1144;
- Refacerea ramelor de la lucrările de pictură cu nr. inv : 229, 236, 690, 678, 683, 1135,
1144, 1145, 1193, 1197, 1258 (curăţire, consolidare, chituire şi retuş) şi izolarea lucrărilor pe
verso cu carton neutru.
D. Secţia Logistică, Informatizare, Educaţie Muzeală
• responsabilii gestiunilor de colecţie ale patrimoniului secţiei sunt Focşa Iuliana
(numismatică) şi Ocneanu Gabriela (bibliotecă)
Conservare:
- S-a continuat amenajarea depozitului de patrimoniu pentru amplasarea pieselor noi;
- Observarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat;
- S-a efectuat inventarierea pieselor intrate în cursul anului în patrimoniul secţiei;
- Au fost întocmite fişele de conservare;
- S-a asigurat predarea/primirea pieselor din gestiune în vederea realizării de expoziţii
temporare, în instituţie sau în colaborare cu alte instituţii similare, analize, cercetare, fotografiere,
desenare etc.
- responsabilii gestiunii Expoziţii permanente sunt: Focşa Iuliana, Amalanci Mihaela – corp
A, etajul I; Păcuraru Maria – corp A, etajul II; Cocolea Alexandrina – corp B, sala „Iulian
Antonescu”, corp B, sala col.(r.) Ioan Dogaru
- Observarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat;
- Întreţinerea curăţeniei (zilnic, săptămânal);
- Asigurarea predării/primirii pieselor din gestiune în vederea realizării de expoziţii
temporare, analize, cercetare, fotografiere etc.
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- Predarea/primirea pieselor din expoziţie în vederea restaurării şi conservării acestora,
în urma efectelor produse din cauza expunerii permanente (tezaure monetare din argint, vase,
piese din metal etc.)
2.2. Evidenţa patrimoniului muzeal
A. Secţia Arheologie-Istorie
- Realizarea de fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei;
- Întocmire de acte de evaluare şi documentare pentru piesele intrate în patrimoniul
secţiei prin cercetare, donaţii şi achiziţii;
- A fost continuat procesul de întocmire a fişelor analitice de evidenţă din expoziţiile
permanente în format DOCPAT, în vederea clasării bunurilor culturale aflate în această locaţie;
- S-a continuat introducerea patrimoniului intrat în cursul anului în evidenţa contabilă a
patrimoniului secţiei, înregistrată în format Microsoft Excel (371 piese introduse în acest an);
- S-au marcat bunurile culturale care au intrat în evidenţele secţiei şi s-au transcris în
registrele de colecţie de către fiecare gestionar.
B. Secţia Etnografie
- Realizarea unui număr de 72 fişe analitice de evidenţă pentru piesele mai vechi şi
pentru cele nou intrate în gestiunea secţiei;
- Înregistrarea în registrele de evidenţă a pieselor nou intrate în gestiunea secţiei;
- Transcrierea registrelor de evidenţă, cuprinzând gestiunea pieselor, ca urmare a
reorganizării depozitelor de metal, ceramică, lemn şi scrierea Registrului unic;
- Realizarea evidenţei computerizate a fişelor de fototecă aflate în gestiunea secţiei.
C. Secţia Artă
- Realizarea de fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei;
- Întocmirea de acte de evaluare şi documentare pentru piesele intrate în patrimoniul
secţiei prin donaţii şi achiziţii;
- Au fost întocmite 100 fişe analitice de evidenţă din expoziţiile permanente în format
DOCPAT, în vederea clasării bunurilor culturale aflate în această locaţie;
- S-au completat 90 fişe analitice de evidenţă ale pieselor nou intrate în gestiunea
secţiei;
- Au fost înregistrate în gestiune lucrările donate (2 lucrări de pictură ; 2 lucrări de
grafică) şi cele premiate la Saloanele Moldovei din 2012 (4 lucrari de pictură), (Tiperciuc Silvia);
- Au fost întocmite contractele de împrumut intermuzeal pentru lucrările participante la
evenimentele expoziţionale naţionale de la Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României
Bucureşti, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti Mogoşoia, Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi, Centrul Cultural ArtSociety Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă al României
(Tiperciuc Silvia, Ştineru Cătălina);
- S-a continuat înregistrarea întregului patrimoniu pe registre noi, adaptate criteriilor
propuse de C.I.M.E.C Bucureşti (Ştineru Cătălina);
- Au fost înregistrate, organizate şi numerotate, în vederea înscrierii în registrul de
contabilitate, cele 530 piese de corespondenţă, articole de ziar, documente inedite aparţinând
pictorului Nicu Enea, găsite în casa memorială ca donaţie
(Mihalcea Petronela);
- Au fost reînnoite contractele de custodie pentru lucrările de pictură, grafică şi sculptură
(133 de piese) cu Muzeul de Etnografie şi Artă “D. Ghika” Comăneşti (Tiperciuc Silvia);
- S-au reînnoit contractele de împrumut pentru lucrările de pictură şi tapiserie ( 12 piese)
cu Prefectura Judeţului Bacău (Tiperciuc Silvia).
D. Secţia Logistică, Informatizare, Educaţie Muzeală
- Prelucrarea de martori fotografici pentru fişele analitice de evidenţă şi a fişelor de
conservare;
- Participarea în comisiile de inventariere, casare, evaluare, achiziţii;
- Participarea la inventarierea Colecţiei “Dogaru”, preluarea, conservarea şi
reorganizarea colecţiei într-un spaţiu expoziţional nou (Iuliana Focşa);
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- Realizarea documentaţiei de evidenţă la mutarea colecţiei de numismatică din spaţiul
de la subsol în corpul B, la parter;
- Înregistrarea unui nr. de 4 documente de patrimoniu, donaţie intrată în gestiunea
Bibliotecă;
- Reorganizarea documentelor de patrimoniu aflate în gestiunea Bibliotecă după criteriul
tipo-dimensionării;
- Centralizarea şi arhivarea articolelor, notelor, recenziilor etc. apărute în presă şi
publicaţiile de specialitate, referitoare la activităţile instituţiei;
- Gestionarea materialelor de promovare a activităţii instituţiei şi arhivarea acestora;
- Recepţionarea, înregistrarea, inventarierea, vânzarea, produselor de artizanat/suvenir
şi a obiectelor promoţionale (Maria Păcuraru);
- Evidenţa şi păstrarea în stare de funcţionare a aparaturii informatice din instituţie.
2.3. Clasarea patrimoniului mobil
A. Secţia Arheologie-Istorie
- S-a depus documentaţia unui număr de 49 de piese din aur şi argint, ce vor face
parte din categoria Tezaur şi vor fi prezentate în cadrul expoziţiei naţionale Aurul şi argintul
antic al României.
B. Secţia Etnografie
- Pregătirea materialelor pentru întocmirea a 19 fişe de clasare a unor obiecte de
natură etnografică, în patrimoniul cultural naţional.
C. Secţia Artă
- Se află în lucru fişe de evidenţă, rapoarte de expertiză, fotografii, a 15 dosare cu
propuneri de clasare în categoria Tezaur.
Dezvoltarea patrimoniului muzeal
Patrimoniul muzeal, în cele două ipostaze ale sale, material si imaterial, are un caracter
deschis şi se dezvoltă în permanenţă. Valorificarea cercetării ştiinţifice prin propuneri de achiziţii de
piese etnografice şi opere de artă este o permanentă provocare în dezvoltarea patrimoniului
muzeal. Donaţiile şi preluarile în custodie contribuie de asemenea la dezvoltarea patrimoniului
muzeal.
A. Secţia Arheologie-Istorie
În evidenţele patrimoniului au intrat un număr de 1769 bunuri culturale, de natură
arheologică şi istorică provenite după cum urmează:
a. din cercetare:
1. 60 piese (şantierul arheologic Fulgeriş şi periegheze)
2. 53 piese din argint din descoperiri întâmplătoare – fiind vorba de un tezaur
monetar roman descoperit la Huruieşti
3. 4 documente istorice
b. În septembrie 2012 secţia de Arheologie-istorie a intrat în posesia unei importante
donaţii, din partea doamnei Eugenia Antonescu, soţia eminentului om de cultură Iulian Antonescu,
o completare a Sălii memoriale dedicate acestuia:
1. 1637 piese, pe diverşi suporţi: ceramică, sticlă, metal, textil, monedă
contemporană, bancnotă, insigne
2. 15 monede romane descoperite întâmplător la Chetriş, jud. Bacău
Aceste piese sunt în lucru, fiind necesară restaurarea lor şi întocmirea actului de evaluare.
B. Secţia Etnografie
Patrimoniul secţiei Etnografie s-a îmbogăţit în anul 2012 cu un număr de 7 piese piese
provenite din:
a. achiziţii:
3. 2 piese de port popular
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4. 1 piesă textilă de interior
5. 1 piesă din categoria „Ocupaţii, obiceiuri” – Armoniu
b. donaţii:
6. 1 piesă textilă de interior
7. 2 piese de port popular
C. Secţia Artă
Patrimoniul secţiei de Artă se îmbogăţeşte anual. În 2012 au intrat un număr de 4 lucrări
provenind din următoarele surse:
a. donaţii, lucrări provenite din organizarea expoziţiilor de autor:
8. 2 lucrări de pictură
9. 2 lucrări de grafică
10. 1 lucrare – colaj, tehnică mixtă
b. lucrări premiate la „Saloanele Moldovei”ediţia a XXII -a
11. 4 lucrări de pictură
D. Secţia Logistică, Informatizare, Educaţie Muzeală
Prin menţinerea relaţiilor de colaborare şi al schimburilor interinstituţionale, Complexul
Muzeal a reuşit să dezvolte un fond consistent de carte de interes larg, colecţii de publicaţii locale
şi naţionale, carte tehnică, ştiinţifică şi de artă, oferind bune oportunităţi de informare şi studiu.
- Înregistrarea unui nr. de 336 volume din care: din schimb interbibliotecar şi donaţii
interne şi internaţionale - 279 buc. şi prin achiziţii 57 buc. publicaţii.
Valorificarea patrimoniului muzeal
Specialiştii din cadrul muzeului au asigurat, pe parcursul anului, ghidajul de specialitate în
expoziţiile permanente şi temporare ale instituţiei (conform graficelor). De asemenea, tot în sensul
contribuţiilor la valorificarea patrimoniului muzeal se înscriu şi participările muzeografilor, cu
importante comunicări ştiinţifice, la manifestări de profil organizate în diferite localităţi din ţară. O
parte din aceste comunicări au fost publicate în diverse periodice de specialitate şi în revista de
arheologie şi istorie CARPICA, tipărită de instituţia noastră.
A fost diversificată, pentru început într-o mică măsură, oferta de suveniruri personalizate.
S-a îmbunătăţit şi completat baza tehnică necesară ansamblului de activităţi ale instituţiei şi
promovării acestora.
Au fost efectuate vizite şi schimburi de experienţă la instituţiile muzeale cu cele mai noi
realizări în domeniul achiziţiilor tehnice, reorganizării funcţionale şi de expunere a patrimoniului.
S-au realizat schimburi bibliotecare cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate.
A fost încheiat un mare număr de parteneriate cu instituţii de învăţământ şcolar şi
universitar, cu institute academice şi de cercetare ştiinţifică.
a. Participări ale specialiştilor instituţiei la sesiuni ştiinţifice, simpozioane locale şi
naţionale în cursul anului 2012:
- Istina Elena-Lăcrămioara
- Participant la a XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte, organizată în acest an la Târgu
Mureş, în perioada 23-26 mai 2012, a prezentat comunicarea Cercetările arheologice în situl
cucutenian de la Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău. Campania 2011.
- Participant la Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan” de la Bacău, desfăşurată în perioada
4-6 octombrie 2012, cu lucrarea Fulgeriş – 10 campanii de cercetări arheologice.
- Participant la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice de la Suceava, desfăşurată în
perioada 23-25 noiembrie 2012, cu lucrarea Un recipient din corn de cerb, descoperit în
campania 2012 în staţiunea cucuteniană de la Fulgeriş.
- Comunicarea publică cu titlul: Tezaurul de la Boşoteni, com. Bereşti-Tazlău, jud. Bacău,
prezentată în cadrul Simpozionului Naţional de Numismatică, 2012, Bacău.
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- dr. Boldur Dimitrie-Ovidiu
- Participant la Sesiunea de comunicări dedicată împlinirii a 200 de ani de la încheierea
Tratatului din 1812, organizată de Colegiul „Henri Coandă” Bacău, pe data de 24 mai.
- Participant la sesiunea Zilele antropologiei româneşti, în perioada 12-16 septembrie,
comunicarea cu tema Diferenţe, influenţe, interferenţe şi/ sau preluării etnoculturale.
- Participant la Sesiunea de comunicări ştiinţifice Arhive, istorie şi politică în România
secolelor XIX-XX, în perioada 21-22 septembrie, la Arhivele Naţionale din Bucureşti.
- Comunicarea publică cu titlul: O presupusă piesă medalistică străină din colecţia
preotului Vasile Heisu, prezentată în cadrul Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan”, organizat
sub egida Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, 4-6 octombrie 2012;
- Comunicarea publică cu titlul: „Biroul Raionului de Securitate Zeletin” într-un fond de
arhivă băcăuan, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, ed. a XVIII-a, organizată
sub egida Arhivelor Naţionale Bacău şi a Asociaţiei Generale a Arhiviştilor din România – filiala
Bacău, 9-10 noiembrie 2012.
- dr. Coşa Anton
- Participant la Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul
Transilvaniei. Istorie-Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe -Covasna, 21-23 septembrie 2012,
comunicarea prezentată: Ancore identitare româneşti: Mioriţa în cultura populară a romanocatolicilor din Moldova.
- Bucur Iulian
- Comunicarea publică cu titlul: Portul tradiţional pe Valea Siretului. Imagini de arhivă,
Simpozion Muzeul din Roman;
- Feodosia Rotaru
- Comunicarea publică cu titlul: Ceramica populară din judeţul Bacău, Muzeul din
Zabala, jud. Covasna;
- dr. Istina Marius-Alexandru
- Comunicarea publică cu titlul: Consideraţii asupra semnificaţiei istorice a anului 1862 în
istoria naţională, în cadrul Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan”, organizat sub egida
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, 4-6 octombrie 2012;
- Comunicarea Independenţa României în context internaţional susţinută în cadrul
manifestării 9Mai - semnificaţiile unei zile istorice.
- Baitanu Ioana
- Comunicarea publică cu titlul:Suntem înconjuraţi de miracole.Ştim să le folosim?
susţinută în cadrul Simpozionului Arta de a trăi sănătos la români, organizat la Vaslui în data de
08.06.2012 şi la Bacău în data de 08.11.2012, în colaborare cu Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare"
Vaslui;
- Participant la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Acta Moldaviae Meridionalis”,
organizator Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui, comunicarea publică cu titlul: Cele patru
case ale lui Bacovia şi Din munca şi activitatea unui muzeograf – susţinerea lucrării şi
lansarea volumului cu acelaşi titlu.
- Popa Mariana
- Participant la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Acta Moldaviae Meridionalis”,
organizator Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui, comunicarea publică cu titlul: I.L. Caragiale
în caricatura lumii”, 16 – 17 noiembrie 2012.
- Amalanci Mihaela
- Comunicarea Cromatica în poezia bacoviană, susţinută în cadrul Simpozionului Amintiri
despre Bacovia, Bacău;
b. Studii, articole, note, recenzii, varia
- Istina Elena-Lăcrămioara .
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- Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău, Punct Dealul Fulgeriş/ La 3 cireşi, în Cronica
cercetărilor arheolgogice din România. Campania 2011, Târgu Mureş, 2012, nr. 117
- Coşa Anton .
- Sub tipar:
- Somuşca. Organizare eclesiastică ce va apărea în Buletin Istoric, nr. 13 (revista
Departamentului de cercetare ştiinţifică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi), Iaşi, Editura „Presa
Bună”, 2012;
- Documente inedite privind comunitatea catolică din Somuşca ce va apărea în Acta
Bacoviensia, nr. 7, (revista Arhivelor Naţionale Bacău) Bacău, 2012.
- Un apărător al naţiunii române: dr. Ioan Lăcătuşu, în volumul: Ioan Lăcătuşu la 65 de
ani, ediţie îngrijită de Vasile Stancu, vol. I, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2012, p. 6769;
- Ancore identitare româneşti: Mioriţa în cultura populară a romano-catolicilor din
Moldova, în volumul: Ioan Lăcătuşu la 65 de ani, ediţie îngrijită de Vasile Stancu, vol. II, Sfântu
Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2012, p. 557-560.
- Boldur Dimitrie-Ovidiu
- In Honorem unui slujitor al muzei Clio. Profesorul Dr. Ioan Mitrea la 75 de ani, în
revista de istorie Zargidava, XI, Bacău, 2012, p. 7-38;
- Miridele pentru vii – jertfe ale trupului şi ale sufletului, în Istorie şi tradiţie în spaţiul
românesc: culegere de studii (coord. Sultana Avram), vol. IX, Sibiu, 2012, p. 92-97.
- Ctitoriile religioase ale familiei Buhuş în fondurile arhivistice româneşti, în revista de
cultură Ateneu (editată sub egida Consiliului Judeţean Bacău), anul 49 (serie nouă), nr. 1 (509),
Bacău, ianuarie 2012, p. 22;
- Mitul „Zilei de 8 Martie” în documente de arhivă, în revista de cultură Ateneu (editată
sub egida Consiliului Judeţean Bacău), anul 49 (serie nouă), nr. 3 (511), Bacău, martie 2012, p.
17;
- O expoziţie inedită de medalistică, în revista de cultură Ateneu (editată sub egida
Consiliului Judeţean Bacău), anul 49 (serie nouă), nr. 4 (512), Bacău, aprilie 2012, p. 21;
- O viaţă dedicată muzei Clio, în revista de cultura Vitraliu - Periodic al Centrului de
Cultura „George Apostu” Bacău, an XX, nr. 1-2 (38), aprilie 2012, p. 50;
- „Biroul Raionului de Securitate Zeletin” într-un fond de arhivă băcăuan, în Acta
Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, VII, Oneşti, 2012, p. 371-374;
- Moş Nicolae – prietenul tuturor copiilor, în revista de cultură Ateneu (editată sub egida
Consiliului Judeţean Bacău), anul 49 (serie nouă), nr. 11-12 (519), Bacău, noiembrie-decembrie
2012, p. 15;
- Ştefania-Otilia Chiţac, Dumitru Harabulă, Dimitrie-Ovidiu Boldur, Curtea boierească a
familiei Franc – o fortificaţie artificială a sfârşitului de secol XIX; CARPICA/2012
- O presupusă piesă medalistică străină din colecţia preotului Vasile Heisu; CARPICA/2012
- Medalii străine din colecţia Vasile Heisu, CARPICA/2012
- Murariu Carmen
- Saloanele Moldovei, încă un pas spre viitor, în revista de cultură Ateneu, iulie-august
2012, pag.2;
- Like“ pentru Carmen Voisei, în revista de cultură Ateneu, iulie-august 2012, pag.9;
- Viziuni artistice ale copilăriei, în revista de cultură Ateneu, iunie 2012, pag 2;
- Năstasă Forţu – Călător prin sine însuşi, în revista de cultură Ateneu, mai 2012, pag.2;
- Dialoguri plastice, în revista de cultură Ateneu, mai 2012, pag.22;
- Femeia – artist plastic- expoziţie de artă plastică; Revista Plumb, luna aprilie 2012;
- Constantin Tănăsache – expoziţie personală, martie 2012;
- Galeria naivilor, Revista artei naive din România, 3 articole în 2012;
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- Bucur Iulian
- Home: Luminiţa Radu, Bianca Rotaru, Alina Lupascu, Teodora Nicodim, în revista de
cultură Ateneu, ianuarie 2012;
- Aurel Stanciu şi sfinţii cu ochii scosi, în revista de cultură Ateneu, mai 2012;
- Salonul de Primăvară al Artei Naive, în revista de cultura Vitraliu - Periodic al Centrului
de Cultura „George Apostu” Bacău nr. 39, noiembrie 2012;
- Imre Baasz, spărgătorul de gratii, în revista de cultura Vitraliu - Periodic al Centrului de
Cultura „George Apostu” Bacău nr. 39, noiembrie 2012.
Promovarea şi dezvoltarea culturii, artei şi civilizaţiei româneşti
1. Saloane, simpozioane, festivaluri, colocvii, lansări de carte, târguri
2. Expoziţii personale şi de grup
3. Spectacole muzicale, dramatice, coregrafice
Prin promovarea dialogului cultural interdisciplinar, punerea în valoare a diversităţii şi
cunoaşterea reciprocă a istoriei, civilizaţiei şi culturii, prin promovarea creativităţii, instituţia noastră
a realizat un spaţiu de comunicare şi de dialog activ, de cunoaştere şi cooperare între artişti,
operatori culturali, organizaţii.
Au fost iniţiate şi desfăşurate proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei
permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind:
- elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale
precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
- păstrarea şi cultivarea specificului zonal;
- stimularea creativităţii şi talentului;
- revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor specifice zonei cât şi susţinerea
celor care le practică;
- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi ale artelor
contemporane;
- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice, Complexul
Muzeal „Iulian Antonescu” colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale,
persoane juridice de drept public şi/sau privat, precum şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un
fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.). Activitatea cultural – artistică este
susţinută prin colaborări cu artişti profesionişti, cu organizaţii, fundaţii, instituţii culturale, unităţi de
învăţământ.
Prin apropierea publicului larg faţă de fenomenul artistic şi creatori, prin contactul şi
fuziunea mai multor domenii artistice, programele şi proiectele Complexului Muzeal sunt o
platformă permanentă de stimulare creativă, beneficiind şi de o promovare intensă în mass-media
prin parteneriatele încheiate cu trusturile de presă şi televiziune.
A. Secţia Arheologie-Istorie
1. Expoziţii temporare
- martie-aprilie 2012 - Expoziţia Restaurarea ştiinţă şi artă, colaborare între secţiile
instituţiei, (responsabili restauratorii din cadrul complexului).
- 10 mai -12 iunie 2012 - Expoziţia Din reprezentările medalistice ale regatului
României, organizată în colaborare cu Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala
Bacău, (responsabil Boldur Dimitrie-Ovidiu).
- 15 iunie – 15 iulie 2012 - Expoziţia de medalistică Domnitori români reflectaţi în poezia
emininesciană, vernisată în cadrul Sesiunii Naţionale de Numismatică, (responsabil Istina ElenaLăcrămioara).
- 4 octombrie – 11 noiembrie 2012 - Expoziţia Fulgeriş – 10 campanii de cercetări
arheologice, vernisată în cadrul Sesiunii Naţionale „Vasile Pârvan”, (responsabil Istina ElenaLăcrămioara).
- 97 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2012

- 19 noiembrie 2012 - Participarea la expozitia dedicata fumatului, organizata de Complexul
Muzeal Bucovina Suceava, cu piese descoperite pe teritoriul judeţului Bacău, perioada medievală 22 de pipe din lut şi tipar, (responsabil Istina Elena-Lăcrămioara).
2. Simpozioane, manifestări culturale
- 24 ianuarie 2012 - Simpozionul Unirea Principatelor Române, în colaborare cu
Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Bacău, Serviciul Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale,
Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa.
- 10 februarie 2012 - Lansarea volumului instituţiei Carpica, vol. XXXVIII, 2010.
- 14 martie 2012 - Simpozionul Probleme de patologie ridicate de bunurile de
patrimoniu de natură anorganică, aflate în colecţiile muzeale, ediţia a IV-a, Bacău, organizat în
colaborare cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, Spitalul de Urgenţă
Bacău, Direcţia de Sănătate Publică Bacău şi Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui.
- 27 martie 2012 - Conferinţa Unirea Basarabiei cu România în context internaţional
susţinută de prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Bacău.
- 9 mai 2012 - 9 Mai. Semnificaţiile unei zile istorice, manifestare organizata în
colaborare cu Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu”, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor –
Filiala Bacău.
- 18 mai 2012 - Activităţi desfăşurate cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Muzeelor.
- 19 mai 2012 - Noaptea Muzeelor, manifestare complexă organizată la nivelul tuturor
secţiilor, prin vernisaje de expoziţii, proiecţii de filme documentare, manifestări artistice, realizate în
colaborare cu Liceul de Artă „George Apostu” Bacău şi Teatrul Municipal Bacovia Bacău
(vizionarea, la sediul central, a piesei de teatru Avarul, de Moliere).
- 21 mai 2012 - Seminarul Cele bune în desagă adunate şi lansarea volumului de
prezentare turistică Cele mai frumoase sate din România, organizat de Consiliul Judeţean
Bacău şi cu participarea Ansamblului folcloric „Busuiocul” din Bacău.
- 08 iunie 2012 - Simpozionul Arta de a trăi sănătos la români organizat la Vaslui în
colaborare cu Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui.
- 22 septembrie 2012 - Ziua europeană a patrimoniului, cu expoziţia foto-documentară
Despre meşteşuguri... cu nostalgie.
- 4 – 6 octombrie 2012 - Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, participanţi invitaţi din
instituţii de profil din ţară.
- 4 octombrie 2012 - Lansare de carte: În descendenţa lui Pârvan, autor prof. Ioan Mitrea,
în cadrul Sesiunii Naţionale „Vasile Pârvan” (prezentare realizată de prof.dr. Livia Sibişteanu).
- 8 noiembrie 2012 - Simpozionul Arta de a trăi sănătos la români sesiunea de la Bacău,
organizat în colaborare cu Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui şi Spitalul Judeţean de
Urgenţă Bacău.
3. Alte manifestări culturale specifice
Muzeul de Istorie – Buhuşi
- 24 ianuarie 2012 - Ora de Istorie: Unirea Principatelor Române, cu participarea elevilor şi
profesorilor de la Colegiul Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi (coordonator Bufnilă Sorina);
- 5 aprilie 2012 – Expoziţia de pictură religioasă Icoana din sufletul copilului, cu participarea
elevilor de la Şcoala „Mihai Eminescu” Buhuşi, Şcoala „Mihail Andrei” Buhuşi, Şcoala „Ştefan cel
Mare” Buhuşi (coordonator Bufnilă Sorina).
B. Secţia Etnografie
1. Expoziţii temporare
- aprilie 2012 - expoziţie de Icoane pe lemn şi sticlă, autori prof. Adriana Gălbează şi
prof.Cristina Cârjă. În deschiderea manifestării, preotul Constantin Leonte a vorbit despre
importanţa artei iconografice în tradiţia creştină ortodoxă.(coordonator Ludmila Enescu)
- mai 2012 - Expozitia de icoane a elevilor de la Colegiul National de Artă „G Apostu”.
(coordonator şi critic de artă, Bucur Iulian)
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aprilie 2012 - Expoziţia – concurs Ouă încondeiate, ediţia a XIX-a. Ouă încondeiate,
icoane pe sticlă, obiecte de ornament realizate de copii, elevi de la gradiniţe şi şcoli din
Bacău: Şcoala „Mihai Drăgan”, Şcoala „Mihail Sadoveanu”, Şcoala „Alexandru cel Bun”,
Şcoala „Al. I. Cuza”, Şcoala „Miron Costin”, precum şi grădiniţele Măgura, nr. 24, nr. 27, nr.
28 şi „Lizuca”. (coordonator Ludmila Enescu)
- mai 2012 - Expoziţia de machete şi schiţe de arhitectură a elevilor din clasa a XII-a de la
Colegiul Naţional de Artă „George Apostu”. Vernisajul a fost inclus în programul Zilei
Internaţionale a Muzeelor.
- iunie 2012 - Expoziţia de pictură Kidsart – elevi ai prof. Livia Creţu. (coordonator şi critic de
artă, Bucur Iulian)
- iunie – septembrie 2012 - Expoziţia de pictură – autor Lucica Filimon. (coordonator Bucur
Iulian)
- august 2012 - Expoziţia de pictură Lacrimile Maicii Domnului – autor Paula Ciobanu
Măriuţ (coordonator Bucur Iulian);
- septembrie 2012 - Expoziţia de fotografie documentară Despre meşteşuguri... cu
nostalgie, o expoziţie despre atelierul a cinci meşteri, care lucrează pământul, fierul,
lemnul şi firul textil. Acţiunea a fost dedicată sărbătorii Zilei Europene a Patrimoniului,
celebrată în data de 22 septembrie şi a corespuns temei propuse de Consiliul Europei
pentru ediţia 2012 a aniversării: “Meşteşuguri tradiţionale – contribuţia acestora la
conservarea patrimoniului cultural”. România participă la acest program cultural european
din 1992. (coordonator Bucur Iulian)
- 28 septembrie 2012 – Expoziţia de pictură din colecţia Tescani -Trei generaţii de artişti:
Sabina Negulescu Florian, Ileana Nicodim, Vlad Nicodim. Expoziţie organizată în
colaborare cu Secţia „Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu - George Enescu” a Muzeului
Naţional "George Enescu". (coordonator Bucur Iulian);
- decembrie 2012 - Munteanu 70, expoziţia retrospectivă a arhitectului ieşean Nicolae
Munteanu, organizată în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Bacău –
Neamţ şi Uniunea Arhitecţilor din România, filiala Bacău – Neamţ.
Expoziţiile, la organizarea cărora au participat salariaţii de la secţia de etnografie, au fost
organizate în holurile expoziţionale din sediului central al Complexului Muzeal.
-

C. Secţia Artă
1. Expoziţii temporare
Galeria “Alfa”
-

ianuarie 2012 - 1971, expoziţie omagială organizată în colaborare cu UAP Bacău,
(coordonator Puşcuţă Dionis)
februarie 2012 - Atelier 35 , expoziţie de grup organizată în colaborare cu UAP din
Bucureşti, Timişoara, Galaţi, Neamţ, Iaşi, Bacău. (coordonator Baran Mihnea)
martie 2012 - Femeia –artist plastic, expoziţie de grup organizată în colaborare cu UAP
Bacău. (coordonator Murariu Carmen)
aprilie 2012 - Apocalipsa, expoziţie personală de pictură - autor Năstasă Forţu.
(coordonatori Puşcuţă Dionis şi Murariu Carmen)
mai 2012 - Căruţa cu naivi, expozitie de pictură naivă. (coordonator Murariu Carmen);
septembrie 2012 - Retrospectiva Ana Iliuţ, lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă.
(coordonator Gavrilă Marcela)
octombrie 2012 - Retrospectiva Nicu Enea, lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă.
(coordonator Puşcuţă Dionis)
decembrie 2012 - Catrintze, expoziţie personală de artă plastică – autor Gheorghe Frantz.
(coordonator Murariu Carmen)

Muzeul de Artă
-

martie 2012 - Expoziţia personală de pictură Constantin Tănăsache. (coordonator Murariu
Carmen);
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-

-

mai 2012 - Flori şi naturi statice, lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă. (coordonatori
Tiperciuc Silvia şi Ştineru Cătălina)
mai 2012 - Expozitia foto-video Noaptea Muzeelor . (coordonator Puşcuţă Dionis)
iunie 2012 - Viziuni artistice ale copilăriei, expoziţie organizată în colaborare cu Şcoala
Populară de Artă Bacau. (coordonator Murariu Carmen)
septembrie 2012 - Expoziţie de tapiserie, expoziţie de grup (coordonatori Tiperciuc Silvia
şi Ştineru Cătălina);
octombrie 2012 - Expoziţia personală de pictură Ilie Boca prilejuită de lansarea volumului
Carte cu Ilie Boca, autor Carmen Mihalache. (coordonator Puşcuţă Dionis)
noiembrie 2012 - Artişti plastici din Bucovina, manifestare omagială dedicată zilei
Bucovinei şi împlinirii a 94 de ani de la Unirea Bucovinei cu România. A fost lansat primului
număr al revistei Bucovina. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Societatea pentru
Cultură şi Literatură Română în Bucovina – organizaţia Bacău. (coordonator Puşcuţă
Dionis)
decembrie 2012 - Crăciun Fericit!, manifestare organizată în colaborare cu Şcoala
Populară de Artă şi Meserii Bacău. (coordonator Murariu Carmen)

Sediul central al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”
-

martie 2012 - Restaurarea, ştiinţă şi artă, expoziţie dedicată muncii specialiştilor în
domeniul restaurării. În expoziţie au fost prezentate obiecte de patrimoniu restaurate în
ultima perioadă, precum şi imagini cu piesele înainte de restaurare, în timpul intervenţiei
asupra obiectelor şi după încheierea muncii restauratorului. (coordonator Tiperciuc Silvia)

2. Manifestări culturale internaţionale
- iulie 2012 - Expoziţia – concurs Saloanele Moldovei ediţia a XXII –a, Bacău – Chişinău.
În cadrul expoziţiei-concurs de artă plastică contemporană Saloanele Moldovei, ediţia a
XXII-a, 339 artişti au prezentat 450 titluri de lucrări. În urma selecţiei şi a jurizării, lucrările au fost
expuse în cinci săli: Galerile „Alfa”, Galeria „Ion Frunzetti”, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie,
Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu” Bacău.
Epoziţia Saloanele Moldovei a fost vernisată la Chişinău în sala Centrului Expoziţional
„Constantin Brâncuşi”, pe data de 31 august 2012.
Premianţii la Saloanele Moldovei 2012, Bacău – Chişinău:
- Mihai Ţăruş, Chişinău - Premiul Ministerului Culturii din Republica Moldova
- Diana Brăescu, Bucureşti - Premiul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei Chişinău
- Cristian Pentelescu, Bucureşti, Premiul Primăriei Municipiului Chişinău
- Elena Lupaşcu - Premiul „Mihail Grecu” acordat de UAP din Republica Moldova
- Cantor Vladimir, Chişinău - Premiul Centrului Internaţional de Cultură si Artă „George
Apostu” Bacău
- Vladimir Palamarciuc, Chişinău - Premiul Consiliului Judeţean Bacău
- Ghenadie Jalbă, Chişinău - Premiul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău
- Dumitru Bolboceanu, Chişinău - Premiul UAP din România
- Mihnea Baran, Bacău - Premiul Primăriei Municipiului Bacău
- Ioan Lăzureanu, Bacău - Premiul Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
Chişinău
Organizatori: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”
Bacău, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici din România,
Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu" Bacău, Muzeul Naţional de Artă al
Moldovei, Consiliul Judeţean Bacău, Primăria Municipiului Chişinău, Colegiul de Arte Plastice
Alexandru Plămădeală, Chişinău.
- coordonatori Puşcuţă Dionis, Gavrilă Marcela si Jalbă Ghenadie.
3. Alte manifestari culturale specifice
- 27 septembrie 2012 – participarea la expoziţia de pictură din colecţia Tescani -Trei
generaţii de artişti, organizată la parterul Bibliotecii Naţionale a României din Bucureşti. Au
participat 26 de muzee şi 26 de colecţii din România au colaborat cu noi, 58 de ateliere de artişti
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din Bucureşti şi din ţară şi trei colecţii din Franţa. Trei curatori de notorietate au garantat calitatea
deosebită a expoziţiei: Ruxandra Garofeanu, critic de artă, Dan Hăulică, preşedintele de onoare al
Asociaţiei Criticilor de Artă, şi Paul Gherasim, pictor de elită şi mentor al multor generaţii de
plasticieni. (coordonatori Puşcuţă Dionis şi Murariu Carmen).
b. Simpozioane, colocvii
Casa memorială „George Bacovia” (coordonator Bernevic Tincuţa)
- 24 februarie 2012 - Dragobetele şi poezia de dragoste, recital susţinut de poeţii
băcăuani;
- 15 martie 2012 - Ziua Francofoniei, À travers la Poésie Roumaine, recital de poezie
susţinut de elevii Colegiului Naţional Ferdinand;
- 31 martie 2012 - Cenaclul Colegiului Naţional Ferdinand, atelier literar - întâlnire cu
scriitorii băcăuani;
- 10 aprilie 2012 - Ziua Internaţională a Muzeelor, Workshop: Limbajul trupului - Cum
vorbim în public, susţinut de Ovidiu Bufnilă, participanţi studenţi de la Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău;
- 19 mai 2012 - Grădina cu scriitori (Noaptea Muzeelor), recital de muzică şi poezie;
- 22 mai 2012 - Simpozionul Amintiri despre Bacovia – 55 de ani de la moartea poetului;
- 24 mai - Pe urmele scriitorului G. Bacovia, spectacol de muzică şi poezie susţinut de
elevi de la Şcoala „George Bacovia, Şcoala Miron Costin”, Colegiul Naţional Ferdinand;
- 2 iunie 2012 - Cenaclul Crisalide, întâlnire cu scriitori băcăuani, în colaborare cu Colegiul „
Vasile Alecsandri”, Colegiul Naţional de Artă „George Apostu”, Colegiul „G. Vrănceanu”;
- 3 – 5 iulie 2012 - Atelier de teatru, Şcoala de vară, în colaborare cu Şcoala „Alexandru
Ioan Cuza”;
- 4 iulie 2012 - Cenaclu de haiku, atelier;
- iulie 2012 - Lansare de carte - Mirela Bălan - poezie, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor
din România;
- 2 august 2012 - Poezia japoneză, cenaclu de haiku;
- 16 august 2012 - Lansare de carte: Scriitori băcăuani de Cornel Galben;
- 20 septembrie 2012 - Şezătoare literară, invitaţii revistei Ateneu, lectură publică;
- 21 septembrie 2012 - Festivalul literar - Toamna Bacoviană;
- 29 septembrie 2012 - Festivalul de Poezie – Avangarda XXII-a, întâlnire cu scriitori din
ţară;
- 3 noiembrie 2012 - Bacovia - Poetul toamnelor însingurate, Colegiul Economic „M.
Kogălniceanu” Focşani, recital, dezbatere;
- 19 noiembrie 2012 - Cenaclul „Octavian Voicu”, atelier literar;
- 1 decembrie 2012 - Recital de colinde , Şcoala Petreşti – Pânceşti;
- 10 decembrie 2012 - Cenaclul „Octavian Voicu”, atelier de poezie.
Casa memorială „Nicu Enea” (coordonator Mihalcea Petronela)
- decembrie 2012 - „Nicolae Labiş”, întâlnire cu studenţi ai Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău - Facultatea de Litere, clasa prof. Dănilă Ioan.
D. Secţia Logistică, Informatizare, Educaţie Muzeală
1. Expoziţii temporare
- 20 iulie – 20 septembrie 2012 - Expoziţia Triunghiul de foc (Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz),
organizată în colaborare cu Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău,
vernisată la Bacău pe data de 20.07.2012, cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la
evenimente, (responsabil Istina Marius Alexandru).
- 27 noiembrie 2012 - Expoziţia Eroul necunoscut, simbol al eroismului naţional si
expoziţia de fotografie Doar cerul e mai sus, autor militar paraşutist Constantin Dumitru
Broşu, organizate în colaborare cu Muzeul Naţional Militar – Filiala Bacău, (responsabil
Istina Marius Alexandru).
Activităţi editoriale
- Tehnoredactarea şi editarea revistei CARPICA, vol.LXI/2012 (Istina Marius Alexandru).
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Publicaţie de arheologie şi istorie, fondată de Iulian Antonescu în 1968, CARPICA este
anuarul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”.
Acest număr include articole pe teme de arheologie, istorie naţională şi universală,
muzeografie şi numismatică. În volum sunt de asemenea inserate recenzii şi note bibliografice.
Autorii materialelor sunt istorici, muzeografi si cadre didactice din judeţele Bacau, Iasi, Roman,
Piatra Neamţ, Medias, s.a
- Realizarea materialelor publicitare pentru activităţile instituţiei: afişe, programe, pliante,
comunicate de presă etc. (Istina Marius Alexandru si Baran Mihnea ).
Educaţie şi pedagogie muzeală
a. Proiecte educaţionale
Casa memorială „Nicu Enea” (coordonator Mihalcea Petronela)
- Proiectul educaţional Prietenii pictorului Nicu Enea, în colaborare cu elevi şi profesori
de la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău.
- 25 ianuarie 2012 - Expoziţie de grafică Mit şi legendă, elev Ovidiu Rusu, clasa prof. Ion
Lăzureanu;
- 24 februarie 2012 - Expoziţie de pictură Culorile fanteziei, elevi din clasa a VI-a prof.
Ioan Burlacu;
- 20 martie 2012 - Expoziţie de fotografie Instantanee, elevii claselor a IX-a şi a XII, prof.
Bianca Rotaru;
- 4 aprilie 2012 - Expoziţie de icoane Icoana prin ochi de copil, au expus elevele Mara
Popa, clasa a V-a şi Anca Movilă, clasa a VIII-a, prof. Ion Lăzureanu;
- 10 mai 2012 - Expoziţie de pictură Peisaj, clasele prof. Ion Lăzureanu şi Prof. Ioan
Burlacu;
- 22mai 2012 - Expoziţie de pictură şi grafică Volume, elevii clasei a VIII-a prof. Ion
Lăzureanu şi Prof. Ioan Burlacu;
- 8 iunie 2012 - Expoziţie de grafică Ex-Libris Nicu Enea. Au participat 60 de elevi din
clasele V – VIII, îndrumaţi de profesorii Ion Lăzureanu, Ioan Burlacu, Ionela Lăzureanu, Luminiţa
Radu, Bianca Rotaru;
- 6 iulie 2012 - Expoziţie personală de pictură Sighişoara – poveste medievală a elevei
Maria Vlad, clasa prof. Ion Lăzureanu.
b. Ateliere Pedagogice
La Secţia de Etnografie au fost realizate, în colaborare cu şcoli şi grădiniţe din municipiul
şi judeţul Bacău, mai multe proiecte educaţionale. Acestea s-au desfăşurat la sediul instituţiei sau
la sediul unităţilor şcolare, după cum urmează:
- 2 – 6 aprilie 2012 - Arta prelucrării lemnului, coordonatori Enescu Ludmila şi Horoiu
Otilia. Colaborare cu: Şcoala „Miron Costin”, Şcoala „Mihai Drăgan”, Şcoala „Mihail Sadoveanu”,
Şcoala „Ion Creangă”, Şcoala „Emil Brăiescu” Măgura, Şcoala A.I. Cuza”, Şcoala „Nicolae Iorga”,
Şcoala „Alexandru cel Bun”, Şcoala „Maria Montessori”.
- 21 mai – 11 iunie 2012 - Micul artizan. Tradiţiile populare româneşti, văzute prin ochii
copiilor cu cerinţe educative speciale (CES), coordonator Băluţă Viorica. Colaborare cu: Şcoala
„Maria Montessori”, Şcoala de Arte şi Meserii „Petru Rareş”, Şcoala „ Domniţa Maria”.
- 28 – 31 mai 2012 - Pictură pe sare, coordonatori Enescu Ludmila şi Horoiu Otilia.
Colaborare cu Şcoala „Mihai Drăgan”.
- 14 februarie – 7 martie 2012 - Legendele Mărţişorului, coordonatori Enescu Ludmila şi
Horoiu Otilia. Colaborare cu: Şcoala „Miron Costin”, Şcoala „Mihai Drăgan”, Şcoala „Ion Luca”,
Şcoala „Spiru Haret”, Şcoala „Emil Brăiescu” Măgura
- 5 – 14 decembrie 2012 - Măştile tradiţionale de Crăciun, coordonatori Enescu Ludmila
şi Horoiu Otilia. Colaborare cu: Şcoala „Miron Costin”, Şcoala „Mihai Drăgan”, Şcoala „Emil
Brăiescu” Măgura, Grădiniţa nr. 24, Grădiniţa „Lizuca”.
- 5 – 19 decembrie 2012 – Datini de iarnă. coordonator Băluţă Viorica. Cu participarea
copiilor cu cerinţe educative speciale (CES). Colaborare cu: Şcoala „Maria Montessori”, Şcoala „
Domniţa Maria”.
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Situatia vizitatorilor 01.01.2012 - 31.12.2012
GRUP

INDIVIDUAL

GRATUIT

STRAINI

TOTAL

529

81

306

-

916

SECTIA ARTA
Muzeul de arta
Casa "Nicu Enea"

160

55

259

-

474

Casa " George Bacovia"

1300

160

1329

5

2794

Galeriile "Alfa"

367

95

641

-

1103

2356

391

2535

5

5287

8657

292

1670

35

10654

8789

292

1670

35

10786

4942

270

2881

28

8121

202

42

150

5144

312

3031

28

8515

15118

827

5799

65

21809

SECTIA ETNOGRAFIE
Complexul Muzeal ''I. Antonescu'' Etnografie
Vasile Heisu -Racaciuni

132

132

SECTIA ARHEOLOGIE -ISTORIE
Complexul Muzeal ''I. Antonescu'' Istorie
Buhusi

TOTAL GENERAL

394

Popularizare media
Directorul instituţiei, şefii de secţii şi muzeografii au participat la mai multe emisiuni
realizate de postul local TV Bacău, în vederea popularizării activităţii culturale a instituţiei.
Pe tot parcursul anului s-au transmis către mass-media comunicate de presă, spre
informarea publicului, pentru toate activităţile şi manifestările culturale, ştiinţifice, artistice şi de
educaţie muzeală organizate de Complexul Muzeal.
Au fost oferite relaţii mass-media şi prin pliante, cataloage de prezentare, flyere de
prezentare privind activitatea instituţiei. Actualizarea celor două site-uri, a Muzeului de Artă şi a
Complexului Muzeal este la zi. A fost creat şi postat un mare număr de link-uri şi tag-uri online.
S-au utilizat de asemenea, poşta electronică şi reţeaua de socializare Facebook pentru
popularizarea evenimentelor derulate.
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5. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”
I. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul
instituţional existent
1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea;
Proiectele (altele decât cele proprii), propuse şi finalizate în anul 2012, au fost realizate în
colaborare cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi din Bacău şi
din ţară:
- Universitatea Bacău – parteneriat direct cu departamentul de Biologie a Facultăţii de
Litere;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic, instituţii partenere intermediare
în concretizarea proiectelor cultural - educaţionale desfăşurate în unităţi şcolare ale judeţului
Bacău, proiecte enumerate în tabelul următor;
- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău
- Direcţia Silvică Bacău
- Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău
- Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi
- Muzeul Judeţean Botoşani
- Muzeul Olteniei Craiova
- Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
- Asociatia Zibbo Help – Satu Mare
Nr.
crt.
1.

Participare în calitate de
partener
Simpozionul: „Probleme de
etiopatie ridicate de bunurile
de patrimoniu de natură
anorganică, aflate în colecţiile
muzeale”

Iniţiator / Colaboratori

Locaţia

Data

Complexul Muzeal „Ion
Antonescu”

Complexul Muzeal
„Ion Antonescu”
Bacău

14.03.2012

Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii
„I. Borcea” Bacău

19.04.2012

Inspectoratul Şcolar
Bacău,
Secţia de Biologie a
Facultăţii de Ştiinţe,
Universitatea Bacău
Asociatia Zibbo Help –
Satu Mare.

2.

Festivitatea de deschidere a
Simpozionului de biologie faza naţională

3.

Săptămâna „Şcoala Altfel”

4.

„Târgul de pescuit şi
vânătoare”

Centrul de Afaceri Bacău

5.

„Centenar Gheorghe Hassan”
– primul rector al Univ. Bacău

Universitatea „V.
Alecsandri” Bacău

Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii
„I. Borcea” Bacău
Centrul de Afaceri
Bacău
Universitatea
„V. Alecsandri”
Bacău

02 – 06.
04.2012
12-14.
10.2012
19.12.2012

S-au desfăşurat 23 proiecte educaţionale în baza a câte unui protocol de colaborare cu
unităţile şcolare, ce cuprind acţiuni de cunoaştere şi conştientizare a valorilor mediului înconjurător,
a importanţei protejării mediului, acţiuni dedicate evenimentelor din calendarul ecologic: „Ziua
Mondială a Zonelor Umede”, „Luna pădurii”, „Ziua Pământului”, „Ziua Mediului”, cât şi lecţii
educative şi de fixare a cunoştinţelor de biologie, de evaluare şi recapitulare, prin prezentare de
filme documentare, şi concursuri cu proiecte de mediu, în scopul educării elevilor în spiritul
conturării deprinderilor de conservare şi protejare a naturii, conform tabelului de mai jos.
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Nr.
crt.
1.

2.

Instituţia iniţiatoare
Colegiul „Henri Coandă”, Inspectoratul Şcolar
Judeţean, Direcţia Silvică, Şcoala Generală
„Octavian Voicu”, Şcoala Generală „Nicolae
Iorga”, Şcoala „Alexandru Şafran”, Şcoala
Generală „Domniţa Maria”
Grădiniţa cu program prelungit nr. 27 şi
Grădiniţa cu program prelungit nr. 28

Denumirea proiectului

Perioada de
desfăşurare

„Proiectarea şi organizarea de activităţi
educaţionale şi în folosul comunităţii”

1 an
2011 - 2012

„Învățăm de la planetariu, de la ...peşti şi
păsări şi de la ... păduri”

1 an
2011 - 2012
februarie –
decembrie 2012
15 martie –
30 august 2012

3.

Colegiul Economic „Ion Ghica” – Bacău

4.

Colegiul „Henri Coandă” Bacău

5.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi
Biblioteca Judeţeană „C. Sturza” Bacău

„Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale
elevilor din învăţământul liceal la disciplina
biologie”

19-22 martie 2012

6.

Direcţia Silvică Bacău

„Sărbătoarea sădirii arborelui – ediţia 2012”

15 martie –
15 aprilie 2012

„Prietenii mei, copacii”

15 martie –
15 aprilie 2012

„Poveşti nemuritoare ale naturii”

15 martie –
22 iunie 2012

7.

8.

Direcţia Silvică Bacău, Şcoala Generală
„Octavian Voicu”, Şcoala Generală „Nicolae
Iorga”, Şcoala Generală „Alexandru Şafran”,
Şcoala Generală „Domniţa Maria”
Inspectoratul şcolar general, Inspectoratul
Educativ ISJ Bacău, Şcoala „Alexandru Piru”
Mărgineni, Şcoala Horgeşti, Direcţia Silvică,
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Biblioteca
Comunală Mărgineni, Pictor de artă naivă Ioan
Măric

9.

Asociaţia Zibo Help – Satu Mare www.zibo.ro

10.

Şcoala nr.1 Oituz , jud. Bacău
Grădiniţa cu program prelungit nr. 27 şi
Grădiniţa cu program prelungit nr. 28
Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae
Vasilescu Karpen”Bacău

11.
12.
13.

Asociaţia Repere Filiala Bacău

14.

Şcoala „Ion Creangă” Bacău
CCD”Grigore Tăbăcaru”Bacău, Școala Cleja,
Școala Valea - Mică

15.

„Eco – Şcoala”
„Comorile şi iluziile din farfurie”

„Săptămâna familiei, săptămâna fără TV” –
ediţia a III-a - „Şcoala Altfel”
„Şcoala Altfel”

02-06 aprilie 2012

„Şcoala Altfel”

02-06 aprilie 2012

„Comorile şi iluziile din farfurie” în cadrul
programului „Școala Altfel”
„Ziua Europeană a Parcurilor” din cadrul
proiectului Bacăul Verde
„Creaţii Ciudate ale Micilor Ecologişti”
„Natura, prietena tuturor”

16.

Şcoala „Ion Creangă” Bacău

17.

Grădiniţa cu program prelungit „Raza de Soare”
Bacău

18.

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău

19.

Şcoala Gimnazială „Georgeta Mircea Cancicov”
Bacău

„Mediul în care vreau să trăiesc”

20.

Centru Şcolar de Educaţie Inclusivă Nr.1 Bacău

„Pământul – Planetă Vie”

21.
22.
23.

S.C. Mirtis SRL – Grădiniţa „Sweet Dreams”
Bacău
Grădiniţa nr. 26 Bacău (Structură a Şcolii
Gimnaziale Al. I. Cuza”)
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bacău, Centru Rezidenţial
„Henri Coandă” Bacău

„Din lumea celor care nu cuvântă”
„Micii ecologişti”
„Civilizaţia lemnului. Arborii, altfel”

02-06 aprilie 2012

02-06 aprilie 2012
24 mai 2012
mai – iunie 2012
mai – iunie 2012
1 an
2011 - 2012
2011 - 2013
aprilie –
decembrie 2012
noiembrie 2012 –
iunie 2014
1 noiembrie 2012 –
1 iunie 2013
1 noiembrie 2012 –
22 iunie 2013

Calendarul ecologic mondial – realizarea
de activităţi extraşcolare cu scop educativ

2012 - 2013

„Eco - Şcoala”

1 an
2012 - 2013

Calendarul ecologic mondial – realizarea
de activităţi extraşcolare cu scop educativ

2012 – 2014

2. Participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant etc.)
la programe/proiecte europene/internaţionale;
- 105 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2012

Nr.
crt.

Titlul proiectului

Iniţiator / Colaborator

Locaţia

Data

1.

Diamond – Dialoguing
museums in a new cultural
democracy – Dialog între
muzee, într-o nouă
democraţie culturală

ECCOM Italia – manager proiect,
parteneri: Muzeul Civic de Zoologie
din Roma, Italia, Muzeul de
Ştiinţele Naturii din Valencia,
Spania, Muzeul de Istorie Naturală
Bucureşti, Melting Pro Italia

Proiect pilot - Bacău

1.11.2012 30.10.2014

2.

„Ziua Internaţională a
Muzeelor” – Muzeele într-o
lume în schimbare

Consiliului Internaţional al Muzeelor
(ICOM)

3.

„Noaptea Europeană a
Muzeelor”

Ministerul Culturii, Franţa

4.

Sesiunea ştiinţifică
internaţională „Muzeul şi
cercetarea ştiinţifică”

Muzeul Olteniei Craiova

Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” Bacău
Muzeul de Ştiinţele
Naturii „I. Borcea”
Bacău şi Observatorul
Astronomic „Victor
Anestin”
Muzeul Olteniei
Craiova

18.05.2012
19-20.
05.2012

13-15.
09.2012

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” anual, începând din anul 2007, a fost
implicat (în calitate de organizator local) în manifestarea internaţională „Noaptea Muzeelor” –
proiect iniţiat de Ministerul Culturii din Franţa.
În cadrul acestei manifestări, muzee europene deschid uşile publicului interesat să le
viziteze în noaptea dinaintea zilei muzeelor. Astfel, în anul 2012, prin subunităţile Muzeul de
Ştiinţele Naturii şi Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, am fost participanţi la aceste
manifestări.
Specialişti ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” au participat la
simpozioane, conferinţe şi sesiuni ştiinţifice cum sunt cele organizate de instituţii similare.
3. Acţiuni publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei
1. Afişaj urban permanent
Nr.
crt.

Modalitatea de publicitate

Exemplificare

1.

Bannere fixe şi tridimensionale
- expoziţii permanente
- expoziţii eveniment; - evenimente

Expoziţie temporară
„5 simţuri – Un univers”

2.

Afişe ale secţiilor pentru expoziţii de bază,
temporare, itinerante, alte evenimente.

Expoziţii permanente
- „Păduri din România”
- „Noaptea europeană a muzeelor”

3.

Prezentări multimedia
- aplicaţii multimedia pentru touchscreen

ATINGE ŞI DESCOPERĂ – istoricul
Muzeului de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea”

2. Internet – prezentări importante (cuprinzătoare)
Nr.
crt.
1.
2.

Modalitatea de publicitate

Exemple
http://www.adslexpress.ro/muzstnat/index.htm

3.
4.

Site-ul oficial al muzeului
Site-ul oficial al Consiliului Judeţean
Bacău
museum.com
Site DinBacău.ro

5.
6.

Turist
ElinaaGroup Travel and business

7.

Judeţul Bacău

http://www.csjbacau.ro
www.museum.com
www.dinBacău.ro
www.turism.agendaBacău.ro
http://elinaagroup.eu/travel_business/
index.php?route=product/category&path=56
http://www.judetulBacău.ro
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3. Apariţii în publicaţii centrale
- 45 articole presă scrisă şi on line
- 25 transmisiuni televizate
- 7 transmisiuni radio
4. Materiale publicitare - Pliante, vederi şi seria de cărţi poştale “Mari biologi români”
Activitatea de marketing cultural a cuprins de asemeni, realizarea mapei de prezentare a
instituţiei, publicarea de vederi, continuarea seriei de cărţi poştale “Mari biologi” precum şi pliante
publicitare (s-au pus în vânzare un număr de 14 pliante diferite, 4 flyere şi două cărţi poştale);
Nr.
crt.

Titlul
materialului
publicitar

Tipul
pliantului

Limba de
publicare

„Flori din
adâncurile
Terrei”

Pliant de
prezentare

Română

3.

Strategii de
supravieţuire în
lumea insectelor

Pliant de
prezentare

română/
engleză

4.

Mari Biologi –
Ion Borcea - 130
ani de la naştere

Carte
poştală

română

5.

Complexul
Muzeal de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”
Bacău

Pliant de
prezentare
generală

română/
engleză

1.

Exemplificare

2.

- 107 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2012

6.

7.

Flyer – Muzeul
de Şt. Nat,
Vivariul,
Observatorul
Astronomic,

Sistemul Solar

Pliant de
prezentare

română

Pliant de
prezentare

română

8.

Luna

Pliant de
prezentare

română

9.

Minipliante
muzeu

Pliant de
prezentare

română

Aspecte din
expoziţia
10. temporară
Vederi
“Pădurea aurul
verde al planetei”

română/
engleză

11. Insecte

Vederi

română/
engleză

12. Harta cerului

Pliant de
prezentare

română
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5. Bilete personalizate – în anul 2009 s-au conceput şi tipărit bilete de intrare personalizate, care
au fost puse în vânzare şi în anul 2012.
Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării activităţii de PR/de strategii media
Acţiuni administrative:
- Instituirea şedinţelor operative cu şefii de secţii şi birou, pentru optimizarea organizării
activităţilor;
Documentare în vederea promovării acţiunilor culturale ale muzeului:
- Diseminarea informaţiilor prin intermediul comunicatelor de presă, cu imagini şi explicaţii;
Vernisări de expoziţii - 14 proiecte cultural expoziţionale distribuite pe categorii astfel:
- 2 vernisări expoziţii permanente
„Păduri din România” şi „Flori din adâncurile Terrei”
- 4 vernisări expoziţii temporare
„Armonie şi diversitate în lumea porumbeilor”
„Aloe vera - planta minune”
„Cinci simţuri - un univers”
„Epopeea speciei umane”
- 4 vernisări expoziţii itinerante
„Cuiburi şi ouă”
„Rase de porumbei şi păsări”
„Expo Reptile Vii”
„Rase de porumbei şi păsări de ornament”
- 4 proiecte de itinerare a expoziţiilor ce au fost vernisate în anii anteriori
„Strategii de supravieţuire în lumea insectelor”
„Comorile şi iluziile din farfurie”
„Poluarea încotro?”
„Universul invizibil”
Apariţii în presa de specialitate
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău a fost prezent prin peste 45
articolele şi reportaje, atât în presa de specialitate revista Nopţi şi Zile, Revista Ateneu cât şi în
presa locală şi centrală.
6. Profilul beneficiarului actual
Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate
Realizarea acestor proiecte, cultural – expoziţionale şi educaţionale, precum şi strategia de
marketing cultural pusă în practică prin acţiuni de popularizare a expoziţiilor şi manifestărilor
organizate de instituţie, în anul 2012, s-au concretizat în faptul că, un număr de 20680 vizitatori
(tabelul următor – până la momentul realizării prezentului raport) au trecut pragul celor 4 subunităţi
ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii.
Numărul de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”,
pe secţii, pentru anul 2012, comparativ cu vizitatorii din anul 2011
Nr.
crt.
1.
2.

Număr vizitatori
cu plată
fără plată
TOTAL

grup
2011

2012

individual
2011
2012

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
13845
15448
2602
2919
3074
10
16764
18522
2612

2158
0
2158

Total
2011

2012

16477
2929
19376

17606
3074
20680
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1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

4218
1570

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

5084
150

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

4362
1199

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

Muzeul de Ştiinţele Naturii
4792
671
1690
0

447
0

4889
1570
6459

5239
1690
6929

851
0

5851
160
6011

9441
520
9961

Observatorul Astronomic
2041
1068
864
0

860
0

5430
1199
6629

2901
864
3765

Casa Memorială „Ion Borcea” Racova
181
25
96
0
0
0

0
0

277
0
277

25
0
25

Vivariul
8590
520

767
10

25000
20000

277

15000

6629

10000
5000
0

Casa Memorială ʺIon Borceaʺ

25

Observatorul Astronomic

3765

Vivariul
Muzeul de Ştiințele Naturii

9961
6011
6459

6929

2011

2012

estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari;
2011 – Grupuri ţintă: Publicul larg: 24%; Preşcolari: 9%; Învăţământ primar, gimnazial şi
liceal: 63%; Specialişti: 5%; Local: 93%; Naţional: 5%; Internaţional: 2%
Local

Publicul larg
Preşcolari
Învăţământul primar, gimnazial, liceal
Specialişti

5%

Naţional

Internaţional

5% 2%

24%

9%
63%

93%

2012 – Grupuri ţintă: Publicul larg: 23%; Preşcolari: 10%; Învăţământ primar, gimnazial şi
liceal: 65%; Specialişti: 3%; Local: 93%; Naţional: 6%; Internaţional: 1%.
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Publicul larg
Preşcolari
Învăţământul primar, gimnazial, liceal
Specialişti

3%

Local

Naţional

Internaţional

6% 1%

23%

10%
63%

93%

7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari
- măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată;
2012: total vizitatori 20680 dintre care 17606 cu plată şi 3074 fără plată;
Analiză: În anul 2012, principalii beneficiari ai vizitelor gratuite au aparţinut publicului
adult, în proporţie de 70%: participanţi la evenimentele culturale organizate de muzeu, la zilele de
vizitare gratuită (15-16 mai, 18 mai, 1 iunie, 25 noiembrie, 1 decembrie), oficialităţi, parteneri media
şi doar 30% au constituit copii până la vârsta de 7 ani, copii aflaţi în grija instituţiilor de asistenţă
socială, deţinuţi şi persoane cu handicap.
Beneficiarii vizitelor contra cost sunt cei menţionaţi la punctul anterior,
constituindu-se de
fapt în grupurile ţintă.
Vizitatorii sunt grupaţi, pentru anul 2012, pe secţii astfel:
grup
Nr.
crt.

Număr
vizitatori

Nr.
vizitatori
2012

individual
%

Nr. vizitatori
2012

Total
Nr. vizitatori
2012

%

10,43
0
-

17606
3074
20680

85,13
14,86
100

6,45
0

5239
1690
6929

75,61
24,39
33,51

8,54
0

9441
520
9961

94,78
5,22
48,16

22,85
0

2901
864
3765

77,05
22,95
18,21

25
0
25

100
0
0,12

%

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

15448
3074
18522

74,71
14,86
-

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

4792
1690

69,16
24,39

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

8590
520

86,24
5,22

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

2041
864

54,21
22,94

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

25
0

2158
0
2158

Muzeul de Ştiinţele Naturii

447
0
Vivariul

851
0

Observatorul Astronomic

860
0

Casa Memorială „Ion Borcea” Racova

100
0

0
0

0
0
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Muzeul de Ştiințele Naturii
Vivariu
Observatorul Astronomic
Casa Memorială ʺIon Borceaʺ

Cu plată

Fără plată

1%

18%

33%

48%

15%

85%

Beneficiarul-ţintă al programelor
Judeţul Bacău, din punct de vedere al mediului social, economic, al infrastructurii
transporturilor, dar şi al mediului cultural şi educativ, relevă existenţa atât a unor elemente
favorizante, cât şi a unor puncte slabe pentru dezvoltarea interesului faţă de oferta culturală de tip
muzeal.
Poziţia geopolitică nu ne favorizează, judeţul nostru fiind situat în apropierea graniţei estice
a Uniunii Europene.
Bacăul dispune de un patrimoniu natural valoros, care merită să fie făcut cunoscut atât
publicului larg local, cât şi eventualilor turişti.
Infrastructura de circulaţie şi transport este diversificată, dar uzată moral. Starea precară a
reţelelor de transport influenţează şi accesul turistic în regiune.
Strategii pe termen scurt
Valorificarea la maxim a potenţialului de vizitare a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
“Ion Borcea” Bacău, prin intermediul mass media locală (site, media, publicaţii de specialitate),
naţională (site, media, publicaţii de specialitate) şi internaţională (publicaţii de specialitate);
Atragerea publicului local prin evenimente de anvergură.
Continuarea acţiunii de clasare a bunurilor de patrimoniu.
Strategii pe termen lung;
- Deschiderea expoziţiei de biologie modernă a muzeului de ştiinţele naturii, expoziţie care
va fi pe măsura clădirii construite de Consiliul Judeţean Bacău în acest scop, dar şi pe măsura
colectivului a cărui pregătire profesională poate susţine realizarea unei asemenea expoziţii.
- Intensificarea campaniei de branding;
- Creşterea numărului de acţiuni, mese rotunde, simpozioane, publicaţii de specialitate;
- Creşterea numărului de proiecte şi acţiuni de pedagogie muzeală;
- Clasarea revistei de specialitate „Studii şi Comunicări” în categoria B;
- Activităţi de schimburi de carte de specialitate prin constituirea unei reţele de schimb.
- Activităţi de schimburi de piese prin constituirea unei colecţii de schimb. Lucru mai greu
de realizat, deoarece procedurile legale sunt neclare în această direcţie.
8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei
Situaţia generală a spaţiului aflat în administrarea directorului Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” Bacău, pe secţii este următoarea:
Muzeul de Ştiinţele Naturii
În anul 2012, muzeul de ştiinţele Naturii a organizat în spaţiul expoziţional recuperat din
spaţiul ocupat temporar de Biblioteca Judeţeană, o suprafaţă de 380 m2-spaţiu expoziţia
permanentă „Păduri din România”.
Spaţii expoziţionale: 1 sală (210,8 m2), ocupată de expoziţii temporare.
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Sera: 3 niveluri care au 865,9 m2, arhitectură în spirală, găzduieşte expoziţii temporare: de
plante ornamentale, expoziţia „Aloe vera – planta minune” şi fotoexpoziţii.
Punct de informare şi vânzare: 24,9 m2.
Grup sanitar: 19 încăperi (90,4 m2).
Birouri: 22 ( 408,6 m2).
Loc pentru fumat: 1 sală ( 5,8 m2).
Cameră carantină: 2 săli ( 24,5 m2).
Bibliotecă: 2 săli ( 35,8 m2).
Depozite colecţii: 8 săli ( 306,4 m2).
Magazii, ateliere: 7 săli ( 112,6 m2)
Centrală termică: 1 sală ( 51,5 m2).
Camera alarmă şi instalaţii semnalizare incendii: 1 sală (17,5 m2).
Grădină: (2749 m2).
Terase circulabile: (263,8 m2).
Terasă intrare: (420 m2).
Total: 5587,5 m2.
Vivariu
Spaţii expoziţionale: 6 săli (497,6 m2), ocupate de expoziţii permanente şi temporare.
Punct de informare şi vânzare: 4,5 m2.
Grup sanitar: 18 m2.
Birouri: 4 (68,15 m2).
Camere colecţii vii: 4 săli (101,40 m2)
Total: 689.65 m2.
Observatorul Astronomic “Victor Anestin”
Spaţii expoziţionale: 3 nivele (300 m2), ocupată de expoziţii temporare.
Punct de informare şi vânzare: 35 m2.
Grup sanitar: 8 m2.
Birouri: 3 (60,6 m2).
Depozite, ateliere: 2 ( 77,9 m2).
Centrală termică: 1 sală (15m2).
Total: 496,5 m2.
Casa Memorială “Ion Borcea” Racova, judeţul Bacău
Spaţii expoziţionale: 5 săli (60,42 m2), ocupată de expoziţii permanente.
Grup sanitar: 2 m2.
Total: 62,42 m2.
9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii,
reabilitări, după caz
Sunt necesare reparaţii şi la nivelul faţadei corpului A, precum şi la scara de intrare în
corpul B. Fondurile insuficiente ne-au permis reparaţii pe o suprafaţă redusă, reparaţiile urmând a
fi continuate şi în anul 2013.
De asemenea sunt necesare reparaţii capitale pentru clădirile în care se află subunităţile
Vivariu şi Observatorul Astronomic.
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II) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei
1. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei
Nr.
crt.

Denumirea activităţii

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I. Expoziţii
Ecosistemul de deşert - seră uscată – expoziţie permanentă – documentare
ştiinţifică
Peşteri din România – mirifica lume a carstului – expoziţie itinerantă
Armonie şi diversitate în lumea porumbeilor - expoziţie temporară
„Poluarea încotro? - expoziţie itinerantă
Aloe-planta minune - expoziţie temporară
Cinci simţuri - un univers - expoziţie temporară
Universul invizibil - expoziţie itinerantă
Aplicaţii tematice educativ - interactive pentru touchscreen

9.

Strategii de supravieţuire în lumea insectelor - expoziţie itinerantă

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

„Trofee de vânătoare” – expoziţie temporară
„Sunet şi culoare în lumea păsărilor”
„Flori din adâncurile Terrei” - expoziţie permanentă
„Cuiburi şi ouă” - expoziţie itinerantă
„Păduri din România” – expoziţie permanentă
„Epopeea speciei umane” - expoziţie itinerantă
„Rase de porumbei şi păsări de ornament” - expoziţie temporară
„Expo Reptile Vii” – expoziţie itinerantă
„Comorile şi iluziile din farfurie” - expoziţie itinerantă

1.

II. Manifestări complexe
Simpozion „Biologia şi dezvoltarea durabilă” ediţia a X-a

1.

2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

Noaptea Europeană a Muzeelor 2012
Ziua Muzeelor – activităţi interactive cu publicul
III. Proiecte Educaţionale CALENDARUL VERDE
Ziua zonelor umede
Ziua mondială a apei
Ziua Pământului
Luna păsărilor
Luna Pădurii
Ziua internaţională a mediului
Ziua Mondială a habitatului
Ziua internaţională a alimentaţiei
Ziua mondială a animalelor
IV. Tipărituri
Studii şi comunicări XXIV
Harta cerului - pliant

Data
ianuarie decembrie
ianuarie - aprilie
22 februarie
aprilie
4 mai
18 mai
19 mai
ianuarie decembrie
ianuarie - iulie
Tulcea
12 octombrie
23 octombrie
25 octombrie
30 octombrie
8 noiembrie
8 noiembrie
29 noiembrie
17 decembrie
noiembrie
8 - 9 noiembrie
19 mai
18 mai
februarie
martie
aprilie
aprilie
aprilie
iunie
octombrie
octombrie
octombrie
decembrie
iunie
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2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate:
judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.)
Proiecte cultural - educaţionale ocazionate de evenimente din calendarul ecologic,
desfăşurate în anul 2012
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Manifestarea complexă:
„Luna plantării arborilor”:
„Prietenii mei copacii” –
desen, literatură, Power Point

Locul desfăşurării

Data

Colegiul Henri Coandă Bacău

02.04.2012

„Pădurea o comoară vie”

Şcoala cu cls I-VIII nr. 10

Zone forestiere protejate din
judeţul Bacău
„Pădurea tezaur viu”
Zone forestiere protejate din
judeţul Bacău
„Pădurea tezaur viu”
„Ciupercile din pădurile
noastre”

Colegiul M.V. Karpen
Bacău
-plantareColegiul M.V. Karpen
Bacău
-prezentareŞcoala cu cls I-VIII „C.
Platon”
Şcoala cu cls I-VIII
„Georgeta Mircea
Cancicov”
Şcoala cu cls I-VIII Nr. 11
Teren Fântânele
-teren-

„Fructele pădurii”
Evoluţia ecosistemelor
forestiere în România, în
ultimii 20 de ani
„Ecosistemele forestiere – arii
protejate din judeţul Bacău”
„Pădurea tezaur viu”

Colegiul „V. Alecsandri”
Bacău

05.04.2012
04.04.2012

Echipa /
Responsabil
dr. Zaharia L.
Tofan F.
Tudor A.
Pavel O.
dr. Zaharia L.
Tudor A.

06.04.2012

dr. Zaharia L.
Tudor A.

04.04.2012

dr. Pavel O.
Tudor A.

05.04.2012

Tofan F.
dr. Zaharia L.

02-06.2012

dr. Zaharia L.

06.04.2012

dr. Zaharia L.
Tudor A.

9.

„Comorile şi iluziile din
farfurie”

Colegiul N.V. Karpen
Bacău

10.04.2012

10.

„Păduri din România”

Liceul industrial „Letea”
Bacău

09.04.2012

11.

Sesiunea de comunicări şi
referate „Descoperă tainele
lumii”

Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii „I. Borcea”
Bacău

09.04.2012

Tudor A.
dr. Zaharia L.
Tofan F.
Tudor A.
dr. Zaharia L.
Tofan F.
Tudor A.
dr. Zaharia L.
Tofan F.

3. Proiecte realizate ca partener/coproducător
În anul 2012 proiectele cultural expoziţionale au predominat în anul de raportare, dar au
fost avute în vedere şi proiectele cultural-ştiinţifice, proiectele de specialitate cu privire la
patrimoniu şi îmbogăţirea acestuia, organizarea şi ordonarea acestuia.
Îmbogăţirea patrimoniului cultural naţional mobil a presupus desfăşurarea de activităţi
cultural-ştiinţifice (deplasări în teren, colectare de material biologic, documentare ştiinţifică, etc.),
care au fost organizate şi s-au desfăşurat conform proiectelor cultural-ştiinţifice competent
întocmite şi aprobate de Consiliul Judeţean Bacău.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Activităţi de teren

Data

Ecosisteme din zona comuna Dofteana, jud. Bacău
Ecosisteme din zona comuna Căiuţi, jud. Bacău
Ecosisteme din zona comuna Mănăstirea Caşin, jud. Bacău
Ecosisteme din zona Slănic Moldova, jud. Bacău
Ecosisteme din zona Poiana Sărată, jud. Bacău
Ecosisteme din zona Poiana Sărată, jud. Bacău

09.07.2012
12.07.2012
18.07.2012
23-25.07.2012
13.08.2012
22.08-24.052012
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7.
8.
9.
10.

Traian, jud. Bacău
Ecosisteme din zona Căiuţi, Pralea, jud. Bacău
Ecosisteme din zona Luncani, jud. Bacău
Ecosisteme din zona Valea Budului, jud. Bacău

05.09.2012
12.09.2012
18.09.2012
18.09.2012

În cadrul organizării şi evidenţa colecţiilor, în anul 2012, a fost continuată verificarea,
organizarea şi aranjarea colecţiilor. În cadrul proiectului ce vizează patrimoniului mobil al instituţiei,
s-a constatat o mărire a acestuia astfel:
Nr.
crt

Numele şi
prenumele

1.

dr. Pavel O.

2.

dr. Paraschiv D.

3.

dr. Arinton M.

4.

dr. Ghiurcă D.

5.

Material
preparat

Material
determinat

Material introdus in
colecţie

730 fungi
290 plante

437 fungi
230 plante

80 ex. A.E.
nr. 29/29.11.2012

6 cranii
micromamifere
47 ingluvii

2 micromamifere

15 ex. A.E.
nr. 35/14.12.2012

706 adulţi
31 larve
10 fungi
20 plante

159 adulţi
256 larve

Păsălău E.

50 plante

138 insecte

6.
7.
8.
9.

Goagă O.
Proca M.
Păsălău E.
Andrei G.

295 insecte

10

Hongu M.

11

Doroftei L.

Total

Material
colectat
625 fungi
170 plante
68 insecte
10 plante
88 insecte

425 insecte
50 plante
25 insecte
3 fungi
50 plante
35 insecte
638 fungi
350 plante
1642 insecte

969 insecte
1120 insecte
140 insecte
23 insecte

în lucru
în lucru
în lucru
în lucru

260 ex. A.E.
nr. 33/12.12.2012
20 ex. A.E.
nr. 31/ 10.12.2012
200 ex. A.E.
nr. 32/12.12.2012
în lucru
în lucru
în lucru
în lucru

50 insecte

în lucru

în lucru

în lucru

în lucru

730 fungi
290 plante
6 cranii
micromamifere
47 ingluvii
2302 insecte

437 fungi
230 plante
2 micromamifere
256 larve insecte
297 adulţi insecte

575 piese

Rezultă astfel un număr total material preparat de 638 fungi, 350 plante şi 1642 ex. insecte,
575 piese introduse în colecţie astfel: - 460 ex. insecte, 80 macromicete, 15 ex. micromamifere şi
20 ex. amfibieni.
La finalul anului 2012, patrimoniul muzeal a fost îmbogăţit prin introducerea în colecţiile
instituţiei, a unui număr de 575 piese, numărul total de piese fiind de 232.167.
În ceea ce priveşte activitatea ştiinţifică, au fost desfăşurare 13 proiecte cultural- ştiinţifice,
conform programului cultural minimal.
În realizarea acestor proiecte s-au efectuat:
- Documentare cu privire la proiectele ştiinţifice în desfăşurare prevăzute în Programul
ştiinţific pentru anul 2012;
- Deplasări în teren, colectare de material, preparare, determinare de material biologic;
Documentare pentru conceperea, redactarea lucrărilor ştiintifice, pregătirea pentru
publicarea în revista „Studii şi comunicări”, urmate de introducerea de material biologic în colecţie;
O parte din rezultatele proiectelor culturale au fost valorificate deja prin publicarea a 16
lucrări ştiinţifice:
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Nr.
crt.

Lucrări ştiinţifice publicate

Autor

1.

„A histo-anatomical comparative study on
Stachys sieboldii Miq. In conventional
and in vitro cultures”

dr. Maftei D.

2.

„The assessment of some enzyme
activity in Rhodiola rosea L.”

dr. Maftei D.

3.

„Preliminary data of in vitro culture
response of Rosa canina L. species”

dr. Maftei D.

4.

5.

„Identification of efficient culture medium
variants for the in vitro micropropagation
of Rhodiola rosea L. and Stachys
sieboldii”
„The comparative analisys of the capture
index and of the relative abundance for
the rodent species (Mammalia: Rodentia)
from the middle basin of the Siret river,
according to the ecosystem type”

6.

„Coprophilous and coprophagous beetles
in the faeces of the European bison
(Bison bonasus Linnaeus 1758) from the
Vânători Neamţ Natural Park (Neamţ
County, România”)

7.

Study on the variability of some several
local populations in Bacău, Neamţ and
Vrancea Counties

8.

9.

New contributions to the study of the
macromycetes from the basin of the
Pralea Brook (Bacău County)
Vegetal associations from the classes
RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday et
Borja Carbonell 1961 and TRIFOLIOGERANIETEA T. Müller 1961 in Berzunţi
Mountains, Bacău County

10.

A histo-anatomical comparative study on
Rhodiola rosea L. in conventional and in
vitro cultures

11.

Avifaunistic research in field and low
salinity water habitats, from the south of
inferior valley of Călmăţui river

12.

Comparative analysis of small rodent
fauna in agrocenoses from central part of
the Republic of Moldova and middle
basin of Siret River, Bacau district,
Romania

Revista
Univ. „V. Alecsandri Bacău - „Studii şi
Comunicări ştiinţifice”, seria Biologie
vegetală, Bacău, vol. 21.1: 5-11
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău - „Studii şi
comunicări” nr. 24/2011
Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi - „Analele
Ştiinţifice” s. 11a (Genetică şi Biologie
moleculară), vol. 13, no. 2, tom XIII: 6771

dr. Maftei D.

Serbia (Subotica), 7-th CMAPSEEC:
170 (Abstract); in print

dr. Paraschiv
D.

Oltenia. Studii şi Comunicări, Ştiinţele
Naturii, vol. XXVIII, Muzeul Olteniei:
139-142

dr. Arinton
M., dr. Deju
R., dr.
Moglan I.,
drd. Cătănoiu
S.
dr. Ghiorghiţă
G, dr. Maftei
D-I, dr. Roşu
C., dr. Raţi V.

Oltenia. Studii şi Comunicări, Ştiinţele
Naturii, vol. XXVIII, Muzeul Olteniei: 91100
Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi - „Analele
Ştiinţifice” s. 11a (Genetică şi Biologie
moleculară), vol. 13, no. 1: 53-62

dr. Pavel O.

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău - „Studii şi
comunicări” nr. 25/2012

dr. Ardei I.

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău - „Studii şi
comunicări” nr. 25/2012

dr. Maftei D.,
dr. Maftei D.E., dr. Toma
Constantin
dr. Rang P.
C., dr.
Barabaş N.,
dr. Guşă
Delia, dr.
Ghiurcă D.,
dr. Maftei D.,
Guşă G.,
Rang N. C.
dr. Nistreanu
V., dr.
Paraschiv D.,
dr. Savin A.,
dr. Larion A.,
Sitnic V.

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău - „Studii şi
comunicări” nr. 25/2012

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău - „Studii şi
comunicări” nr. 25/2012

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău - „Studii şi
comunicări” nr. 25/2012
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13.

Establishing the individual territory for
some rodent populations in a hayfield
from the Bereşti-Tazlău Village, Bacău
County

dr. Paraschiv
D.

14.

The European night of the museums at
“Ion Borcea” Natural Science Museum
Complex of Bacău

dr. Gurău G.,
dr. Arinton M.

15.

Traveling exhibition as a factor in
education and evaluation

16.

Interactive multimedia applications in
museum exhibitions

Tudor A.,
Tofan F.,
dr. Zaharia L.
Tofan F.,
dr. Ghiurcă
D.

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău - „Studii şi
comunicări” nr. 25/2012
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău - „Studii şi
comunicări” nr. 25/2012
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău - „Studii şi
comunicări” nr. 25/2012
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău - „Studii şi
comunicări” nr. 25/2012

6. Filarmonica "Mihail Jora"
Filarmonica „Mihail Jora” Bacău a avut în anul 2012 acelaşi traseu ascendent al ultimilor
ani reuşind prin activităţile diverse propuse publicului din Bacău si din ţară să menţină aceeaşi
ţinută profesională pe întregul său parcurs .
Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău a menţinut în proiectele sale anuale colaborarea cu
instituţii culturale precum Centrul Rossetti-Tescanu, Biblioteca municipală din Oneşti, Fundaţia
„Carmen Saeculare”din Piatra Neamţ, Centrul internaţional „George Apostu”, Bacău, Casa
Sindicatelor din Piatra Neamţ
Aceste colaborări s-au materializat în primul rând prin continuarea proiectelor existente, de
mare tradiţie precum Festivalul „Enescu-Orfeul Moldav” ajuns la cea de a XXXVIII a ediţie, a
stagiunii de concerte şi recitaluri de la Biblioteca municipală din Oneşti, a Vacanţelor muzicale de
la Piatra Neamţ şi a stagiunii de concerte, propusă de Fundaţia „Carmen Saeculare”, dar şi prin
proiecte noi, precum cursurile internaţionale de dirijat înglobate Festivalului „Enescu -Orfeul
Moldav” ajunse la ediţia a IV a, sub indrumarea lui Konrad von Abel-Germania, unul din ultimii
asistenţi ai lui Sergiu Celibidache, a cursurilor de dirijat conduse de Prof. Dumitru Goia de la
Academia de muzică din Bucureşti şi a Festivalul international „Music Meeting” , ce şi-a desfăşurat
ediţia I a în luna septembrie prin concertele claselor de flaut, canto şi pian la care au predat
profesori renumiţi din România, Italia, Rusia, Ucraina.
În anul 2012 au fost propuse publicului băcăuan concerte în stagiune având ca titlu „Familii
de muzicieni” , în care artiştii, părinţi, au evoluat pe aceiaşi scenă, în acelaşi concert cu copiii lor
transmiţând in acest fel un mesaj de continuitate şi respect pentru valorile familiei.
O altă acţiune de aceiaşi natură a avut loc în parteneriat cu Forumul German din Bacău în
toamna acestui an, când orchestra de suflători a instituţiei a concertat în faţa Sălii sporturilor din
Bacău pe întreaga durată a Festivalului Octoberfest , miilor de băcăuani veniţi să se destindă în
stilul de acum binecunoscut al minorităţii germane.
Programul prezentat şi audienţa numeroasă ne dau speranţe că acest tip de iniţiative vor
aduce o afluenţă mai mare de public la sala „Ateneu”, un loc frecventat în general doar de
melomani.
Vlad Agachi, Ramiro Arista, Catalin Stanescu, Alina Petrescu, Roman Timofeev, Alexandru
Ganea,Catalin Opritoiu, Andrei Gocan, Olivier Robe, Judith Ermert, Malina Ciobanu, Gaia
Caporiccio,Cristian Lupes, Mihai Ritivoiu, Alina Ionescu, Mihnea Ignat, Kateryna Levchenko, Axia
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Marinescu. Nicolas Bourdoncle, Maria Solozobova, Razvan Dragnea, Veaceslav Quadrini, Andrei
Licaret, Stefano Guarascio, Cristian Sandrin, Mihai Diaconescu, Valentin Serban, Enroe Rosza,
Lubnan Baalbaki, Sarah Rulli, Nicole Brancale, Cheong Sanghee, Cornelia Soare, Andreas
Schmalhofer, Dan Arhire, Pietro de Fazio, Paolo Scibilla, Antonia Maria Palazzo, Filippo Arlia,
Stefan Cazacu, Ioana Poenaru, Alina Bercu, Cristina Radu, Edith Ioja, Aeka Kondo,Shuku
Onedera, Silviu Albei, Filippo Lattanzi, Denis Ivanov, George Hariton, Sunyoung Ro, Emmanuel
Calef ,Cecilia Ganovici, Giuliano Mazzoccante, Marius Hristescu, Pouria Khadem Azghadi, Coral
Solomon, Georgeta Grigore, Stefn Popov, sunt tineri artişti din cinci continente care au încântat
prin arta lor miile de spectatori prezenţi în sala „Ateneu” la recitalurile şi concertele anului 2012.
Muzica simfonică a lăsat spaţiu şi muzicii de divertisment, muzicii folk, jazzului, într-un
demers al conducerii instituţiei de a oferi băcăuanilor genuri muzicale diverse, muzică pentru toate
gusturile şi o paletă mai largă de exprimare a artiştilor din diferite domenii.
Au fost prezenţi astfel pe scena salii „Ateneu” Mike Godoroja şi Blue Spirit,
DumiTrio(Olanda) Nicu Alifantis, saxofonisti din Moldova, Romania si Italia în cadrul celui de-al II
lea festival internaţional „Saxofonul romantic”, Harry Tavitian şi Ion Baciu Jr., Cristiana Popescu şi
Valentina Popovciuc într-un recital Kurt Weill „De la Berlin la Broadway”, Tudor Gheorghe etc.
Parteneriatul cu Radio Romania a adus pe scena din Bacău spectacole memorabile
precum „Pianul călător” cu Horia Mihail, „Duelul viorilor” (Guarnieri contra Stradivarius) cu Gabriel
Croitoru şi Liviu Prunariu şi „Flautul de aur” cu Ion Bogdan Stefanescu.
„Zilele muzicii contemporane” festival cu participare internaţională ajuns la ediţia nr XXVI
este de departe cea mai importantă manifestare organizată de Filarmonică sub patronajul
Consiliului Judeţean, fiind prima de acest fel din România şi una din cele mai importante din lume,
un vector de imagine ce asigură menţinerea Bacăului în avangarda muzicii contemporane.
Formarea şi perfecţionarea noilor Maeştrii ai baghetei constituie pentru colectivul instituţiei
o permanenţă materializată în cursuri internaţionale de dirijat în colaborare cu instituţii de prestigiu
din întreaga lume. Pe lânga cursurile de dirijat organizate în parteneriat cu Northern California
University-SUA , ajunse la ediţia a IX a şi a stagiilor finale de dirijat ale Conservatorului „G.Verdi”
din Milano, ce se desfăşoară alternativ la Milano şi Bacau de 7 ani de zile , în toamna lui 2009 s-a
demarat un proiect comun cu Juergen Produktion-Germania prin care de doua ori pe an tineri
dirijori se perfecţionează în colaborare cu Filarmonica din Bacău sub îndrumarea lui Konrad von
Abel , Germania, proiect continuat şi în luna sept 2012.
În afara importanţei evenimentelor în sine care aduc în Judeţul Bacău an de an circa 60 de
tineri dirijori din 6 continente , plasând Bacăul într-un circuit prestigios ce oferă orchestrei o cotă de
imagine greu de obţinut prin alte mijloace, aceste cursuri reprezintă liantul instituţiei cu viitorul artei
dirijorale din care în mod cert vor face parte unii din aceşti tineri, cei mai buni mesageri ai culturii
naţionale, a spiritului şi spaţiului românesc.
Cel mai bun exemplu îl constituie dirijorul Karel Mark Chichon care a făcut primii paşi în
arta dirijorală în compania orchestrei noastre cu peste 10 ani în urmă şi care este în prezent la 38
de ani unul din cei mai promiţători dirijori ai tinerei generaţii, prezenţă permanentă pe scenele
operelor din Viena, New York, Londra, Amsterdam şi care nu uită sa menţioneze de câte ori are
ocazia importanţa colaborării cu colectivul orchestrei din Bacău , cea care i-a determinat în mod
decisiv cariera artistică.
Participarea orchestrei la concursurile internaţionale de pian, vioara (Cantu si Varallo)
ajunse în acest an la ediţia XXII , la Festivalul de la Alba(ediţia a VIII a) sunt deja prezenţe fireşti
ale Bacăului, ca oraş al României reprezentat de orchestra simfonică sub conducerea Maestrului
Ovidiu Bălan pe scenele lumii, o marcă ce garantează succesul, indiferent în ce context ar fi
implicată.
- 119 -

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2012

Din 1990 şi până în prezent numele Bacău purtat de instrumentiştii filarmonicii în lume în
peste 1200 de localităţi şi în circa 2000 de concerte a devenit sinonim cu valoarea, seriozitatea,
munca, constanţa, capitalizând pentru oraş şi pentru România, un uriaş val de simpatie şi
apreciere
Toate aceste activităţi deosebite au însă nevoie de o campanie mult mai agresivă de
pătrundere în conştiinţa comunităţii pentru a încheia un ciclu ce pleacă de la proiect şi ajunge la
realizarea lui după eforturi de foarte multe ori considerabile.
Împreună cu TVRM am continuat organizarea unui ciclu de emisiuni în care în afara unui
talk-show cu personalităţi băcăuane din domeniul culturii au fost prezentate formaţiile camerale ale
instituţiei, în practică cele care promovează prin recitaluri în ţară şi străinătate imaginea instituţiei
şi a artei interpretative româneşti (Duo Capriccio, Trio Syrinx, Trio Ateneu, Cvartetele Consonanţe
şi Fagottissimo).
Ziarele locale prezintă sistematic anunţuri ale programelor filarmonicii dar şi recenzii despre
evenimentele ce s-au desfăşurat.
Formarea şi menţinerea partenerului de concert al formaţiilor instituţiei este preocuparea
permanentă a conducerii artistice. Schimbările petrecute în societate după anul 1989 au îndepărtat
în primă fază atenţia de la teatru, concert, lectură, lăsând instituţiile de concert şi spectacole într-o
concurenţă neloială cu televiziunile, cu libertăţile unei societăţi capitaliste în continuă dezvoltare.
Esenţial a fost în aceste condiţii să asigurăm o permanentă întinerire a publicului, lucru pe
care l-am realizat prin două programe:
În primul rând concertele educative pe care orice instituţie de concert din lume le
organizează pentru educarea tinerei generaţii dar şi pentru inocularea dragostei pentru muzică în
rândul viitorilor spectatori. Această activitate nu trebuie lăsată numai în responsabilitatea
filarmonicii şi a câtorva profesori de muzică inimoşi şi responsabili de instruirea tinerilor şi formarea
lor în spiritul dragostei faţă de frumos.
Municipalitatea şi în special Inspectoratul
Scolar Judeţean au în egală măsură
responsabilităţi în direcţia facilitării colaborării filarmonicii cu unităţile şcolare din municipiu.
O idee care s-a dovedit benefica, materializată în ultimii ani a fost atragerea elevilor de la
clasele IX - XII spre sala de concert prin facilitarea prezenţei la toate recitalurile şi concertele
stagiunii.
S-a parcurs astfel un drum lung, dar sigur, de la curiozitate spre atracţie pentru foarte mulţi
tineri, care lăsând strada în favoarea Ateneului, pentru un loc de întâlnire, au avut surpriza să-şi
descopere afinităţi cu arta, transformându-se concert după concert într-un public fidel atins de
farmecul muzicii şi câstigat pentru Ateneu sau pentru alte săli din locurile unde-i va purta viaţa.
Multiplele activităţi ce se desfaşoară în timpul anului în sala Ateneu trebuie să ofere şi un
ambient plăcut în concordanţă cu frumuseţea muzicii oferite de programele filarmonicii.
În cadrul stagiunii , în care sunt prezenţi artişti valoroşi din ţară şi străinătate, cu programe
definite cu destulă anticipaţie, ce asigură publicului calitatea şi diversitatea necesară, iar orchestrei
motivaţia permanentei autoperfecţionării prin studiu, şi-au facut loc treptat, dar sigur, initiaţive care
în timp au devenit constante ale activiţătii noastre:
- promovarea tinerilor interpreţi băcăuani prin organizarea unor concerte dedicate special
lor în care cele mai bune elemente fac primii paşi în colaborarea cu o orchestră profesionistă.
- promovarea artiştilor instrumentişti din cadrul orchestrei din Bacău prin programarea lor în
recitaluri şi concerte cu orchestra pe durata întregii stagiuni. Nu mai puţin de 40 de instrumentişti
s-au pregătit cu seriozitate şi au făcut performanţă în fata colegilor şi a publicului băcăuan în anul
2012. Filarmonica din Bacău este de departe instituţia ce promovează cel mai mare număr de
solişti din propriul aparat orchestral , asigurând astfel motivaţia necesară atât celor care fac acest
pas cât şi a celor care urmează să-l facă.
- concerte de divertisment în judeţ şi în judeţele limitrofe (Neamt, Suceava) în colaborare cu
corul „Armonia” .
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- promovarea mişcării corale prin colaborarea şi facilitarea prezenţei pe scena Ateneu a
corurilor „Animosi”, „Armonia” „Ateneu” , „Balada” , „Sens” ,”Sanctus” al facultatii de muzică din
Piarta Neamt, al Liceului teologic din Oneşti, în programe vocal-simfonice şi a cappela .
- înregistrări pentru radio şi case discografice din Europa cu lucrări în primă audiţie de
compozitori romani şi străini, menite să promoveze atât nivelul profesional al orchestrei cât şi
valenţele şcolii interpretative româneşti.
Filarmonica din Bacău a reuşit în ultimii ani să unească prin muzică diferitele culte din
România, colaborând într-un mod echilibrat şi de înalt profesionalism cu;
a) comunitatea catolică din Bacău prin concertele organizate la Catedrala Catolică din piaţa
Florescu;
b) cultul adventist prin susţinerea în comun a unor programe artistice atât in Bacău cât şi în
Judeţul Neamţ;
c) comunitatea ortodoxă majoritară în Judeţ prin manifestări organizate în colaborare la
sala „Ateneu „ din Bacău.
Anul 2012 se încheie cu o realizare remarcabilă a instituţiei, o încununare a seriozităţii şi
muncii la cel mai înalt nivel a Maestrului Ovidiu Bălan , dirijor de peste 40 de ani al Filarmonicii ,
includerea instituţiei în programul prestigiosului Festival internaţional „George Enescu” 2013 , atat
prin prezenţa în sala „Ateneu” a nu mai puţin de patru formaţii camerale din întreaga lume, dar
mai ales prin concertul pe care Orchestra filarmonicii din Bacău dirijată de Maestrul Ovidiu Balan
avându-l ca solist pe Leonel Morales, pian, Spania, director artistic al concursului internaţional de
pian de la Madrid, îl va susţine în cadrul festivalului la sala „Ateneu” pe data de 21 Sept 2013.
Este un deziderat împlinit al întregului colectiv, o confirmare a muncii susţinute din ultimii
ani , a nivelului profesional atins de acest colectiv , demonstrat în miile de concerte pe scenele din
întreaga lume.

7. Serviciul Public de Protecţia Plantelor
Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău s-a înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului României nr.71/1999 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr.73/1999. Serviciul şi-a continuat şi îşi continuă activitatea în baza prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr. 82/ 27.06.2007, iar în baza prevederilor Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău nr. 108/ 19.07.2010 şi-a largit gama de activităţi privind 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.
Serviciul Public de Protecţia Plantelor a funcţionat şi funcţionează ca serviciu public de
interes judeţean, cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău realizând
activităţi publice de interes local care cuprind:
a) combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile pentru toţi producătorii
agricoli;
b) tratamentul chimic al seminţelor destinate însămânţării;
c) dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea depozitelor de cereale şi a altor incinte;
c) 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.
d) dezinfecţia materialului săditor şi de plantare;
e) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea şi comercializarea acestora;
f) alte activităţi specifice;
Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău, în cursul anului 2012 şi-a desfăşurat
activitatea pe mai multe planuri şi anume:
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-executarea lucrărilor de prestări servicii în domeniul combaterii bolilor, dăunătorilor şi
buruienilor pentru toti detinatorii de teren;
- dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea unor spaţii de depozitare sau a spatiilor destinate
desfasurarii diferitelor activitati;
-aprovizionarea şi depozitarea produselor fitosanitare necesare executării lucrărilor de
prestări servicii;
- închirierea unor spaţii şi terenuri aflate în administrarea serviciului în vederea obţinerii
unor venituri substanţiale;
- participarea efectivă la programul de implementare a prevederilor HG. 600/ 2009.
- participarea efectivă la implementarea programului judeţean de refacere a plantaţiilor de
pomi fructiferi de pe lângă şcolile din mediul rural “Livada Copilăriei”.
Activitatea de aprovizionare cu substanţele necesare pentru executarea lucrărilor de
prestari servicii s-a desfăşurat în limita sumelor alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent
anului 2012.
În anul 2012, am continuat monitorizarea celor trei fose ( Podu Turcului, Bacău şi Sascut)
din care în anul 2006 prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.03.03.0210 au fost reambalate şi
expediate în vederea incinerării controlate a 46 tone de deşeuri de pesticide în amestec.
Această activitate de monitorizare necesară pentru cel puţin 10 ani de la golire conform
legislaţiei europene constituie o verigă importantă în finalizarea unei acţiuni iniţiate de serviciul
nostru şi a cărei valoare s-a finalizat cu cheltuieli de cca 140.000 $ - respectiv 4,2 miliarde lei
vechi – economie realizată de Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău pentru bugetul
Consiliului Judeţean Bacău.
În cadrul programului judeţean de refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi de pe lângă
şcolile din mediul rural “Livada Copilăriei”, serviciul s-a implicat prin participarea efectivă la
plantarea pomilor fructiferi împreună cu elevii din unităţile şcolare.
Implicarea serviciului nostru în cadrul acestui program nu s-a oprit odată cu încheierea
acţiunii de plantare.
Pomii plantaţi în toamna anului 2011 şi în primavara anului 2012 vor trebui ingrijiţi şi trataţi
contra bolilor şi dăunătorilor. În acest sens ne vom implica în continuare în tăierile de formare a
coroanei pomilor respectivi precum şi în tehnica de combatere a bolilor şi dăunatorilor, contribuind
în acest mod la creşterea responsabilizarii elevilor cu privire la protejarea mediului înconjurator şi
utilitatea refacerii plantaţiilor de pomi fructiferi în mediul rural în general şi a celor de pe lângă
unităţile şcolare în special.
În cursul trimestrului I precum şi în trimestrul III şi IV al anului 2012, personalul serviciului a
fost implicat în Programul de implementare a prevederilor HG. 600/2009 privind stabilirea
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitară destinate
categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România- P.E.A.D 2012.
Angajaţii serviciului au avut sarcini precise privind descărcarea, recepţionarea şi
gestionarea produselor precum şi întocmirea documentelor primare aferente acestor faze.
De asemenea, pe baza programărilor primite, personalul serviciului a livrat cantitătile
stabilite pentru fiecare unitate administrativ teritorială întocmind documentele aferente fazei
respective. Biroul de contabilitate al serviciului s-a ocupat şi se ocupă de întocmirea documentaţiei
privind plata serviciilor făcute de ANRS UT 325 Orbeni şi S.C. GLENCORA SRL Bacău precum şi
de întocmirea documentaţiei privind recuperarea cheltuielilor aferente transportului şi depozitării
produselor din cadrul programului P.E.A.D.
În faza de finalizare a programului aferent anului 2011, personalul serviciului s-a achitat de
sarcini conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 150/2011.
Programul aferent anului 2012 s-a declanşat în luna august 2012, iar personalul serviciului
implicat în această acţiune s-a achitat de sarcini în conformitate cu prevederile Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 194/ 31.07.2012 şi Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bacău nr. 203/ 10.08.2012.
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8. Revista "Ateneu"
Strategia editorială a revistei ATENEU s-a concentrat, şi în anul care a trecut, pe punerea
în valoare a tradiţiilor culturale cât şi pe reflectarea fenomenului literar-artistic actual.
Cum revista se apropie cu paşi repezi de semicentenar (ne referim la seria nouă, cea
iniţiată de Radu Cârneci în 1964), pe care-l va sărbători în 2014, întreaga activitate prezentă este
orientată spre acest eveniment important, astfel că, în fiecare sumar au fost evocate personalităţile
băcăuane care au făcut cunoscută publicului cititor această publicaţie de importanţă naţională.
Prin conţinutul ei divers, ofertant pentru mai multe categorii de public cititor, revista lasă o
mărturie în timp, valabilă pentru generaţiile de acum şi pentru cele care vor urma. De aceea,
principala preocupare a actualei echipe de redacţie este să asigure, cu responsabilitate,
continuitatea ATENEULUI, consolidându-i prestigiul. Astfel, revista a apărut, cu toate cele 12
numere (cu două ediţii duble, 7/8 şi 11/12, numerele de vară şi de la sfârşit de an) în mod regulat,
respectându-şi periodicitatea. Lună de lună, cititorii revistei, acum, mult mai numeroşi, de când
materialele sunt postate şi pe site-ul publicaţiei noastre, au găsit în Ateneu un generos spaţiu al
dialogului de idei, comentarii şi dezbateri vizând probleme şi evenimente semnificative din
domeniul cultural.
Prin conţinutul ei variat, revista ATENEU şi-a propus să ofere o imagine cuprinzătoare a
fenomenului cultural la zi, publicând analize, cronici, opinii, puncte de vedere aparţinând unor
specialişti, unor voci autorizate.
Am continuat, de asemenea, să reevaluăm tradiţia prin articole şi materiale consistente,
revista fiind un loc de întâlnire a actualităţii cu trecutul. Am făcut şi facem acest lucru în credinţa că
rolul unei astfel de publicaţii este acela de a coagula şi de a pune în lumină valorile dintr-o anumită
zonă a ţării, spaţiul băcăuan fiind prioritar pentru noi, conform principiului localismului creator,
relevant în istoria culturii. Astfel, la rubrica permanentă, cu genericul „Personalităţi băcăuane”, au
apărut în anul 2012 mai multe profiluri: Calistrat Costin, Marin Cosmescu, Octavian Voicu, Radu
Cârneci, George Bălăiţă, Vasile Robciuc, Georghe Izbăşescu, Petru C. Baciu, Constantin
Dimoftache, Ioan Lazăr, George Apostu, Ovidiu Genaru, Constatin Călin. Pagina de interviuri a
revistei (care se bucură întotdeauna de un interes special din partea cititorilor) a avut invitaţi pentru
dialog nume sonore ale culturii româneşti: Solomon Marcus, Eugen Simion, Radu Cârneci, Ion
Scurtu, George Bălăiţă, compozitorul Horia Şurianu, Alexandru Sever, Mihai Oroveanu, etc.
Pentru că o revistă de cultură este implicit şi un laborator de creaţie, la rubricile de poezie şi
proză am pus în valoare nume consacrate alături de tineri aflaţi în curs de afirmare. Au publicat
astfel, în Ateneu, în 2012: Elisabeta Isanos, Radu Cârneci, Cassian Maria Spiridon, Ioan Radu
Văcărescu, C. Th. Ciobanu, Viorel Savin, Radu Aldulescu, Ovidiu Dunăreanu, Marcel Mureşeanu,
Constantin Donea, George Chriac, Tincuţa Bernevic, Ion Fercu, Doru Kalmuschi, Violeta Savu,
Horia Bădescu, Viorica Răduţă şi mulţi alţii. Pagini dense, bogate în nume de scriitori sunt cele de
„Autori şi cărţi”, cu zeci de recenzii la volume nou apărute.
În mod constant, număr de număr, ATENEU a reflectat cele mai semnificative evenimente,
manifestări culturale din zona Bacăului, în chip preponderent, dar şi din ţară. „Toamna bacoviană”,
„Saloanele Moldovei”, „Zilele Culturii Călinesciene”, Festivalul „Enescu – Orfeul moldav”, „Zilele
muzicii contemporane”, Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, Gala Star de la Teatrul
„Bacovia”, „Primăvara poeţilor la Oneşti” sunt numai câteva dintre manifestările de tradiţie care au
fost reflectate pe larg în revistă. Au fost ilustrate principalele acţiuni ale Bibliotecii Judeţene „C.
Sturdza” Bacău (cu ciclul său de conferinţe), ale Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, ale
Centrului Judeţean de Cultură, Ansamblului „Busuiocul”, etc.
Permanent redactorii participă la simpozioane, conferinţe, lansări de carte, vernisaje,
premiere teatrale şi muzicale, în scopul reflectării acestora în materiale de presă.
„Ateneu” este deschis dialogului şi ideii fertile de parteneriat fiind, în acest sens, într-o
relaţie de colaborare deschisă cu Filiala Bacău a U.S.R., Filiala Bacău a U.A.P., Inspectoratul
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Şcolar Judeţean Bacău, Universitatea din Bacău, Universitatea „George Bacovia”, Centrul Europe
Direct. Suntem parteneri de presă şi ne implicăm în desfăşurarea mai multor festivaluri de creaţie
literară din ţară, oferind premii care constau în publicarea în paginile revistei a 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 anul 2012 am publicat fragmente din scrierile unor
autori din Italia, Franţa, Turcia, Danemarca, Portugalia, Germania, Canada, Grecia şi jurnalele de
călătorie. Cu prilejul aniversării unor personalităţi culturale de anvergură, revista acordă spaţii
speciale evenimentului respectiv prin punerea în pagină a unor materiale despre autor şi operă.
Cel mai important moment al activităţii noastre din anul precedent a fost organizarea unei
noi ediţii a colocviilor revistei (socotim colocviile ca o continuare, de mai mici proporţii, date fiind
condiţiile de austeritate bugetară, a Festivalului „George Bacovia”), desfăşurate în mai generosul
cadru al „Toamnei bacoviene”. Cu prilejul colocviilor sunt acordate şi premiile anuale ale revistei
Ateneu. În 2012, tema colocviilor a fost „Metamorfozele prozei contemporane”, dezbaterile având
loc, pe data de 21 septembrie 2012, în sala Consiliului Judeţean Bacău, în prezenţa, şi cu
participarea invitaţilor din ţară. Interesante puncte de vedere au fost puse în discuţie de George
Bălăiţă, Lucian Dan Teodorovici, Cosmin Perţa, Doris Mironescu, Ştefan Munteanu (aceştia au fost
şi premianţii revistei la actuala ediţie a colocviilor), cât şi de alţi scriitori şi critici, moderatorii
întâlnirii fiind Carmen Mihalache şi Adrian Jicu.
Preocupaţi de înnoire tematică, deschidem noi rubrici colaboratorilor de cursă lungă ai
revistei, una dintre acestea, foarte necesară la ora actuală, fiind „Cum vorbim, cum scriem”,
coordonată de profesorul Ioan Dănilă.

9. Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza”
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza”
Bacău este o instituţie publică de nivel judeţean,
integrată în sistemul naţional de biblioteci publice, care
are misiunea de a servi interesele de informare, studiu,
educaţie, lectură şi de petrecere a timpului liber
exprimate de membrii comunităţii locale şi judeţene,
prin structuri, funcţionalităţi şi servicii specifice.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza”
Bacău asigură accesul nediscriminatoriu la informaţie,
stimulează curiozitatea intelectuală, creativitatea şi
competiţia, contribuie la educaţia şi formarea continuă
a membrilor comunităţii băcăuane. Prin garantarea
dreptului la cunoaştere, Biblioteca Judeţeană
promovează principiile democraţiei, schimbul de idei şi
de valori culturale, favorizând egalitatea de şanse şi
includerea socială. Altfel spus, se axează pe citit, pe
educaţie, pe formare de caractere, pe adaptare la
provocările curente ale vieţii, ale societăţii care se
schimbă. Important este şi efortul de a oferi mereu un
loc adecvat pentru educaţie şi socializare.
Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza”
Bacău organizează, pe lângă activităţile specifice
prevăzute de lege, manifestări culturale şi de
promovare a cărţii la nivel judeţean.
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În acest sens:
Biblioteca Judeţeană are un rol major în oferta de informaţii, la care au acces, fără
discriminare, toţi locuitorii de pe raza judeţului Bacău.
• Informaţia este factor determinant în dezvoltarea ştiinţei, economiei şi a culturii, în
păstrarea identităţii naţionale şi locale.
• Bibliotecarii instituţiei asigură asistenţa de specialitate oricărei persoane/organizaţii care
doreşte să facă o cercetare în scop personal, profesional, ştiinţific sau comercial.
• Bibliotecarii instituţiei facilitează accesul la colecţiile bibliotecilor din România şi oferă
expertiză prin servicii specializate, care conduc la economie de timp şi la creşterea
independenţei utilizatorului în procesul cunoaşterii.
• Bibliotecarii instituţiei accesează şi alte surse de informare, promovează legătura cu experţi
din toate domeniile cunoaşterii şi parteneriatul.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău este o organizaţie deschisă la colaborare
şi parteneriat, reprezintă o forţă de muncă flexibilă şi specializată, dispune de un personal care
respectă şi promovează calitatea şi valoarea şi are ca obiectiv asigurarea unui management de
calitate.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău deţine aproximativ 450 000 de unităţi de
bibliotecă – cărţi în limba română şi în limbi străine, cum şi alte documente audio – video, partituri,
albume, publicaţii periodice, şi altele. Colecţiile au caracter enciclopedic, adresându-se tuturor
categoriilor sociale, profesionale şi de vârstă, şi au o structură pluridisciplinară.
Serviciile bibliotecii asigură condiţii optime pentru studiu, documentare – cercetare sau
recreere. Fondul de publicaţii este structurat pe următoarele secţii, destinate relaţiilor cu publicul:
• Sala de lectură fond documentar şi de patrimoniu: pune la dispoziţie aproximativ
25
000 volume, constituite în câteva colecţii valoroase;
• Secţia de împrumut pentru adulţi şi tineret, oferă, prin acces liber la raft, cărţi din toate
domeniile cunoaşterii;
• Secţia pentru copii asigură micilor cititori o lectură instructivă, într-o ambianţă plăcută, atât
în sala de lectură cât şi prin împrumut la domiciliu; întreg fondul este cu acces liber la raft;
• Sala de lectură carte;
• Sala de lectură publicaţii periodice;
• Compartimentul informare bibliografică elaborează bibliografii la cerere, sinteze ale
bibliografiei locale;
• Secţia de artă şi multimedia găzduieşte cartea de artă şi documente audio – vizuale; întreg
fondul este cu acces liber la raft;
• Biroul referinţe şi servicii internet.
• Filiale.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău îşi organizează serviciile în funcţie de
factorii externi (demografie, nivel cultural, informaţional, social – economic şi cultural), factori
interni (specialişti, resurse, sisteme, strategii), identificarea cu nevoile utilizatorilor şi cu misiunea şi
obiectivele bibliotecii.
Raportat la factorii de mai sus, biblioteca şi-a proiectat activitatea în 2012 spre dezvoltarea:
• serviciilor de bază, adaptate la: categoriile de public, motivaţiile diverse, adresabilitatea
instituţională (pe grupuri comunitare), locaţiile posibile din comunitate, priorităţi necesare,
etc.
• serviciile virtuale: catalogul electronic al bibliotecii, pagina web, documente electronice,
cărţi electronice, baze de date de referinţă;
• facilităţi în spaţiul virtual: printare şi salvare informaţii, selectare şi printare copii,
comunicare cu bibliotecarul, suporturi infodocumentare, etc.
Serviciile – cheie ale Bibliotecii Judeţene “Costache Sturdza”, accesibile tuturor
utilizatorilor, sunt:
• serviciul de împrumut (la domiciliu sau cu studiu pe loc în sălile de lectură) de cărţi şi alte
documente de bibliotecă;
• servicii de utilizare la distanţă ( telefonic, pagina web );
•
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•
•
•
•

servicii informaţionale de acces la materialele tipărite şi la sursele electronice;
servicii biblioinformaţionale;
servicii de consultanţă pentru utilizatori şi rezervări carte;
servicii de animaţie culturală realizate în colaborare cu alţi factori educaţionali şi culturali şi
cu posibila implicare a utilizatorilor, voluntarilor, în organizarea lor;
• servicii de informare şi cercetare bibliografică pe suport electronic, bibliografie locală, fişiere
tematice;
• servicii de promovare a imaginii bibliotecii;
• servicii de asistenţă şi îndrumare metodică în reţeaua bibliotecilor publice din judeţ;
• serviciul de împrumut interbibliotecar;
• serviciul „Calculatoare cu Internet gratuit pentru public”;
• serviciul de organizare a unor sesiuni de curs de formare a unor abilităţi IT.
Aceste servicii sunt adaptate la categoriile de public: copii, tineret, adulţi, persoanele de
vârsta a treia, alte grupuri comunitare.
Obiectivele generale ale anului 2012 au fost:
• Valorificarea şi gestionarea corectă a resurselor prin adoptarea optimă a fondurilor şi
serviciilor la nevoile utilizatorilor bibliotecii, cu accent pe alocarea într-un mod inovativ şi
flexibil a resurselor existente;
• Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional, cultural şi educaţional, cu un
accent deosebit pe folosirea inovativă a noilor tehnologii, dar şi pe ideea că nu trebuie să
fie schimbate sau oprite serviciile deja orientate spre nevoile utilizatorilor;
• Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului pentru a putea oferi servicii de
înaltă calitate;
• Creşterea gradului de utilizare a bibliotecii, ca răspuns la valorificarea şi gestionarea
adecvată a resurselor;
• Îndrumarea metodologică de specialitate a bibliotecilor publice din judeţul Bacău,
municipale, orăşeneşti şi comunale;
• Promovarea imaginii şi a serviciilor bibliotecii.
Au fost menţinute şi dezvoltate activităţile tradiţionale de bază şi în acelaşi timp au fost
dezvoltate servicii noi, moderne, apreciate de public şi realizate cu mijloacele tehnologiei
informaţionale. În acelaşi timp biblioteca şi-a orientat activitatea spre acele zone în care prin
serviciile ei poate aduce beneficii comunităţii. A fost urmărită individualizarea bibliotecii în contextul
cultural în care evoluează, orientând-o spre servicii care nu dublează serviciile altor instituţii, dar
sunt complementare cu acestea şi se realizează în parteneriat, adăugând valoare rezultatelor
obţinute.
Valorificarea şi gestionarea eficientă a resurselor
Prin aceasta biblioteca îşi realizează misiunea ei de bază şi anume aceea de a satisface
cerinţele publicului care o frecventează.
Acest lucru s-a obţinut prin:
• Aplicarea unor politici de achiziţii de documente astfel ca sumele alocate pentru acest
capitol să fie cât mai eficient folosite.
Oferta de documente noi este unul dintre principalele aspecte apreciate de utilizatori. S-a
efectuat o documentare mai amplă asupra pieţei editoriale, o comunicare optimă şi eficientă cu
furnizorii, dar şi o mai bună colaborare între compartimentul achiziţii şi secţiile de relaţii cu publicul.
Astfel, în 2012 s-au completat colecţiile bibliotecii cu un număr de aproximativ 3000 unităţi
de bibliotecă (cărţi, documente audio-video, periodice). Din acestea, aproximativ 2500 reprezintă
cărţi achiziţionate cu factură din fondurile alocate, aproximativ 1200 cărţi achiziţionate din donaţii,
211 cărţi pentru fondul Depozitului Legal. În 2012 biblioteca a contractat un număr de 59
abonamente de publicaţii periodice. Colecţiile bibliotecii însumează la finele anului 2012 un număr
de aproximativ 450 000 de unităţi de bibliotecă.
• Continuarea informatizării bibliotecii, a completării bazei de date în format electronic,
menţinerea accesului on-line la catalogul bibliotecii.
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Implementarea tehnicilor moderne de lucru în prelucrarea documentelor a avut drept
consecinţă o informare mai eficientă a publicului, prin intermediul bazei de date electronice
obţinându-se, în minimum de timp, maximum de informaţii.
S-au introdus în catalogul electronic al bibliotecii datele de identificare patrimoniale proprii
pentru 4202 de titluri carte şi documente audio-video, 158 titluri documente seriale. S-au operat
diverse intervenţii în relaţie cu: nume de autori 46196, numere de inventar 14709, cote 69770,
corespunzătoare unităţilor biblioteconomice prelucrate. S-a completat baza de date electronică
„Articole din publicaţii seriale”, din softul integrat de bibliotecă TINLIB cu 2225 de înregistrări cu
privire la articole ce fac parte din Bibliografia Judeţului Bacău. S-au făcut paşi importanţi în
continuarea şi îmbunătăţirea evidenţei informatizate a publicaţiilor intrate în bibliotecă.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău gestionează un sistem informatic compus
din 64 calculatoare şi un număr suficient de alte echipamente multifuncţionale care acoperă
mulţumitor nevoile angajaţilor, precum şi cele ale publicului. În afară de acestea, prin Programul
Naţional „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, Biblioteca Judeţeană a primit 8 calculatoare cu
echipamente periferice la Filiala Ştefan cel Mare şi 6 calculatoare cu echipamente periferice la
Filiala Mioriţa, unde este livrat utilizatorilor un nou serviciu de bibliotecă, şi anume „Calculatoare cu
Internet gratuit pentru public”. Urmează să sosească, în perioada imediat următoare, alte 14
calculatoare cu echipamente periferice: 10 pentru Sala de Internet pentru public de la sediul
central şi 4 pentru Secţia pentru Copii.
Infrastructura logistică şi de comunicaţii a fost administrată corespunzător, de asemenea
softul de specialitate TinRead. În anul 2012 s-a executat, cu succes, migrarea de la programul
integrat de bibliotecă TinLib la TinRead, superior vechiului program, operaţiune deosebit de
importantă şi de dificilă din punct de vedere profesional, mai puţin vizibilă din afară, dar de mare
profunzime, creatoare de sistem.
• Menţinerea accesului la Internet pentru public, în mod gratuit.
Staţii de lucru pentru utilizatori conectate la Internet: 10 la sediul central, 8 la Filiala Bicaz, 8 la
Filiala Ştefan cel Mare şi 6 la Filiala Mioriţa.
• Verificarea patrimoniului bibliotecii la termenele prevăzute de lege.
• Menţinerea condiţiilor optime de funcţionare în toate spaţiile bibliotecii.
În acest sens, s-au reorganizat în permanenţă colecţiile din cadrul secţiilor bibliotecii şi filialelor
pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor utilizatorilor.
În 2012 s-au mutat colecţiile aferente Filialei Mioriţa din vechiul spaţiu din str. Energiei, într-un
spaţiu nou, în incinta şcolii din Cartierul CFR. Mutarea s-a efectuat în parametrii corespunzători
şi Filiala funcţionează în noua locaţie. Timp de două luni, au fost împachetate şi mutate cca.
50000 de documente şi mobilierul secţiei şi reorganizate la noul spaţiu.

Foto: Filiala Mioriţa din Cartierul CFR
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Pornind de la principiul că biblioteca trebuie să ofere un spaţiu atractiv pentru utilizatori şi
pentru personal, în acest an s-au efectuat reparaţii, îmbunătăţiri, reorganizări atât la sediul central
cât şi la filiale. Astfel, putem afirma, că atât sediul central cât şi filialele în care biblioteca
desfăşoară activităţi pentru public sunt modernizate, oferă o ambianţă plăcută, asigură servicii şi
facilităţi moderne.
Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional, cultural şi educaţional
Valorificarea colecţiilor bibliotecii, ca activitate specifică importantă, rămâne o preocupare
constantă şi alături de împrumutul de documente, popularizarea lor prin catalogul on-line, prin
expoziţii, prin prezentări şi lansări de carte, se adaugă şi un alt mod de valorificare, prin crearea
produselor de informare proprii.
Au fost realizate pe suport de hârtie şi/sau în format electronic şi postate pe site-ul
bibliotecii următoarele lucrări: Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău – articole în periodice 2012
– bibliografie; Calendarul cultural – 2013.
Programele şi proiectele culturale ale anului 2012 au avut ca scop continuarea
manifestărilor tradiţionale ale bibliotecii, atragerea de noi colaborări şi iniţierea de acţiuni cu
caracter interdisciplinar. Diversificarea ofertei culturale s-a realizat atât sub aspectul conţinutului,
cât şi al modalităţilor de abordare, aşa încât să fie cât mai atractive pentru public. Prin programele
şi proiectele culturale biblioteca vine în sprijinul învăţării pe tot parcursul vieţii, pentru toate
grupurile de vârstă şi toate categoriile socio-profesionale.
În anul 2012, la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” s-au organizat un număr de 45 activităţi
culturale complexe, 210 expoziţii, 15 lansări de carte, 54 panouri foto-documentare, 23 video –
proiecţii, şi 78 de alte tipuri de activităţi cu caracter cultural. În multe situaţii, reprezentanţi ai
bibliotecii s-au deplasat şi au organizat şi participat la activităţi specifice de promovare a instituţiei,
a cărţii şi lecturii în alte locaţii decât sediul instituţiei, în oraş (ex. Colegiul Naţional Vasile
Alecsandri, Colegiul Naţional Gheorghe Vrănceanu, Şcoala Al. Ioan Cuza, Şcoala Alexandru
Şafran, Asociaţia Nevăzătorilor – filiala Bacău, Căminul pentru persoane vârstnice, ş.a.) dar şi în
judeţ (Lespezi, Răcăciuni, etc.).
Este o practică frecventă a bibliotecii stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu alte
instituţii de cultură sau educative băcăuane, pentru creşterea gradului de interoperabilitate şi
eficienţă a acţiunilor organizate. Principalele parteneriate şi protocoale de colaborare s-au realizat
cu instituţii culturale, cu mass-media, grădiniţe, şcoli şi licee, instituţii de învăţământ superior din
oraş şi judeţ, dar şi la nivel regional şi naţional. S-au încheiat parteneriate şi cu alte tipuri de
organizaţii, cum ar fi: Asociaţia Nevăzătorilor filiala Bacău, Fundaţia Cartea Călătoare Focşani,
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, Societatea Cultural – Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău, Fundaţia de Sprijin Comunitar
Bacău, Asociaţia „Zibo – Help” Satu – Mare, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Bacău din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Universitatea „Vasile Alecsandri”
Bacău, Asociaţia pentru Integrare Europeană REPERE Bacău, Centrul Europe Direct Bacău,
Centrul pentru formare şi dezvoltare ADDO, ş.a.
Numărul total de astfel de parteneriate şi protocoale pentru anul 2012 este de 65.
În continuare biblioteca este căutată frecvent de alţi parteneri şi numărul relaţiilor stabilite în
această formă este în creştere.
Dintre programele şi proiectele bibliotecii se remarcă:
Sub moto-ul „Poveştile bunicilor prind viaţă!” Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza" Bacău a
implementat cursul gratuit de iniţiere în calculator, în cadrul Clubului 60+ poveşti digitale, destinat
seniorilor băcăuani, care au dorit să-şi dezvolte aptitudini de utilizare a calculatorului folosind
tehnica poveştilor digitale. Cursanţii au avut oportunitatea de a-şi împărtăşi propriile experienţe de
viaţă, de a depăna amintiri şi de a „ţese”/crea o poveste digitală de 2-3 minute care să combine
naraţiunea cu imaginile, muzica, înregistrarea vocii şi alte tehnici specifice acestei metode.
Proiectul face parte dintr-un program european de învăţare continuă - Life Long Learning,
Extending Creative Practice, iniţiat şi finanţat de Fundaţia Progress Bistriţa şi IREX România.
Scopul programului este de a folosi povestirea digitală - digital storytelling ca un mijloc de a spori
gradul de utilizare a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în rândul cetăţenilor de vârsta a treia.
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În acest fel, Biblioteca Judeţeană a făcut primii paşi spre incluziunea digitală a persoanelor
de vârsta a treia şi a marcat Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii.

„Şi eu am şoricel!

Foto: imagini de la curs

Sub moto-ul „Biblioteca publică – spaţiu de învăţare pe tot parcursul vieţii”, Biblioteca
Judeţeană a implementat Senior IT Club - cursuri gratuite de iniţiere IT pentru persoane
vârstnice. Astfel că Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza" Bacău şi - a format deja o tradiţie în a
furniza servicii de formare către comunitate. Obiective majore: adaptarea categoriei de vârstă a
seniorilor la cerinţele unei societăţi informatizate şi petrecerea în mod plăcut şi eficient a timpului
liber.
Cursul a conţinut noţiuni introductive legate de calculator: pornire, oprire, tastatura, mouse,
porturi USB, Internet: browser, motoare de căutare (în general Google - maps, translate, images
etc.), descărcare documente/imagini, yahoo mail, yahoo messenger, ce înseamnă spamurile şi
cum să ne protejăm, Skype şi Microsoft Office - Word 2010. S-au conceput şi finalizat sub formă
de CD dar şi printate color cinci fascicule ale unui Manual de utilizare IT.

„Elevi silitori.”

„Doamnă, luaţi mâna de pe mouse-ul meu!”

„Încă o realizare în familia noastră!”
2012 – Anul european al îmbătrânirii active; marcat printr-o amplă expoziţie tematică, prilej
de a reflecta asupra faptului că speranţa de viaţă a cetăţenilor europeni este în continuă creştere şi
că, în acelaşi timp, aceştia îmbătrânesc în condiţii bune de sănătate – oportunităţi pe care ar trebui
să le valorificăm.
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„Click@” – platformă on line de instruire pentru bibliotecari; crearea şi postarea unor
tutoriale cu privire la noua tehnologie pentru creşterea competenţelor bibliotecarilor în acest
domeniu. Conţinutul platformei este accesibil întregii comunităţi de bibliotecari publici pentru a se
instrui prin intermediul tutorialelor create.
Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii, o suită de activităţi care au promovat cartea şi
lectura în rândul micilor cititori;
„Săptămâna Bibliotecii”, un şir de activităţi care au marcat Ziua bibliotecarului şi Ziua
mondială a cărţii şi a dreptului de autor.
Salonul Cărţii pentru Copii, activităţi cu şi pentru copii, de promovare a literaturii pentru ei;
Programul de vacanţă, care a însemnat o diversă gamă de activităţi pentru petrecerea
vacanţei într-un mod plăcut şi util pentru micii noştri utilizatori.

Foto: Imagini de la activităţile Programului de vacanţă
„Memorie şi cunoaştere locală” – bază de date online; promovarea patrimoniului şi valorilor
culturale locale, pe web site-ul bibliotecii.
Serbările Pomului de Crăciun, unde se evidenţiază activitatea bibliotecarei de la Filiala
Bicaz, care, în timpul anului, în fiecare miercuri, a desfăşurat un curs de tehnica pictării icoanelor
pe sticlă (având competenţe atestate în acest sens), cursanţi fiind copiii utilizatori ai Bibliotecii.
Finalitatea cursului a fost vernisarea expoziţiei de icoane astfel create, cum şi cu alte obiecte şi
felicitări dedicate Crăciunului, realizate de utilizatorii Filialei Bicaz.
Biblioteca Judeţeană a mai derulat şi multe alte activităţi care au atras un public numeros.
Creşterea gradului de utilizare a bibliotecii
Modalităţile abordate pentru realizarea obiectivelor şi gestionarea adecvată a resurselor au
avut ca efect accesul unui public numeros la valorile şi serviciile de bibliotecă, în ciuda tendinţei
manifestate la nivel mondial de scădere a interesului pentru lectură. Numărul de utilizatori activi în
2012 a fost de 6000 din care nou înscrişi 2600. Utilizarea bibliotecii prin vizite directe la sediul
central şi la cele trei filiale, dar şi utilizarea bibliotecii de la distanţă prin servicii telefonice, vizite
virtuale via Internet, au fost de 180000, cu o frecvenţă medie zilnică de aproximativ 700. Din totalul
de 180000 vizite, 100000 sunt vizite directe la bibliotecă, cu o frecvenţă medie zilnică de
aproximativ 450; restul sunt servicii oferite telefonic, fax, poştă, online, vizite virtuale via Internet,
numărul de participanţi la evenimente culturale.
S-au împrumutat 210000 unităţi de bibliotecă, din care 100000 consultate în bibliotecă.
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului Bibliotecii Judeţene şi a bibliotecarilor
publici din judeţ pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate. Îndrumarea metodologică de
specialitate a bibliotecilor publice din judeţul Bacău
Din punct de vedere al pregătirii profesionale, anul 2012, pentru sectorul metodic al
Bibliotecii Judeţene, a fost unul încărcat de evenimente care s-au desfăşurat pe trei paliere.
Pregătirea profesională de specialitate, prin Centrul Naţional de Pregătire în Cultură
Bucureşti sau prin Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR), a inclus, în anul 2012, un curs de specializare în statistică de bibliotecă pentru o
bibliotecară de la Biblioteca Judeţeană. De asemenea, în luna ianuarie 2012 la sediul Bibliotecii
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Judeţene, a fost livrat, pentru 16 bibliotecari, cursul de perfecţionare profesională „Fişiere de
Autoritate” necesar pentru trecerea la softul de bibliotecă TinRead.
În cadrul Programului Naţional Biblionet, două bibliotecare au urmat şi au absolvit un curs
de formare traineri, Biblioteca Judeţeană dispunând în prezent de un corp de 4 traineri calificaţi.
De asemenea, Centrul Judeţean de Formare din cadrul Bibliotecii Judeţene „Costache Sturdza” a
organizat un curs de „Bazele serviciilor noi de bibliotecă”, pentru bibliotecarii publici din judeţ intraţi
în runda a III a Programului. Au urmat cursurile 23 de persoane, în două grupe.

Foto: Imagine de la cursurile „Bazele serviciilor noi de bibliotecă”
A treia formă de pregătire profesională au constituit-o întâlnirile periodice, la trei luni, cu
bibliotecarii publici în cele 5 centre zonale şi la sediul Bibliotecii Judeţene. Astfel, toţi bibliotecarii
publici din judeţ au luat parte la o instruire de o zi în cadrul căreia au învăţat să completeze on line
cererile de subvenţii APIA. Instructajul a fost efectuat de trei specialişti de la APIA Bacău. Ca
urmare, bibliotecile comunale au contribuit la realizarea a peste 300 de proiecte din domeniul agrar
din localităţile lor, dovedind încă o dată că se implică activ în sprijinul comunităţilor deservite. În
celelalte întâlniri au fost prezentate referate pe teme de biblioteconomie, au făcut comunicări
specialişti de la Centrul Europe Direct Bacău şi fost lansate cărţi noi ale unor edituri băcăuane.
O altă acţiune importantă a sectorului metodic al Bibliotecii Judeţene a constituit-o
instrumentarea a 20 de dosare ale bibliotecilor publice pentru participarea la runda a IV-a a
Programului Naţional Biblionet, au fost aplicate 18 dosare din care 16 au fost selectate. În prezent
se finalizează pregătirile pentru primirea calculatoarelor în încă 16 locaţii din judeţ. În toamna
anului 2012 au fost instrumentate alte 16 dosare pentru runda a V-a a aceluiaşi Program din care
au fost aplicate 11 dosare. La finalul Programului bibliotecile publice din judeţ vor fi acoperite
aproape în totalitate.
În cursul acestui an s-au efectuat 50 de vizite de control şi îndrumare în bibliotecile publice
din comunele şi oraşele judeţului: 16 vizite pentru a stabili eligibilitatea celor din runda IV şi alte 34
de controale de evaluare pentru rundele III şi IV. De asemenea, s-au semnat contractele de
donaţie cu o parte din bibliotecile din runda A III-a şi contractele de comodat pentru cele din runda
a IV-a. Tot în această perioadă au fost testaţi pe teren, la centrele zonale sau la sediul Bibliotecii
Judeţene, toţi bibliotecarii cuprinşi în rundele I, II şi III care au absolvit cursurile IT la Centrul
Judeţean de Formare. În intervalul mai - iulie 2012, un număr de 42 de biblioteci comunale şi
orăşeneşti au beneficiat de înlocuirea softului Vista cu softul de operare Windows 8, prin
contribuţia voluntară a unui salariat al Bibliotecii Judeţene, operaţiunea desfăşurându-se cu licenţe
de la Programul Biblionet. Au fost distribuite bibliotecilor publice din comunele judeţului volume de
cărţi primite de la donatori particulari. Bibliotecarul metodist a participat în comisii de examinare
pentru angajarea de bibliotecari la Răcăciuni, Corbasca, oraşul Comăneşti şi comuna Bereşti
Tazlău şi a avut contribuţii decisive la redeschiderea activităţii bibliotecilor comunale din
Brusturoasa şi Bereşti Tazlău care erau închise de mai mulţi ani.
Credem cu tărie că bibliotecile publice reprezintă piloni cheie în orice comunitate, mai ales
în aceste momente extrem de dificile din punct de vedere economic, oferind cetăţenilor şansa de
a-şi îndeplini obiective personale, profesionale şi de grup, cu rezultate pozitive pentru toată lumea.
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Răspunsul final, actual, la aproape orice întrebare poate fi găsit între cei patru pereţi ai majorităţii
bibliotecilor publice.
Odată cu introducerea serviciilor de acces public gratuit la internet, furnizate de bibliotecarii
instruiţi în cadrul Biblionet, cetăţenii din comunităţile incluse în program au reuşit să-şi rezolve
probleme medicale, să-şi găsească un loc de muncă, să comunice mai uşor cu rudele din
străinătate sau să găsească informaţii din domeniul educaţiei şi al legislaţiei. Acestea sunt doar
câteva exemple cu privire la modul în care biblioteca publică furnizează cetăţenilor asistenţa şi
resursele de care au nevoie pentru accesul la informaţie, la soluţiile şi rezolvările unor probleme cu
care aceştia se confruntă. Nu ai nevoie de diplomă, ochelari de intelectual sau certificat de elitist
ca să te bucuri de oferta unei biblioteci publice.
Viitorul aparţine bibliotecilor în schimbare, iar Biblioteca Judeţeană a făcut eforturi
considerabile în acest sens.
Promovarea imaginii şi a serviciilor bibliotecii
Pentru o instituţie publică, promovarea unei imagini corecte şi vizibilitatea tuturor acţiunilor
sunt condiţii esenţiale pentru a fi percepută şi apreciată corespunzător de către comunitate.
Colaborarea cu mass-media locală şi naţională s-a concretizat în multiple apariţii în presa
scrisă şi audiovizuală. Toate evenimentele mari ale bibliotecii au beneficiat de anunţuri, prezentări,
interviuri, emisiuni TV şi radio, transmisii de înregistrări, referiri pe blogurile şi site-urile băcăuane.
Referirile sunt atât în presa locală tipărită (sunt cca. 100 de referiri la activitatea bibliotecii) cât şi în
presa electronică (bloguri, site-uri, etc.).
Anunţurile postate pe site-ul bibliotecii (www.bjbc.ro) şi informaţiile despre serviciile şi
activităţile curente au fost o altă modalitate de informare, dar şi de formare a imaginii instituţiei
care se vrea prezentă mereu în atenţia publicului.
Dezvoltarea serviciului de pe site-ul web, denumit Întreabă bibliotecarul , are de asemeni
un rol de promovare a serviciilor bibliotecii. Pe lângă acesta, începând din acest an am introdus
serviciul online de referinţe virtuale cu privire la: baza de date electronică a bibliotecii, conţinutul şi
modul de utilizare a ei, bibliografii minimale, date privind localizarea şi programul unor instituţii
publice, referinţe turistice, şi orice alte informaţii cu caracter biblioteconomic dar şi de interes
comunitar.
Materialele informative distribuite utilizatorilor sub formă de broşuri, pliante, invitaţii,
fluturaşi, afişe au informat publicul despre oferta bibliotecii, programul de funcţionare, condiţii de
înscriere, parteneri, colaboratori, etc.
Apreciem că toate aceste demersuri au contribuit la construirea şi promovarea unei imagini
corecte despre bibliotecă şi au făcut-o vizibilă ca instituţie culturală de prestigiu.
Activitatea financiar – contabilă
Activitatea financiar - contabilă s-a desfăşurat, ca şi în anii precedenţi, în condiţii normale,
cu respectarea legislaţiei de specialitate în vigoare.

Foto: În Bibliotecă, într-o zi obişnuită
În perioada parcursă, prin managementul practicat, Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza”
Bacău a reuşit să realizeze în condiţii optime şi la un bun nivel calitativ programele şi proiectele
culturale minimale şi principalii indicatori culturali şi economici aferenţi acestei perioade.
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10. Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului
şi Coordonarea Activităţii de Salvamont
Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de
Salvamont Bacău funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, fără personalitate juridică,
sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău.
Obiectivul principal al Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi
Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău este realizarea, împreună cu primăriile din zona
montană a judeţului Bacău a prevederilor legale referitoare la activitatea de SALVAMONT,
cunoaşterea, popularizarea şi promovarea turismului durabil în judeţul Bacău.
În judeţul Bacău au fost instalate indicatoare de informare privind obiectivele turistice care
pot fi vizitate de către turişti. S-a realizat o verificare a acestora pe teren, în ceea ce priveşte
corectitudinea amplasării lor precum şi a stării fizice, în urma căreia s-a întocmit un centralizator a
situaţiei indicatoarelor de informare turistică.
Turismul cultural este o componentă importantă a turismului durabil. În colaborare cu
“Asociaţia Cele mai frumoase sate din România” s-au realizat în decursul timpului proiecte în
scopul valorizării, conservării şi promovării moştenirii culturale şi spirituale a spaţiului rural
«băcăuan», ca pârghii ale dezvoltării durabile a acestui areal dar şi a întregului judeţ. Unul dintre
proiecte a fost lansarea regională, la Bacău, a ghidului “Cele mai frumoase sate din România
2012”, la care am participat oferind toata susţinerea necesară evenimentului.
Programul evenimentului a cuprins: lansarea regională a ghidului; produs în satul meu –
prezentarea şi degustarea de produse gastronomice tradiţionale şi prezentarea de meşteşuguri
specifice zonelor rurale din judeţul Bacău, un spectacol folcloric oferit de Ansamblul «Busuiocul»,
care a încântat sufletul şi privirea celor prezenţi la eveniment şi seminarul ”Cele bune în desagă
adunate”, în cadrul căruia au fost prezentate proiecte de succes, la care au participat primarii şi
reprezentanţii comunelor judeţelor: Iaşi, Neamţ şi Bacău.
Satele Dofteana, Ciugheş şi Poiana Sărată, din judeţul Bacău, au fost incluse în prima ediţie
a ghidului "Cele mai frumoase sate din România 2012". Ghidul este menit să ofere informaţii
privind locuri de cazare şi masă în mediul rural, dar şi informaţii legate de căile de acces, obiective
turistice, specificul local, artă şi tradiţii locale.
Judeţul Bacău deţine la Târgul Ocna, una dintre cele mai frumoase mine de sare din ţară.
Din dorinţa de a o promova atât naţional cât şi internaţional, am acordat sprijin în proiectul iniţiat de
Radio România Internaţional, în vederea organizării unui concurs de cultură generală, destinat
ascultătorilor şi utilizatorilor de Internet din lume şi consacrat salinelor din România, ca bogăţie
economică, dar şi terapeutică, turistică şi culturală. Emisiunile realizate sunt adresate românilor de
peste hotare şi străinilor interesaţi de România şi au ca scop să promoveze în lume România şi
valorile româneşti.
Consiliul Judeţean Bacău a participat la evenimentul numit “Bursa şi Forumul de Turism
Balnear 2012”, care s-a desfăşurat în staţiunea Slănic Moldova, fiind organizat de Organizaţia
Patronală a Turismului Balnear Bucureşti, în parteneriat cu Primăria Oraşului Slănic Moldova, sub
patronajul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Au fost prezenţi peste 120 de invitaţi din
ţară şi străinătate. Structura evenimentului a urmărit să acopere două nevoi importante ale celor
interesaţi de turismul balnear: prezentarea potenţialului balnear şi de sănătate, prin prisma
infrastructurii, a programelor specializate şi a serviciilor, şi acoperirea nevoii de informaţii de
specialitate actuale, de schimb de opinii şi de experienţă cu specialişti în domeniu din ţară şi din
străinătate.
Creşterea numărului de turişti este un aspect foarte important, care poate fi realizat prin
proiecte finanţate cu fonduri europene. Astfel, am participat, alături de Direcţia Dezvoltare Durabilă
şi Managementul Proiectelor a Consiliului Judeţean Bacău, la implementarea proiectului
ProBacTur -“Promovarea judeţului Bacău ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”,
finanţat din fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007 –
2013. Proiectul are drept obiectiv general valorificarea şi promovarea elementelor distinctive ale
potenţialului turistic specific judeţului Bacău – turismul de agrement, turismul balneo-climateric,
turismul cultural şi turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse turistice integrate,
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competitive la nivel naţional, pe măsura valorii resurselor turistice de care dispune judeţul şi care
să impună acest domeniu printre activităţile economice prioritare în cadrul sistemului economic
judeţean.
Printre activităţile principale care s-au derulat în cadrul proiectului se numără lansarea
acestuia, informând publicul prin organizarea de evenimente precum conferinţa de presă, masa
rotundă şi întâlniri publice în principalele localităţi în care se regăsesc obiective turistice. Potenţialii
turişti au fost informaţii prin intermediul mass media precum şi prin materiale de promovare.
Am participat la Târgul de Turism al României, ediţia de toamnă, organizat de Romexpo
Bucureşti cu materiale de promovare a judeţului Bacău ca destinaţie turistică, realizate prin
proiectul mai sus menţionat.
Prin prezenţa Judeţului Bacău la Târgul de Turism al României, a existat posibilitatea de a
face cunoscute, atât potenţialilor turişti români cât şi străini, valenţele cultural-spirituale, peisajele
unice şi resursele naturale benefice ale judeţului Bacău, adevărate mărturii ale unei destinaţii
turistice atractive şi importante, trezindu-le acestora interesul pentru a descoperi judeţul Bacău.
Prin proiectul “Schi Parc Slanic Moldova” finanţat prin Programul Operaţional Regional
2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului; DMI 5.2 – Crearea,
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterea calităţii serviciilor turistice, se va realiza o pârtie de schi în oraşul Slănic Moldova, cu
facilităţi conexe (instalaţie de transport cu cablu de tip telescaun, instalaţie de înzăpezit artificial,
instalaţie de iluminat pentru nocturnă şi o clădire anexă).
Impactul urmărit prin implementarea proiectului este reprezentat de întărirea statutului de
staţiune turistică de interes naţional, poziţionarea în topul staţiunilor de schi din ţară şi valorificarea
potenţialului turistic al judeţului Bacău. Acest fapt va determina dezvoltarea turismului de agrement
şi implicit a celorlalte forme de turism.
S-a iniţiat realizarea documentaţiei pentru atestarea localităţii Sărata ca staţiune turistică de
interes local. Izvoarele minerale din staţiunea Băile Sărata sunt cunoscute încă din vechime pentru
proprietăţile lor terapeutice. Acestea pot trata diverse afecţiuni şi au o compoziţie asemănătoare cu
cele din staţiunea Căciulata.
Împreună cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice –
Autoritatea Naţională pentru Turism, am organizat comisii de specialitate, în vederea realizării
controlului tematic a documentaţiei (licenţe, brevete de turism, certificate de clasificare) necesare
funcţionării unităţilor de alimentaţie publică şi de primire turistică, dar şi a agenţiilor de turism din
Judeţul Bacău. Astfel au fost verificate un număr de 11 unităţi de cazare, 46 unităţi de alimentaţie
publică şi 74 agenţii de turism. În urma verificărilor s-au întocmit 46 de avertismente şi 50 de note
constatatoare. Dintre agenţiile de turism verificate, 19 nu mai funcţionau, astfel li s-au anulat
licenţele în turism.
În cadrul activităţii de SALVAMONT s-au efectuat ture periodice de patrulare preventive,
acţiuni pregătitoare împreuna cu diferite formaţii de salvamont, ture montane în vederea realizării
de marcaje turistice şi premarcări.
La nivel judeţean, am colaborat cu ONG-urile “Veniţi cu noi Bacău” şi “Alpin Club Bacău”
pentru a efectua ture montane în vederea realizării de marcaje turistice. Astfel s-au efectuat
premarcări pe diferite trasee din Masivele Nemira şi Ciucului.
S-au efectuat ture periodice de patrulare preventivă, în cadrul activităţii de SALVAMONT, în
masivele Nemira, Ciucului, Tarcău şi Goşman, după un program prestabilit, astfel: acţiuni de
patrulare şi informare în zona Vârfului Sandru ( munţii Nemira) în lunile mai, august şi octombrie;
acţiuni de patrulare şi informare pe văile Slănicel, Pufu şi Dofteana în lunile februarie, iunie şi
noiembrie.
Am colaborat cu alte formaţii de SALVAMONT pentru ture de patrulare şi acţiuni
pregătitoare, astfel: Jandarmeria Montană Slănic Moldova în zona Nemira şi cu Formaţia
SALVAMONT Neamţ în masivele Ceahlău, Bistriţa şi Tarcău.
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11. Camera Agricolă Judeţeană
Camera Agricolă Judeţeană Bacău - instituţie publică descentralizată, de interes judeţean,
cu personalitate juridică, in subordinea Consiliului Judeţean Bacău şi în coordonarea tehnicometodologică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Politici în
Zootehnie şi Industrie Alimentară.
Este înfiinţată în baza HG nr.1609 din 16.12.2009, prin reorganizarea Oficiului Judeţean de
Consultanţă Agricolă Bacău şi în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 5/29.01.2010.
Sediul instituţiei se află în municipiul Bacău, strada G.Bacovia nr. 20, judeţul Bacău.
Pornind de la atribuţiile Camerei Agricole Judeţene prezentate, putem spune că anul 2012
a însemnat şi pentru Camera Agricolă Judeţeană Bacău o perioadă de implicare intensă în
accelerarea procesului de reformă prin care trece agricultura românească în vederea alinierii sale
la standardele şi exigenţele cerinţelor Uniunii Europene. A fost un an dificil, nu numai din punct de
vedere al multitudinii obiectivelor specifice ce trebuiau finalizate, ci şi în ceea ce priveşte condiţiile
atipice pentru activitatea agricolă, marcată de o perioadă de secetă şi alte fenomene meteo
extreme.
Specialiştii Camerei Agricole Judeţene au reuşit să-şi dovedească în mod constant
profesionalismul şi spiritul de echipă, onorându-şi obligaţiile asumate şi marcând în activitatea lor
repetatele treceri la o abordare calitativ superioară a misiunii pe care o au de îndeplinit în ceea ce
priveşte transformarea radicală a domeniului agriculturii şi a mediului rural în ansamblul lor.
Activitatea Camerei Agricole Judeţene Bacău o putem structura pe următoarele domenii:
Elaborarea de proiecte de dezvoltare rurală în anul 2012
Număr
proiecte
total
133
Total

Valoare
proiecte
total
- euro 2.685.000
2.685.000

Măsura 112
Nr. proiecte
71
71

Măsura 141

Valoare
–euro2.220.000
2.220.000

Nr.
proiecte
62
62

Valoare
–euro465.000
465.000

Realizarea activităţilor de asistenţă tehnică de specialitate cu caracter permanent
Nr.
crt.
I.
1
2
3
4
II.
III.
IV.

Domeniul
Domeniul vegetal
Cultura mare
Legumicultură
Pomicultură
Viticultură
Domeniul zootehnic
Accesare de fonduri
europene şi naţionale
Alte domenii
Legislatie
Mecanizare
Economic
Cereri subventii APIA
Total general

3681
1862
665
812
342
1459
1564

Număr consultaţii
d.c. exploataţii
mici
medii
3521
107
1722
89
665
792
18
342
1408
48
1492
55

2875
1665
224
16
970
9579

2805
1630
189
16
970
9226

Total

54
31
23
264

mari
53
51
2
3
17
16
4
12
89

Încadrarea exploataţiilor în cele trei tipuri de dimensiuni este următoarea:
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Mici = 0 – 10 ha;

Medii = 10 – 50 ha; Mari = peste 50 ha

Formare profesională
Cursuri de formare profesională a producătorilor agricoli
a. Realizarea
de
Cursuri autorizate

cursuri

de

calificare

a

producătorilor

agricoli

1

Apicultor

4

Număr
persoane
înscrise
112

2

Lucrător în cultura plantelor

2

56

41

360

3

Lucrător în creşterea animalelor
Total

1
7

28
196

24
160

360
-

Nr.
crt.

Număr
cursuri

Meseria

Număr absolvenţi

Durata cursului (ore)

95

360

b. Realizarea de cursuri de iniţiere a producătorilor agricoli
Cursuri autorizate
Nr.
crt.
1

4

Număr
persoane
înscrise
112

4

112

Număr
cursuri

Meseria
Agricultor în culturi vegetale şi crescător
de animale
Total

92

Durata
cursului
(ore)
200

92

-

Număr
absolvenţi

Realizarea de loturi demonstrative
a) domeniul vegetal
Verigile tehnologice
urmărite
Tehnologie corectă pe
soiuri

1

Supr.
ha
2

Racova

CAZ Racova

Total cultură
2
Floarea
soarelui

1
1
1
1

2
4
5
5

Săuceşti
Secuieni
Căbeşti

CAZ Săuceşti
CAZ Secuieni
CAZ
Podu Turcului

12 hibirizi
tehnologie
tehnologie

Total cultură
3
Porumb

3
1
1
1
1

14
5
3
3
4

Sascut
Racova
Ardeoani
Căbeşti

28 hibrizi
3 hibirizi
17 hibrizi
tehnologie

1
5
1
1
1

1
16
12
12
0,3

Izv.Berheciului

CAZ Sascut
CAZ Racova
CAZ Ardeoani
CAZ
Podu Turcului
Izv.Berheciului

Răcăciuni

CAZ Răcăciuni

31 soiuri

Fichiteşti

tehnologie

1

1

CAZ
Podu Turcului
CAZ
N.Bălcescu

Total cultură
6
Legume solar
7
Viticultura

2
1
1

1,3
0,15
2

tehnologie
tehnologie

8
Pomi
Total general

1
15

2
49,45

CAZ Comăneşti
CAZ
Podu Turcului
CAZ Odobeşti

Nr.
crt
1

Cultura
Grâu

Total cultură
4
Sfecla de zahar
Total cultură
5
Legume câmp

Număr

Localitatea

Gioseni
Măgireşti
Podu Turcului
Ciutureşti

Organizatori

2

3 hibrizi

tehnologie

tehnologie
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b) domeniul zootehnic
Nr.
crt.
1
2
3

Număr
loturi
1
1

Număr
animale
11
36

Ovine

1

96

Total general

3

143

Specia
Vaci lapte
Tăuraşi la
îngrăşat

Localitatea

Organizatori

Oituz

CAZ Oituz
CAZ
Odobeşti
CAZ
Odobeşti

Ciuturesti
Secuieni

Verigile tehnologice
urmărite
tehnologie
tehnologie
tehnologie

Realizarea de demonstraţii practice
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Denumirea activităţii practice
Tăieri de rărire şi fructificare la
pomii fructiferi
Tăieri de rărire şi fructificare la
pomii fructiferi
Tăieri de rărire şi fructificare la
pomii fructiferi
Tratamente la răsadurile de
legume
Taieri de formare la pomii fructiferi
Tăieri de rărire şi fructificare la
pomii fructiferi
Tăieri la viţa de vie
Tăieri de rărire şi fructificare la
pomii fructiferi
Amenajarea răsadniţelor
Reglaje semănătoarea SUP 29
pentru semănatul lucernei
Tratamente răsaduri în răsadniţe şi
solarii
Tăieri de rărire şi fructificare la
pomii fructiferi
Tăieri de rărire şi fructificare la
pomii fructiferi
Tăieri de rărire şi fructificare la
pomii fructiferi
Tratamente fitosanitatre la pomi
Înfiinţarea culturii de porumb- Lot
demonstrativ hibriziKWS şi OLT
Fertilizare şi erbicidare cereale
păioase
Plantatul căpşunului, variante de
sisteme de plantare
Tăieri de formare şi fructificare la
pomii fructiferi
Tăieri de formare şi fructificare la
pomii fructiferi
Reglajele semănătorii SPC 6
pentru semănatul porumbului
Înfiinţarea culturii de porumb- Lot
demonstrativ
Tăieri de formare şi fructificare la
pomii fructiferi şi viţa de vie
Tăieri de formare şi fructificare la
pomii fructiferi

Locul
desfăşurării

Data
desfăşurării

Organizatori

Nr
part.

Secuieni

06.01

CAZ Secuieni

6

Iteşti

06.01

CAZ Săuceşti

7

Săuceşti

07.01

CAZ Săuceşti

5

Săuceşti

12.02

CAZ Săuceşti

4

Săuceşti

24.02

CAZ Săuceşti

6

Secuieni

16.03

CAZ Secuieni

6

Secuieni

21.03

CAZ Secuieni

8

Glăvăneşti

20.03

CAZ P.Turcului

18

Izv.Berheciului

14.03

Izv.Berheciului

27.03

Săuceşti

14.03

CAZ Săuceşti

4

Săuceşti

15.03

CAZ Săuceşti

15

Iteşti

16.03

CAZ Săuceşti

4

Sărata

17.03

CAZ Săuceşti

4

Săuceşti

04.05

CAZ Săuceşti

4

Glăvăneşti

28.04

CAZ P.Turcului

12

Motoşeni

30.04

CAZ P.Turcului

7

Iteşti

20.04

CAZ Săuceşti

3

Săuceşti

10.04

CAZ Săuceşti

6

Mărgineni

11.04

CAZ Săuceşti

4

Izv.Berheciului

20.04

CAZ
Izv.Berheciului

7

Racova

29.04

CAZ Racova

8

Secuieni

12.04

CAZ Secuieni

5

Măgireşti

04.04

CAZ Comăneşti

5

CAZ
Izv.Berheciului
CAZ
Izv.Berheciului

6
8
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Tratamente fitosanitatre la pomi
Tratamente fitosanitate la pomi
Tratamente fitosanitatre la pomi
Erbicidarea porumbului
Lot demonstrativ
Tratamente fitosanitare pomi
Eficienţa mulsului mecanic
Erbicidarea la cultura de cartof
Pregătirea pentru punerea în
funcţiune a sistemului de irigaţie
Erbicidarea la cultura de ceapă
Tratamente fitosanitare la viţa de
vie soiuri nobile
Tăierile în verde la pomi
Combaterea bolilor şi dăunătorilor
la ceapă
Tratamente fitosanitare la prun
Tratamente fitosanitare la viţa de
vie soiuri nobile
Tratamente fitosanitare la legume
Recoltarea cerealelor păioase
Irigarea prin picurare la legume
Tăieri în verde la pomi Tratamente
fitosanitare
Fertilizări şi tratamente fitosanitare
la legume şi cereale
Tratamente fitosanitare la legume
Tratamente fitosanitare la cartof
Tratamente fitosanitare la viţa de
vie
Tratamente fitosanitare la pomi şi
legume
Tratamente fitosanitare la legume
Recoltarea florii soarelui
Cârnitul la viţa de vie
Tratamente fitosanitare la legume
în sistem protejat
Plantatul pomilor fructiferi
Pichetatul terenului pentru
înfiinţarea plantaţiei de pomi
Reglajele plugului în vederea
executării arăturii de toamnă
Îmbăierea ovinelor
Pichetatul terenului pentru
înfiinţarea plantaţiei de pomi
Pregătirea terenului pentru
înfiinţarea culturii de ceapă
Administrarea dolomitei la pomi şi
viţa de vie
Administrarea dolomitei la pomi
Tăieri de rod la măr şi păr
Total

Comăneşti
Săuceşti
Iteşti

05.04
10.05
15.05

CAZ Comăneşti
CAZ Săuceşti
CAZ Săuceşti

5
6
4

Glăvăneşti

25.05

CAZ P.Turcului

11

Glăvăneşti
Poiana Sărată
Comăneşti

03.05
18.05
07.05

CAZ P.Turcului
CAZ Oituz
CAZ Comăneşti

12
5
5

Dieneţ

05.05

CAZ Răcăciuni

25

Magireşti

08.05

CAZ Comăneşti

5

Pânceşti

20.06

CAZ Răcăciuni

8

Săuceşti

15.06

CAZ Săuceşti

4

Măgireşti

11.06

CAZ Comăneşti

5

Comăneşti

12.06

CAZ Comăneşti

5

Frumuşelu

16.07

CAZ P.Turcului

7

Glăvăneşti
Glăvăneşti
Răzeşu

22.07
17.07
25.07

CAZ P.Turcului
CAZ P.Turcului
CAZ P.Turcului

9
12
9

Săuceşti

10.07

CAZ Săuceşti

9

Bereşti B-ţa

04.07

CAZ Săuceşti

3

Dărmăneşti
Comăneşti

06.07
09.07

CAZ Comăneşti
CAZ Comăneşti

5
5

Frumuşelu

10.08

CAZ Glăvăneşti

9

Secuieni

31.08

CAZ Săuceşti

5

Glăvăneşti
Glăvăneşti
Comăneşti

12.08
29.08
07.08

CAZ Glăvăneşti
CAZ Glăvăneşti
CAZ Comăneşti

9
12
5

Măgireşti

08.08

CAZ Comăneşti

5

Asău

10.09

CAZ Comăneşti

4

Comăneşti

11.09

CAZ Comăneşti

4

Izv. Berheciului

19.10.

Comăneşti

01.10

CAZ Izv.
Berheciului
CAZ Comăneşti

Dărmăneşti

08.10

CAZ Comăneşti

4

Moineşti

03.10

CAZ Comăneşti

5

Săuceşti

12.11

CAZ Săuceşti

4

Săuceşti
Săuceşti

03.12
05.12

CAZ S Săuceşti
CAZ Săuceşti

4
4
416

7
4
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Realizarea/participarea la târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri, seminarii, simpozioane,
întâlniri, mese rotunde, dezbateri

INDAGRA 2012

Locul
desfăşurării
Bucureşti

Perioada
-201231.10

1

„EXPOAGROALIMENT” Bacău

Bacău

26.0429.04

2

Utilaje şi finanţare pentru fermieri

Bacău

03.0205.02

3

AGRO BACĂU 2012

Bacău

22.1125.11

Nr.
Specificaţie
crt.
I
Târguri
Total
II
Expoziţii

Tematica

Organiz.
CAJ Bacău
Camera de
Comerţ Bacău
CAJ Bacău
Banca
INTENSA
SANPAULO
CAJ Bacău
SC Centrul de
Afaceri Bacău
CAJ Bacău

Total
III. Seminarii
1
2

Schimbările climatice şi relaţiile lor
mutuale cu agricultura
Cerinţele legale în materie de
gestionare în cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin pentru
agricultori

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

300

500

Oituz

9.05

CAJ Bacău

25

Glăvăneşti

12.06

CAJ Bacău

22
47

„Provocări şi priorităţi în agricultura
judeţului Bacău”

Bacău

26.04

CAJ Bacău

Total
V. Întâlniri
1

230

1030

Total
IV. Simpozioane
1

Nr
part.
50
50

50
50

Tăierile de rod la pomi. Ramurile
de rod
Intâlnire cu reprezentanţii formelor
asociative privind activitatea
desfăşurată
Principalele boli şi daunători la
albine şi măsurile de prevenire şi
combatere
Pregătirea răsadniţelor pentru
semănat
Măsuri FEADR accesibile 2012
Informare fermieri privind
subvenţiile APIA pe suprafaţă
2012
Informare fermieri privind
subvenţiile APIA pe suprafaţă
2012
Informare fermieri privind
subvenţiile APIA pe suprafaţă
2012
Măsuri FEADR accesibile 2012
Informare fermieri privind
subvenţiile APIA pe suprafaţă
2012
Măsuri FEADR accesibile 2012

Asău

11.01

CAZ
Comăneşti

5

Comăneşti

12.01

CAZ
Comăneşti

5

Comăneşti

06.02

CAZ
Comăneşti

5

Magireşti

07.02

Faraoani

29.02

Glăvăneşti

23.02

CAZ
P.Turcului

46

Motoşeni

21.02

CAZ
P.Turcului

32

Răchitoasa

22.02

CAZ
P.Turcului

45

Izv.
Berheciului

20.02

CAZ Izv.
Berheciului

8

Izv.
Berheciului

28.02

CAZ Izv.
Berheciului

17

Săuceşti

14.03

CAZ Săuceşti

CAZ
Comăneşti
CAZ
N.Bălcescu

5
6

4
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12

Dezinfecţia amestecului de
pământ utilizat în răsadniţe

Dărmăneşti

07.03

13

Semănatul legumelor în răsadniţe

Dărmăneşti

09.03

14

Odobeşti

12.03

Motoşeni

24.04

Glăvăneşti

25.04

Filipeşti
Iteşti
Izv.
Berheciului

23.04
25.04

23
24

Măsuri FEADR accesibile 2012
Calendar Măsuri FEADR
accesibile 2012
Calendar Măsuri FEADR
accesibile 2012
Măsuri FEADR accesibile 2012
Măsuri FEADR accesibile 2012
Ghiduri Măsura 141 şi Măsura 112
pentru 2012
Ghiduri Măsura 141 şi Măsura 112
pentru 2012
Păduchele de San Jose- un
dăunător periculos
Altoirea în ochi crescând la pomii
fructiferi
Măsuri FEADR accesibile 2012
Măsuri FEADR accesibile 2012

25

15
16
17
18
19

16.04

CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ Odobeşti
CAZ
P.Turcului
CAZ
P.Turcului
CAZ Săuceşti
CAZ Săuceşti
CAZ Izv.
Berheciului
CAZ
N.Bălcescu
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ Săuceşti
CAZ Săuceşti
CAZ
P.Turcului
CAZ
P.Turcului
CAZ
P.Turcului
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ Săuceşti
CAZ Săuceşti
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti

5
5
12
11
9
6
4
11
6

Faraoani

19.04

Comăneşti

09.04

Dărmăneşti

06.04

Săuceşti
Iteşti

10.05
15.05

Măsuri FEADR accesibile 2012

Glăvăneşti

14.05

26

Măsuri FEADR accesibile 2012

Motoşeni

15.05

27

Măsuri FEADR accesibile 2012

Răchitoasa

15.05

Moineşti

04.05

Dărmăneşti

15.05

Săuceşti
Iteşti

05.06
14.06

Moineşti

07.06

Zemeş

08.06

Iteşti

16.07

Moineşti

04.07

Zemeş

05.06

Dărmăneşti

03.08

Săuceşti

30.08

CAZ Săuceşti

6

Asău

06.08

CAZ
Comăneşti

5

Săucesti

17.09

CAZ Săuceşti

18

Iteşti

19.09

CAZ Săuceşti

10

Filipeşti

21.09

CAZ Săuceşti

8

Zemeş

06.09

CAZ
Comăneşti

4

20
21
22

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Monilioza la sâmburoase.
Măsuri de prevenire şi combatere
Strategia naţionala a României
privind schimbările climatice
Măsuri FEADR accesibile 2012
Măsuri FEADR accesibile 2012
Bolile şi dăunătorii la albine.
Măsuri de prevenire şi combatere
Respectarea normelor de igienă
sanitară în procesarea laptelui
Accesare fonduri europene prin
FEADR
Rapănul la măr şi măsuri de
combatere
Focul bacterian la gutui, măsuri de
prevenire si stopare
Mijloace de păstrare a apei în sol.
Irigarea culturilor.
Accesare fonduri europene prin
FEADR
Alegerea terenurilor pentru
înfiinţarea plantaţiilor pomicole
Ajutorul de minimis pentru
combaterea efectelor secetei
Ajutorul de minimis pentru
combaterea efectelor secetei
Ajutorul de minimis pentru
combaterea efectelor secetei
Rotaţia culturilor

CAZ Săuceşti
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti

5
5
6
4
9
11
15
5
25
4
3
5
5
3
5
5
5
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44
45
46
47
48

Stabilirea raţiilor furajere la
berbecii de reproducţie
Ajutorul de minimis pentru
combaterea efectelor secetei
Stabilirea raţiilor furajere la
berbecii de reproducţie
Ajutorul de minimis pentru
combaterea efectelor secetei
Ajutorul de minimis pentru
combaterea efectelor secetei

CAZ
Comăneşti
CAZ Izv.
Berheciului
CAZ
Comăneşti

07.09

Izv.
Berheciului

03.10

Asău

04.10

Săuceşti

03.10

CAZ Săuceşti

10

Iteşti

11.10

CAZ Săuceşti

6

Total
VI. Mese rotunde
Avantajele formelor asociative

Moineşti

09.01

2

Măsuri din PNDR 2012

Dărmăneşti

10.01

Oituz

16.01

Dărmăneşti

01.02

Comăneşti

02.02

Oituz

16.02

4
5
6

22
4

474

1

3

4

Dărmăneşti

Importanţa organizării floricultorilor
într-o asociaţie profesională
Sămânţa şi materialul săditor ,
factor de progres în agricultură
Cultura nucului în zona
Comăneşti
Organizarea şi administrarea
pajiştilor. Înfiinţarea unei asociaţii
a crescătorilor de vaci de lapte

CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ Oituz
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ Oituz
CAZ
Răcăciuni
CAZ
N.Bălcescu

5
6
5
6
5
5
12

7

Măsuri din PNDR accesibile 2012

Răcăciuni

18.02

8

Măsuri din PNDR accesibile 2012

Sărata

22.02

Săucesti

22.02

CAZ Săuceşti

28

Secuieni

24.02

CAZ Secuieni

20

9
10

Accesarae subvenţii APIA 2012, si
a măsurilor PNDR 141 şi 112
Depunerea cererilor la APIA
subvenţii pe suprafaţă, în 2012

11

Măsuri din PNDR accesibile 2012

Luizi
Călugara

27.02

12

Măsuri din PNDR accesibile 2012

Faraoani

28.02

Pîncesti

25.03

CAZ
Răcăciuni

11

Răcăciuni

31.03

CAZ
Răcăciuni

11

13
14

PNDR –măsuri ce au ca obiectiv
producerea şi utilizarea energiei
din resurse regenerabile
Politica Agricolă Comună privind
utilizarea energiei din resurse
regenerabile

15

Înfiinţare culturi de epoca 1

Moineşti

01.03

16

Înfiinţare culturi de epoca 1

Comăneşti

02.03

17

Subvenţii prin APIA 2012 şi
accesarea măsurilor 141 şi 112 din
PNDR

Secuieni

25.04

18

Igienizarea pădurilor

Moineşti

03.04

Asău

02.04

Poiana
Sărată

15.05

19
20

Accesarea măsurilor 141 şi 112
din PNDR
Accesarea măsurilor 141 şi 112
din PNDR

CAZ
N.Bălcescu
CAZ
N.Bălcescu

12

CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ Secuieni
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ Oituz

36
20

5
5
13
5
5
5
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21
22

Strategia National a României
privind schimbările climatice
Accesarea măsurilor 141 şi 112
din PNDR

Comăneşti

02.03

CAZ
Comăneşti

18

Secuieni

26.04

CAZ Secuieni

10

CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti

16

23

Ghidul Măsurii 141

Dărmăneşti

02.05

24

Organizarea taberelor de vară
pentru animale

Asău

03.05

25

Păşunatul raţional

Asău

02.07

26

Măsuri de menţinere a apei în sol

Măgireşti

03.07

Dărmăneşti

05.06

Lipova

17.05

CAZ Odobeşti

6

Asău

06.06

CAZ
Comăneşti

5

Secuieni

16.06

CAZ Secuieni

18

Dămieneşti

15.06

CAZ Odobeşti

6

Moineşti

01.08

Zemeş

02.08

Moineşti

03.09

Măgireşti

04.09

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ghiduri Măsura 141 şi Măsura 112
pentru 2012
Ghiduri Măsura 141 şi Măsura 112
pentru 2012
Rasa, casa, masa-factori
obligatorii în zootehnie
Bunele condiţii agricole şi de
mediu în România
Ghiduri Măsura 141 şi Măsura 112
pentru 2012
Boli şi dăunători la ovine şi
caprine.Tratamente
Înmulţirea prin butăşire la trandafir
Pregătirea terenului în vederea
semănării cerealelor de toamnă
Plante premergătoare pentru
cerealele de toamnă

36

Pregătirea albinelor pentru iernare

Comăneşti

01.10

37

Cultura cepei pentru stufat

Măgireşti

02.10

CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti
CAZ
Comăneşti

Total
VII. Dezbateri
1
2
3
4
5
Total

5
5
5
5

5
5
4
4
5
4
386

Oferte imputuri campania de
primăvară 2012. Distribuitori de
imputuri.
Oferte imputuri campania de
primăvară 2012. Distribuitori de
imputuri.
Oferte imputuri campania de
primăvară 2012. Distribuitori de
imputuri.
Oferte imputuri campania de
primăvară 2012. Distribuitori de
imputuri.
Sistem integrat de management al
deşeurilor solide-compostare
deşeuri

Glăvăneşti

05.04

CAZ
P.Turcului

14

Răchitoasa

03.04

CAZ
P.Turcului

8

Glăvăneşti

14.05

CAZ
P.Turcului

9

Motoşeni

15.05

CAZ
P.Turcului

15

Glăvăneşti

15.07

CAZ
P.Turcului

30
76

Pentru anul 2013 specialiştii Camerei Agricole Judeţene Bacău îşi propun să accentueze
diseminarea informaţiilor în toate zonele judeţului prin atragerea a cât mai mulţi beneficiari pentru a
accesa măsurile pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală cum ar fi: Măsura 112- Instalarea
tinerilor fermieri; Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole; Măsura 123 – Creşterea
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valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere; Măsura 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii; Măsura 141 – Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenţă; Măsura 142 – Înfiinţarea grupurilor de producători; Măsura 211 –
Sprijin pentru zona montană defavorizată; Măsura 212 – Sprijin pentru zonele defavorizate, altele
decât zona montană; Măsura 214 – Plăţi de agromediu; Măsura 221 – Prima împădurire a
terenurilor agricole; Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi;
Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice.

12. Spitalul Judeţean de Urgenţă
Un aspect care a determinat schimbări majore în structura Spitalului Județean de Urgență
Bacău se referă la preluarea, în subordine a fostului Spital de Pediatrie. Operațiunea a necesitat
un amplu efort atât din punct de vedere al personalului căt mai ales administrativ și organizatoric.
Spitalul de Pediatrie s-a transformat în două secții a unității noastre și toate structurile au fost
implicate în organizarea funcțională cât mai eficientă a noilor secții.
Activitatea medicală
Medicii din Spitalul Județean de Urgență Bacău sunt interesați să-și perfecționeze
pregătirea profesională și participă la Congrese și simpozioane, cursuri și conferințe pe teme
medicale din domeniul lor de activitate. Pe tot parcursul anului 2012 toți medicii au participat la
astfel de cursuri, după cum se prezintă în tabelul următor:
Nr.
crt.

Perioada

Locaţia

Denumirea cursului

Participanţi,
funcţia

Organizator

Bucuresti

Aplicarea procesului de
descentralizare in
Sistemul de Sanatate

6 medici primari

Ministerul
Sanatatii

IANUARIE
1

25.01-26.01.2012
FEBRUARIE

3

16-17.02.2012

Istanbul

Conferinta „Studii clinice
rezonate”

1 medic primar

4

23-24.02.2012

Bucuresti

Conferinta Nationala de
Alzeimer

1 medic primar

5

24-29.02.2012

Paris

Congresul European de
Urologie

1 medic primar

PAREXEL
MEDICAL
Societatea
Romana de
Alzeimer
Aociatia
Europeana de
Urologie

MARTIE

6

16-18.03.2012

Sinaia

Conferinta Nationala de
glaucom

1 medic primar

Societatea
Romana de
Oftalmologie si
Societatea
Romana de
Glaucom

7

07-12.03.2012

Viena

Congresul Controverse in
Neurologie

1 medic primar

COMTECMED

8

21-23.03.2012

Bordeaux

Congres ECCEO

2 medici primari

9

29-30.03.2012

Congresul National de
Medicina interna

5 medici primari

10

21-24.03.2012

Conferinta Nationala de

5 medici primari

Calimane
sti
Caciulata
Bucuresti

Fundatia
Internationala de
Osteoporoza
Societatea
Romana de
Medicina Interna
Societatea
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Pediatrie
11

12-17.03.2012

Iasi

Curs de Endoscopie
pediatrica

1 medic primar

12

30-31.03.2012

Iasi

Congresul Societatii de
Nutritie

1 medic primar

13

30.03.2012

Bucuresti

14

23.03.2012

Bucuresti

15

21.03.2012

Iasi

16

29-31.03.2012

Bucuresti

17

17-19.03.2012
APRILIE

Praga

18

17-21.04.2012

Geneva

19

25-28.04.2012

Bucuresti

20

20-23.04.2012

Praga

Conferinta europeana de
cancer
Cursul Tehnici de rezectie
hepatica
Simpozion stiintific

21

20-30.04.2012

Dubrovnik

Congres de Cardiologie

22

10.04.2012

Iasi

23

06.04.2012

Iasi

24

06-09.04.2012

Iasi

25

25-28.04.2012

Iasi

26

20-25.04.2012

New York

27

06.04.2012

Bucuresti

28

17-22.04.2012

Barcelona

29

02.04-06.04.2012

Bucuresti

Curs de protectie
radiologica
Conferinta post transplant
Curs „Tratamentul actual
in depresii”
Conferinta Nationala de
Medicina de Familie
EFCC

Simpozion’’Train
theTrainer’’
Conferinta A.T.O.M.
Curs Modulul de expertiza
medico-legala psihiatrica
Primavara dermatologica
ieseana
Congres Word Asthma &
Copd Forum
Conferinta Nationala de
Aterotromboza
Congres EASL
Curs de Endoscopie
Terapeutica

1 medic primar

Romana de
Pediatrie
Clinica Sf Maria
Iasi
Societatea
Romana de
Diabet si Nutritie
SNSP Bucuresti

1 medic primar
1 medic primar

Medscape

1 medic primar

AMFB si SNMF

1 medic primar

IFFCC

1 medic primar

ESMD si IASLC

1 medic primar

IASGO

1 medic primar

MINIMED SRL
Boehringer
Ingelheim

1 medic primar
1 medic primar

MSD

5 medic primar
1 medic primar

Institutul de
Medicina Legala

2 medici primari

UMF Iasi

1 medic primar
4 medici primari

SRC si AVC

2 medici primari

MSD
Inst. Clinic
Fundeni

1 medic primar

MAI
30

02-07.05.2012

Berlin

Congres Tulburari
mentale si functionale in
boala Parkinson
Al X-lea Congres al
Societatii de Neurologie

31

16-19.05.2012

Bucuresti

32

18-24.05.2012

Bucuresti

33

24-26.05.2012

Bucuresti

34

16-19.05.2012

Sinaia

35

02-04.05.2012

BaselElveia

36

04-05.05.2012

Iasi

37

30.05-02.06.2012

Cluj

38

03.-06.05.2012

Poiana

1 medic specialist

3 medici primari

America Epilepsy
Society
Societatea
Romana de
Neurologie si
UMF Bucuresti
UMF Bucuresti
SRMM si UMF
Bucuresti

Congres Boli digestive
Congres de Medicina
Muncii
Congresul anual de
anestezie

1 medic primar

Simpozion Falk

1 medic primar

EFPIA

3 medici primari

UMF Iasi si
Spitalul Clinic de
Pneumologie Iasi

1 medic primar

UMF Cluj

1 medic primar

IMUNOLAB

Curs Managementul
bolilor pulmonare
obstructive cronice
Conferinta Nationala de
ultrasonografie
Curs Imunologie

1 medic primar
1 medic primar
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Brasov
1 medic primar

Societatea de
radiologie si
imagistica
medicala

1 medic primar

MSD

1 medic primar

Clinica Sf. Maria
Iasi

2 medic primar

UMF Iasi

2 asist. Medicali pr.

UMF Tg. Mures

1 medic primar

Institulului de
Cardiologie Tg
Mures

1 medic primar

SRDNBM

Conferinta Nationala a
grupurilor de lucru

3 medici primari

Societatea
Romana de
Cardiologie

Bucuresti

Congresul Roman de
Urologie

1 medic primar

ROMURO

02-03.05.2012

Dublin

EuroPrevent

1 medic primar

Societatea
Europeana de
Cardiologie

49

09-11.05.2012

Bacau

1 medic primar

SC MINIMED

50

02-09.05.2012

Florenta

2 medici primari

ICE si ECE

2 medici primari

Societatea
Romana de
Alergologie si
Imunologie

2 medici primari

SRD

3 medici primari

EFFSOT

39

23-25.05.2012

Sovata

40

23-26.05.2012

Timisoara

41

15-16.05.2012

Iasi

42

16-18.05.2012

Iasi

43

09-12.05.2012

Tg. Mures

44

06-08.05.2012

45

24-25.05.2012

Sibiu

46

10-11.05.2012

Poiana
Brasov

47

09-13.05.2012

48

51

03-06.05.2012

Iasi

52

24-26.05.2012

Iasi

53

22-25.05.2012

Berlin

54

04-05.05.2012

55

11-13.05.2012

Brasov

56

31.05.2012

Brasov

57

03-05.05.2012

Roma

58

16-18.05.2012

Iasi

59

04-09.05.2012

Florenata

Congres de imagistica si
radiologie
Congresul National de
Chirurgie
Examen atestat
Endoscopie digestiva
Conf. Scoala Medicala
Pediatrica
Curs Criteriile medicale si
socioeconomice pt
stabilirea tehnicii de
dializa la initierea terapiei
Simpozion Zilele
internationale ale
Institulului de Cardiologie
Tg Mures
Congres National de
Diabet, nutritie si boli
metabolice

Congresul european de
obezitate
Congres European de
Endocrinologie
Conferinta Nationala de
Alergologie
Conferinta de
Dermatologie
Al XIII lea Congres
EFORT
Simpozion „Zilele EMC”
Conferinta Internationala
asupra infectiilor
nozocomiale
Inaugurarea Centrului
Oncologic Brasov
Intrunire stiintifica
:Invasive fungal infection”
Scoala medicala
pediatrica
Congres de metabolism
fosfocalcic

1 medic specialist
1 medic specialist

Colegiul Medicilor
din Romania

1 medic primar

Ministerul
Sanatatii

1 medic primar

MSD

1 medic primar

UMF Iasi

2 medici primari

IUNIE
60

26-30.06.2012

New York

Simpozion international
„On supportiv care in
cancer”

1 medic primar

MASCC si ISOO
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61

20-22.06.2012

Munhen

Manifestare European
post
ascomelanomameeting
2012

62

14-16.06.2012

Tg. Mures

Congres de
Gastroenterologie

63

31.05-02.06.2012

Cluj

64

05-08.06.2012

Berlin

65

11-13.06.2012

Praga

66

15.06.2012

Tg. Mures

67

05-08.06.2012

Madrid

68

12-16.06.2012

Bacau

25.06-26.06.2012

Cheile
Gradistei
Brasov

69

Conferinta Nationala a
Societatii Romane de
Ultrasonografie
Congres European de
Reumatologie
Congres European de
Neurologie
Congres de
Gastroenterologie
Sesiunea de training
transnational
Examen Asistenta
medicala generala
Curs „Ataxiile si bolile
cerebelului in copilarie”

1 medic primar

MedConcept

7 medici primari

Societatea
Romana de
Gastroenterologie

3 medici primari

UMF Cluj

1 medic primar

EULAR

1 medic primar

ENS

4 asist med. Pr.

Societatea
Romana de
Gastroenterologie

2 asist.med.

OAMGMAMR

1 asistent medical

UMF Iasi

1 medic primar

Societatea
Romana de
Neurologie
Pediatrica

1 medic primar

Colegiul medicilor
Bacau

1 economist

O.K.Service
Corporation
s.r.l.Ploiesti

1 biolog

Centrul de
Invatamant si
Documentare
„Jaques Monod”
Bucuresti

IULIE
70

23-24.07.2012

BACAU

71

04-08.07.2012

Mamaia

72

AUGUST
09.08.2012

73

23.08.2012

Bucuresti

Curs „Cum ne aparam de
malpraxis”
Curs,,Reglementari
contabile si fiscale in
Romania-noutati
legislative

Scoala de vara
„Cantacuzino”

SEPTEMBRIE
Congres National de
Hepatologie

74

26-29.09.2012

Bucuresti

75

28.09.2012

Iasi

76

27-28.09.2012

Sinaia

77

09-12.09.2012

Sinaia

Congres nat. de chirurgie
plastica

1 medic primar

78

04-08.09.2012

Istanbul

Congres Mondial de
Endourologie

1 medic specialist

79

28-30.09.2012

Bucuresti

Curs de radioprotectie

1 medic specialist

80

29.09-07.10.2012

Fukuoka

Congres Mondial de
Urologie

1 medic specialist

Conferinta regionala de
scleroza multipla
Congresul Nat. De
Endocrinologie

2 medic primar
3 medici primari

Centrul de
Medicina
Interna,Institutul
Clinic Fundeni
U.M.F.
„Gr.T.Popa’’ Iasi

1 medic primar
Asociatia Romana
de chirurgie
plastica
Endourological
Society
Centrul
Universitar
Bucuresti
Societatea
Internationala de
Urologie
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Congres International
ESMO

1 medic primar

Societatea
Europeana a
medicilor oncologi
Medical Services

4 medici primari

E.S.C.R.S.

1 medic primar

81

27.09-03.10.2012

Viena

82

28.09.2012

Sibiu

83

06-13.09.2012

Milano

84

15-18.09.2012

Iasi

Curs DermatoCosmetologie

3 medicI primari

85

28-30.09.2012

Praga

Congres EDAN

1 medic primar

86

03-07.09.2012

Brasov

Curs Probleme majore in
Pediatrie

1 medic primar

87

26-28.09.2012

Bucuresti

Congresul National de
Endocrine

1 medic primar

88

24-28.09.2012

Madrid

Curs ESCMID
Postgraduate Technical
Workshop

1 medic primar

Forumul ORL
Congres Internatinal de
Retina

Clinica de
Dermatologie Iasi
SC ABBOTT
PRODUCTS
ROMANIA
Societatea
Romana de
Pediatrie
Societatea
Romana de
Endocrnologie
European Society
of Clinical
Microbiology and
Infectious
diseases

OCTOMBRIE
89

24-05.10.2012

Sidney

Conferinta Internationala
Hipertensyon

1 medic primar

90

04.-06.10.2012

Sinaia

Congres National de
Cardiologie

5 medici primari

91

24-26.10.2012

Poiana
Brasov

92

09-13.10.2012

Sinaia

93

11-12.10.2012

Praga

Curs HTA Cardionale

1 medic specialist

94

18-19.10.2012

Iasi

2 medici primari

95

26.10.2012

Bucuresti

Curs VIMA
Congres National de
Reumatologie

International
Atherosclerosis
Society
S.R.A.T.I.

1 medic primar

S.R.R.

96

25-26.10.2012

Bucuresti

97

25-26.10.2012

Iasi

98

03-05.10.2012

Iasi

99

05.10.2012

Iasi

100

24-27.10.2012

Congres national de
medicina fizica si
recuperare
Congres National de
Oftalmologie

Convention and
Exhibition Centre
Societatea
Romana de
Cardiologie

1 medic primar

S.R.M.F.R.

5 medici primari si
3 asist.med.pr.

S.R.O.

5 medici primari
1 medic primar

UMF Iasi

1 medic primar

UMF Iasi

Cluj
Napoca

Zilele Pediatriei Iesene
Congres Nat. de
Gastroenterologie
Conferinta Nat. de
Genetica Medicala
Congres Nat. de
Dermatologie

Spitalul
Universitar de
Urgenta Bucuresti
UMF Iasi

3 medic primar

S.R.D.

19.10.2012

Sinaia

Congres SRROM-SRO

1 medic primar

S.R.R.O. Cluj si
S.R.R.Bucuresti

102

07-07.10.2012

Iasi

Conferinta Nationala de
Psihiatrie

1 medic primar

103

17-19.10.2012

Bucuresti

Conferinta Nationala de
STROKE

3 medici primari

101

Coferinta MALPRAXIS
MEDICAL

1 medic primar

Academia
Romana,
UMF’’Carol
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Davila”Bucuresti
104

03-04.10.2012

Bucuresti

Curs Boala Parkinson
stadiu avansat

105

26.09-01.10.2012

Bruxelles

Congresul European al
Societatii de Geriatrie

106

26.10.2012

Bucuresti

107

04-08.10.2012

Timisoara

108

15-18.10.2012

Viena

109

01-05.10.2012

Berlin

110

24-26.10.2012

Bucuresti

111

08-12.10.2012

Roma

112

28.09-01.10.2012

Porec

113

17-19.10.2012

Sibiu

114

10-13.10.2012

Craiova

115

24-26.10.2012

Bucuresti

116

31.10-02.11.2012

117

12-15.10.2012
26-29.10.2012

118

19.10.2012

Baile
Felix
Baile
Herculan
e
Bucuresti

Congres National de
Reumatologie
Curs Nat. A.T.I.
Congres European de
Neuropsihiatrie
Congres Asociatiei
Europene ptr.studiul
diabetului
Conferinta Nat. de
Obstetrica Ginecologie
Congres Mondial de
Obstetrica si Ginecologie
Simpozion infectii HIV
Simpozion International
Neurodiab
Conferinta Nat. de
Ortopedie si
Traumatologie
Conferinta Nat, de Obs. Si
Ginecologie
Conferinta Nat. de
Medicina de Urgenta
Curs Specializare Masaj
Ritmic si Frictionari
Terapeutice
Curs de perfectionare
Lombalgia cronica

3 medic primar

Abbott

1 medic primar

Uniunea
Europeana de
Geriatrie

1 medic primar

S.R.R.

1 medic primar

ESA

1 medic primar
2 medici primari

A. E. D.

1 medic primar

S.O.G. din
Romania

1 medic primar

Triumph Group

1 medic specialist

Glaxo Smith Kline

1 medic primar

NEURODIAB

3 medici primari

S.R.O.T.

1 medic primar

S.R.U.O.G.

1 medic primar

Asoc. SARTISS

1 Kinetoterapeut

IFI-RG

1 Kinetoterapeut

F.R.A.K.

NOIEMBRIE
119

27-30.11.2012

Dubai

Conferinta Mondiala de
Ortopedie

2 medici primari

SICOT

120

01-03.11.2012

Sibiu

Scoala de Toamna
NOVARTIS in neurologie

1 medic specialist

NOVARTIS
PHARMA
SERVICES ROM.

121

09-14.11.2012

Washingt
on

Congres de Reumatologie

2 medici primari

ACR/ARHP

122

23.11.2012

Iasi

1 medic primar

EVENTER

123

09-10.11.2012

Cluj

2 medic primar

S.R.A.I.C.

124

08-10.11.2012

Bucuresti

1 medic primar

S.R.M.E.

125

16.11.2012

Bucuresti

126

20-29.11.2012

Bucuresti

Curs Ecografie Doppler

127

26-30.11.2012

Strassbou
rg

128

19-22.11.2012

Sibiu

Curs Intensiv de Chirurgie
Laparoscopica
Seminar Incluziune
Sociala

Conferintele Institutului
Reg. De Oncologie Iasi
Workshopul alergiei
alimentare
Conferinta Nat.de
Microbiologie si
Epidemiologie
Conferinta Nat. a Soc.
Romane de Cataracta

2 medici primari
1 medic primar

ROJO BUSSINES
GROUP
UMF „Carol
Davila „Bucuresti

1 medic primar

IRCAD France

1 asistent social

M.A.I.

DECEMBRIE
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129

13-14.12.2012

Bucuresti

Conferinta de consens
ptr. Ghidurile clinice de
obstetrica si ginecologie

1 medic primar

S.R.O.G.

130

03-06.12.2012

Bucuresti

Curs de formator

2 asist. med. pr.

UNICEF
Bucuresti

Dacă pentru asemenea manifestări care se desfășoară în străinătate, interesul medicilor
este deosebit, din păcate pe tot parcursul anului 2012 nu s-au organizat la nivelul unității noastre
decat patru întâlniri pe teme medicale. În această situație, d-na doctor Valerica Ciobanu, directorul
medical al unității a cerut în Consiliul medical din luna iulie ca fiecare specialitate să se
programeze cu o temă de dezbateri lunar. În cadrul acestor întâlniri urmau a se discuta atât
noutățile medicale cât și rezumatele despre discuțiile purtate la congresele internaționale la care
au participat – activitate nefinalizată integral.
În Consiliul medical s-au discutat cu toți medicii șefi de secție problemele medicale apărute
în decursul lunilor, s-au prelucrat noutățile legislative și s-au prezentat rapoarte cu indicatorii
statistici și financiari ai spitalului.
Activitatea asistenților medicali

Asistenții medicali din unitate au participat pe parcursul anului 2012 la cursuri pentru
dobândirea de noi cunoștințe și competențe medicale. Astfel în colaborare cu OAMMR filiala
Bacău s-au organizat numeroase cursuri și conferințe după cum urmează:
1. urgențe medico-chirurgicale
2. resuscitarea cardio-pulmonară,
3. infecții nosocomiale, sterilizare centrală
4. tratamentul corect și cost eficient al tulburărilor dispeptice
5. interpretarea rapidă a EKG
6. curs TIC
7. însemnătatea medicamentului homeopatic în practica farmaceuticăâ
8. metode clasice și moderne în biochimieâ
9. monitorizarea și evaluarea controlului tuberculozei
10. cum să ne apărăm de malpraxis
11. stresul profesional în relația cu pacientul, gestionarea emoțiilor și a furiei la pacienții îngrijiți, tipuri d
comunicare și comportament
12. Procedutri de transfuzie clinică
13. Urgențe în patologia pediatrică și urgențe în patologia OG
Programe de pregătire profesională cu finanțare europeană
După cum se știe, începând cu anul 2011, Bacăul a devenit centru pentru pregătirea
personalului medical din Regiunea Nord-Est ca urmare a desfășurării unui program cu finanțare
europeană, respectiv Programul național sectorial, Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013. În
cadrul proiectului ”Competențe pentru adaptabilitate și flexibilitate în sistemul de sănătate, în
contextul descentralizării” s-au organizat începând cu luna mai următoarele cursuri:
- comunicare la patul bolnavului
- medicină de urgență
- interpretare EKG
- curs de radiologie
- curs de resurse umane
- curs de igienă
Proiectul este derulat în colaborare cu CNSLR Frăția și Sindicatul ”Sanitas” Bacău.
În anul 2012, trei asistenți medicali licențiați au participat la un curs de formare a tutorilor de
practică organizat de OAMGMAMR tot în cadrul unui proiect cu finanțare europeană.
Activitatea economică
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Anul 2012 s-a caracterizat printr-o modificare a contractului cu CJAS Bacau față de anii
precedenți. Modificarea intervine in urma HG 51/2012 prin care fostul Spital de Pediatrie Bacău se
comasează cu Spitalul Județean de Urgență Bacău. Astfel, începând cu luna martie 2012 Spitalul
de Pediatrie dispare, el fiind preluat prin protocol de predare – primire cu toate activele și pasivele
bilanțiere, de către SJU Bacău.
Construcția BVC a anului 2012 s-a realizat inițial în baza actelor adiționale aferente
contractului pentru anul 2011 și a contractului încheiat cu CAS Bacau pentru anul 2012, iar in luna
martie BVC-ul SJU Bacău a fost rectificat, incluzând și BVC-ul fostului Spital de Pediatrie Bacău.
Contractul încheiat cu CAS Bacau pentru anul 2012 avea o medie lunara inițiala de 5.985
mii lei, medie crescută cu aproximativ 5% față de media anului 2011, respectiv de la media lunară
de 3600 de cazuri DRG în anul 2012, la 3800 cazuri DRG în 2012.
Incepând cu luna martie 2012 Contractul cu CAS Bacau a fost modificat prin act adițional
incluzând în el 631 de cazuri DRG aferente secțiilor pediatrice, contractul nou având o medie
lunară de 6.980 mii lei.
Chiar dacă a existat o creștere mică a finanțării de către CAS Bacau pentru anul 2012,
insuficiența financiară se poate observa clar în comparația de mai jos în care sunt prezentate pe
fiecare componentă a contractului cu CAS BACAU, diferențele dintre valoarea serviciilor medicale
realizate și valoarea serviciilor medicale contractate depășind suma de 5500 mii lei.
Venituri de la Consiliul Județean Bacău
Consiliul Județean Bacău, ordonator principal de credite al SJU Bacău, este singura
insituție aflată in relații contractuale cu Spitalul Județean de Urgență care crede și investeşte în
sănătate.
Din momentul descentralizării, respectiv iulie 2010, și preluării de către Consiliul Judeţean
Bacău a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău ca şi instituţie subordonată, a început un program
amplu investiţional care cuprinde obiective foarte importante şi anume:
- Reabilitarea și modernizarea Maternităţii la standarde europene (investiție de peste
7.000.000 Euro),
- Reabilitarea și dotarea secției ATI
- Inlocuirea lifturilor din pavilionul Medico-chirurgical
- Reabilitarea secției Urologie
- Reabilitarea și modernizarea la standarde europene a Ambulatorului de specialitate
Adulți (investitie de peste 3.000.000 Euro finanţată cu ajutorul Consiliului Judeţean
Bacău din fonduri europene)
- Reabilitatea și modernizarea pavilionului HIV – Sida
- Reabilitatea și modernizarea Laboratorului de analize medicale
- Etc.
Preluarea Spitalului de Pediatrie nu a facut decât sa sporească investiţiile derulate de
Consiliul Judeţean Bacău prin includerea în lista de investiţii a unor obiective precum:
- Reabilitatea și modernizarea secţiei infecțioase copii (lucare de aprox. 800.000 Euro)
- Refacerea intrarii în pediatrie
In anul 2012 programul investiţional a evoluat faţă de 2011 cu o creștere financiară de
aproximativ 700 mii lei
Mii lei
1 Investitii
13.022
TOTAL Venituri de la Consiliul Judetean Bacau 13.022
Venituri din donații și sponsorizări
Având în vedere nevoia de dotări în SJU Bacau, Comitetul Director a cautat să atragă cât
mai mulți sponsori și/sau donatori. Donațiile au fost în principal în medicamente în valoare de
materiale sanitare,mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale laborator, reactivi.
Valoarea
acestora este centralizată în tabelul alăturat :
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Nr. crt.
1
Donații
2
Sponsorizări (numerar)
TOTAL Venituri din donații și sponsorizări

An 2012 - mii lei
1.378
19
1.397

Serviciul Licitații și Atribuire Contracte își desfășoară activitatea în directa subordonare
a Directorului Financiar-contabil, a Comitetului Director și a Managerului Spitalului, având
următoarele atribuții esențiale:
1. Elaborează Programul anual de achiziţii publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor
comunicate de celelalte compartimente (secţii) din cadrul spitalului pentru:
a) Bunuri şi servicii: furnituri de birou; materiale pentru curăţenie; încălzit, iluminat şi forţă
motrică; apă, canal, salubritate; carburanţi, lubrefianţi; transport; poştă, telecomunicaţii, radio, tv.,
internet; materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional;
b) Reparaţii curente;
c) Hrana pentru oameni – alimente pentru prepararea hranei;
d) Medicamente şi materiale sanitare: medicamente; materiale sanitare; reactivi;
dezinfectanți.
e) Bunuri de natura obiectelor de inventar: uniforme şi echipament; lenjerie şi accesorii de
pat; alte obiecte de inventar.
f) Materiale de laborator: sticlărie, cutii petrii, vârfuri etc.
g) Materiale documentare, cărţi, publicaţii, protecţia muncii;
h) Active fixe – inclusiv reparaţii capitale: construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de
transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe inclusiv reparaţii
capitale.
2. Estimează valoarea contractelor de achiziţie publică pentru fiecare produs, serviciu şi
lucrare în parte, necesare a se achiziţiona;
3. Întocmeşte Notele justificative pentru fiecare contract în parte, în vederea stabilirii
procedurii de atribuire a respectivului contract, cu respectarea prevederilor legale;
4. Elaborează Documentaţia de atribuire în cazul aplicării procedurilor de licitaţii (deschisă,
restrânsă, cerere de ofertă, negociere) şi a Documentaţiei de concurs în cazul aplicării procedurii
– concurs de soluţii;
5. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în
O.U.G. 34/2006;
6. Aplică şi finalizează procedura de atribuire, propusă prin Notele justificative întocmite în
urma estimării valorii contractelor de achiziţie;
7. Informează toţi ofertanţii/candidaţii participanţi cu privire la rezultatul aplicării procedurii
de atribuire;
8. Răspunde în scris tuturor ofertanţilor privind clarificările solicitate de către aceştia,
asupra modului de desfăşurare a licitaţiilor şi atribuirii contractelor;
9. Emite şi înaintează spre aprobare Hotărârea de atribuire a contractului de achiziţie
publică;
10.Încheie şi transmite contractele de achiziţii Serviciului Aprovizionare în vederea realizării
achiziţiilor de bunuri şi Serviciului Tehnic, în vederea achiziţiei de lucrări şi servicii;
11. Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.
12. Întocmeşte Raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl înaintează
ANRMAP – atât în formă electronică, cât şi pe suport de hârtie.
Ca urmare a aprobării la începutul anului 2012 a Listei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcate
pe bunuri pentru anul 2012 - Venituri proprii și Fondul de dezvoltare, precum și a semnării
Contractului de furnizare servicii medicale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău,
Serviciul Licitații și Atribuire Contracte a procedat la demararea acitivăților specifice referitoare la
achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări necesare în activitatea Spitalului Județean de Urgență
Bacău.
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Activitatea Biroului a presupus începerea procedurilor de achiziție publică de bunuri, servicii
și lucrări, conform O.U.G. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, utilizând
procedurile prevăzute de acest act normativ.
Pe parcursul anului 2012, de la 1 ianuarie 2012 și până la data de 31 decembrie 2012, au
fost încheiate un număr de 1998 de contracte și acte adiționale de către Spitalul Județean de
Urgență Bacău.
Din bugetul alocat de către Spitalul Județean de Urgență Bacău în anul 2012 pentru
achiziția de bunuri, servicii și investiții, în valoare de 73.159 mii lei, valoarea achizițiilor efectuate
prin mijloace electronice este de 50.342,67 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 69% din
valoarea totală a acestora.
Astfel, Biroul Licitații și Atribuire Contracte a respectat în totalitate prevederile Hotărârii nr.
167 din 3 martie 2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor refertioare la
atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea
de Guvern nr. 1660/2006.
Facem mențiunea că toate procedurile organizate de Spitalul Județean de Urgență Bacău
s-au finalizat electronic, cu încheierea de acorduri-cadru pentru trei ani, cu emitere de contracte
subsecvente anuale. Astfel, Serviciului Licitații și Atribuire Contracte a depus un efort de muncă
enorm, pentru fiecare procedură în parte fiind primite între 8 și 12 oferte.
Achiziția de aparatură medicală nouă
Continuând investițiile realizate în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Consiliul
Județean Bacău a aprobat în ședință publică Lista de investiții pentru aparatură medicală aferentă
Spitalului Județean de Urgență Bacău, pe baza recomandărilor făcute în prealabil de Consiliul
Medical al unității spitalicești.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 46 din 21 martie 2012 a fost aprobată
efectuarea de investiții constând în aparatură medicală în valoare de 18.000 mii lei (Lucrări, Dotări
independente, Alte cheltuieli de investiții – Venituri proprii și Fond de dezvoltare).
Până la data de 31 decembrie 2012, situația livrărilor de aparatură medicală contractată de
Spitalul Județean de Urgență Bacău se prezintă astfel :
Nr.
Crt.

Denumire aparat

Secţia beneficiară

Aparat pentru litiaza renală (litotritor) – 1 buc.

1.

Urologie
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Sistem de videoendoscopie flexibilă digestivă – 1 buc

2.

Gastroenterologie

Cistoscop flexibil pentru bărbați – 1 buc.
3.

Urologie

Cistoscop rigid pentru femei – 1 buc
4.

Urologie
Videolaringoscop ATI – 1 buc

5.

6.

ATI Pav.Med.Chir.

Stație de sterilizare Maternitate – 1 buc.

Maternitate
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Ecograf 4D cu sondă pentru abdomen, endovaginală și liniară
specializare obstetrică ginecologie

7.

OG II

Trusă de chirurgie laparoscopică pediatrică

Chirurgie și Ortopedie
Pediatrică

8.

Electrocardiograf cu monitor – 2 buc

9.

ATI și Cardiologie
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Sistem analogic de radiografie
specializat obstetrică ginecologie

10.

Maternitate

Compresor aer medical oftalmologie

11.

Oftalmologie

Pachet imagistică pentru medicină internă și urologie

Medicină Internă /
Urologie

12.

Videoendoscopie nasosinusală rigidă și flexibilă – 1 buc

13.

O.R.L.
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Compresor aer medical neonatologie

14.

Neonatologie

Lămpi scialitice de operație mobile, cu stand

15.

16.

Maternitate

Pachet aparatură medicală maternitate profil obstetrică –
ginecologie

Maternitate

În cursul anului 2012, Spitalul Județean de Urgență Bacău a mai primit din sponsorizări
următoarele echipamente medicale:
Nr.
Crt.

Denumire aparat

Secţia beneficiară
Defibrilator – 1 buc

1.

ATI Maternitate

Mașină de spălat pardoseli – 1 buc

2.

OG I
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Plata ratelor la echipamentele deja achiziţionate
În anul 2012, din veniturile proprii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău a asigurat și plata
ratelor la echipamentele şi aparatura medicală achiziţionate în cursul anilor 2011.
Lucrări
În cursul anului 2012, Spitalul Județean de Urgență Bacău a demarat trei proceduri de
lucrări esențiale în susținerea activității medicale, care sunt în curs de finalizare, respectiv :
a) Lucrări de reparații capitale în cadrul Secției Urologie din cadrul Pavilionului Medicochirurgical al spitalului;
b) Lucrări de dotare a secției ATI cu utilaje de climatizare;
c) RK branșamente.
De asemenea, au fost continuate lucrările de investiții la Maternitatea spitalului.
Totodată, mai este în derulare următoare procedură de achiziție publică : Proiectare și
execuție Lucrări de Modernizare și dotare a Buncărului din Compartimentul Cobaltoterapie al
Spitalului Județean de Urgență Bacău.
Proiecte europene
Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Bacău
Încă de la începutul anului 2011, managementul Spitalului Județean de Urgență Bacău a
hotărât îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de sănătate oferite de spital, prin realizarea
unui sistem tip "Nurse Call", precum şi prin arhivarea şi transmiterea imaginilor medicale, destinat
departamentelor de radiologie şi imagistică din cadrul unităţii noastre.
Astfel, Programul Operaţional Sectorial «Creşterea Competitivităţii Economice» 2007-2013,
Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public,
Domeniul Major de Intervenţie DMI 3.2 - «Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice
electronice», Operaţiunea 4 «Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar» are ca scop asigurarea accesului cetăţenilor şi
personalului medical la servicii informatice de tip e-sănătate.
Obiectivul general îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de sănătate
din judeţul Bacău şi creşterea calităţii serviciilor medicale la nivelul standardelor europene, în
vederea asigurării accesului populaţiei la aceste servicii medicale, contribuind la atingerea
obiectivului european al coeziunii economice şi sociale.
Astfel, acest proiect s-a finalizat la sfârșitul lunii noiembrie 2012, prin semnarea de către
managementul Spitalului Județean de Urgență Bacău a contractului de finanțare a proiectului
„Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Bacău”, cu numărul de
referință 37832, în valoare de 1.479.000 lei, finanțat din fonduri europene, la sediul Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaționale București.
Activitatea juridică
Biroul Juridic este organizat şi funcţionează în structura Spitalului Judetean de Urgenta
Bacău, fiind subordonat direct Managerului spitalului și își exercită activitatea în conformitate cu
prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
Din punct de vedere al atribuțiilor îndeplinite de personalul Biroului Juridic, menționăm:
• avizează actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum și orice
alte acte care produc efecte juridice;
• participa la negocierea și încheierea contractelor;
• reprezintă și apără interesele spitalului în fața organelor administrației de stat, a
instanțelor judecătorești și a altor organe cu caracter jurisdicțional, precum și în cadrul
oricarei proceduri prevazute de lege, în baza delegației date de conducerea spitalului;
• urmărește apariția actelor normative și semnalează organele de conducere și serviciie
interesate în raport cu atribuțiile ce le revin din acestea;
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•
•
•
•
•
•
•

întocmește proiectul regulamentului de organizare și funcționare, a regulamentului
intern și organigrama spitalului, în colaborare cu servicul resurse umane, normare,
organizare și salarizare și le prezintă spre aprobare Comitetului Director al spitalului;
se preocupă de obținerea titlurilor executorii și sesizează Directorul Financiar-Contabil
în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de
creanță;
elaborează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică,
renunță la pretenții și căi de atac;
elaborează și redactează dispoziții de sancționare disciplinară, de numire a comisiilor și
a responsabililor în cadrul unității;
analizeaza modul cum sunt respectate dispozițiile legale în desfășurarea activității
unității. Intocmește constatări și propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi
ordinii și disciplinei, prevenirea încălcării legilor și a oricăror alte abateri;
contribuie prin întreaga activitate la respectarea legii, apărarea patrimoniului unității și la
buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare;
îndeplinește orice alte lucrări cu caracter juridic.

Situaţia personalului
Începand cu 01.03.2012 odată cu apariţia H.G. nr. 51/2012 prin care se desfiinţează
Spitalul de Pediatrie iar S.J.U. Bacău preia vechiul spital cu structura aprobată atât în ceea ce
priveşte personalul cât şi paturile (secţii, compartimente, laboratoare), apare o nouă entitate cu
următoarea structură:
Total personal: 1937, din care:
• medici 275
• alt personal sanitar superior 64
• personal sanitar mediu 883
• personal sanitar auxiliar 485
• muncitori 144
• TESA 86
În luna ianuarie au fost finalizate procedurile de evaluare a performanţelor profesionale ale
angajaţilor. Mai mult de 85% din personal a fost apreciat cu calificativul “foarte bine “ restul de 15
procente fiind apreciat cu calificativul “ bine “, din păcate există un angajat al cărui calificativ este
“nesatisfacător” .
S-au elaborat regulamentul intern al spitalului, regulamentul de organizare şi funcţionare al
acestuia, în aceiaşi perioadă de timp s-a început redactarea fişelor de post individuale, în corelare
cu specificul locului de muncă. Registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic
(REVISAL) conform prevederilor H. G. nr. 500/2011 modificată cu H. G. nr. 1105/2011.
In 20 august 2012 a apărut H.G.R. nr. 849 care permite unităţilor sanitare scoaterea la
concurs a posturilor vacantate după data de 01.01.2012 cu încadrarea în BVC aprobat de Consiliul
Judeţean Bacău.
S-a organizat concurs pentru ocuparea a 29 posturi din care 13 medici ( pentru medici
concursul este în desfăşurare) . În vederea trecerii la un grad superior de competenţă a spitalului
s-a organizat concurs şi a fost angajat un medic specialist pneumolog.
Pentru asigurarea continuităţii activităţii medicale şi de îngrijire în conformitate cu
prevederile Legii nr. 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare am angajat prin contract de
prestări servicii medicale 4 medici şi 22 asistenţi medicali.
Ca o nerealizare menţionăm faptul că, sunt salariaţi cu CO restant fapt favorizat de deficitul
de personal dar şi de flexibilitatea şi permisivitatea prevederilor Codului Muncii, în acest caz (
Legea nr. 53/2003 ).
Lunar se întocmesc, la timp dări de seamă statistice, state de plată, situaţia tichetelor de
masă, borderouri către bănci cu resturile de plată şi borderouri cu ordinele de plată referitoare la
salarii şi reţineri. S-au reactualizat statele de funcţii în vederea aprobării de către Consiliul
Judeţean Bacău .
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S-a realizat o nouă organigramă a S.J.U. Bacău după apariţia H.G. nr. 51/2012 şi a fost
prezentată spre aprobare Consiliului Judeţean Bacău. S-au completat 43 dosare de pensionare şi
s-au depus la Casa de Pensii a Judeţului Bacău. S-au reactualizat declaraţiile pe propia
respundere privind impozitul pe venit a angajaţilor în vederea stabilirii deducerilor personale
suplimentare pentru persoanale aflate în întreţinere.
Imagine
În acest domeniu Spitalul Județean de Urgență Bacău a beneficiat, pe ansamblu, de o
imagine bună cu excepția a câteva cazuri.
Unitatea noastră a apărut în 1.775 de materiale de presă în format print, audio, video sau
pe internet, în ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. În proporție de 96%
materialele jurnalistice au prezentat neutru cazurile relatate. Trebuie însă remarcat faptul că deși
procentul materialelor negative pentru imaginea Spitalului Județean de Urgență este mic, impactul
asupra populației a fost foarte mare.
Cel mai ilustrativ exemplu este cel al decesului unei fetițe care a murit de rabie. În acest
caz presa a acuzat Spitalul de neglijență întrucât medicii de la UPU, care au primit fetița și cei de
la fostul Spital de pediatrie de pe acea vreme, care au preluat cazul, au omis să-i facă acesteia
vaccinul antirabic. În urma cercetărilor care au fost efectuate a rezultat ca medicii nu au comunicat
intre ei situația pacientei și au fost sancționați din punct de vedere administrativ cu diminuarea
salariului. Chiar dacă din punct de vedere profesional dosarul a fost preluat de Colegiul Medicilor,
singura instituție care decide dacă a fost malpraxis, jurnaliști au reflectat negativ cuantumul
pedepsei primite de personalul medical implicat in acest caz.
La polul opus, ca mediatizare pozitivă a Spitalului Județean de Urgență se regăsește
acțiunea organizată pe 7 iunie 2012, când Andreea Marin Bănică a venit în vizită la Maternitate
pentru a lansa împreună cu UNICEF, programul: ”Maternitatea Bacău, Spital prieten al copilului”.
Acțiunea a beneficiat de o mediatizare de excepție în toată media națională și locală, indiferent de
suport: print, video, audio, sau internet.
Alte evenimente care au fost mediatizate pozitiv sunt cele care privesc tinerii medici care
s-au întors să lucreze la Spitalul Județean de Urgență Bacău după ce-au avut burse de studii sau
au lucrat în străinătate. Materialele au fost prezentate de Realitatea TV, PRO TV, Kanal D, Digi
TV. TVR și toată presa locală. Această promovare a tinerilor medici a avut impact deosebit de bun
asupra imaginii spitalului. Tot la capitolul imagine pozitivă se numără și promovarea rezultatelor
obținute de medici în tratarea unor cazuri deosebite, acțiuni care au fost permanentizate prin Biroul
de presă o dată la două săptămâni, cu excepția lunilor iulie și august, perioada de concedii atât la
Spital cât și în presă.

13. S.C. Parc Industrial HIT S.R.L.

Prezentul raport de activitate acoperă perioada 01.01.2012 – 31.12.2012.
Conţinutul său este structurat pe elemente de analiză care conturează activitatea
desfăşurată în anul 2012:
• evoluţia gradului de ocupare, ca principal indicator privind performanţa activităţilor de
management şi administrare ale HIT PARK;
• caracteristici ale procesului de derulare a fazei operaţionale la nivelul anului 2012;
• provocări- nevoia unor noi investiții;
În raport sunt prezentate și tendinţele de dezvoltare ale clienţilor locaţi în parc, considerând
că dezvoltarea şi extinderea acestora în incinta HIT PARK și valorificarea oportunităţilor pe care le
oferă această infrastructură, determină consecinţe pozitive asupra mediului economic local şi
judeţean.
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Ţinte strategice
La nivelul anului 2012, SC PARC INDUSTRIAL HIT şi-a fixat ca ţinte strategice:
• continuarea derulării în bune condiţii a fazei operaţionale ( 2005-2030);
• îmbunătăţirea ofertei de servicii, infrastructură, expertiză pusă la dispoziţia clienţilor
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parcului;
• continuarea colaborării cu partenerii tradiţionali ai Parcului Industrial HIT;
• elaborarea documentației în vederea obținerii titlului de parc industrial;
• promovarea unei strategii pro-client, în condiţiile actualei crize economice;
• implementarea unor soluții de eficientizare a consumurilor și de reducere a costurilor de
întreținere;
• reducerea pierderilor şi înregistrarea de profit la sfârșitul exercițiului financiar actual.
• Aceste ţinte strategice au fost operaţionalizate în activităţi şi demersuri manageriale şi
de administrare concretizate în:
• promovarea ofertei HIT PARK – in principal prin relansarea site-ului www.hitpark.ro si
actualizarea constantă a acestuia;
• asistarea clienţilor deja instalaţi în parc, in relaţionarea cu Primăria Hemeiuş si cu alte
autoritati publice, în vederea concesionării de suprafeţe de teren pentru extinderea
bazei actuale de producţie si in vederea finalizarii constructiilor noi in termenele
stabilite;
• relaționarea și colaborarea cu autoritățile locale în vederea elaborării documentației
necesare obținerii titlului de parc industrial;
• întreținerea bazei materiale, în limitele bugetului aprobat;
• evaluarea stării bazei materiale pentru identificarea problemelor ce necesită urgentă
rezolvare;
Caracteristici ale procesului actual de derulare a fazei operaţionale
În anul 2012, SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a urmărit, în principal, întreţinerea
infrastructurii necesare desfăşurării activităţii clienţilor stabiliţi în Parc, menţinerea acesteia la
standarde optime de funcţionare, îmbunătăţire a capacităţilor existente, în vederea satisfacerii
cerinţelor de dezvoltare şi extindere ale clienţilor, identificarea factorilor de risc care amenință
funcționarea în bune condiții a infrastructurii.
Strategia de management a SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a vizat implementarea unor
soluții de eficientizare a activității şi de reducere a pierderilor operaţionale: reducerea unor
cheltuieli, politică eficientă de angajare a cheltuielilor în raport cu veniturile, monitorizarea mai
exactă a consumurilor, atragerea unor noi clienți în cadrul Parcului care să fie locați mai ales în
corpurile A-A1, clădiri care, prin dimensiuni, reclamă cheltuieli foarte mari de întreținere. Acest
lucru a constituit și o sursă a pierderilor în anii anteriori.
În cursul anului 2012, datoriile istorice au fost stinse, prin eșalonarea realistă a acestora,
proces care a început în anul financiar anterior. Suma restantă a datoriilor istorice, achitată în anul
2012, a fost de aproximativ 70.000 lei. La sfârșitul anului 2012, au rămas active doar datoriile
curente care sunt monitorizate și achitate în termenii contractuali.
Unele elemente de forță majoră (cantitățile mari de zăpadă ce au necesitat servicii de
deszăpezire, starea avansată de degradare a fațadei clădirii A, defecțiunea instalației de
climatizare) au determinat cheltuieli suplimentare fundamentate față de bugetul aprobat inițial,
ceea ce a impus o rectificare bugetară, realizată pe baza hotărârii AGA din data de 27.11.2012.
În cursul anului 2012, SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a făcut obiectul unui control
financiar-contabil efectuat de Camera de Conturi Bacău, care a stabilit recomadări și unele măsuri
de corecție. Măsurile de remediere și recomandările făcute de organul de control au fost verificate
printr-un control de revenire, făcut de aceeași instituție, control de a înregistrat rectificarea
problemelor semnalate inițial și implementarea măsurilor de corecție. O mică parte din aceste
măsuri sunt, în acest moment, în curs de implementare, ele presupunând sprijinul și colaborarea
cu Consiliul Județean.
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Conform estimărilor financiar-contabile din acest moment, anul 2012 se va încheia cu profit,
menținându-se tendința pozitivă înregistrată în 2011.
Rezultate curente
Gradul de ocupare: 72%
Număr contracte de închiriere în derulare: 12
Firme operaţionale locate în HIT PARK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.C. TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE S.R.L.
S.C. VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L.
S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L.
S.C. ISSWORKFORCE S.R.L.
S.C. CANDYLICIOUS S.R.L.
S.C. LABORVET SERV S.R.L.
S.C. ROGA GRUP S.R.L.
S.C. BIOTA COM S.R.L.
S.C. TEXER SERVICE S.R.L.
S.C. SOFTESCU PROJECTS S.R.L.

Total nr. locuri de muncă la sfârşitul anului 2012: 360
Total valoare investiţii implementate de clienţi locaţi în Parc în anul 2012: 1.200.000 euro
(extinderea capacitati de productie realizata de S.C. VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L. , prin
constructia din resurse proprii a unei noi hale de productie)
Total investiții realizate de clienții HIT PARK până în acest moment: 5.700.000 euro, din
care 2.200.000 euro – construcții, 3.500.000- echipamente
La finalul anului 2012, gradul de ocupare a fost de 72%, ceea ce înseamnă o suprafață
închiriată de 5929 m2 din totalul de 8347,32 m2. Spaţiile destinate producţiei industriale sunt
ocupate în întregime, singurele care mai sunt disponibile sunt cele tip office și de servicii dedicate
(cantină/restaurant, fast-food, magazin, servicii bancare etc).
La sfârșitul anului 2012, a fost finalizata si documentația necesară obținerii titlului de parc
industrial si va fi depusă la ministerul de resort în perioada 07.01.2013 - 11.01.2013.
Tendințe de dezvoltare ale clienților
În cursul anului 2012, S.C. Vimercati East Europe S.R.L. a finalizat tratativele cu Primăria
Hemeiuș în privința concesionării unei suprafețe de teren de 4000 m² în interiorul Parcului
Industrial HIT în vederea construirii unor noi spații de producție și depozitare. La finalul anului
2012, construcția acestor noi spații de producție este aproape finalizată, inaugurarea urmând a
avea loc la începutul anului 2013. Suprafața capacității de producție este de aproximativ 3000 m²,
iar valoarea investiției este de 1.200.000 euro. Noua hală va fi dedicată producerii de componente
electronice si electromecanine pentru industria auto (BMW, FIAT, Renault). Conform graficului de
dezvoltare al companiei, doar activitatea de producție în noua hală va genera un număr
suplimentar de 100 locuri de muncă în următorii 2 ani.
Alt client locat în HIT PARK, S.C. TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE S.R.L., care a
închiriat, până în acest moment, cea mai mare parte din spațiile de producție din cadrul parcului, a
demarat discuțiile cu administratia parcului si cu Primăria Hemeiuș, în vederea concesionării unei
suprafețe de teren de 10.000 m². Deoarece în interiorul parcului nu mai există suprafațe de teren
disponibile pentru constructia unor hale de mari dimensiuni, suprafața concesionată se va situa în
imediata vecinătate a parcului și ea va fi destinată construirii unei hale de producție cu o suprafata
de aproximativ 5000 mp.
Dezvoltarea și extinderea activității clienților noștri a adus beneficii și comunității locale,
firmele locate în parc având, la finalul anului 2012, un număr total de 360 de angajați, majoritatea
provenind din comuna Hemeiuș și din municipiul Bacău.
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Provocări - nevoia unor noi investiții
În cursul anului 2012, echipa de management a S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. a
făcut o evaluare a factorilor de risc care pot afecta funcționalitatea în condiții normale a
infrastructurii parcului. Principalele elemente de risc identificate de această evaluare sunt:
• Datorită politicii de investiții și dezvoltare derulată împreună cu clienții HIT PARK, în scurt
timp (maxim 2 ani) va apărea din nou necesitatea măririi capacității electrice a
transformatoarelor care asigură în acest moment alimentarea cu energie electrică a
parcului industrial. Prin conectarea noii hale de producție, construită de S.C. VIMERCATI
EAST EUROPE S.R.L. și finalizată la finalul anului 2012, la rețeaua de alimentare a
parcului, transformatoarele existente vor fi la capacitate maximă, situație care ne va
împiedica, pe viitor, să asigurăm alimentarea cu energie electrică a unor noi clienți
potențiali.
• De la debutul fazei operaționale (2005), clădirile (aflate in domeniul public al CJ Bacau) nu
au suferit nicio lucrare de reabilitare. Fațada clădirii A (cea mai mare ca dimensiune din tot
parcul, găzduind spații de închiriere tip office) a parcurs un proces evident de uzură, marcat
prin desprinderea treptată a plăcilor decorative, fiind astfel un factor de risc pentru
siguranța personalului angajat și a vizitatorilor. Reabilitarea fațadei se impune a fi realizată
în cel mai scurt timp.
• Clădirile parcului industrial HIT nu au fost prevăzute în faza de proiectare cu izolare
termică, ceea ce a determinat, anual, consumuri energetice foarte ridicate. Degradarea
fațadelor clădirilor de birouri și necesitatea de implementare a unor măsuri de eficientizare
a consumului de energie, reclamă efectuarea lucrărilor de izolație termică la clădirile cu
destinație birouri și servicii din cadrul parcului industrial HIT.
• Pentru o reală recuperare a costurilor cu energia electrică, echipa de management a S.C.
PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L., impreuna cu consultanti de specialitate, au identificat drept
soluție viabilă obținerea unei licențe de distribuție a energiei electrice la nivelul parcului
industrial. În acest sens, au fost inițiate demersurile necesare în vederea elaborării
documentației și parcurgerii procedurii cerute de legislația în vigoare pentru a obține licența
de distribuție a energiei electrice la nivelul parcului.
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