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SINTEZĂ
Potrivit prevederilor art. 87 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean este
autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea
activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice
de interes judeţean.
Preşedintele consiliului judeţean, în calitate de autoritate
executivă, răspunde pentru buna funcţionare a aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, a serviciilor publice de
specialitate, precum şi a instituţiilor subordonate; reprezintă judeţul
în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi
juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.
În decursul anului 2015, Consiliul Judeţean Bacău condus de
Preşedintele Dragoş Benea s-a întrunit în 14 şedinţe, dintre care
12 au fost şedinţe ordinare şi două extraordinare, în cadrul cărora
au fost promovate 2 proiecte de hotărâri de guvern și 182 hotărâri
de consiliu judeţean.
În anul 2015, Consiliul Judeţean Bacău a derulat cu succes proiecte şi acţiuni
necesare asigurării calităţii vieţii locuitorilor judeţului la un nivel cât mai ridicat:
 În domeniul sănătăţii:
1. Reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului de Specialitate (Corp A) integrat
Spitalului Județean de Urgență Bacău;
2. Demararea proiectului de modernizare a Secției de Radioterapie din cadrul SJU
Bacău;
3. Executarea unor lucrări de reparații și igienizare în cadrul SJU Bacău;
4. Achiziţionarea de aparatură performantă în cadrul secţiilor Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bacău;
5. Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie, echipamente pentru situaţii de
urgenţă în județul Bacău – proiect derulat prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST (ADIE) – ”Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității
și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de
urgență și a primului ajutor calificat”.
 În domeniul infrastructurii
1. Semnarea contractului de execuţie a centurii ocolitoare a municipiului Bacău;
2. Monitorizarea Programului naţional de dezvoltare locală derulat conform
prevederilor OUG nr. 28/2013, cuprinzând un număr de 82 obiective de investiții în judeţ prin:
 subprogramul "Modernizarea satului românesc" ce are în vedere reabilitarea şi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; extinderea,
reabilitarea şi modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu
prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene; modernizarea şi reabilitarea de poduri,
podeţe sau punţi pietonale; modernizarea/dotarea unităţilor de învățământ preuniversitar;
 subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” ce are în vedere
realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a
apelor uzate; reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale; modernizarea/ reabilitarea
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drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca
drumuri judeţene.
3. Proiecte realizate în baza cooperării sau asocierii Consiliului județean cu alte
autorități sau parteneri în vederea realizării de investiţii prioritare pentru municipiul Onești,
pentru Orașul Dărmănești, comuna Tamaşi, municipiul Moineşti și localitatea Borzești;
4. “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” –
proiect de investiții Măsura ISPA 2005 RO P PA 001-2, derulat prin SC CRAB SA Bacău;
5. La reţeaua de drumuri judeţene s-au efectuat:
- lucrări de reparaţii (plombări) îmbrăcăminţi bituminoase pe sectoare de drum
însumând 34.417,0 mp;
- lucrări de reprofilare şi așternere material pietros pe aproximativ 76 km;
- şanţuri pereate pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungime totală de
167m, precum și covoare bituminoase în lungime de cca. 15,643 km, realizate pe mai multe
sectoare de drumuri judeţene;
 Prin Subprogramul "Infrastructură la nivel judeţean" - care face parte din
Programul naţional de dezvoltare locală - au fost realizate lucrări de modernizare și
reabilitare pe o serie de drumuri județene: DJ 207F și DJ 243B;
6. Dezvoltarea infrastructurii hardware şi software pentru oferirea de servicii de
e-administraţie inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în județul Bacău –
acesta fiind contractat la sfârşitul anului 2013;
7. Demararea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de transport
aerian la Aeroportul ”George Enescu” Bacău.
 În domeniul educaţiei
1. Proiectul “Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a
învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2015
– 2016;
2. Decontarea transportului studenţilor bursieri din judeţul Bacău, care efectuează
stagii de pregătire in străinătate.
 În domeniul social
1. Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităţii, model
de servicii sociale de prevenţie, bazate pe comunitate şi adresate copiilor vulnerabili şi
familiilor lor, implementat în judeţul Bacău, susţinut financiar de Norway Grants şi UNICEF.
2. ”Centrul de resurse pentru tineri în situaţii de risc” - „Copii şi tineri în situaţii de risc
din județul Bacău şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi
promovarea incluziunii sociale” contract de finanțare nr. 10ST/19.02.2015/SEE.
 În domeniul dezvoltării şi promovării judeţului
1. Continuarea finanţării lucrărilor de execuţie la Catedrala Ortodoxă “Înălţarea
Domnului” Bacău;
2. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – Observatorul
Astronomic “VICTOR ANESTIN” Bacău, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 5.
 În domeniul protecției mediului
1. Continuarea implementării proiectului ”Sistem integrat de management al
deşeurilor solide în judeţul Bacău”- semnarea de către ADIS Bacău a contractului privind
delegarea, prin concesionare, a serviciului de colectare şi transport deşeuri în judeţul Bacău.
Pentru anul 2016, instituţia noastră îşi propune finalizarea iniţiativelor demarate în
2015, continuarea derulării proiectelor de succes şi implementarea unor noi proiecte de
interes pentru comunitatea băcăuană, domeniile prioritare fiind sănătatea şi infrastructura.
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I. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău
1. Direcţia de dezvoltare durabilă şi managementul proiectelor

Judeţul Bacău

Asociaţia
„Cele mai frumoase
sate din România”

În aprilie 2012, Județul Bacău a semnat un acord de cooperare cu Asociaţia „Cele mai
frumoase sate din România”, în vederea promovării patrimoniului cultural şi turistic al satelor
din Judeţul Bacău, prin organizarea de evenimente şi derularea de programe/proiecte de
interes comun. Acordul a fost reînnoit în iulie 2015 (nr. 9916-239/09.07.2015). 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 spirituale (obiceiuri, datini, folclor), morale (ospitalitate, corectitudine, cinste) şi ecologice
(produsele obţinute în gospodăria proprie, avantajele oferite de peisajul şi biodiversitatea
vastă din unele zone rurale).
În cadrul acestei cooperări a fost organizat în comuna Cașin evenimentul „Obârşia
Mioriţei - moment de perenizare a sufletului românesc”, în perioada 15-16 august 2015, și cu
sprijinul Primăriei Cașin. Scopul evenimentului a fost de promovare a identităţii culturale a
zonei rurale a judeţului Bacău, în vederea conservării şi valorificării patrimoniului cultural
tradiţional al satului românesc. Astfel, “Obârşia Mioriţei - moment de perenizare a sufletului
românesc” reprezintă recunoaşterea valorilor unui patrimoniu cultural tradiţional bogat, a
ceea ce înseamnă autentic, frumos şi de calitate păstrat de “satul” de pe Valea Caşinului, cu
obiceiuri şi tradiţii valoroase, cu oameni ospitalieri şi gospodari, o oglindă a timpului ce-şi
revede faţa după felul cum au trăit şi muncit oamenii locului. Din aceste motive, satul Caşin a
fost recunoscut, prin intermediul Asociaţiei „Cele mai frumoase sate din România” ca fiind
unul din cele mai frumoase sate din judeţul Bacău, respectiv din România. Această
recunoaştere a fost conturată în cadrul evenimentului prin dezvelirea plachetei care atestă
apartenența comunei Caşin la Asociația „Cele Mai Frumoase Sate din România”. Totodată,
evenimentul a reprezentat un imbold de a reînvia frumoasele tradiţii ale satului, dar şi de a
pune în valoare comorile sale cele mai de preţ: porţile de lemn, care au un specific etnografic
recunoscut sau parada căruţelor cu coviltir, obicei unic în România (paradă care s-a
desfășurat în data de 15 august 2015, urmată de corul ad-hoc „al nevestelor și fetelor din
Cașin”) și nu în ultimul rând obârşia Mioriţei.
Un moment special a fost deplasarea în poiana Zboina – locul în care se întâlnesc
ținuturile celor trei personaje din balada populară “Miorița” unde s-a dezvelit monumentul
“Obârșia Mioriței”- sculptură de lemn impresionantă cu trei fețe, fiind sculptate pe fiecare
dintre ele elemente din istoriile “celor trei ciobani”. Momentul a continuat într-un mod
simtomatic prin luări de cuvânt ale reprezentanților celor trei ciobani (moldovean, vrâncean și
ungurean). Baciul moldovean a fost reprezentat de Constantin Tudose din Cașin, autorul
cărții-album ,,Porţile de lemn ale satului, Porţile sufletului” care reprezintă o lucrare de
excepţie, album premiat la cea de a XXII – a ediţie a Salonului Internaţional de Carte de la
Chişinău (în anul 2013) cu Premiul Arta cărţii și la Salonul internaţional de carte 2013
Bookfest – Bucureşti. Evenimentul s-a finalizat cu Sesiunea de comunicări “Obârşia Mioriţei”
care a avut loc în data de 16 august 2015 și la care au participat invitați speciali precum:
reprezentanți ai Ministerului Culturii, personalități ai mediului academic și cultural din
Republica Moldova (scriitorul și academicianul Nicolae Dabija, profesori universitari de la
Universitatea Tehnică a Moldovei și anume rector, prorector și alți șefi departamente din
5

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
cadrul universității, primarul comunei Costești, însoțiți de membrii minunatei formații din satul
Costești “Haiducii” conduși de Vicepreședintele raionului), oameni de cultură și profesori
universitari din Bacău, Covasna,Vrancea și Brașov, cercetători științifici de la Muzeul
Național al satului “Dimitrie Gusti”, reprezentanți ai Muzeului Literaturii Române, București,
reprezentanți ai Institutului Etnografic Român „Constantin Brăiloiu”, specialiști ai Muzeului
Național al Carpaților Răsăriteni din Sf. Gheorghe, specialiști etnografi și etnologi băcăuani,
reprezentanți ai administrației publice locale și ai mass-media - iubitori de cultură populară. În
aceste două zile, prin desfășurarea evenimentului „Obârşia Mioriţei - moment de perenizare
a sufletului românesc”, Cașinul a devenit centrul “românismului” demonstrând tot ce ține de
tradițiile unui sat românesc.
A. Contracte de asociere
1. Asocierea Judeţului Bacău cu Centrul de Cultură ”George Apostu” Bacău, pentru
organizarea şi desfăşurarea proiectului „Zilele Centrului George Apostu – 25 ani de la
înființare”
Scopul proiectului este de a marca împlinirea a 25 de ani de la existența în geografia
cultural-spirituală a României a instituției publice denumită generic „centru cultural” care
poartă numele sculptorului băcăuan George Apostu, cotat ca fiind al doilea sculptor român
modern după Constantin Brâncuși. Proiectul, în varietatea exprimării sale artistice, este
dovada caracterului pluridisciplinar al instituției, a deschiderii spre valorile culturale naționale
și universale, spre noi forme de exprimare artistică. Simpozionul Național de Estetică,
Spectacolul Cărții, expoziția de sculptură, pictură și artă decorativă, spectacole de teatru și
dans contemporan, decernarea Marelui Premiu „George Apostu” sunt evenimentele care
definesc proiectul cultural în cei 25 de ani care s-au scurs de la înființarea Centrului,
demonstrând necesitatea, utilitatea și importanța instituției în spațiul cultural românesc.
Proiectul propune un amplu program de înaltă ținută cultural-științifică în scopul atingerii
următoarelor obiective: dezvoltarea gustului pentru actul artistic; stimularea interesului
artiștilor în vederea dezvoltării tipului de proiect cultural; punerea în valoare a creației
contemporane în domeniul artelor vizuale și artelor spectacolului; întărirea colaborării dintre
instituțiile de cercetare, învățământ și cultură în plan local și național; creșterea vizibilității și
promovarea interesului și contribuției efective a autorității locale în sprijinirea actului cultural –
științific zonal și național. La realizarea cu succes a tuturor manifestărilor proiectului „Zilele
Centrului George Apostu – 25 ani de la înființare” care s-a desfăşurat în perioada 14-17
octombrie 2015, au contribuit peste 900 de persoane (reprezentanți ai mediului academic,
cercetători, reprezentanți ai domeniului cultural, profesori din centrele universitare din
București, Iași și Bacău, cadre didactice, studenți și elevi).
2. Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău - pentru
organizarea şi desfăşurarea proiectului “Consiliere – Educație –
Dezvoltare – Orientare - CEDO (ed. I)“
Proiectul „Consiliere – Educație – Dezvoltare – Orientare – CEDO
(ED. I)“ este un eveniment național integrat, dedicat consilierii și orientării
în carieră, educației și dezvoltării personale iniţiat de Departamentul de
Consiliere Profesională, Gruparea „Alumni Vasile Alecsandri” Bacău,
Departamentul de Matematică, Informatică și Științele Educației și Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Scopul
proiectului este de a coagula un pol complex (elevi, studenți, consilieri, profesori, absolvenți,
angajatori) de reflecție și intervenție în domeniul consilierii și orientării în carieră precum și al
domeniilor conexe (științific, didactic, psihosocial, antreprenorial) în vederea asigurării unei
integrări sociale, școlare și profesionale superioare pentru elevi, studenți și tinerii absolvenți.
Manifestările științifice academice sunt considerate, de obicei, elitiste, având ca adresabilitate
6
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doar experții din anumite domenii. Evenimentul „Consiliere – Educație – Dezvoltare –
Orientare – CEDO (Ed. I)“ propune o deschidere mai pronunțată și nuanțată a serviciilor de
consiliere și orientare în carieră spre beneficiarii acestora. În acest sens, elevii, studenții,
absolvenții sunt invitați să devină partenerii activi ai consilierilor, profesorilor, angajatorilor în
cadrul atelierelor lucrative care vor predomina în cadrul programului. Dintr-o altă perspectivă,
evenimentul poate fi considerat și unul de promovare a specificului și importanței serviciilor
de consiliere și orientare în carieră, care va permite o incursiune în culisele activităților și
proiectelor desfășurate de Departamentul de Consiliere Profesională în cei 10 ani de
activitate, de responsabilizare a tuturor factorilor implicați de la beneficiari la factorii decidenți,
de la familie la școală și angajatori.
Obiectivele proiectului sunt:
- organizarea unei palete diversificate de activități de consiliere și orientare în carieră
de tip față în față, cu caracter formativ, conform palierelor grupului țintă;
- implicarea activă și creativă a participanților la activitățile față în față, în acord cu
nevoile lor specifice;
- realizarea transferului de idei, bune practici și experiențe specifice;
- asigurarea unei legături mai strânse între beneficiarii serviciilor deconsiliere și
orientare în carieră, consilieri,mediul academic local și reprezentanții pieței muncii;
- creșterea calității și atractivității serviciilor de consiliere și orientare în carieră.
La îndeplinirea obiectivelor proiectului au participat 40 de elevi de liceu, clasa a XII-a;
100 de studenți; 40 de consilieri din învățământul preuniversitar; 10 consilieri din
învățământul universitar; 10 cadre didactice cu rol de îndrumători de an. Printre beneficiarii
indirecți se numără comunitatea proximală, locală, regională, națională și comunitatea
științifică. Perioada de desfășurare a evenimentului a fost 7-9 octombrie 2015.
3. Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău- pentru
desfăşurarea proiectului “Conferința Internațională Optimizarea Proiectării Constructive și
Tehnologice în Construcția de Mașini – OPROTEH - 2015, ediţia a XI-a”
Scopul proiectului este de a dezvolta direcțiile de cercetare existente în cadrul
Facultății de Inginerie a Universității Vasile Alecsandri din Bacău, precum și consolidarea
parteneriatului național și international in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii, prin reunirea
unui larg colectiv de profesori universitari, cercetatori, doctoranzi, in vederea prezentarii unor
lucrari stiintifice originale si a tendintelor existente in cercetarea stiintifica din acest domeniu.
În cadrul conferinţei au fost 120 de comunicari stiintifice, rezumatele lucrărilor prezentate fiind
publicate în „The abstract of papers presented at the 11 International Conference OPROTEH
2015”, iar lucrările in extenso au fost publicate în revista JESR (journal of Engineering
Studies and Research). La eveniment au paticipat peste 150 de persoane: cadre didactice,
cercetători, doctoranzi din universități sau institute de cercetare, reprezentanți ai unor
societăți comerciale și din instituții publice.
4. Asocierea Judeţului Bacău cu Asociația Județeană de Fotbal
Scopul proiectului “Fotbalul este pentru toți” este menținerea unei
bune stări de sănătate prin practicarea fotbalului, socializarea între tinerii
practicanți și dotarea cu mingi de fotbal competiție, kit-uri delimitatori mix și
echipament competiție personalizat. Obiectivul general al proiectului îl
reprezintă promovarea fotbalului ca mijloc de interacționare și integrare
socială în județul Bacău. Dezvoltăm comunitatea locală și ne asigurăm de faptul că oamenii
se înteleg împreună - folosim fotbalul drept un instrument de a construi o comunitate din ce
în ce mai bună. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău este recunoscută de către Federaţia
Română de Fotbal ca fiind unica asociaţie împuternicită pentru organizarea competiţiilor
oficiale de fotbal, indiferent de eşalon, categorie sau vârstă, la nivelul judeţului Bacău. Toate
competiţiile şi acţiunile pe care le întreprinde A.J.F. Bacău au ca scop creşterea numărului de
7
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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.
Activitățile desfășurate prin proiect au fost următoarele: achiziționarea unui număr de
400 de mingi fotbal competiție pentru fiecare din cele 28 de echipe de seniori și 55 de echipe
de juniori participante în campionatul județean Bacău, a unui număr de 55 kit-uri delimitatori
mix pentru echipele de juniori, precum și a unui număr de 504 de seturi de echipament
competiție – personalizat cu sigla «Cons. Județean Bacău», destinat celor 28 de echipe de
seniori.
* Echipele de Liga a 4-a vor primi câte 6 buc. mingi fotbal competiție; echipele din Liga
a 5-a câte 6 buc. mingi fotbal competiție; juniorii C câte 5 buc. mingi fotbal competiție; juniorii
D câte 5 buc. mingi fotbal competiție; juniorii A1 câte 5 buc. mingi fotbal competiție; juniorii E
câte 3 buc. mingi fotbal competiție; juniorii «Gh. Ene» câte 3 buc. mingi fotbal competiție și
juniorii «Gh. Ola» câte 3 buc. mingi fotbal competiție.
* Juniorii A1, C, D, E, Gh. Ene și Gh. Ola, în total 55 de echipe, vor primi câte un kit
delimitatori mix.
* Echipele de Liga a 4-a și Liga a 5-a vor primi câte un set de echipament de
competiție personalizat, format din tricou, șort și jambier.
B. Contracte de parteneriat
1. Centrul de informare Europe Direct Bacău reprezentat prin Universitatea “Vasile
Alecsandri” din Bacău, administraţia publică locală, reprezentată prin Consiliul Judeţean
Bacău și Primăria Municipiului Bacău.
Activitățile derulate pe parcursul anului 2015 au fost:
a) Dialoguri socio-culturale într-un spațiu euro-local
Obiectiv: Dialogurile socio-culturale vizează cadrarea priorităților de comunicare ale
Comisiei Europene și Reprezentanței Comisiei Europene în România în anul 2015 pe
fundalul unui colaj tematic coerent și coeziv cu necesitățile de informare ale comunităților
locale.
Temă: Acest colaj de dialoguri se axează pe tematici sociale, precum educația
viitorului, educația pentru și reacția la schimbare, teme ce țin de protecția datelor personale,
energii regenerabile și evoluția pieței digitale europene și pe aspecte de identitate, practici și
norme socio-culturale.
Format: Acest eveniment major va include șapte activități, după cum urmează:
1. „Educația viitorului prin acceptarea Celuilalt. Minoritățile comunității băcăuane, între
persecuții și solidaritate” – dialog cultural și atelier de lucru privind conceptul de toleranță
și maniera în care acest concept potențează rolul Uniunii Europene, ca actor global.
Persoane implicate: 40 elevi și 6 cadre didactice,
Durata și locul de desfășurare: 1 oră, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din
Bacău, Calendar: 26 – 31 ianuarie 2015;
2. Ziua Mondială pentru un Internet mai Sigur 2015 – dialog social privind domeniul de
politică dedicat pieței unice digitale conectate din Agenda politică a Comisiei Europene.
Persoane implicate: 20 de elevi și părinți și 2 cadre didactice,
Durata și locul de desfășurare: 1 oră, Școala Gimnazială „Al. Piru” din Mărgineni,
Calendar: 9 – 13 februarie 2015;
3. Ziua Consumatorului European 2015 – dialog socio-educativ cu elevii privind consumul
eficient și energiile regenerabile, conform domeniului politic 3 din Agenda politică a
Comisiei Europene „O uniune a energiei rezilientă și cu o politică privind schimbările
climatice orientată spre viitor”.
Persoane implicate: 20 de elevi și 3 cadre didactice,
Durata și locul de desfășurare: 1 oră, Școala Gimnazială din Cleja,
Calendar: 13-14 martie 2015;
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4. „The lust for money from old to new times” – piesă de teatru privind schimbările socioeconomice și impactul acestora în mentalul colectiv al generațiilor tinere din spațiul eurolocal.
Persoane implicate: 40 de elevi, 8 cadre didactice,
Durata și locul de desfășurare: 1,5 ore, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”
din Bacău, Calendar: 23 – 29 martie 2015;
5. „Europa mea, Europa ta, Europa tuturor” – colaj de mărturii ale elevilor și cadrelor
didactice ce au călătorit în Europa, inclusiv prin proiecte europene, cu privire la obiceiuri,
cutume și norme sociale care le-au permis să caracterizeze comunitățile europene
vizitate.
Persoane implicate: 20 de elevi și 2 cadre didactice,
Durata și locul de desfășurare: 1 oră, sediul Europe Direct Bacău/ Colegiul
Național „Vasile Alecsandri” din Bacău,
Calendar: 6 - 11 aprilie 2015 (în cadrul săptămânii „Școala altfel”);
6. „Este vorba despre Europa. Este vorba despre noi” – dialoguri privind simboluri
identitare europene și drepturile cetățenilor europeni,
Persoane implicate: 40 elevi și 2 cadre didactice,
Durata și locul de desfășurare: 2 ore, Școala Gimnazială nr.1 din Faraoani și
Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău,
Calendar: 6 – 11 aprilie 2015 (în cadrul săptămânii „Școala altfel”)
7. „Dialog pentru schimbare” - atelier de lucru și schimb de bune practici, realizat în
colaborare cu Centrul de Informare Europe Direct Maramureș privind educația pentru
schimbare a tinerilor europeni, din perspectiva noii Agende politice a Comisiei Europene.
Persoane implicate: 40 de participanți din județul Bacău (elevi, cadre didactice,
voluntari, studenți, masteranzi) și 20 de participanți din județul Baia Mare.
Durata și locul de desfășurare: 2 ore, Europe Direct Maramureș,
Calendar: finalul lunii mai – începutul lunii iunie 2015;
Parteneri: Centrul Europe Direct Maramureș, U.A.T. Județul Bacău, Centrul de
Documentare și Informare Cleja, Școala Gimnazială „Al. Piru” din Mărgineni, Colegiul
Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” din Bacău,
Școala Gimnazială nr. 1 din Faraoani și Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău
Grupuri-țintă: cadre didactice, părinți și elevi din comunitățile rurale și urbane,
comunitatea voluntarilor
Calendar: februarie – noiembrie 2015
Rezultate preconizate: Implicarea a 243 de participanți în activități cu o durată totală
de 8,5 ore, în care vor fi expuși la conținut european, personalizat și actual.
b) Dialog european peste timp
Obiective: Cartografierea dialogului cultural al comunităților minoritare europene, sub
egida obiectivelor de echitate și adaptare la schimbările democratice din spațiul euro-local și
inițierea unui eveniment de diplomație culturală, prin care influența Europei asupra
comunităților locale să fie proiectată într-un cadru inedit de dialog.
Temă: Grupajul de informații proiectat pentru acest eveniment vizează proximitatea
conceptuală a proceselor de adaptare identitară și schimbare democratică, pe un fundal
economic și politic relativ instabil, dintr-o abordare bottom-up (individ-comunitate-foruri
supranaționale) și top-down (Europa – Uniunea Europeană – state membre – regiuni –
comunități). Format: Colocviu științific și prezentări.
Grupuri-țintă: comunitățile minoritare, comunitatea academică, stakeholderi, massmedia
Parteneri: Serviciile culturale ale Ambasadelor aferente comunităților minoritare din
județul Bacău, U.A.T. Județul Bacău, Primăria municipiului Bacău
Calendar: 16 noiembrie 2015 (Ziua Internațională a Toleranței)
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Rezultate preconizate: Implicarea a 30 de persoane, pe o durată de 1 oră, într-o
activitate pe parcursul căreia vor fi expuse la conținut european personalizat.
c) Să celebrăm Europa printr-un dialog al artelor
Obiectiv: Celebrarea diversității culturale și identitare a Europei.
Temă: Evenimentul va prezenta un trinom tematic: a) prezentare și comunicare a
noilor platforme și programe europene de formare profesională (Europa Creativă, Erasmus+);
b) diseminarea de publicații tematice ce se axează pe înțelegerea politicilor Uniunii Europene
în mai multe domenii; c) promovarea muzicii clasice europene ca o formă de traducere
culturală a valorilor și principiilor europene.
Format: Concert și proiecții audio-video în aer liber.
Grupuri-țintă: publicul larg, comunitățile din județul Bacău.
Parteneri: Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, Asociația de Concerte „Syrinx” din
Bacău, U.A.T. Județul Bacău, Primăria municipiului Bacău.
Calendar: 9 mai 2015 și 4 - 8 octombrie 2015
Locație: Piațeta Casei de Cultură din Bacău/Sala Ateneu din Bacău
Rezultate preconizate: Implicarea a 400 de participanți, pe o durată de 4 ore, în două
activități pe parcursul cărora vor fi expuși la conținut european personalizat.
d) Album foto „Povești europene retrăite”
Obiectiv: Publicaţia se va intitula „Povești europene retrăite” şi va oferi o perspectivă
inedită asupra conceptelor „echitate” și „schimbare democratică” și asupra obiectivelor
generale ale Anului European pentru Dezvoltare 2015.
Temă: Publicaţia va cuprinde un colaj socio-cultural identitar specific fiecărei
comunități minoritare din județul Bacău (evrei, nemți, rromi, ceangăi, italieni, polonezi,
armeni, olandezi). Fiecare colaj va fi axat pe metafora schimbării pentru fiecare comunitate
prin punctarea următoarelor aspecte: oportunitățile în comun identificate și create într-un
spațiu euro-local aflat în schimbare, prin legăturile existente în alte state-membre ale Uniunii
Europene și în afara Uniunii (se va comunica Anul European pentru Dezvoltare 2015);
dezvoltarea sustenabilă a identității cetățenilor acestor comunități odată cu evoluțiile socioeconomice și politice din Europa și Uniunea Europeană; stimularea gândirii critice și a
interesului activ al cetățenilor băcăuani europeni față de cooperarea socio-culturală pentru
dezvoltare.
Format/tip: Formatul publicaţiei: 15,5cm x 20cm, copertat, policrom. Interiorul va
cuprinde inserţii text, inserţii grafice şi fotografii color şi/sau sepia. Va avea 100
pagini/exemplar. Versiunea online a publicaţiei va fi postată pe site-ul internet al Centrului.
Partenerii: Consiliul Judeţean Bacău, comunitățile minoritare
Grupul ţintă: comunitățile minoritare și membrii acestora din alte state din Europa,
comunitatea culturală, comunitatea media, instituțiile socio-culturale din regiunea N-E.
Calendarul: august – septembrie 2015
Rezultatele preconizate: Publicaţia va prezenta 100 pagini/exemplar şi va fi realizată
în număr de 100 de exemplare. Se vor realiza astfel 10.000 de pagini, cu un conţinut adaptat
unui public local şi regional, concentrat pe Anul European pentru Dezvoltare 2015 și
prioritățile de comunicare ale Comisiei Europene și Reprezentanței Comisiei Europene în
România și va completa materialul deja existent, produs de instituţiile UE.
2. Consiliul Judeţean Bacău a semnat în luna octombrie 2015 acordul de parteneriat
cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea realizării obiectivelor aferente
proiectului „Towards 100% RES rural communities” (Către Comunităţi Rurale care Utilizează
100% Surse de Energie Regenerabilă)” pe teritoriul judeţului Bacău, proiect finanţat prin
programul Inteligent Energy Europe, număr contract IEE/11/014/SI2.616363/2012, proiect în
care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău activează ca partener iar Consiliul Judeţean
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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 dezvoltării durabile şi
prevenirii schimbărilor climatice prin dezvoltarea de acţiuni comune şi sprijin reciproc acordat
pentru activităţi şi proiecte care se derulează pe teritoriul judeţului Bacău şi vizează atingerea
obiectivelor stategice stabilite de Uniunea Europeană pentru anul 2020. Proiectul se
adresează comunităţilor rurale care doresc să îşi acopere necesarul de energie în întregime
cu energie regenerabilă, utilizînd tot potențialul disponibil al teritoriului lor și care doresc un
nivel ridicat de eficienţă energetică.
În cadrul parteneriatului, Consiliul Județean Bacău a participat în anul 2015 la
următoarele acţiuni:
- întâlniri de lucru cu echipa de proiect din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău;
- la începutul lunii noiembrie a avut loc în sala de ședințe a Consiliului Județean Bacău
prelegerea privind avantajele utilizării sistemelor cu LED în iluminatul public, urmată de
prezentarea de bune practici și discuții privind trecerea la acest sistem eficient energetic de
către comunele partenere în proiect. La prezentare au participat instituții deconcentrate
interesate, mediul de afaceri, reprezentanții primăriilor partenere și reprezentanți ai aparatului
de specialitate a Consiliului Județean Bacău. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău a
continuat astfel seria activităților sale privind utilizarea eficientă a energiei în general și
exploatarea surselor regenerabile în mod special.
Implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă
Proiecte finalizate în anul 2015
1. 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 (începând cu 21.11.2012 când s-a semnat Contractul
de finanţare s-a prelungit cu încă 6 luni prin act adițional – 21.05.2015); Obiectivul general al
proiectului constă în îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală
pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor județului Bacău la serviciile de sănătate de
tip ambulatoriu. Obiectivele specifice ale proiectului sunt reabilitarea și modernizarea
Ambulatoriului Integrat de Specialitate Adulți (Corp A) al Spitalului Județean de Urgență
Bacău prin:
o Realizare termosistem izolație pentru Ambulatoriul Integrat de Specialitate Adulți
(Corp A): parter, etaj 1 si etaj 2 și schimbarea tâmplăriei pentru toate 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 clădire) și lift (acces etaj 1).
2. Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de eadministrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în județul Bacău, cod
SMIS 48412, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității
Economice 2007-2013, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea
eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii
de e-guvernare (inclusiv servicii de e-administraţie, conform Legii 161/2003) şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Durata de implementare a proiectului a
fost de 22 luni (începând cu 03.12.2013, când s-a semnat Contractul de finanţare, până pe
11

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
date de 05 octombrie 2015, fiind prelungit cu 3 luni față de perioada inițială conform
contract); Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei serviciilor publice
adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT-urilor partenere cu privire la
informaţiile din domeniul agricol şi implementarea de tehnologii informaţionale (a unor
aplicaţii informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de
posesia și folosinţa terenurilor agricole. Obiectivele specifice ale proiectului au urmărit:
• Crearea unui sistem electronic de tip e-administraţie la nivelul Consiliului Judeţean şi
a UAT-urilor partenere pentru furnizarea unui numar de 4 servicii electronice interactive noi
către cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţie publică folosind mijloace moderne IT care să
atingă un nivel de sofisticare 5;
• Eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea
respectivelor servicii electronice prin implementarea Registrului Agricol în format electronic şi
sistem GIS integrat cu Registru Agricol la Consiliul Judeţean pentru UAT partenere;
• Realizarea inventarului digital (GIS) al terenurilor de pe raza UAT-urilor partenere şi
corelarea lor cu informaţiile din Registrul Agricol şi Impozite şi Taxe;
• Implementarea unei platforme comunicaţionale la nivelul UAT-urilor partenere care
să reducă costurile de comunicare între ele partenere folosind mijloace electronice.
Îndeplinirea obiectivelor propuse în proiect a fost realizată prin activităţi precum:
1. Dotarea beneficiarilor direcți ai proiectului (Consiliul Județean Bacău și 15 UAT-uri
din județul Bacău: Cleja, Colonești, Coțofănești, Dealu Morii, Faraoani, Găiceana, Motoșeni,
Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pâncești, Podu Turcului, Sascut, Tamași, Ungureni, Valea Seacă)
cu un sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv
achiziționarea de servicii de dezvoltare şi implementare a soluţiilor software;
2. Implementarea sistemului informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format
electronic precum și a modulelor complementare;
2. Instruirea personalului din cadrul Consiliul Județean Bacău și de la cele 15 UAT-uri
partenere în vederea utilizării produselor software implementate și a asigurării parțiale a
mentenanţei soluţiei.
Grupul țintă prevăzut în proiect este format din Consiliul Județean Bacău și 15 UAT-uri
din județul Bacău, respectiv: Cleja, Colonești, Coțofănești, Dealu Morii, Faraoani, Găiceana,
Motoșeni, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pâncești, Podu Turcului, Sascut, Tamași, Ungureni,
Valea Seacă.
Rezultate obținute:
o O bază de date comună privind evidența în domeniul agricol, utilă în emiterea HCL
sau HCJ, în emiterea titlurilor de proprietate, în evitarea litigiilor/a proceselor civile cauzate
de lipsa de date corelate între instituții;
o Obținearea unei evidențe unitare a Registrului Agricol, gestionată în format
electronic;
o Instruirea personalului din cadrul Consiliul Județean Bacău și de la cele 15
UAT-uri partenere în vederea utilizării produselor software implementate și a asigurării
parțiale a mentenanţei soluţiei.
3. Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în
condiții de iarnă, cod smis 48572, finanţat prin Programul Operational Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3 – “Imbunătățirea infrastructurii sociale “, Domeniul Major de Intervenție 3.3. “Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de
urgență”
Durata de implementare: 18 luni (începând cu 04.06.2014, când s-a semnat
Contractul de finanţare); Obiectivul general – crearea premiselor necesare asigurării
populaţiei cu servicii de calitate, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţă
publică în situaţii de urgenţă. Obiectivele specifice: îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în
situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Nord-Est, prin reducerea timpului de intervenţie pentru
acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; îmbunătăţirea
12

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi a primului ajutor
calificat;achiziţionarea de echipamente specifice pentru facilitarea intervenţiilor integrate în
caz de înzăpeziri masive, cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente;
eficientizarea interoperabilităţii la nivel local, zonal şi regional printr-un management integrat
al serviciilor de urgenţă profesioniste. Grupul țintă: județele din Regiunea Nord Est. Rezultate
obținute: 24 contracte de comodat încheiate între proprietarul echipamentelor (ADI
EURONEST) şi utilizatorii finali (Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă); Timpul
mediu de răspuns al unităţilor de intervenţie în situaţii de urgenţă - 19`.
Proiecte contractate şi aflate în stadiul de implementare
1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – Observatorul
Astronomic Victor Anestin Bacău
Finanţat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul major de intervenție 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe
Durata de implementare: 21 luni (începând din 30.09.2014, 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 dezvoltarea/
diversificarea/ valorificarea/ promovare a potențialului turistic în Bacău și creșterea
adresabilității acestuia, unei categorii de consumatori orientate către turismul cultural, istoric,
științific și tehnico-aplicativ.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt :
- Creșterea eficienței tehnice – utilizarea adecvată a resurselor prin eliminarea risipei.
Astfel, îmbunătățirea tehnică a structurii Observatorului existent trebuie să conducă la
scăderea costurilor pentru serviciile furnizate.
- Adecvarea serviciilor oferite la așteptătile utilizatorilor- prin îmbunătățirea tehnică a
clădirii, modernizarea ei și achizitionarea de echipamente de ultimă generație se
preconizează ca serviciile publice să răspundă așteptărilor publicului, cu asumarea
responsabilităților față de aceștia.
- Creșterea accesibilității- prin distribuția resurselor în sistemul public, centrată pe cei
care sunt interesați de aceste servicii (acces prin internet, acces persoane cu dizabilități).
Grupul țintă: Autoritatea publică locală din municipiul Bacău care este şi aplicantul acestui
proiect; Locuitorii judeţului Bacău, fără limită de vârstă, care vor fi informaţi despre această
iniţiativă prin intermediul materialelor promotionale: pliante, broşuri, portal web, informaţii de
presă;
- Potenţialii turişti români și străini care doresc să viziteze judeţul Bacău și care vor
avea posibilitatea de a se recrea şi de a cunoaşte un nou domeniu, cel al astronomiei.
Rezultate: construirea unui nou corp de clădire, care înglobează accesul în construcţia
existentă, cu rol de punct de informare; modernizarea clădirii vechi a Observatorului
Astronomic, prin crearea unei platforme circulabile la nivelul superior, unde s-a amenajat o
sală ecuatorială acoperită cu o cupola rabatabilă care va fi dotată cu un telescop performant;
- Dotarea complexului muzeal cu bunuri specifice;
- Crearea de 5 noi locuri de muncă.
Finanţarea nerambursabilă de proiecte sociale, culturale şi sportive din bugetul Consiliului
Judeţean Bacău alocată pentru activităţi nonprofit de interes judeţean
(LEGEA NR. 350/2005)
Prin intermediul Legii nr. 350/2005, administraţiile publice locale au posibilitatea de a
acorda, din bugetul propriu, finanţări nerambursabile persoanelor fizice/juridice fără scop
patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii, precum şi cultelor religioase
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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 43 de proiecte sociale, sportive şi culturale, cu o sumă totală de
1.200.000 lei, următorilor beneficiari:
Lista proiectelor selectate
Domeniul: SPORTIV
1. Solidaritate și fair-play prin sport - Asociaţia sportivă a persoanelor cu dizabilităţi
vizuale Bacău – contract nr. ROCJBC3502015 003 10984 din 28.07.2015 - suma aprobată
10.000 lei;
2. Promovarea Sportului ca fenomen social - Asociaţia Club Sportiv Arena 2011
Bacău - contract nr. ROCJBC3502015 003 10983 din 28.07.2015 - suma aprobată 25.000
lei;
3. Continuitatea selecţiei in mediul rural, o resursă pentru performanţa în lupte Asociaţia Clubul Sportiv Lupte Bacău - contract nr. ROCJBC3502015 003 10981 din
28.07.2015 - suma aprobată 10.000 lei;
4. Impreună spre aurul olimpic - Club Sportiv Bronx Powerlifting Bacău - contract nr.
ROCJBC3502015 003 10985 din 28.07.2015 - suma aprobată 27.500 lei;
5. Organizarea unei competiţii sportive de fotbal intercomunale pentru tinerii din
judeţul Bacău CUPA GREEN CLUB Bacău, in cadrul bazei sportive Green Club, din Bacău,
Calea Romanului, nr.191, în luna septembrie 2015 - Asociaţia Clubul Sportiv Green Club
Bacău - contract nr. ROCJBC3502015 003 10989 din 28.07.2015 - suma aprobată 15.000
lei;
6. Handbalul, de la joacă la marea performanţă - Club Sportiv Dinamic Euroteam
Oneşti - contract nr. ROCJBC3502015 003 10991 din 28.07.2015 - suma aprobată 10,000
lei;
7. Selecţia si coordonarea tinerelor talente pentru a practica fotbalul feminin de la
nivelul de bază pană la varf; “Fotbal si feminitate la Bacău” - Asociaţia Fotbal Club Măgura
2012 - contract nr. ROCJBC3502015 003 10987 din 28.07.2015 - suma aprobată 30.000 lei;
8. Promovarea tinerelor talente - Asociaţia Sportivă “Aqua Suport”, Bacău - contract
nr. ROCJBC3502015 003 10982 din 28.07.2015 - suma aprobată 30.000 lei;
9. Practicarea și dezvoltarea sportului de masă şi a minifotbalului în judeţul Bacău Asociaţia Club Golden Boys Bacău - contract nr. ROCJBC3502015 003 10988 din
28.07.2015 - suma aprobată 17.500 lei;
10. Promovarea obiectivelor turistice din Judeţul Bacău prin handbalul juvenil de
performanţă - Asociaţia “Clubul sportiv OK sport Oneşti” - contract nr. ROCJBC3502015 003
10990 din 28.07.2015 - suma aprobată 15.000 lei;
11. Dezvoltarea activităţii în Clubul Sportiv Regional de șah “Nord-Est” - Asociaţia
Clubul Sportiv de Şah “Nord-Est” - contract nr. ROCJBC3502015 003 10986 din 28.07.2015 suma aprobată 10.000 lei.
Domeniul: CULTURAL
1. Portul, muzica şi dansul ne reprezintă pe noi - Asociaţia „Despărţământul Astra” contract nr. ROCJBC3502015 001 10927 din 28.07.2015 - suma aprobată 16.400 lei;
2. Sărbătoarea artelor moderne - Asociaţia culturală „Armonie și culoare” - contract nr.
ROCJBC3502015 001 10920 din 28.07.2015 - suma aprobată 11.900 lei;
3. Să ne cunoaştem prin cântec - bunicii cântă pentru copii, părinţi, nepoţi - Uniunea
Generală a Pensionarilor Bacău – contract nr. ROCJBC3502015 001 10938 din 28.07.2015 suma aprobată 11.800 lei;
4. Bacău 21 - Asociaţia Conştiinţa Europeană - contract nr. ROCJBC3502015 001
10925 din 28.07.2015 - suma aprobată 38.500 lei;
5. Satul Băcăuan - Ecaterina Creţu - contract nr. ROCJBC3502015 001 10926 din
28.07.2015 - suma aprobată 10.000 lei;
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6. Obiceiuri, tradiţii și meşteşuguri ale răzeşilor găzari de pe Valea Tazlăului Sărat Fundaţia Urmaşii răzeşilor găzari de pe Valea Tazlăului Sărat - contract nr.
ROCJBC3502015 001 10935 din 28.07.2015 - suma aprobată 36.400 lei;
7. Saxofonul romantic, ed.IV - Asociaţia Nume Noi - contract nr. ROCJBC3502015
001 10923 din 28.07.2015 - suma aprobată 22.800 lei;
8. Şcoala de vară de arte plastice: Împreună cu George Apostu la el acasă - Asociaţia
romano-franceză Izvorul Berheciului-st-Leu-la-Foret - contract nr. ROCJBC3502015 001
10936 din 28.07.2015 - suma aprobată 36.000 lei;
9. Avangarda XXII, ed. XIV - Fundaţia Georgeta și Mircea Cancicov - contract nr.
ROCJBC3502015 001 10929 din 28.07.2015 - suma aprobată 52.000 lei;
10. O viaţă dăruită cântecului românesc - Asociaţia Privighetorile Zeletinului - contract
nr. ROCJBC3502015 001 10934 din 28.07.2015 - suma aprobată 32.600 lei;
11. Pianul călătorind muzica - Asociaţia Sprijin pentru părinți - contract nr.
ROCJBC3502015 001 10924 din 28.07.2015 - suma aprobată 17.500 lei;
12. Festivalul naţional pentru Tineri ”Folcloru-i din străbuni”, ed. II - Asociaţia Școala
de pian Dragoș Lungu - contract nr. ROCJBC3502015 001 10933 din 28.07.2015 - suma
aprobată 27.700 lei;
13. Stea printre stele, ed.IV - Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Neuromotor contract nr. ROCJBC3502015 001 10921 din 28.07.2015 - suma aprobată 30,000 lei;
14. Tineri pentru tineri - Asociaţia de tineret Oneştin - contract nr. ROCJBC3502015
001 10932 din 28.07.2015 - suma aprobată 21.400 lei;
15. Interculturalitatea-şanse egale pentru tinerii rromi și romani - Asociaţia de
Integrare și Dezvoltare Europeană - contract nr. ROCJBC3502015 001 10939 din 28.07.2015
- suma aprobată 29.600 lei;
16. Karpestet, kultura pentru domeniul cultura - Asociaţia Karpen 2010 - contract nr.
ROCJBC3502015 001 10930 din 28.07.2015 - suma aprobată 17.300 lei;
17. Promovarea valorilor culturale băcăuane în rândul tinerilor - Asociaţia Colegiul
tehnic Dumitru Mangeron - contract nr. ROCJBC3502015 001 10928 din 28.07.2015 - suma
aprobată 10.100 lei;
18. Festivalul de folclor regional Sărata 2015 - Asociaţia Sărăţelul din Sărata - contract
nr. ROCJBC3502015 001 10937 din 28.07.2015 - suma aprobată 17.300 lei;
19. Festivalul de folclor și tradiţii populare: Zestrea asăuanilor - Asociaţia „Ca la noi” contract nr. ROCJBC3502015 001 10922 din 28.07.2015 - suma aprobată 32.200 lei;
20. Mugurașii agășeni - Asociaţia „Mugurașii agăşeni” - contract nr. ROCJBC3502015
001 10931 din 28.07.2015 - suma aprobată 28.500 lei.
Domeniul: SOCIAL
1. Centrul privind Dezvoltarea Deprinderilor de viaţă independentă “Don Bosco” Fundaţia Sfântul Ioan Bosco - contract nr. ROCJBC3502015 002 10950 din 28.07.2015 suma aprobată 17.000 lei;
2. Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice prin acordarea de servicii integrate Aşezămantul social - filantropic Sf. Voievod Ștefan cel Mare, sat Harja, com. Oituz - contract
nr. ROCJBC3502015 002 10940 din 28.07.2015 - suma aprobată 27.500 lei;
3. Socializăm – ne integrăm - Asociaţia de sprijin a copiilor handicapaţi neuromotor –
Centrul Daniel - contract nr. ROCJBC3502015 002 10941 din 28.07.2015 - suma aprobată
27.000 lei;
4. Facem diferenţa - Asociaţia Lumina - contract nr. ROCJBC3502015 002 10942 din
28.07.2015 - suma aprobată 61.000 lei;
5. Metode alternative de învăţare promovate prin Centrul de zi pentru copii - Fundaţia
Sfântul Ioan Calabria - contract nr. ROCJBC3502015 002 10951 din 28.07.2015 - suma
aprobată 16.000 lei;
6. Comunic, sunt ascultat și înţeles - Asociaţia sprijin pentru părinți - contract nr.
ROCJBC3502015 002 10947 din 28.07.2015 - suma aprobată 27.000 lei;
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7. Jocul este vital în recuperarea sănătăţii copilului - Asociaţia Trust Orfelinat Ungureni
- contract nr. ROCJBC3502015 002 10948 din 28.07.2015 - suma aprobată 10.000 lei;
8. Clubul social al tinerilor băcăuani - Asociaţia Unlimited Connections - contract nr.
ROCJBC3502015 002 10949 din 28.07.2015 - suma aprobată 224.904 lei;
9. Confecţionarea și promovarea produselor populare româneşti - Asociaţia Salvaţi
bătrânii Săuceşti - contract nr. ROCJBC3502015 002 10946 din 28.07.2015 - suma aprobată
23.500 lei;
10. Sănătate, tinereţe, identitate, implicare - ştii - Asociaţia pentru promovarea
dezvoltării personale (APDP) - contract nr. ROCJBC3502015 002 10944 din 28.07.2015 suma aprobată 18.000 lei;
11. PEDA: Personalitate, educaţie și dezvoltarea aptitudinilor - Asociaţia Marral contract nr. ROCJBC3502015 002 10943 din 28.07.2015 - suma aprobată 23.000 lei;
12. O nouă şansă – un nou început - Asociaţia Ruralmed Zeletin - contract nr.
ROCJBC3502015 002 10945 din 28.07.2015 - suma aprobată 25.000 lei.
Alte activităţi
1. Organizarea și desfășurarea proiectului “Toamnă Bacoviană”, ediția a V-a
Scopul proiectului este de a reuni atât oameni de cultură, scriitori din țară și
străinătate, membri ai Academiei Române, profesori universitari, actori, muzicieni și critici de
artă, cât și tinere talente literare și artistice din Județul Bacău în vederea prezentării operei
marelui scriitor George Bacovia. Beneficiarii proiectului au fost peste 300 de persoane
participante la manifestare (scriitori, editori, cadre didactice, redactori, studenți, elevi,
reprezentanți ai instituțiilor de cultură din județ, ai autorităților publice locale și județene). În
cadrul proiectului au fost realizate următoarele acțiuni și evenimente:
- tipărirea și distribuirea gratuită a volumului “Toamnă Bacoviană – ediţia a V-a” (Și
plângă poeții poema lor vană...) în format A5, într-un tiraj de 100 de exemplare. Acesta
include lucrări în domeniul poeziei și eseu ale debutanților, conform regulamentului
concursului.
- editarea volumului “Sub semnul lui Bacovia - pentru mâine și mai mâine”, antologia
scriitorilor membrii ai filialei Bacău a USR (ediție îngrijită de Calistrat Costin). Volumul a fost
realizat în 400 de exemplare și a fost distribuit gratuit participanților la manifestare, în
instituțiile de cultură și învățământ din județul Bacău;
- retipărirea și editarea cărții „O istorie vie a Ateneului” ediție adăugată și revizuită,
autor Victor Mitocaru. Cartea a apărut într-un tiraj de 150 de exemplare;
- organizarea și susținerea colocviului dedicat Revistei Ateneu - ”Ateneu ieri și astăzi”
- vernisarea expoziției de pictură a scriitorului sucevean Costantin Severin;
- organizarea și susținerea colocviului pe tema „Aud materia plângând” dedicat
poetului George Bacovia;
- ceremonia de decernare a premiilor pentru debutanţi, a premiilor de exegeză, de
excelenţă şi a premiului naţional George Bacovia și a premiului “Opera Omnia”;
- deplasarea unui număr de 73 de scriitori în instituţiile de învăţământ (colegiile şi
liceele din Bacău) pentru a se întâlni cu liceeni şi a discuta despre opera bacoviană şi
probleme legate de literatura contemporană;
- recital de poezie, cântece, moment liric din opera bacoviană, cu participarea
scriitorilor consacrați, a şcolilor gimnaziale şi colegiilor/liceelor băcăuane.
2. Realizarea proiectului pilot „Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale
sărace băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării limbii franceze în
vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franta”
Proiectul-pilot este inițiat de Consiliul Județean Bacău și Asociația franceză “Amitié
Roumaine Saint Leu la Forêt” (FR) în asociere cu 4 comune din Valea Zeletinului, respectiv
Colonești, Motoșeni, Răchitoasa și Stănișești şi cu Asociația de Prietenie Româno-Franceză
„St. Leu la Forêt - Izvorul Berheciului” (RO). În vederea bunei desfășurări a activităților
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proiectului sunt implicați, din punct de vedere tehnic şi reprezentanți ai Universității „V
Alecsandri” Bacău de la Facultatea de litere (2 cadre didactice universitare şi studenți).
Obiectivul general al proiectului este de învățare și consolidare a limbii franceze de către
elevii din comunele sărace ale județului Bacău precum Colonești, Motoșeni, Răchitoasa și
Stănișești, în vederea fructificării oportunităţilor pe care le prezintă cunoașterea acestei limbi
de circulaţie internațională pentru dezvoltarea personală, implicit pentru dezvoltarea
comunităților proprii. Perioada de desfăşurare a proiectului este martie 2015 - decembrie
2018. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt peste 200 de elevi din comunele vizate in proiect.
Dintre activităţile prevăzute în proiect se pot enumera: întâlniri de lucru ale echipei de proiect;
pregătirea spațiilor pentru crearea atelierelor de învățare a limbii franceze prin metode ludice
și realizarea acestora; pregătirea și susținerea evenimentului francofon - “Povestește-mi
despre Valea Zeletinului” – Șezătoare; efectuarea unui schimb de experiență între elevii
români (din comunele Coloneşti, Motoşeni, Răchitoasa, Stănişeşti) şi elevii francezi (din
Saint-Leu-la-Forêt); efectuarea unui schimb de experiență și de bune practici între cadrele
didactice și autoritățile publice locale din comunele Coloneşti, Motoşeni, Răchitoasa,
Stănişeşti (judeţul Bacău) și Saint-Leu-la-Forêt (FR);
Până în prezent au fost realizate următoarele activități:
- Participarea elevilor din cele 4 comune vizate în proiect la atelierele de învățare
și/sau consolidare, prin metode ludice, a limbii franceze. Ca urmare a acestor participări la
Stănişeşti s-a realizat o revistă şcolară bilingvă, care apare trimestrial.
- Organizarea şi susţinerea evenimentului francofon - Şezătoarea “Povestește-mi
despre Valea Zeletinului”. Evenimentul s-a desfăşurat la Căminul Cultural din Răchitoasa, în
data de 27 aprilie 2015, la care au participat, pe lângă autorităţile publice judeţene şi locale
(primarii şi viceprimarii celor 4 comune, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Ionel
Floroiu şi prefectul judeţului Bacău) şi actorii principali din cele 4 comune (cadre didactice,
reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai mediului medical şi ai cultelor), 30 de oaspeţi francezi,
respectiv membri ai Asociaţiei Amitié Roumaine Saint-Leu-la-Forêt (FR), reprezentanţi ai
comunităţilor departamentului Val d’Oise şi din alte departamente pariziene.
- Întâlniri de lucru ale echipei de proiect - Pe tot parcursul implementării proiectului au
fost realizate întâlniri de lucru ale echipei de proiect, în vederea monitorizării activităţilor
proiectului și de a asigura succesul punerii în aplicare şi respectarea celor prevăzute în
proiect.
- Efectuarea unui schimb de experiență și de bune practici între cadrele didactice din
comunele Coloneşti, Motoşeni, Răchitoasa, Stănişeşti (Judeţul Bacău) și cele din Saint-Leula-Forêt (FR). Schimbul de experienţă şi de bune practici s-a realizat în perioada 13 – 18
octombrie 2015, la care a participat un număr de 9 cadre didactice, din partea celor 4
comune. Acestea au avut ocazia să cunoască bune practici ale sistemului de învăţământ
francez atât prin participarea la lecţii, în cadrul a două instituţii de învăţământ gimnazial privat
şi public, respectiv Colegiul privat « Le Rosaire » şi la Colegiul public « Wanda Landowska »
cât şi în cadrul întâlnirilor programate cu cadrele didactice din Saint-Leu-la-Forêt.
Delegaţia băcăuană condusă de vicepreşedintele Consiliului Judeţean, dl. Ionel
Floroiu şi de prefectul judeţului, dl. Dorian Pocovnicu, a participat la o întâlnire cu senatorul
Bernard Fournier, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie Franţa-România, la
Parlamentul francez. Bernard Fournier a apreciat proiectul prezentat pe scurt şi a promis că-i
va acorda tot sprijinul. Delegaţia băcăuană a fost invitată și la Primăria Saint-Leu-la-Forêt
unde a avut loc o întâlnire oficială cu primarul, dl. Sébastien Meurant, cu viceprimarii şi
membrii consiliului local, în cadrul căreia a fost prezentat proiectul.
3. “Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor rromi la
servicii de sănătate - o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie”
Proiectul este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European
2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014), în cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflați în
situații de risc şi inițiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităților naționale şi pentru
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promovarea incluziunii sociale” (apelul COERENT) și gestionat de către Fondul Român de
Dezvoltare Socială (FRDS). Proiectul a fost iniţiat de Asociaţia Institutul pentru Politici
Publice în parteneriat cu Judeţul Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău, Judeţul Giurgiu, prin
Consiliul Judeţean Giurgiu, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN; Ministerul
Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică şi Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării. Scopul proiectului este de a contribui la combaterea discriminării și
îmbunătățirea situației copiilor de etnie rromă din 4 comunități şi anume: Corbasca și Valea
Seacă din județul Bacău, respectiv Bolintin Vale și Vărăști din județul Giurgiu, concomitent cu
atenuarea inegalităților/excluziunii sociale prin implicarea activă a unei echipe
multidisciplinare de specialiști în domenii complementare (asistență și incluziune socială,
antidiscriminare, sănătate) în vederea promovării în rândul beneficiarilor a unei vieți
sănătoase prin prevenirea bolilor transmisibile specifice copiilor.
Obiectivele proiectului sunt următoarele:
1. Conștientizarea unui număr de aproximativ 15 reprezentanți ai actorilor locali
(autorități publice) cu privire la importanța intervenției timpurii în comunitățile vulnerabile în
promovarea în rândul părinților a unui stil de viață sănătos pentru copiii romi - cu accent
asupra măsurilor obligatorii de imunizare;
2. Conștientizarea unui număr de aproximativ 300 de beneficiari (părinți ai copiilor
rromi) din comunitățile de rromi selectate cu privire la importanța educației pentru sănătate și
a prevenirii bolilor transmisibile la copii prin vaccinare;
3. Crearea unui număr de 2 rețele locale (câte una în fiecare județ) multidisciplinare de
specialiști în cele 4 localități - pilot selectate care să monitorizeze/să se implice constant în
promovarea educației pentru sănătate la nivelul comunităților vulnerabile."
Beneficiarii proiectului. Proiectul include două categorii majore de beneficiari:
reprezentanți ai autorităților județene și locale implicate în promovarea/ implementarea
activităţilor proiectului, echipe multidisciplinare formate din: reprezentanţi DGASPC, DSP,
asistenţi sociali din cele 4 primării vizate în proiect, mediatori sanitari din localitățile selectate
în proiect, expert rrom, medicii de familie/comunitate vizată în proiect şi asistenţi medicali
comunitari. Cea de-a doua categorie de beneficiari este reprezentată de membrii
comunităților selectate - părinți (mame) ai/ale copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani și
viitoare mame.
Pentru atingerea obiectivelor mai sus menţionate, până în prezent, dintre cele 9
activităţi prevăzute în proiect s-au realizat următoarele:
- Constituirea echipei de proiect de la nivelul Judeţului Bacău/echipei coordonatoare a
echipei judeţene multidisciplinare. Această echipă este constituită din persoane desemnate
de la nivelul aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Bacău;
- Lansarea proiectului printr-un comunicat de presă la nivel național şi la nivel local pe
site-ul Consiliului Judeţean Bacău.
- Diagnoza excluziunii rromilor având ca premise lipsa accesului la servicii de
sănătate/informări, cu studiu de caz pe cele 4 comunități selectate din cadrul judeţelor Bacău
şi Giurgiu. În cadrul acestei activităţi a fost demarată documentarea/sintetizare/cercetarea
aplicată în vederea identificării principalelor obstacole care generează astăzi situația de
discriminare de facto a rromilor (în special a copiilor rromi) având ca premise
excluziunea/lipsa de acces a serviciilor primare de sănătate/prevenție. Echipa de proiect de
la nivelul judeţului Bacău a facilitat contactul cu autoritățile/specialiștii locali şi judeţeni factorii implicați în derularea proiectului, în vederea realizării interviurilor cu aceştia şi de
prezentare a proiectului, în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Consiliul Judeţean Bacău în
data de 29.06.2015. Etapa de cercetare, în final, se va concretiza într-un Raport.
- Elaborarea modelului de intervenție timpurie integrată pentru prevenirea riscului de
îmbolnăvire la copii și, pe baza acestuia, a curriculei de formare pentru echipele
multidisciplinare. S-a realizat un model de intervenție timpurie integrată care a ținut cont de
toate fluxurile informaționale/interacțiunile identificate între diferiții actori cu responsabilități în
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domeniul identificării timpurii a potențialelor riscuri de îmbolnvire în comuniăți. În continuare,
s-a elborat o curriculă de formare pentru echipele judeţene multidisciplinare cuprinzând
modelul de intervenție timpurie integrată, prin care se doreşte a se fixa un bagaj de
cunoștințe generale cu privire la dreptul fundamental de acces la sănătate al oricărui
cetățean din perspectiva drepturilor omului și concomitent sancțiunile aplicabile în cazul
nerespectării acestui drept, respectiv să creeze o diagramă cu privire la rolurile specifice și la
relațiile obligatorii necesare de coordonare la nivel local între toți actorii menționați în vederea
punerii în aplicare a dreptului la sănătate al persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile cu
scopul prevenirii riscului de îmbolnăvire, respectiv să fixeze rolul și responsabilitățile clare ale
fiecărui actor instituțional în modelul integrat de intervenție timpurie, precum și modalitatea
de raportare către consiliul judeţean. În cadrul sesiunii de formare a echipei judeţene
multidisciplinare, s-au făcut propuneri în vederea îmbunătăţirii curriculei. Curricula de formare
va fi ulterior internalizată și utilizată și după încheierea activităților proiectului.
- Organizarea unui număr de 2 sesiuni de formare cu echipele multidisciplinare a celor
două judeţe partenere de proiect (Bacău şi Giurgiu) privind modelul de intervenție timpurie
integrată pentru prevenirea riscului de îmbolnăvire la copii. Echipa formată din câte 3
formatori (Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică - INSP, Consiliul
Național pentru Combaterea Discriminării- CNCD) au susținut sesiunea de formare la Bacău,
în perioada 25-26 noiembrie 2015, în cadrul căreia a participat un număr de 30 de
reprezentanţi/specialiști locali și județeni în domeniu (reprezentanţi ai Direcției Județene de
Sănătate Publică, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,
Inspectoratului Școlar Județean, Casei de Asigurări de Sănătate, mediului asociativ în
domeniu sanitar şi a celui care reprezintă etnia rromă, reprezentanții serviciului public de
asistență socială din cadrul primăriilor comunelor selectate (Corbasca şi Valea Seacă),
asistenții medicali comunitari, mediatori sanitari şi şcolari din comunele Corbasca şi Valea
Seacă, expertul local rrom. Persoanele participante au fost instruite în înțelegerea și
utilizarea cadrului de referință al modelului de intervenție timpurie intergată pentru prevenirea
riscului de îmbolnăvire la copii în comunitățile de romi. Dintre cei 30 de participanţi formați se
va constitui ulterior echipa multidisciplinară la nivelul județului.
Rezultate preconizate:
 promovarea în cadrul celor 4 localități pilot a unui model de abordare integrată;
 conștientizarea reprezentanților autorităților locale și a altor actori (ex: organizații
neguvernamentale) cu privire la importanța prevenției timpurii și riscurile nevaccinării copiilor;
 crearea unor protocoale de intervenție timpurie integrată la nivel județean,
respectiv actualizarea Strategiilor județene cu privire la grupurile vulnerabile;
 formarea unor rețele locale multi-disciplicare de specialiști (câte una la nivelul
fiecărui județ).

2. Direcţia resurse umane, management
În domeniul managementului resurselor umane
În anul 2015, unul dintre principalele obiective avute în vedere în activitatea privind
managementul resurselor umane a fost acela al optimizării organizării interne, astfel
operându-se modificări în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean şi la instituţiile publice aflate sub autoritatea acestuia prin crearea unor structuri
flexibile, eficiente şi funcţionale.
S-a aprobat organigrama şi statul de funcţii la Consiliul Judeţean şi la unităţile
subordonate cu actualizarea fişelor posturilor cuprinzând obligaţiile, competenţele şi
răspunderile personalului.
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean şi pentru instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean
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Bacău s-a făcut cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr. 21/2015, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru unitatea
administrativ-teritorială a judeţului Bacău, astfel cum a fost comunicat prin adresa Instituției
Prefectului - judeţul Bacău nr. 9103/2015, şi ţinând cont de prevederile art. 31 din Ordonanţa
de urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată si modificată prin Legea nr.
71/2015, potrivit cărora, în anii 2015 şi 2016, numărul maxim de posturi care se finanţează
din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi
subordonare, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură
salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin
buget, ordonatorii de credite stabilind numărul maxim de posturi care se finanţează în anii
2015 şi 2016, în condiţiile mai sus-mentionate.
S-a asigurat întocmirea documentaţiei privind numirea, promovarea, modificarea sau
încetarea raporturilor de serviciu/muncă precum şi actualizarea dosarelor profesionale pentru
personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean.
S-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din
aparatul de specialitate şi pentru conducerea unităţilor subordonate pentru activitatea
desfăşurată în anul 2014. În urma acestei evaluări au fost identificate domeniile şi
necesităţile de pregătire şi perfecţionare a personalului prin întocmirea Planului anual de
perfecţionare profesională pentru personalul aparatului de specialitate, în conformitate cu
strategia administraţiei publice judeţene şi oferta furnizorilor de pregătire profesională.
În anul 2015 s-a administrat şi actualizat baza de date a funcţiilor publice şi
funcţionarilor publici din aparatul de specialitate în formatul standard stabilit de Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici.
Instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean, precum și la
solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, în cursul anului 2015 s-a
acordat asistenţă de specialitate în problemele privind gestionarea resurselor umane.
Pentru realizarea prevederilor legale care reglementează activităţile publice, au fost
fundamentate hotărâri şi dispoziţii, precum şi activităţi realizate de Consiliul Judeţean
împreună cu instituţii publice aflate sub autoritatea sa, asociaţii şi alte unităţi cu activităţi de
interes public la care consiliile judeţene au atribuţii prevăzute de lege.
S-au efectuat prognoze cu privire la ocuparea funcţiilor publice în cadrul instituţiei prin
aprobarea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 cu avizul favorabil
al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău îşi desfăşoară activitatea în prezent 8
importante instituţii publice de cultură: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Complexul
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Filarmonica „Mihail Jora”, Biblioteca Judeţeană „C.
Sturdza”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale,
Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Revista de cultură
„Ateneu”; 6 servicii publice de interes judeţean: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Public Judeţean
de Drumuri, Camera Agricolă Judeţeană Bacău, Serviciul Public pentru Protecţia Plantelor,
Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de
Salvamont.
În prezent, județul Bacău este acţionar la următoarele societăţi comerciale: S.C. Parc
Industrial Hit S.R.L Bacău, S.C. Compania Regională de Apă S.A. Bacău și S.C. Centrul de
Afaceri Expozițional S.A. Bacău.
De asemenea, sub autoritatea administrației publice județene își desfășoară
activitatea Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, unitate sanitară publică cu paturi, cu
personalitate juridică, al cărei management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Bacău,
precum și R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău.
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La aceste unităţi aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău s-a avut în vedere
îmbunătăţirea managementului prin crearea unor structuri flexibile, eficiente de funcţionare,
monitorizarea şi gestionarea contractelor de management, creşterea operativităţii şi calităţii
serviciilor oferite prin realizarea indicatorilor pentru măsurarea performanţelor activităţii
desfăşurate cu rezultat în creşterea calităţii actului administrativ la toate nivelurile.
În domeniul Cultură
- au fost elaborate Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale şi a evaluării
finale a managementului la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului
Judeţean Bacău, în temeiul căruia a fost verificat modul de respectare a clauzelor
Contractelor de management încheiate cu managerii celor 8 instituţii publice de cultură aflate
sub autoritatea Consiliului judeţean, precum şi Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău privind aprobarea rezultatelor evaluărilor anuale şi a celor finale a managementului
realizat la aceste instituţii publice de cultură;
- au fost organizate sesiunile de evaluare a managementului anual şi final la cele 8
instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău, asigurându-se
secretariatul acestora, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege;
- au fost elaborate Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind
aprobarea Caietelor de obiective pentru întocmirea proiectelor de management care vor
constitui baza încheierii noilor contracte de management la: Revista de cultură „ATENEU”
Bacău, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău,
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău, Ansamblul Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău,
instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău, precum şi
Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea aprobarea proiectelor
de management în baza cărora au fost încheiate noile contracte de management la
respectivele instituţii publice de cultură;
- au fost elaborate Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău de aprobare a
Caietului de obiective precum şi de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare
a concursului de proiecte de management şi desemnarea comisiilor de concurs, de
soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului acestora, în vederea încredinţării
managementului la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău, instituţie aflată sub autoritatea
Consiliului Judeţean Bacău;
- a fost organizat concursului de proiecte de management în vederea încredinţării
managementului la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău, asigurându-se secretariatul
acestuia, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege;
- a fost elaborată Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău de aprobare a
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 la Biblioteca
Judeţeană „C. Sturdza” Bacău şi s-a încheiat Contractul de management pentru o perioadă
de 5 ani la această instituţie publică de cultură;
- au fost elaborate Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind instituirea şi
acordarea premiilor pentru performanţe deosebite:
- echipei de minivolei fete a Clubului Sportiv Şcolar Bacău;
- echipei de minihandbal fete a Clubului Sportiv „O.K. Sport” Oneşti;
- echipelor de judo şi powerlifting fete ale Clubului Sportiv „Bronx Powerlifting”
Bacău;
- membrilor Filialei Judeţene Bacău a Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
- sportivilor juniori ai Sport Club Municipal Bacău - Secţiile Atletism şi Sărituri în
apă.
- au fost elaborate Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind acordarea Premiului
de Excelenţă, domnilor:
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- Petre Vlase, maestru coregraf;
- Mihai Nistor, sportiv;
- Relu Auraş, antrenor emerit.
- au fost elaborate Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind conferirea titlului de
„Cetăţean de Onoare al judeţului Bacău”, domnilor: Gheorghe Mărmureanu, cercetător
ştiinţific, specialist în Fizica Pământului; și Solomon Marcus, academician, specialist în ştiinţe
matematice şi în cultura umanistă.
În domeniul situaţiilor de urgenţă:
- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planului de
măsuri şi acţiuni al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al
Judeţului Bacău, pentru anul 2015;
- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău.
În domeniul asigurării ordinii publice
- a fost asigurat secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău (ATOP),
prin organizarea celor 4 şedinţe ordinare trimestriale şi a celor 12 şedinţe lunare pe comisii
de lucru ATOP, potrivit legii;
- au fost elaborate Hotărârile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău privind:
• aprobarea Planului de Activităţi al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău
pentru anul 2015;
• aprobarea Planului Strategic cuprinzând principalele obiective şi acţiuni ale
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău pentru anul 2015;
• modificarea componenţei şi validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016.
- au fost prezentate, în cadrul şedinţelor Consiliului judeţean, informările trimestriale
asupra eficienţei serviciului poliţienesc, precum şi a nivelului de asigurare a securităţii şi
siguranţei civice a comunităţii;
- a fost elaborat şi prezentat, în plenul Consiliului judeţean, raportul anual asupra
eficientei activităţii poliţiei pe anul 2014;
- 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 performanță minimali pentru anul 2015;
- au fost organizate deplasările în judeţ pentru întâlniri şi consultări cu membri şi
reprezentanţi ai comunităţilor locale, cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai
altor instituţii învestite cu atribuţii de prevenire şi combatere a fenomenului infractional,
precun şi cu reprezentanţi ai unităţilor de poliţie din 4 Secţii de Poliţie Rurală cuprinzând 34
de comune şi 4 oraşe, cu privire la priorităţile siguranţei persoanei;
- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 151/2012 privind validarea desemnării nominale a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016.
În domeniul relaţiilor cu presa și a promovării imaginii județului Bacău
- Organizarea de conferințe de presă: 6 conferințe de presă
- Elaborarea de comunicate de presă și press-kit-uri – 10
- Suport pentru conceperea și elaborarea materialelor de promovare în cadrul
proiectelor cu fonduri europene, împreună cu Direcția de Dezvoltare durabilă și
managementul proiectelor;
- Furnizarea de materiale documentare către presă – la cererea jurnaliștilor
acreditați.
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- Implicarea activă în proiectul ”Toamna bacoviană”, ediția a V-a, din perioada
5-10 octombrie 2015
- Elaborarea discursurilor și a materialelor de comunicare pe diverse teme, la
cererea conducerii
- Colaborarea cu toate departamentele Consiliului Județean Bacău pentru
implementarea strategiei de comunicare intrainstituțională
- Colaborarea cu instituții din administrația publică locală și cu organisme din
mediul non-guvernamental în cadrul strategiei de comunicare interinstituțională

3. Structura arhitect şef
Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 350/2001 şi Legea nr.
50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare și
funcționare aprobat prin H.C.L. nr. 169 din 16.11.2012, structura de specialitate în domeniul
amenajării teritoriului şi urbanismului condusă de persoana cu atribuții delegate pentru
arhitectul șef al județului 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 şi valoric de:
- 447 certificate de urbanism – pentru emiterea cărora s-au încasat 13.167 lei ;
- 247 autorizaţii de construire/desfiinţare – pentru emiterea cărora s-au încasat
286.898 lei ;
- încasat 8.838 lei ;
TOTAL: 308.903,00 lei
- Prelungirea valabilităţii unui număr de 19 de certificate de urbanism si 23
autorizaţii de construire în cuantum valoric de 40.599,44 lei;
- Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege
pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/ desfiinţare,
verificarea documentaţiilor depuse şi returnarea acestora în situaţia în care se constată ca
sunt incomplete, cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a deficienţelor constatate;
- Informarea publicului interesat, a personalului de specialitate din primării asupra
modului de aplicare a noilor prevederi legale incluse în legislaţia privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, precum şi în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii,
intervenite în cursul anului 2014, respectiv Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul
839/2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de constructii
- 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
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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 61 autorizaţii de construire eliberate de Consiliul
Judeţean Bacău pentru care s-a incasat suma de 5477,84 lei
- Verificarea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de
construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism
şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor, realizarea
acţiunilor de îndrumare şi control a activităţii autorităţilor locale şi rezolvarea scrisorilor şi
reclamaţiilor adresate Consiliului Judeţean prin efectuarea deplasării şi cercetării în teren;
- Participare în comisia de recepţie a lucrărilor care au fost autorizate de către
Consiliul Judeţean Bacău;
- Încheierea protocoalelor cu autorităţile administraţiei publice locale care nu au
persoane responsabile cu urbanismul şi amenajarea teritoriului, pentru emiterea certificatelor
de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Bacău, precum şi a
contractelor de parteneriat tehnic cu autorităţile administraţiei publice locale care nu dispun
de structuri/compartimente de specialitate, pentru acordarea asistenţei tehnice din partea
structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bacău;
- Eliberarea de copii după documentele existente în arhiva tehnică, contravaloarea
serviciilor prestate fiind în cuantum valoric de 6592 lei.
b) Activităţi specifice privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
- Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege pentru
emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, verificarea
documentaţiilor depuse şi returnarea acestora în situaţia în care se constată ca sunt
incomplete, cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a deficienţelor constatate;
- Au fost depuse și analizate 35 de documentații de urbanism pentru obtinerea avizului
Comisiei tehnice de urbanism din care 15 au fost returnate beneficiarilor pentru
completări;
- Au fost organizate 6 ședinte în care au fost prezentate şi analizate în plenul Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism documentaţii de urbanism si anume:
 4 Planuri Urbanistice Generale – comunele Plopana, Valea Seacă, Sănduleni,
Pârgărești
 16 Planuri Urbanistice Zonale beneficiari unități administrative teritoriale și persoane
fizice/juridice.
Au fost încasați 288,00 lei în urma eliberării acestor documentații.
- Coordonarea elaborării, avizării şi aprobării Planurilor Urbanistice Generale, a
Planurilor Urbanistice Zonale, a Planurilor urbanistice de Detaliu şi Regulamentelor
Locale de Urbanism ale municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Bacău;
- Reprezentare în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice;
- Participarea la întâlnirile de lucru ale Registrului Urbaniştilor din România;
- Participarea la întâlnirile de lucru ale Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de judeţe, organizate
sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice;
- Participări la întâlnirile de lucru ale Ordinului Arhitecților.
c) Activităţi specifice privind cadastru și banca de date urbane
- Asigurarea activitaţii de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul judeţului;
- Asigurarea activităţii de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul judeţului;
- Întocmirea de referate şi recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi planurilor de
situaţie pentru imobile aparţinând domeniului public şi privat al Judetului, pentru
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înscrierea în cartea funciară a unor imobile aparţinând domeniului public şi privat al
judeţului,
- Desfășurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării
tehnice/casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public si 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 comisia de receptie a lucrarii Sistem informational specific domeniului
imobiliar edilitar și a băncii de date urbane pentru municipiul Moinești
- Participarea în comisia constituită conform Legii nr. 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 cuprinzând
lucrările publice şi construcţiile;
- Desfășurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării
tehnice/casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public al judeţului;
- Participarea în comisiile de delimitare a unităților administrativ teritoriale ale județului
Bacău;
- Întocmirea notelor de fundamentare și referatelor pentru programul anual de achiziții;
- Intocmirea schițelor anexe ale hotărârilor consiliului județean;
- Colaborarea cu celelalte direcții ale Consiliului Județean Bacău, cu toate instituțiile
publice subordonate, cu instituțiile publice deconcentrate, cu Instituția Prefectului, cu
toate unitățile administrativ teritoriale ale Județului Bacău, cu Uniunea Națională a
Consiliilor Județene, instituții ale administrației centrale, Ordinul Arhitecților din
România, Uniunea Arhitecților, Registrul Urbaniștilor din România;
- Verificarea şi soluţionarea scrisorilor şi a petiţiilor transmise de persoane fizice,
persoane juridice, cabinete de avocatură etc;
- Participarea la cursuri de perfecţionare,
- Întâlnirea periodică a personalului cu atribuții în domeniul amenajării teritoriului și
urbanismului din cadrul administrațiilor publice locale.

4. Direcţia tehnic-investiţii şi lucrări publice
Activităţile desfăşurate în cursul anului 2015 în cadrul Direcţiei Tehnic - Investiţii şi
Lucrări Publice au urmărit asigurarea transpunerii strategiilor și politicilor de dezvoltare
economico-socială a județului prin fundamentarea, implementarea, gestionarea și
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monitorizarea programelor de lucrări și investiții publice ale bugetului propriu al Consiliului
județean, a programelor naționale privind dezvoltarea economico - socială a județului, a
proiectelor care se realizează în baza cooperării sau asocierii Consiliului județean cu alte
autorități sau parteneri, gestionarea – din punct de vedere tehnic, a patrimoniul județului,
coordonarea activității consiliilor locale în vederea punerii în siguranță a fondului construit
existent, a asigurării protecției și refacerii mediului, a funcționării serviciilor publice de interes
judeţean.
A. Gestionarea, din punct de vedere tehnic, a programelor de lucrări și investiții
publice ale bugetului propriu al Consiliului județean
 Gestionarea execuției lucrărilor la Catedrala Ortodoxă „Înălțarea Domnului” Bacău
- valoarea contractată a lucrărilor:
50.489,238 mii lei
- realizări până la 31.12.2015:
42.966,000 mii lei,
din care, în anul 2015:
444,000 mii lei,
constând în finalizarea termoizolației cu vată minerală la cupole, placări cu rigips la
pereți și tavane, gleturi.
 Lucrările de instalații interioare și exterioare aferente Catedralei:
- valoarea contractată a lucrărilor:
3.068,515 mii lei
- realizări până la 31.12.2015:
1.833,000 mii lei
din care, în anul 2015:
122,000 mii lei,
reprezentând lucrări de instalații (electrice și termice) interioare și exterioare - executate în
corelare cu lucrările de construcții la clădirea catedralei.
 Gestionarea execuției lucrărilor la obiectivul Amenajare acces demisol la
Catedrala ortodoxă „Înălțarea Domnului” Bacău
Lucrările de amenajare propuse a fi executate în cadrul obiectivului au ca scop
protejarea celor două pachete de trepte ale clădirii Catedralei ortodoxe „Înălțarea Domnului” obiectiv aflat în execuție -, care fac legătura între cota terenului amenajat, respectiv - 2,00 m
(față de cota + 0,00 m aferentă clădirii catedralei) și cota de acces la demisolul clădirii,
situată la – 4,15 m și prevenirea acumulărilor de apă provenită din precipitații în zona
accesului la demisol și a formării gheții.
În cursul anului 2015 s-a încheiat contractul privind execuția lucrărilor, acestea fiind în
curs de finalizare - termenul de finalizare, conform prevederilor contractului, este sfârșitul
lunii ianuarie 2016.
- valoarea contractată a lucrărilor:
1.885,743 mii lei
- realizări la 31.12.2015:
1.329,000 mii lei.

 Gestionarea derulării, prin S.C. CRAB S.A. 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
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îl constituie stabilirea necesarului de investiții în domeniul apei/apei uzate, prioritizarea
investițiilor și estimarea costurilor, pe etape de implementare, pentru o perioada de 30 de ani.
Etapele de implementare sunt:
I 2008-2015
II 2016-2018
III 2019-2037
Lucrările au fost demarate în anul 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.
Valoarea totală a investițiilor: 118 000,000 mii Euro din care, contribuția CJ 86,762 mii
Euro (fără TVA) (aferentă investițiilor la Stația de tratare Cărăboaia).
În cursul anului 2015:
- s-au efectuat plăți în valoare de 53.300 Euro – pentru servicii de asistență tehnică si
lucrări;
- s-a contribuit prin activitatea desfășurată, la îndeplinirea următoarelor obiective:
 continuarea lucrările demarate în 2012-2014 pentru următoarele contracte:
- CL1 – Stație de epurare ape uzate Bacău;
- CL 2 – Extinderea infrastructurii de canalizare în orașele Buhuși și Moinești;
- CL 3 – Extindere infrastructură de canalizare în Bacău și Tg. Ocna;
- CL 4 - Extindere infrastructură rețele alimentare cu apă Buhuși și Moinești;
extindere infrastructură canalizare în Dărmănești;
- CL 5 – Reabilitare stație tratare apă Cărăboaia
- 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
- CL 7 – construcție stații de epurare ape uzate în Dărmănești și Tg. Ocna.
 actualizarea și aprobarea de către Consiliul Județean a Master Planului în sectorul
de apă și apă uzată în județul Bacău, în vederea depunerii spre analiză/aprobare la
Ministerul Fondurilor Europene/Autoritatea de Management POS Mediu - de către S.C.
CRAB S.A. a proiectului “Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”.
În data de 05.06.2015 a fost încheiat, între Ministerul Fondurilor Europene/Autoritatea
de Management POS Mediu și S.C. CRAB S.A., Contractul de Finanțare nr. 8715, SMISCSNR 56154, care reglementează termenii și condițiile de acordare a finanțării
nerambursabile pentru implementarea acestui proiect.
 Asigurarea, din punct de vedere tehnic, a condițiilor necesare contractării
serviciilor privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru punerea în siguranță
a imobilului Casa nr. 2, din municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 2 și amenajării acestuia
ca spațiu de depozitare pentru arhiva instituției și birouri.
Valoarea contractului de prestări servicii privind elaborarea primei faze de proiectare
(respectiv a documentației pentru obținerea Certificatului de urbanism, a documentațiilor
pentru obținerea avizelor/acordurilor de principiu, conform prevederilor legale, a Raportului
de expertiză tehnică, a Raportul de audit energetic și a Documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții) este 53,00 mii lei din care s-a achitat suma de 25,00 mii lei pentru Raportul de
expertiză tehnică finalizat în cursul lunii decembrie 2015.
 Asigurarea, din punct de vedere tehnic, a condițiilor necesare contractării
serviciilor privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare desființării
centralei termice situată în incinta Școlii nr. 1 Tg. Ocna – clădire aflată în domeniul public al
județului, dezafectată ca urmare a desființării sistemului centralizat de încălzire și aflată într-o
stare avansată de degradare, reprezentând un pericol pentru elevii școlii și ocupând inutil
spațiul de joacă al acestora.
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Valoarea contractului de prestări servicii încheiat în acest sens este de 27,00 mii lei –
elaborarea documentațiilor urmând a fi finalizată în luna martie a anului 2016.
B. Gestionarea și monitorizarea programelor naționale privind dezvoltarea economicosocială a județului
 Monitorizarea Programului național de dezvoltare locală derulat conform
prevederilor OUG nr. 28/2013
În cadrul acestui program, au fost preluate toate obiectivele de investiţii în continuare,
care au fost finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor HG nr. 577/1997, OG nr.
7/2006, OG nr. 40/2006, precum și alte obiective de investiţii în continuare care au fost
finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de finanţare, prin alte
programe derulate de instituţii ale administraţiei publice centrale/locale, și de asemenea, au
fost introduse obiective noi, cu condiţia încadrării în domeniile specifice prevăzute de OUG
nr. 28/2013.
- număr obiective de investiții cuprinse în program pentru anul 2015: 82
 În cadrul subprogarmului „Modernizarea satului românesc” - 70 obiective din
următoarele domenii specifice:
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi
staţii de tratare a apei – 7 obiective;
- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în
conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local,
respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor - 56 obiective;
- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale - 2
obiective;
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ
preuniversitar - 5 obiective;
 În cadrul subprogramului "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor"-10
obiective din următoarele domenii specifice:
- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în
conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local,
respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor- 8 obiective;
- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale - 1 obiectiv;
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ
preuniversitar - 1 obiectiv;
 În cadrul subprogramului „Infrastructura la nivel județean” – 2 obiective (drumuri
județene: DJ 207F si DJ 243B pentru care s-au efectuat plăți în valoare totală de 2 980 mii
lei) - aparținând domeniului construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice
clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene,
drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul
localităţilor.
Pentru realizarea obiectivelor cuprinse în program au fost încheiate contracte
multianuale de finanțare pentru anii 2015-2018 între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și autoritățile locale implicate în valoare 272 527,6 mii lei, fiind
efectuate până la sfârșitul anului 2015 plăți în valoare totală de 78 513,00 mii lei – în baza
situațiilor de lucrări realizate.
C. Gestionarea din punct de vedere tehnic a proiectelor care se realizează în baza
cooperării sau asocierii Consiliului județean Bacău cu alte autorități sau parteneri
 Gestionarea Contractului de asociere 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 uzată, constând în realizarea următoarelor investiții (contribuția
C.J. – 90%; contribuția C.L. – 10%):
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1) Extindere rețea canalizare municipiul Onești, județul Bacău, în cartierele Buhoci, 6
martie și Cuciur - Execuţie lucrări
Lucrările, executate în intervalul cuprins între 22.04.2011 și 24.09.2012, sunt finalizate
și recepționate; contribuția județului la realizarea acestui obiectiv, reprezentând 90% din
valoarea lucrărilor executate este de 8.034,44 mii lei.
2) Extindere şi reabilitare SEAU (Stație de epurare a apelor uzate) centrală existentă
în municipiul Oneşti – Proiectare + Execuţie lucrări
În baza studiului de prefezabilitate întocmit în cursul anului 2011, cele două autorități
executive ale asociaților au aprobat – prin Hotărârea Consiliului Local Onești nr.
33/16.06.2011, respectiv Hotărârea Consiliului Județean nr. 62/12.04.2012, varianta de
realizare a investiției și anume, cea a construirii unei noi stații de epurare;
În cursul anului 2013 s-a încheiat contractul de prestări servicii privind elaborarea
studiului de fezabilitate în vederea construirii noii stații de epurare și a închiderii stației de
epurare și a batalului de nămol existente – acțiune finalizată la sfârșitul lunii iunie 2014.
Studiul de fezabilitate a fost aprobat de cele două autorități asociate prin Hotărârea
Consiliului Județean Bacău nr. 116/28.07.2014 și Hotărârea Consiliului Local Onești nr.
99/21.07.2014; valoarea noii stații de epurare a fost estimată la suma de 29.966,985 mii lei
din care lucrări de construcții-montaj – 15.424,376 mii lei, la care se adaugă cheltuielile
aferente conservării stației de epurare existente și închiderii batalului de nămol, evaluate la
2.599,593 mii lei din care, lucrări de construcții-montaj – 1.820,206 mii lei. Continuarea
investiției, constând în elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor, este condiționată de
îndeplinirea obligației asumate de către Municipiul Onești prin art. 7 din Cap. III, pct. B al
Convenției nr. 11876/24848/2010 prin care s-a stabilit procedura de derulare a contractului
de asociere, respectiv, de soluționarea problemei juridice a bunurilor aflate în litigiu cu SC
APA CANAL Onești.
Valoarea cheltuielilor efectuate de către Consiliul județean până la această dată
pentru realizarea obiectivului este de 195,256 mii lei.
3). Reţea canalizare nouă în Borzeşti (2,58 Km) – Proiectare + Execuţie lucrări
În cursul anului 2015 s-a încheiat contractul privind execuția lucrărilor.
- valoarea investiției: 2.008,513 mii lei
- valoarea contractată a lucrărilor: 1.837,440 mii lei
- termenul de finalizare, conform prevederilor contractului: martie 2016.
Chetuielile efectuate de către Consiliul județean până la sfârșitul anului 2015 pentru
realizarea acestui obiectiv sunt în valoare de 159,000 mii lei.
 Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Orașul Dărmănești în
vederea realizării obiectivului Cămin cultural cartier Plopu, oraș Dărmănești - Proiectare (cu
excepția S.F., pus la dispoziție de către Consiliul Local Dărmănești) + Execuție lucrări. Prin
Hotărârea nr. 174/29.11.2013 Consiliul județean a aprobat modificarea Hotărârii nr.
134/26.07.2013 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți acestui
obiectiv, rezultați din studiul de fezabilitate – pus la dispoziția asocierii de către Consiliul
Local Dărmănești, precum și Contractul de asociere, iar la sfârșitul anului 2013 s-a încheiat
contractul de prestări servicii privind elaborarea proiectului tehnic. În cursul anului 2014 s-a
finalizat etapa de proiectare, s-a procedat la verificarea tehnică a proiectului și s-a încheiat
contractul privind execuția lucrărilor; lucrările au fost demarate la începutul lunii iunie 2014, sau finalizat în anul 2015, fiind recepționate la data de 21.04.2015.
- valoarea investiției: 1.658,205 mii lei,
- contribuția județului: 1.450,711 mii lei, din care, în anul 2015: 435,000 mii lei.
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 Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul Moinești
privind realizarea în comun a obiectivului Transformarea Clubului Lira din municipiul Moinești
în Casă de Cultură Municipală și crearea unui Centru Regional de Cultură. Prin Hotărârea nr.
9/23.01.2014 Consiliul Județean Bacău a aprobat asocierea Județului Bacău cu Municipiul
Moinești în vederea finanțării și realizării în comun a acestui obiectiv de investiții, iar prin
Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 66/28.03.2014 și Hotărârea Consiliului Local
Moinești nr. 20/14.03.2014, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și Contractul de
asociere, conform căruia județul Bacău urma să participe la cheltuielile privind execuția
propriu-zisă a lucrărilor în procent de 80% din valoarea acestora; prin Hotărârea nr.
177/26.11.2014, Consiliul județean a aprobat majorarea contribuției județului la 90% din
valoarea lucrărilor.
Lucrările au fost demarate la sfârșitul lunii octombrie 2014 și au continuat în anul 2015
- durata lor de execuție fiind de 24 de luni.
- valoarea investiției: 5.498,063 mii lei
- contribuția județului până la 31.12.2015: 2.128,000 mii lei, din care, în anul 2015 a
fost de 1.704,000 mii lei

 Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul Onești
privind realizarea în comun a obiectivului Extinderea și modernizarea Compartimentului de
primire urgențe al Spitalului Muncipal Onești
Prin Hotărârea nr. 39/15.03.2013, Consiliul județean a aprobat asocierea Județului
Bacău cu Municipiul Onești în scopul finanțării și realizării în comun a proiectului, având ca
obiect extinderea și modernizarea Compartimentului de primire urgențe al Spitalului
Municipal Onești. Proiectul propus a fi realizat constă în refuncționalizarea și modernizarea
spațiului existent în corpul E al clădirii Spitalului Municipal Onești, în care funcționează în
momentul actual Compartimentul de primire urgențe și extinderea acestui compartiment prin
construirea, în incinta spitalului, a unei clădiri adiacente.
Contribuția Județului Bacău la realizarea acestui obiectiv constă în finanțarea în
procent de 95% a cheltuielilor aferente, cu excepția studiului de fezabilitate (pus la dispoziție
de către Consiliul Local Onești).
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La sfârșitul anului 2014 a fost finalizat proiectul tehnic. În cursul anului 2015 s-a
efectuat verificarea tehnică a proiectului și s-a încheiat contractul privind execuția lucrărilor,
acestea fiind în curs de derulare.
- valoarea investiției: 8.050,505 mii lei
- contribuția județului până la 31.12.2015: 808,000 mii lei,

 Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul Onești
privind realizarea în comun a obiectivului Lucrări de modernizare la secțiile Medicină internă,
Neurologie și ORL-Oflatmologie – Spitalul Municipal Onești.
Prin Hotărârea nr. 10/23.01.2014 Consiliul județean a aprobat asocierea cu Municipiul
Onești în vederea realizării și finanțării în comun a acestui obiectiv, contribuția județului
reprezentând 90% din valoarea acestuia, cu exceptia DALI, a expertizei tehnice și a altor
studii necesare derulării investiției.
Conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului județean
nr.161/10.10.2014, respectiv Hotărârea Consiliului Local Onești nr. 119/25.09.2014, valoarea
totală a investiției este de 7.605,256 mii lei din care, lucrări de construcții-montaj – 5.084,635
mii lei. În cursul anului 2015 s-a finalizat etapa de proiectare, verificarea din punct de vedere
tehnic a proiectului și a fost declanșată procedura de achiziție publică pentru contractarea
lucrărilor. Contribuția județului la realizarea acestui obiectiv până la această dată este de
80,00 mii lei.
 Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Comuna Tamași
privind realizarea în comun a obiectivului Variantă de traversare a râului Siret între DJ 252B
și drumurile locale, în satul Furnicari, comuna Tamași.
Prin Hotărârea nr. 37/22.02.2012 Consiliul județean a aprobat asocierea Județului
Bacău cu Comuna Tamași în vederea realizării în comun a acestui obiectiv – contribuția
Județului Bacău constând în finanțarea în procent de 90% a lucrărilor de execuție propriuzise. Prin grija Consiliului Local al comunei Tamași a fost elaborat studiul de fezabilitate care
s-a aprobat de către Consiliului județean Bacău prin Hotărârea nr. 38/15.03.2012; valoarea
totală a investiției este de 1 844,377 mii lei din care, lucrări de construcții-montaj - 579,069
mii lei. În cursul anului 2014 a fost finalizată etapa de proiectare și s-a verificat proiectul din
punct de vedere tehnic, a fost obținută autorizația de construire și s-a declanșat procedura de
achiziție publică privind contractarea lucrărilor – procedură care a necesitat a fi reluată de
două ori, fie din cauza faptului că nu s-a depus nicio ofertă, fie pentru că ofertele depuse au
fost inacceptabile și/sau neconforme. Astfel, contractul privind execuția lucrărilor s-a încheiat
în luna iunie a anului 2015, iar lucrările au fost finalizate la sfârșitul anului, urmând a fi
recepționate în cursul lunii ianuarie 2016. Contribuția județului la realizarea acestei investiții
este de 1482,00 mii lei din care, s-a decontat până la sfârșitul anului 2015 suma de 1359,000
mii lei.
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D. Protecția Mediului
Activitatea în acest domeniu a constat în:
 Îndeplinirea atribuţiilor specifice în cadrul Comisiei de Analiză tehnică şi a
Comitetului Special Constituit organizate la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău
pentru evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor/planurilor/programelor care se
derulează la nivelul judeţului;
 Menţinerea sistemului de management de mediu la nivelul Consiliului Judeţean
Bacău în conformitate cu prevederile Standardului ISO 14001: 2005 pentru controlul
impactului asupra mediului a activităţilor proprii şi a serviciilor furnizate către cetăţeni, în
conformitate cu politica şi obiectivele de mediu asumate. Pentru îndeplinirea acestor
obiective, au fost întreprinse următoarele acţiuni:
- identificarea aspectelor de mediu asociate activităţilor desfăşurate de Consiliul
Judeţean Bacău;
- monitorizarea permanentă a consumurilor de energie, combustibili şi utilităţi la
sediul instituției;
- colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile generate în instituţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.
 Monitorizarea acțiunilor specifice cuprinse în cadrul Planului de Acţiune pentru
Mediu - județul Bacău 2013-2017 și transmiterea către Agenția pentru Protecția Mediului
Bacău a stadiului îndeplinirii măsurilor care au avut termen de finalizare anul 2014.
 Monitorizarea proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienți”, în cadrul căruia
sunt cuprinse 3 unități administrativ-teritoriale (Gârleni, Căiuți și Răcăciuni).
Obiectul proiectului:
- Construirea și operarea de facilități de depozitare și management a gunoiului de
grajd la nivelul întregului sat, dar și la nivel de gospodărie;
- Achiziționarea de echipament destinat manipulării și aplicării gunoiului de grajd.
Stadiul proiectului:
Gârleni:
- s-au achizitionat echipamentele constând din 2 remorci, 1 tractor, 1 încărcător, 1
cisternă vidanjă;
- a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor la platforma de gospodărire a
gunoiului de grajd;
Răcăciuni:
- s-au achizitionat echipamentele constând din 2 remorci, 1 tractor, 1 încărcător, 1
cisternă vidanjă;
- a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor la platforma de gospodărire a
gunoiului de grajd;
Căiuți:
- a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru platforma de gospodărire a gunoiului
de grajd;
32

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
- la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău a fost depusă documentația în vederea
aprobării planului urbanistic zonal „Platforma de depozitare a gunoiului de grajd Căiuți”
 Elaborarea Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Bacău, document
care se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător și are ca scop definirea şi stabilirea obiectivelor și acțiunilor pentru menținerea
calității aerului înconjurător, destinate să evite şi să prevină producerea unor evenimente
dăunătoare şi să reducă efectele acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului
- - au fost solicitate oferte tehnico-financiare pentru elaborarea studiului de mediu
care va sta la baza Planului de Menținere a Calității Aerului ;
- - a fost transmisă către instituțiile publice din județ și operatorii economici relevanți
solicitarea de a nominaliza reprezentanți în Comisa Tehnică de elaborare a acestui
document.
E. Transport public județean
Activitatea în acest domeniu a constat în:
 Monitorizarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate,
derulat între localitățile județului în cadrul Programului de transport persoane 2014-2019.
Astfel, din cele 128 trasee județene cuprinse în programul actual, au fost actualizate condițiile
de transport pentru un număr de 25 trasee județene, în funcţie de necesităţile reale de
deplasare ale populaţiei județului şi în corelare cu alte tipuri de transport public, fapt care a
dus la fundamentarea unui număr de 7 hotărâri ale Consiliului județean.
 Atribuirea unui număr de 45 licenţe de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale, pentru acei operatori de transport care au
încheiat un contract de prestării servicii transport cu un beneficiar, în vederea transportului de
persoane între localitățile județului, atribuiri care au fost aprobate prin 12 hotărâri ale
Consiliului județean și pentru care s-au încasat tarife corespunzătoare în valoare totală de 17
839 lei.
 Efectuarea unui număr de 80 de controale şi monitorizări în trafic privind modul de
realizare a serviciilor de transport public judeţean de persoane prin servicii regulate și prin
servicii regulate speciale împreună cu inspectorii de trafic ai Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier Bacău, urmărindu-se respectarea orelor de plecare-sosire în
cursă, a graficelor de circulație, a capacității de transport și a parcului auto aprobat, precum
și asigurarea condițiilor optime de călătorie a persoanelor. Pentru neregulile constatate, au
fost aplicate operatorilor de transport avertismente și au fost retrase un număr de 7 licențe de
traseu.
 Organizarea a două proceduri de licitație pentru atribuirea electronică a serviciului
de transport pe unele trasee județene cuprinse in Programul de transport persoane
2014-2019, prin instituția abilitată la nivel național - Agenția pentru Agenda Digitală a
Romaniei-Serviciul de Atribuire Electronică în Transporturi, ca urmare a renunțării sau
retragerii licențelor de traseu pentru prestarea serviciului.
 Desfășurarea a două întruniri ale Comisiei Paritare, formată din reprezentanți ai
Consiliului Județean Bacău și ai Autorității Rutiere Române-Agenția Bacău, în scopul
validării rezultatelor atribuirilor electronice. Rezultatele acestor şedinţe s-au concretizat în
propuneri ale Comisiei Paritare pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de
transport public de persoane prin servicii regulate şi atribuirea licenţelor de traseu.
 Verificarea documentaţiei depusă de operatorii de transport în vederea aprobării
tarifelor de călătătorie pentru prestarea serviciului de transport pe 11 trasee județene
cuprinse în Programul de transport persoane 2014-2019 și ulterior, întocmirea proiectelor de
hotărâre pentru aprobarea acestor tarife de către Consiliul județean.
 Analizarea unui număr de 8 solicitări pentru înlocuirea maşinilor titulare,
modificarea numerelor de înmatriculare în urma terminării perioadei de leasing, pentru care
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s-au întocmit referate de analiză a punctajului şi au fost trimise avize la Agenţia A.R.R.Bacău
şi la sediul operatorilor.
 Rezolvarea a 31 de propuneri, petiţii, reclamaţii și solicitări înregistrate de la
autorități și instituții publice locale, de la operatorii de transport și de la cetățeni, vizând modul
de derulare a serviciului de transport pe traseele județelui Bacău, de respectare a graficelor
de circulație și a stațiilor intermediare ale traseelor, precum și a standardelor de calitate ale
serviciului, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
 Organizarea de întâlniri periodice cu operatorii de transport deservenți ai
serviciului de transport public în județul Bacău, cu reprezentanți ai autorităților publice locale
și cu utilizatori ai serviciului.
 Actualizarea periodică a secţiunii „Transport județean” de pe site-ul Consiliului
Judeţean, cu elementele care se modifică urmare şedinţelor de atribuire, modificări ale
graficelor de circulaţie, respectiv actualizarea Programului judeţean de transport persoane
2014-2019, precum și alte informări publice.
F. Punerea în siguranță a fondului construit existent
În cursul anului 2015, s-a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice Contractul de finanțare pentru Programul de acțiuni pe anul 2015 privind proiectarea
și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu
destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc
seismic și care prezintă pericol public aprobat prin HG nr. 227/02.04.2015, conform căruia,
pentru blocurile de locuințe situate în municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 4, 7, 9,10, 12 s-a
alocat din transferuri de la bugetul de stat în vederea elaborării proiectării lucrărilor de
intervenție suma de 251,00 mii lei – suma neputând fi utilizată din cauza dificultăților
întâmpinate de către Primăria Bacău în obținerea acordului proprietarilor de spații comerciale
situate la parterul blocurilor. Acest fapt a determinat întârzierea demarării procedurilor de
achiziție publică pentru contractarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor (așa cum
rezultă din adresa Primăriei Municipiului Bacău nr. 18596/09.12.2015). Ca urmare, s-a
solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice includerea acestor
obiective în Programul de acțiuni pe anul 2016 și alocarea din transferuri de la bugetul de
stat pentru anul 2016 a sumei menționate mai sus, necesară finalizării etapei de proiectare a
lucrărilor de consolidare pentru cele 5 blocuri de locuințe.
F. Desfășurarea de alte activități specifice
 asigurarea
asistenței
tehnice
privind
elaborarea
documentațiilor
tehnico-economice privind lucrările publice;
 verificarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții
publice a căror finanțare se asigură integral sau parțial din bugetul județului și propunerea
spre aprobare a acestora de către Consiliul județean;
 asigurarea asistenței tehnice de specialitate la elaborarea caietelor de sarcini în
vederea contractării serviciilor și lucrărilor publice cuprinse în programul de investiții pe anul
2015;
 inventarierea lucrărilor publice și construcțiilor autorizate în județul Bacău - care se
realizează din fonduri publice sau private, constituirea și gestionarea băncii de date
permanente, conform HG 853/1998;
 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;
 desfășurarea de activități specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării
tehnice/casare a unor bunuri și clădiri din domeniul public al județului;
 participarea la activitatea de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul județului;
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 participarea la activitatea de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul
județului;
 participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor sau la recepțiile finale pentru
obiective de investiții finanțate din bugetul județului, sau la solicitarea autorităților locale;
 inventarierea documentelor din arhiva tehnică gestionată de Consiliul județean;
 asigurarea activității de responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a
instalațiilor (RSVTI);
 asigurarea atribuțiilor ce revin Consiliului județean în actiunile de prevenire și
înlăturare a efectelor calamităților naturale în situații de urgență și în domeniul apărării
împotriva incendiilor; ca urmare a reclamațiilor și sesizărilor formulate de persoane fizice,
juridice și autorități publice locale, reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău au făcut parte
dintr-un număr de 20 de comisii mixte de evaluare constituite la solicitarea Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență Bacău.

5. Direcţia economică şi managementul calităţii
În calitate de ordonator principal de credite, am urmărit îndeplinirea corespunzătoare a
atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 82/1992 a contabilităţii astfel:
 Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;
 Repartizarea creditelor aprobate prin bugetele locale pentru bugetul propriu şi
pentru bugetele instituţiilor subordonate;
 Urmărirea modului de realizare a veniturilor;
 Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare
aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat;
 Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor
financiare asupra situaţiei partimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
 Organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
 Organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
 Utilizarea creditelor bugetare aprobate numai în limita prevederilor şi destinaţiilor
aprobate, pentrucheltuielile strict legate de activitatea instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor
legale.
Bugetul de Venituri şi cheltuieli pe anul 2015, a fost fundamentat în conformitate cu
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legea
Bugetului de Stat pe anul 2015 nr. 186/2014, respectând toate principiile şi regulile bugetare,
veniturile şi cheltuielile fiind înscrise pe surse de provenienţă, respectiv pe categorii de
cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora.
La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Judeţului Bacău,
s-au avut în vedere obiectivele bugetului de stat pe anul 2015, obiectivul general al politicii
bugetare în anul 2015 fiind continuarea reducerii deficitului bugetar în paralel cu stimularea
creşterii economice, prin creşterea investiţiilor publice. Sintetizat, principalele obiective
specifice ale politicii bugetare au fost:
 Continuarea consolidării fiscale;
 Stimularea creşterii economice prin creşterea investiţiilor publice, în special
creşterea cofinanţării pentru absorbţia fondurilor europene, creşterea investiţiilor publice la
nivelul autorităţilor locale;
 Prioritizarea investiţiilor publice;
 Asigurarea protecţiei sociale;
 Dezvoltarea şi diversificarea instrumentelor de management al datoriei publice;
 Transparenţa în utilizarea banului public.
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Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 a avut la bază o analiză reală a condiţiilor
actuale de austeritate, a posibilităţilor reale de încasare a veniturilor, precum şi o gestionare
exigentă a cheltuielilor, punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate.
Pentru anul 2015, bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bacău a cuprins
resursele financiare care să asigure funcţionarea aparatului propriu şi a instituţiilor
subordonate, asigurarea cofinanţărilor la proiectele aflate în derulare, finanţarea cu prioritate
a obiectivelor de investiţii în continuare, aferente unor proiecte finanţate din fonduri externe
nerambursabile precum şi a lucrărilor de investiţii, activităţi în continuare finanţate din surse
proprii, cuprinderea în programul de investiţii publice a obiectivelor de investiţii noi pentru
care au fost asigurate surse de finanţare prin proiectul de buget multianual.
Coordonata predominantă a politicii bugetare pentru anul 2015 a fost asigurarea
resurselor pentru dezvoltarea economică sustenabilă, creşterea eficienţei alocărilor bugetare
şi reduceri de cheltuieli pentru identificarea de economii în vederea creării spaţiului de
manevră pentru domenii prioritare cu influenţă asupra creşterii economice.
Întreaga fundamentare a bugetului propriu al Judeţului Bacău pe anul 2015 şi proiecţia
bugetară pentru perioada 2016-2018 a avut în vedere eficienţa cheltuirii banilor publici şi
promovarea investiţiilor.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 a fost rectificat succesiv, conform cu
modificările legislative survenite în cursul anului 2015, astfel încât la sfârşitul anului 2015,
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 se prezintă astfel:
- Veniturile totale ale Judeţului Bacău sunt în sumă de 276.155 mii lei din care:
 Venituri secţiunea de funcţionare 231.465 mii lei reprezentând 84% din total
venituri;
 Venituri secţiunea de dezvoltare 44.690 mii lei reprezentând 16% din total venituri;
DENUMIRE

SUME (mii lei)

I. Venituri proprii
II. Sume defalcate din TVA
III.Vărsăminte din S.F pt. S.D
IV. Subvenţii Bugetul de Stat şi alte administraţii

77.116
110.593
-26.735
70.491

VENITURI FUNCTIONARE - TOTAL

231.465

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

26.735
8.561
9.394

VENITURI DEZVOLTARE - TOTAL

44.690

TOTAL VENITURI

276.155
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Cheltuielile totale ale Judeţului Bacău au fost în sumă de 281.828 mii lei din care:
 Cheltuieli secţiunea de funcţionare 218.439 mii lei reprezentând 77,5 % din total
cheltuieli;
 Cheltuieli secţiunea de dezvoltare 63.389 mii lei reprezentând 22,5% din total
cheltuieli;
DENUMIRE

SUME (mii lei)

Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Transferuri între unităţi ale adm. publice
Asistenţă socială (finanţare persoane cu handicap, produse lactate)
Rambursări credite investiţii
Dobânzi
Alte cheltuieli
CHELTUIELI FUNCŢIONARE-TOTAL

62.508
48.091
14.361
79.073
3.853
1.465
9.088
218.439

Transferuri între unități ale administrației publice
Proiecte cu finanţare F.E.N. postaderare
Cheltuieli de capital
Rambursari credite

14.146
17.197
7.231
24.815

CHELTUIELI DEZVOLTARE-TOTAL

63.389

TOTAL CHELTUIELI

281.828
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Execuţia de casă a bugetului local aferent anului 2015 pe cele două secţiuni, s-a încheiat cu
un deficit de 5.673 mii lei, conform art. 58 din Legea nr. 273/2006, astfel:
 Secţiunea de funcţionare, excedent 13.026 mii lei;
 Secţiunea de dezvoltare deficit 18.699 mii lei.
Conform art. 58 al. (1) din Legea nr. 273/2006, acoperirea definitivă a deficitului
înregistrat se va realiza din excedentul anilor precedenţi.
Indicatorii cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
prezintă următoarele valori:
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

5.

Indicatori
Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între veniturile totale
încasate şi veniturile totale programate pentru perioada de raportare. (Se calculează
trimestrial)
Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii
încasate şi veniturile proprii programate penru perioada de raportare. (Se calculează
trimestrial)
Gradul de finanţare din veniturile proprii determinat ca raport procetual între veniturile proprii
încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi veniturile totale încasate. (Se
calculeaza trimestrial)
Gradul de depentenţă al bugetului local faţă de bugetul de stat determinat ca raport între
încasările din surse primite de la bugetul de stat (11.02+04.02+42.02+43.02) şi total încasări
Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între veniturile
depersonalizate încasate şi total încasări. (Se calculează trimestrial)
NOTĂ:
Veniturile depersonalizate reprezintă suma veniturilor proprii, inclusiv sumele defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Grad

92,54%

104,70%

27,87%
95,23%

35,96%

Activitatea de gestionare a serviciului datoriei publice locale a avut câteva coordonate
principale:
 Analiza indicatorilor tehnici ai obiectivelor de investiţii finanţate din aceste surse şi
corelarea acestora cu indicatorii economici pe criterii de eficienţă şi eficacitate a utilizării
fondurilor;
 Asigurarea resurselor necesare plăţii ratelor, dobânzilor şi a celorlalte accesorii
bancare la termenele prevăzute în contractele de credite;
 Raportarea Serviciului datoriei publice locale instituţiilor abilitate şi asigurarea
transparenţei.
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Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 23/23.02.2015 a fost modificată anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 38/24.02.2014 privind aprobată contractării unei
finanţări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei pentru finanţarea obiectivelor de
investiţii de interes local, în sensul utilizării sumei pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea
şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internaţional „George Enescu”
Bacău”.
În cursul anului 2015 nu au fost efectuate trageri din linia de credit de investiţii
contractată cu CEC Bank S.A. conform contractului nr. 15569/RQ141057477725411/
29.10.2014.
În data de 27 noiembrie 2015 a fost rambursată suma de 24.814.789,38 lei aferentă
contractului de credit nr. 137/9517/26.07.2012 încheiat cu Banca Română de Dezvoltare
care avea termen de scadenţă 26.12.2015. Creditul a fost utilizat pentru asigurarea
resurselor financiare vizând obiective care au beneficiat de finanţare externă nerambursabilă
din partea Uniunii Europene, respectiv „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide
în Judeţul Bacău”, “Schi Parc Slănic Moldova” şi “Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului
de specialitate (corp A) al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”.
Controlul Intern Managerial
În calitate de ordonator principal de credite am urmărit respectarea prevederilor
Ordinului nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice.
În cadrul Judeţului Bacău, sistemul de control intern managerial prin activitatea
desfăşurată în anul 2015, a urmărit ca fondurile publice gestionate să fie utilizate în condiţii
de legalitate, regularitate, eficienţă şi economicitate.
În cursul anului 2015 am avizat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial pentru anul 2015 care a fost transmis conform prevederilor legale, Ministerului
Finantelor Publice - Audit Public Intern, iar în conformitate cu Ordinul nr. 400/12.06.2015 şi
Secretariatului General al Guvernului - Direcţia de Control Intern Managerial şi Relaţii
Interinstituţionale;
Principalele direcţii de activitate din domeniul controlului intern managerial, în anul
2015, au fost:
 Actualizarea componenţei Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi
îndrumarea metodologică a sistemului de control intern managerial;
 Avizarea Dispoziţiei privind actualizarea responsabililor cu riscurile la nivelul fiecărei
direcţii/serviciu/compartiment;
 Revizuirea şi actualizarea Registrului Riscurilor la data de 15.12.2015. Au fost
identificate riscuri şi vulnerabilităţi prezente în cadrul activităţii curente ale entitatii. S-au
reevaluat riscurile existente prin măsurarea probabilităţii de apariţie şi a impactului asupra
obiectivelor, au fost ierarhizate şi prioritizate riscurile în funcţie de toleranţa la risc şi au fost
stabilite măsuri de tratare.
 Au fost identificate un nr. de 10 riscuri de corupţie pentru care au fost stabilite
măsuri de control şi prevenire.
Controlul intern managerial nu a reusit să asigure gestionarea riscurilor în
administrarea fondurilor publice, până la un nivel acceptabil, datorită insuficienţei dezvoltării
managementului riscurilor la nivelul entităţii, a tendinţei managementului de nivel mediu de a
fi static, respectiv de a nu proceda la identificarea şi revizuirea periodică a riscurilor.
Gestionarea eficientă a riscurilor depinde de abilităţile, implicarea şi responsabilitatea
conducerii şi de conștientizarea întregului personal cu privire la importanţa procesului în
atingerea propriilor obiective.
A fost realizată autoevaluarea semestrială la nivelul instituţiilor subordonate şi a
aparatului propriu precum şi situaţia centralizatoare privind stadiul implementării sistemului
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de control intern managerial al Judeţului Bacău şi a fost transmisă Secretariatului General al
Guvernului.
Procedurile de sistem elaborate în anul 2015 sunt:
- Procedura de sistem privind stabilirea condiţiilor pentru publicarea informaţiilor pe
pagina de internet a Judeţului Bacău (P.S.-05);
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 7 - Obiective” (P.S.-06);
- Procedura de sistem pentru implementarea standardului 21 - Continuitatea activitatii
(P.S.-07);
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Planificarea(P.S-08);
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 10 – Monitorizarea
performanţelor (P.S.-09);
- Procedură operaţională – 24 ”Controlul înregistrărilor” şi Procedură de sistem
integrat - 02 “Controlul înregistrarilor” au fost comasate şi revizuite şi a rezultat Procedura de
sistem integrat - 02 ”Controlul înregistrărilor”;
Procedurile operaţionale elaborate în anul 2015:
- Procedura operationala ”Ghid elaborare de proceduri” - 01 şi Procedura
operaţională ”Elaborare de proceduri” - 22 au fost comasate şi revizuite şi a rezultat
Procedura operaţională – 01 ”Procedură privind elaborarea procedurilor”;
- A fost revizuită Procedura operaţională - 21 „Managementul riscurilor”.
Proceduri operaţionale aplicabile atât aparatului propriu cât şi unităţilor subordonate:
- Procedura operaţională - 25 „Privind repartizarea pe unităţi administrative teritoriale
a cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale” - fost transmisă spre informare şi aplicare şi unităţilor
subordonate.
- Procedura operaţională - 29 „Privind depunerea situaţiilor privind întocmirea,
aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale” - a fost transmisă spre
informare şi aplicare şi unităţilor subordonate;
- Procedura operaţională - 30 „Privind deschiderile de credite pentru finanţarea
Ordonatorilor terţiari de credite” a fost transmisă spre informare şi aplicare şi unităţilor
subordonate.
- Procedura operaţională - 08 „Privind fundamentarea, elaborarea şi aprobarea
bugetului propriu al Judeţului Bacău” a fost actualizată, completată şi transmisă spre
informare şi aplicare şi unităţilor subordonate.
- Procedura operaţională - 31 - „Privind raportarea bilanţului lunar” care a fost
transmisă spre informare şi aplicare şi unităţilor subordonate.
Cu toate acestea, există încă foarte multe activităţi pentru care nu au fost
elaborate/actualizate proceduri scrise, complete, uşor de examinat şi accesibile întregului
personal.
Acţiunile de perfecţionare profesională desfăşurate, referitoare la implementarea
sistemului de control intern managerial au fost orientate în direcţia conştientizării întregului
personal cu privire la responsabilităţile ce le revin în domeniul implementării/dezvoltării
sistemului de control intern managerial, atât la nivelul aparatului propriu cât şi la nivelul
instituţiilor subordonate.
Conform Programului de dezvoltare a sistemului de Control intern managerial pentru
anul 2015, în perioada 02.11.2015 - 03.11.2015 a fost organizat un curs în vederea instruirii
personalului din cadrul Judeţului Bacău, în domeniul controlului intern managerial, privind
implementarea practică a sistemului de control intern managerial în instituţiile publice în
conformitate cu prevederile Ordinului S.G.G. 400/2015.
Activitatea de control intern managerial face parte integrantă din procesul de gestiune
orientat spre realizarea obiectivelor stabilite iar construirea unui sistem de control solid este
un proces de durată care necesită eforturi importante din partea întregului personal al
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Judeţului Bacău şi în mod deosebit a salariaţilor cu funcţii de conducere care au obligaţia de
a-l defini, proiecta, implementa şi de a-l perfecţiona continuu.
Managementul calităţii
În cursul anului 2015 Judeţul Bacău a obţinut Recertificarea în Sistemul de
Management al Calităţii conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2008 şi
Recertificarea în Sistemul de Management de Mediu conform cerinţelor Standardului SR EN
ISO 14001:2005, de la Organismul de certificare ALPHA CERT.
Raportul de audit emis de către ALPHA CERT a cuprins constatări pe care ni le-am
insuşit drept neconformităţi şi care au fost transmise direcţiilor implicate, cu termene de
rezolvare.
În urma evaluării de recertificare care s-a desfăşurat în 2 etape bazate pe interviuri şi
documente revizuite, s-a demonstrat că instituţia a implementat şi menţine un sistem de
management conform cerinţelor în domeniile specificate, calitate şi mediu.
Finalitatea acestor demersuri sunt în scopul îmbunătăţirii performanţei organizaţiei,
instituirea controlului managerial şi a eficienţei şi eficacităţii sistemului de lucru. A fost
actualizată şi publicată pe site-ul Judeţului Bacău „Declaraţia privind politica în domeniul
calităţii şi mediului”.
Evidenţa domeniului public şi privat al Judeţului Bacău
În cursul anului 2015 s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare a
patrimoniului public şi privat al judeţului în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare. În
acest sens, s-au urmărit mişcările intervenite în cadrul inventarelor domeniului public şi privat,
în baza prevederilor stabilite prin Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău, după cum urmează:
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 141 din 1.09.2014 s-a aprobat
concesionarea terenului cu suprafaţa de 1.070 mp, aflat în domeniul public al Judeţului
Bacău şi în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău.
Astfel, s-a încheiat contractul de concesiune nr. 5234/2523/21.04.2015 între Consiliul
Judeţean Bacău şi S.C. DEDEMAN S.R.L.
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 145 din 29.10.2015 s-a aprobat
trecerea din domeniul public al Judeţului Bacău în domeniul privat al acestuia a unor bunuri
aflate în administrarea R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău în vederea
casării/scoaterii din funcţiune/demolării/dezmembrării.
Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului a fost actualizat şi completat ca
urmare a finalizării lucrărilor „Reabilitarea şi modernizarea Ambulatorului de specialitate
(Corp A) al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău” cod SMIS 12223 şi „Realizare acces
intrare principală şi acces RMN şi instalaţii aferente la Ambulatoriu de specialitate adulţi”.
Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Legii contabilităţii nr.
82/1991, republicată, în baza Dispoziţiei nr. 267/21.10.2015 emisă de către Preşedintele
Consiliului Judeţean Bacău au fost inventariate bunurile din domeniul public şi privat al
judeţului.
În cursul anului 2015 a fost demarată procedura de reevaluare a activelor fixe
corporale de natura terenurilor şi construcţiilor care aparţin domeniului public şi privat, în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3471/2008,
potrivit căruia activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul
instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani.

6. Direcţia achiziţii publice, contracte
În anul 2015, Serviciul Achiziţii Publice a participat la fundamentarea şi elaborarea
programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de
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direcţiile de specialitate şi creditelor bugetare aprobate. A elaborat documentaţiile de atribuire
(caiete de sarcini, fişe de date a achiziţiilor, contracte etc.) pentru prezentarea ofertei,
asigurând totodată personal pentru comisiile de deschidere, evaluarea ofertelor şi
desemnarea ofertei câştigătoare, cu îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate prin
transmiterea anunţurilor şi a invitaţiilor de participare către SEAP, în conformitate cu
prevederile legale privind achiziţiile publice de produse pentru consumul curent, servicii
privind elaborarea de documentaţii tehnico-economice, servicii de publicitate şi lucrări.
Serviciul Achiziţii Publice a fost implicat ȋn următoarele proiecte finanţate din fonduri
structurale: Programul Operaţional Regional 2007– 2013 - Axa prioritară nr. 5 – Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor
conexe. În cadrul acestui program s-au derulat următoarele proceduri de achiziţie publică:
- Servicii de audit în vederea implementării proiectului: Restaurare și valorificare
durabilă a patrimoniului cultural Observatorul Astronomic “Victor Anestin” Bacău Cod smis
13163;
- Servicii de publicitate în cadrul proiectului: Restaurare și valorificare durabilă a
patrimoniului cultural Observatorul Astronomic “Victor Anestin” Bacău Cod smis 13163;
- Proiectare și execuție la obiectivul: Realizare scară acces interior, trasee instalații
ventilare și imprejmuire la Observatorul Astronomic “Victor Anestin” Bacău Cod smis 13163;
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE),
axa prioritară nr. 3, Domeniul major de Intervenţie 3.2 (DMI 3.2) – Dezvoltarea şi creşterea
eficienţei serviciilor publice electronice moderne, Operațiunea Susţinerea implementării de
soluţii de e-guvernare (inclusiv e-administraţie) şi asigurarea conexiunii la broadband. În
cadrul acestui program s-au derulat următoarele proceduri de achiziţie publică:
- Soluție informatică integrată care trebuie să răspundă fluxurilor specifice derulării
activității biroului de registru agricol, precum și fluxurilor specifice activității administrative ȋn
cadrul proiectului “Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice ȋn județul
Bacău” cod SMIS 48356, procedură anulată deoarece au fost depuse numai oferte
inacceptabile și/sau neconforme;
Ȋn anul 2015 Consiliul Judeţean Bacău, ȋn cadrul unor acorduri de asociere a
desfășurat o serie de proceduri de atribuire ȋn vederea ȋncheierii de contracte, astfel:
- Proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: Modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional “George Enescu”
Bacău;
- Servicii de proiectare a lucrărilor aferente obiectivului de investiții: Creșterea
capacității portante și modernizarea pistei de decolare-aterizare și a suprafețelor de mișcare
aferente la Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău;
- Servicii de verificare tehnică aferentă obiectivului de investiții Modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional “George Enescu”
Bacău;
- Servicii de dirigenție de șantier aferente execuției lucrărilor de investiții la obiectivul
Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional
“George Enescu” Bacău;
- Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Variantă de traversare a râului
Siret, între DJ 252B și drumurile locale în satul Furnicari, comuna Tamași, județul Bacău”;
- Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Extinderea și modernizarea
Compartimentului de Primire Urgențe al Spitalului Municipal Onești”;
- Servicii de verificare a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de
investiții “Extinderea și modernizarea Compartimentului de Primire Urgențe al Spitalului
Municipal Onești”;
- Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții “Extinderea și
modernizarea Compartimentului de Primire Urgențe al Spitalului Municipal Onești”;
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- Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Rețea de canalizare nouă în
cartier Borzești, municipiul Onești”;
- Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții “Rețea de canalizare
nouă cartier Borzești, municipiul Onești”;
- Servicii de proiectare a lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Lucrări de
modernizare la secțiile medicină internă, neurologie și ORL-Oftalmologie la Spitalul Municipal
Onești”;
- Servicii de verificare a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de
investiții “Lucrări de modernizare la secțiile medicină internă, neurologie și ORL-Oftalmologie
la Spitalul Municipal Onești”;
De asemenea, ȋn anul 2015 Consiliul Judeţean Bacău a atribuit contracte de furnizare,
servicii şi lucrări prin serviciul de specialitate după cum urmează:
- Carburanţi auto – benzină şi motorină;
- Aprovizionare şi distribuţie produse lactate pentru elevi şi preşcolari;
- Aprovizionare şi distribuţie produse de panificaţie pentru elevi și preşcolari;
- Achiziţionare pachete de rechizite privind proiectul “Ghiozdanul şcolarului”;
- Publicarea anunţurilor de convocare - şedinţe ale Consiliului Judetean Bacău în
ziarul local Deşteptarea;
- Servicii de producție audio-video cu privire la desfãşurarea şedinţelor Consiliului
Judeţean Bacău;
- Aprovizionare și distribuție fructe ȋn școli;
- Achiziționare de produse pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență: autovehicul
ATV pentru intervenții; sistem video-conferință; pătură antischijă; echipamente IT; aparat de
aer condiționat; mobilier (scaune pentru conferință cu măsuță rabatabilă; detector portabil
pentru măsurarea concentrației de gaze); pentru Centrul Militar Județean s-au achiziționat
următoarele produse: grup electrogen, aparatură electronică și echipamente IT.
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 către operatorii economici şi a realizat gestionarea
dosarelor achiziţiilor publice.

7. U.I.P. „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”
Pe parcursul anului 2015, Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” a finalizat următoarele obiective de
investiţie şi a realizat următoarele activităţi:
- în luna martie 2015, în urma licitaţiei publice, s-au achiziţionat 3 containere pentru
presa staţionară cu o capacitate de 30mc fiecare, containere ce au fost achiziţionate în
vederea funcţionării serviciului de salubrizare din oraşul Comăneşti;

- în luna iulie 2015 s-a demarat procedura de licitaţie publică pentru furnizare utilaje
Lot 1 şi Lot 2 în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în
judeţul Bacău”. În urma desfăşurării acestei proceduri, în luna decembrie 2015 s-a
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achiziţionat un autocamion cu remorcă pentru transportul containerelor, necesar în
desfăşurarea serviciului de salubrizare în oraşul Comăneşti.
- în luna octombrie 2015 s-a realizat recepţia finală la Celula 2 a depozitului conform
de deşeuri din municipiul Bacău şi la închiderile depozitelor neconforme din judeţ: Oneşti,
Dărmaneşti, Buhuşi, Moineşti, Comăneşti şi Târgu Ocna.

- în perioada septembrie – octombrie 2015, s-a dat în administrarea UAT Comăneşti
un număr de 4308 pubele pentru colectarea deşeurilor biodegradabile şi un număr de 291
containere pentru colectarea deşeurilor reciclabile, echipamente achiziţionate prin proiectul
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”;

- în luna noiembrie 2015 s-au finalizat lucrările de branşare la reţeaua de energie
electrică a Staţiei de transfer deşeuri Găiceana;
- s-a realizat filmul „Poveste de succes”, referitor la etapele parcurse în cadrul
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, iar în
cursul lunii decembrie 2015 a fost difuzat pe posturile locale de televiziune.
UIP „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău” a acordat
sprijin Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru demararea,
desfășurarea şi evaluarea ofertelor pentru cele două proceduri de delegare prin
concesionare a serviciilor: de colectare şi transport deşeuri şi de operare instalaţii deşeuri în
judeţul Bacău.
- în luna mai 2015, s-a semnat de către ADIS Bacău contractul de delegare a
serviciului de colectare şi transport deşeuri în judeţul Bacău, cu operatorul desemnat în urma
licitaţiei. În urma emiterii ordinului de începere a serviciului, în perioada de mobilizare,
Compania Romprest S.A. -operatorul desemnat pentru prestarea serviciilor de delegare a
serviciilor de colectare şi transport deşeuri-, a distribuit în judeţul Bacău aproximativ 45.000
pubele pentru colectarea deşeurilor menajere şi 6.500 pubele pentru colectarea deşeurilor
biodegradabile, echipamente care au fost achiziţionate de către Consiliul Judeţean Bacău
prin proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.
- în luna septembrie 2015, s-a finalizat evaluarea ofertelor depuse pentru procedura
„Delegarea serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău”. În urma
transmiterii către ofertanţi a rezultatului procedurii, a fost depusă contestaţie. Procesul se află
în prezent pe rolul Curţii de Apel Bacău.
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8. Compartimentul de 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.
Structura planului anual de audit public intern a fost inițial următoarea: audit privind
procesul bugetar în proporție de 95%, iar alte domenii în proporție de 5%. Gradul de
îndeplinire a misiunilor planificate a fost de 95%.
Misiunile de audit care au vizat procesul bugetar privind utilizarea finanțărilor
nerambursabile de către 42 de entități și a contribuțiilor din fonduri publice în derularea unor
proiecte/acțiuni de interes județean, conform celor 5 contracte de asociere, aprobate de către
Consiliul Județean Bacău, au evaluat încadrarea în bugetele aprobate și respectarea
legalității.
Recomandările cuprinse în rapoartele de audit public intern au fost implementate până
la finele anului 2015 și au vizat următoarele aspecte:
1) nedecontarea unor cheltuieli care nu îndeplineau unul sau mai multe criterii de eligibilitate;
2) întocmirea de către asociații/partenerii din proiectele de interes județean, a raportărilor
intermediare și finale, cu respectarea cerințelor contractuale;
3) respectarea formei și conținutului documentelor justificative anexate rapoartelor financiare
depuse spre decontare.
Un număr de 2 acţiuni de audit care au avut ca misiune “Angajamentele bugetare
şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, plăţile asumate şi administrarea
patrimoniului”, din care omisiune ad-hoc. Astfel, au fost efectuate un număr de 2 acţiuni de
audit la instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, respectiv la Filarmonica
“Mihail Jora” Bacău și R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău. Activitatea
supusă auditării a fost aferentă perioadei 2013-2015. Recomandările cuprinse în rapoartele
de audit public intern au vizat în principal următoarele aspecte:
 elaborarea, aprobarea şi aplicarea procedurilor operaţionale privind activitatea
contabilă, a activităţii de angajare, lichidare şi ordonanţare la plată a cheltuielilor, a
activităţii privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, evidenţa şi
înregistrarea consumului de carburanţi, inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, precum și întocmirea și aprobarea procedurii privind
deplasările în țară și străinatate;
 întocmirea corespunzătoare şi avizarea de către persoanele în drept a documentelor
care stau la baza înregistrării cheltuielilor;
 întărirea controlului cheltuielilor publice şi urmărirea economicităţii, eficacităţii şi
eficienţei utilizării fondurilor publice,
 organizarea evidenţei contabile a angajamentelor bugetare şi legale.
Unele recomandări au fost implementate până la finele anului 2015 iar altele au termen de
finalizare în anul 2016.

9. Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
Cabinetul Preşedintelui își desfășoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău nr. 92/2006 și în conformitate cu normele şi cerinţele Uniunii Europene
referitoare la organizarea autorităţilor administrativ teritoriale. Prin natura atribuțiilor pe care
le are, poate fi considerat interfaţa dintre preşedintele Consiliului Judeţean Bacău - pe de o
parte - şi opinia publică, aparatul de specialitate, autorităţile publice locale și naţionale și alte
organisme, pe de altă parte.
45

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
Atribuţiile personalului din cadrul Cabinetului Preşedintelui sunt reglementate prin
Dispoziţia președintelui nr. 265 din 16.11.2006.
În domeniul relaţiei cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău
• solicită note informative și documente persoanelor abilitate, în baza mandatului dat
de preşedinte.
• colaborează cu aparatul de specialitate în vederea stabilirii agendei preşedintelui
Consiliului Judeţean. Programul preşedintelui Consiliului Judeţean se comunică structurilor
implicate în desfăşurarea activităţilor cuprinse în agendă.
• efectuează traduceri, redactează note, sinteze, rapoarte, referate;
• analizează documente specifice, în colaborare cu aparatul de specialitate;
• elaborează machete pentru diverse materiale în vederea promovării imaginii judeţului
Bacău.
În anul 2015 Cabinetul Preşedintelui a desfăşurat o serie de activităţi necesare
implementării proiectelor:
1. „Ghiozdanul şcolarului” - din cadrul Programului de susţinere a învăţământului
preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2015 – 2016
2. Decontarea transportului studenţilor bursieri din judeţul Bacău care efectuează
stagii de pregătire în străinătate
Activități privind „Ghiozdanul şcolarului”
- redactarea referatului și a expunerii de motive a proiectului;
- solicitarea de la ISJ Bacău a listelor cu persoanele beneficiare ale proiectului;
- stabilirea regulamentului de organizare şi operare a întregii echipe în vederea
distribuirii: numărul beneficiarilor, componenţa pachetelor pe grupe de vârstă, împărţirea
traseelor pe echipe; evidenţa comenzilor de seturi de rechizite.
- punerea la dispoziţia beneficiarilor a unui număr total de 42.273 pachete de rechizite
şcolare, astfel:
• pachet A (preşcolari) – 8.700 pachete
• pachet B (clasele pregătitoare – IV) – 17.332 pachete
• pachet C (şcolari clasele V – VIII) – 16.241 pachete
Activități privind „Decontarea transportului studenţilor bursieri din judeţul Bacău care
efectuează stagii de pregătire în străinătate”
- analiza dosarelor depuse de către tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează
stagii de pregătire în străinătate conform Hotărârii nr. 47/20.04.2006 cu modificările şi
completările ulterioare;
- verificarea documentelor justificative: act de identitate care să ateste cetăţenia şi
domiciliul pe raza judeţului Bacău; documentele de la Universitate adeverind calitatea de
student şi invitaţia de la universitatea care a aprobat bursa; contractul financiar încheiat între
student şi universitatea din România; facturile, chitanţele şi copiile după bilete;
- obţinerea aprobării membrilor comisiei;
- darea spre plată a dosarelor aprobate.
În cursul anului 2015 au beneficiat de acest program 27 de studenți bursieri.
În domeniul relaţiei cu opinia publică
• asigură funcţionarea permanentă a relaţiilor cu mass-media, respectiv informarea
opiniei publice despre activitatea desfăşurată de preşedintele Consiliului Judeţean Bacău;
• participă, împreună cu președintele Consiliului Județean Bacău sau în numele
acestuia, la festivităţi şi activităţi publice:
• redactează comunicate de presă cu privire la activitatea desfăşurată de președintele
Consiliului Judeţean Bacău;
• redactează şi pune la dispoziţie materiale informative solicitate în baza Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
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• informează cu privire la proiectele desfăşurate de insitituţie;
• asigură redactarea materialelor informative solicitate de diverse publicaţii în vederea
promovării imaginii judeţului Bacău;
• organizează conferinţele de presă;
• monitorizează mass-media locală în legătură cu imaginea instituției.
În vederea stabilirii agendei de lucru a preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
• asigură pregătirea şi verificarea documentelor care urmează să fie supuse atenţiei
preşedintelui;
• asigură difuzarea zilnică a formei actualizate a agendei de lucru interne către
persoanele din conducerea instituției;
• elaborează note de propuneri pentru marcarea momentelor importante din viaţa
social-politică a judeţului
• asigură selecţia și ierarhizarea temelor relevante din documentele cu caracter
informativ şi a celor din mapa de corespondenţă;
• înregistrează corespondenţa adresată preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău și,
periodic, îi prezintă acestuia actele normative şi activităţile publice relevante.
Acţiuni desfăşurate conform agendei preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
Semnarea contractului de execuţie a centurii ocolitoare a Bacăului
Pe data de 1 aprilie 2015 a avut loc evenimentul de semnare a contractului de
execuție a variantei de ocolire a municipiului Bacău, în prezența primului ministru Victor
Ponta, ministrului transporturilor Ioan RUS, președintelui Consiliului Județean Bacău, Dragoș
Benea, prefectului Dorian Pocovnicu, directorului CNADNR Narcis Ștefan Neaga și
reprezentanților companiei câștigătoare, EKO INȘAAT VE TICARET A.Ș., președintele
Cengiz Kӧksal și directorul general Halim F. Balkaya.

De la stânga la dreapta:
Dorian Pocovnicu - Prefectul Județului Bacău
Ioan Rus – Ministrul Transporturilor
Victor Ponta - Prim Ministru
Dragoș Benea - Președintele Consiliului Județean Bacău

Dragoș Benea a evidențiat importanța proiectului atât pentru cetățenii din municipiul și
județul Bacău cât și pentru întreaga infrastructură de transport de interes regional, național și
internațional:
„Cu siguranță, 1 aprilie 2015 va fi o zi cu majuscule în istoria administrației locale
pentru că astăzi se semnează contractul pentru cea mai mare investiție realizată în județul
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Bacău după 1990, vorbim de centura ocolitoare a municipiului Bacău. Știți foarte bine că
această centură își are începutul în 2004, când s-a realizat un studiu de fezabilitate. Între
2004 și 2012, nu există istorie pentru acest proiect, ci doar un moment care trebuie uitat, fiind
inaugurat, acest obiectiv, de două ori. În mai 2012, domnul premier Victor Ponta a promis că
va pune acest proiect în prioritățile sale și într-adevăr s-a ținut de cuvânt! Astăzi se
semnează execuția centurii Bacăului în valoare de 88 milioane de Euro, pentru 30 km, dintre
care 16km în regim de autostradă.”
Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene nerambursabile (85%) și
Bugetul de Stat (15%).

Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate
al Spitalului Județean de Urgență Bacău
Pe data de 20 mai 2015, a avut loc, la
Spitalul Județean de Urgență Bacău
(S.J.U.), conferința de presă prilejuită de
finalizarea proiectului „Reabilitarea și
modernizarea Ambulatoriului de Specialitate
(Corp A) al SJU Bacău (cod SMIS 12223)”.
Proiectul a fost finanțat prin
Programul Operațional Regional 2007-2013,
axa
prioritară
3
–
Îmbunătățirea
infrastructurii
sociale,
domeniul
de
intervenție
3.1
–
reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate.
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Obiectivul major al proiectului este
îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de
asistență medicală pentru asigurarea unui acces
egal al cetățenilor județului Bacău la serviciile de
sănătate de tip ambulatoriu. Principalii beneficiari
ai proiectului sunt pacienții, spitalizați și/sau
ambulatori, în funcție de gravitatea afecțiunii,
riscul de contaminare pentru restul utilizatorilor
etc.
„Este o investiție cu care Spitalul Județean
Bacău se poate mândri și care se alătură altor
investiții, lucrări de renovare, modernizare, dotare
cu aparatură realizate în cadrul spitalului. Acest proiect se înscrie pe lista proiectelor de
investiții majore în segmentul medical băcăuan printre care se află și Spitalul Municipal și
Spitalul Județean de Urgență. Sperăm ca această investiție să corespundă nivelului de
așteptări și nevoi ale băcăuanilor”, a precizat Dragoș Benea, președintele Consiliului
Județean Bacău.
Investiția a fost de 3,9 milioane de Euro, din care 3,5 milioane provin de la Uniunea
Europeană, iar restul de aproximativ 400.000 Euro sunt contribuția Consiliului Județean
Bacău.
Modernizarea Observatorului Astronomic „Victor Anestin” Bacău
Pe data de 16 septembrie 2015 Consiliul
Județean Bacău a fost gazda conferinței de presă
organizată în scopul mediatizării proiectului
„Restaurarea şi Valorificarea Durabilă a
Patrimoniului Cultural - Observatorul Astronomic
„Victor Anestin” Bacău, cod SMIS 13163.
Proiectul este finanţat din fonduri europene
în cadrul Programului Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului, Domeniul major de
intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.
Bugetul total alocat acestui proiect este de 12.834.518,62 lei, asistenţa financiară
nerambursabilă fiind de 9.036.752,57 lei. Proiectul, prin anvergura investiției și obiectivele
realizate, reprezintă un instrument de sprijin în promovarea obiectivelor turistice culturale
băcăuane, având ca principal efect creșterea numărului de turiști români și străini care vor
vizita județul Bacău.
„Sunt convins că Observatorul astronomic,
alături de alte proiecte implementate de către
Consiliul Județean Bacău, cum ar fi Pârtia de
schi de la Slănic Moldova sau Ambulatoriul
Spitalului Județean de Urgență, va fi un proiect
de succes. Dacă în 2013, Observatorul
astronomic a fost vizitat de aproximativ 6 000 de
persoane, începând cu anul 2016, după
finalizarea achizițiilor și dotarea cu tehnică de
ultimă generație cred că vom depăși numărul de
10 000 de vizitatori. Sper ca la Noaptea
Muzeelor, Observatorul astronomic să fie
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instituția vedetă de pe harta județului Bacău și nu numai”, a precizat Dragoș Benea,
președintele Consiliului Județean Bacău, prezent la eveniment.
Servicii sociale de calitate pentru cei aflați în dificultate
Consiliul Județean Bacău a fost pe data de 15 octombrie 2015 gazda dezbaterii cu
tema ”Contractarea – soluție eficientă pentru servicii sociale sustenabile în județul Bacău”.
Evenimentul, organizat de către Institutul de Politici Publice București și Direcția Generală
pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău (DGASPC) s-a bucurat de o largă
participare din partea autorităților administrației publice locale, a organizațiilor
nonguvernamentale și a furnizorilor privați de servicii sociale.
Echipamente noi pentru situații de urgență în județul Bacău
În data de 29 octombrie 2015, Consiliul
Județean Bacău a fost gazda conferinței de finalizare
a proiectului „Achiziționare echipamente specifice
pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului
de intervenție în situații de urgență, acordării
asistenței medicale de urgență și a primului ajutor
calificat”, cod SMIS 48572. Proiectul - care a
fundamentat asocierea în anul 2007 a celor șase
consilii județene din Regiunea de Dezvoltare NordEst - a vizat o serie de investiții destinate îmbunătățirii
calității sistemului de intervenții în situații de urgență.
În cadrul proiectului, în perioada 2009-2015,
județului Bacău i-au fost repartizate 23 de
echipamente, printre acestea numărându-se
autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă, de
capacitate mărită și medie, autospeciale complexe
de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței
medicale de urgență, ambulanțe de prim ajutor și
reanimare, vehicul cu șenile tip UTV și autofreze
multifuncționale de zăpadă.
„Este un proiect important pentru județele Moldovei, prin intermediul acestor
echipamente îmbunătățindu-se semnificativ activitatea ISU. Felicitări echipei proiectului
regional EURONEST, ca și echipei de implementare a proiectului din cadrul Consiliului
Județean Bacău”, a punctat Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean Bacău, prezent
la eveniment. Bugetul proiectului pentru județul Bacău a fost de 26 de milioane de Euro, din
care contribuția Consiliului Județean Bacău a fost de 80 000 de Euro, aproximativ 2%.
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Întâlnirea de bilanț pentru Incluziunea socială
prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității
Pe data de 6 noiembrie 2015, Sala Mare de
ședinte a Consiliului Județean Bacău a găzduit
întâlnirea de bilanț în cadrul proiectului ”Incluziune
socială prin furnizarea de servicii integrate la
nivelul comunității”.
La eveniment, alături de conducerea
instituției s-au aflat doamna Tove Bruvik Westberg,
Ambasador al Regatului Norvegiei în România și
doamna Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF
în România.
Proiectul a fost demarat în anul 2014, iar în
cadrul întâlnirii au fost analizate activitățile
realizate în decursul primului an de implementare. Astfel, în perioada octombrie 2014 octombrie 2015 au fost selectate comunitățile participante la proiect și au fost semnate
convențiile de colaborare.
Pe baza unei metodologii elaborată de specialiști sociologi au fost selectate 33
comunități rurale (Racova, Negri, Dămienești, Balcani, Pârjol, Strugari, Berești Tazlău,
Sănduleni, Berzunți, Urechești, Gura Văii, Căiuți, Bogdănești, Oituz, Dofteana, Poduri,
Scorțeni, Corbasca, Dealu Morii, Găiceana, Ungureni, Horgești, Sărata, Letea Veche, Lipova,
Colonești, Stănișești, Vultureni, Răchitoasa, Motoșeni) și 5 localități urbane (Slănic Moldova,
Tg.Ocna cu 2 zone, municipiul Moinești - 2 zone, municipiul Bacău - 5 zone, Buhuși - 2 zone
- din comunitățile urbane au fost incluse în proiect între 2 și 5 zone delimitate pe criteriul
arondării la o școală). Au fost formate echipele de coordonatori județeni și s-au recrutat,
selectat și angajat lucrătorii comunitari. În acest sens, desfășoară activități în proiect 108
lucrători comunitari: 53 sunt lucrători cu atribuții în zona asistenței sociale, 27 sunt asistenți
medicali comunitari, 16 consilieri școlari și 12 mediatori școlari. În luna iulie a acestui an s-a
efectuat recensământul comunitar în urma căruia s-au fost înregistrat aproximativ. 13.241
persoane vulnerabile (copii și femei), fiind identificate 7113 de gospodării cu cel puțin o
persoană în situație de vulnerabilitate.
„A fost un prim an în care ne-am demonstrat angajamentul instituțional dar și
individual față de implementarea acestui proiect și măsura colaborării și cooperării
intersectoriale la nivelul administrației, sectoarelor de educație, sănătate și protecție socială.
Astfel, pentru următorii ani, reafirm angajamentul asumat de Consiliul Județean pentru
susținerea implementării acestui model care reunește serviciile de educaţie, protecţie socială
şi sănătate sub coordonarea autorităţilor locale, beneficiind de sprijin tehnic şi metodologic
din partea autorităţilor judeţene, acordând atenție specială identificării timpurii şi prevenirii
situaţiilor de risc în rândul copiilor la nivelul familiei”, a subliniat președintele Consiliului
Județean Bacău.
Modernizare Secție Radioterapie
Data de 16 decembrie 2015 a marcat începerea lucrărilor de renovare a secției de
radioterapie din cadrul Spitalului Județean Bacău. Proiectul este susținut de Consiliul
Județean Bacău și implementat de Spitalul Județean și Compania Națională de Investiții și
constă în modernizarea secției și dotarea cu aparatură de specialitate. La sfârșitul lunii
august 2015 a fost semnat contractul de finanțare, cele 3 luni anterioare demarării efective a
lucrărilor fiind rezervate procedurilor administrative (de predare a amplasamentului) și
obținerii autorizațiilor și avizelor necesare. Este o investiție de 6.000.000 de euro care
urmează să fie realizată de Compania Națională de Investiții (CNI) prin Ministerul Dezvoltării
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Regionale. Spitalul Județean de Urgență Bacău va fi dotat cu un accelerator liniar de
particule de ultimă generație care va putea asigura aproximativ 15.000 de ședințe pe an
pentru pacienții cu afecțiuni oncologice.
Este important de subliniat faptul că achiziția
aparatului RMN era o investiție mai mult decât
necesară, Spitalul Județean Bacău fiind printre
puținele din țară care nu dispunea de un astfel de
aparat, funcțional, în sistemul public de sănătate.
În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului
Județean Bacău, din data de 28 decembrie 2015,
conducerea a prezentat bilanțul oficial al fondurilor
Uniunii Europene accesate în intervalul iulie 2007 –
decembrie 2015. Valoarea totală a contractelor de
finanțare este de 121 milioane de euro (531.212.190 lei), din care 104,5 milioane euro au
reprezentat finanțarea europeană nerabmursabilă, iar cofinanțarea de la bugetul județului a
fost de 16,5 milioane euro. Banii au fost obținuți prin Programul Operațional Regional,
Programul Operațional Regional Dezvoltarea Capacității Administrative, POP, POS Mediu,
POS Dezvoltarea Resurselor Umane, Banca Mondială.
Pe linia întocmirii şi gestionării documentaţiei specifice
- asigură evidenţa intrării și repartizării documentelor;
- efectuează traduceri pentru documente şi activităţi specifice;
- redactează adrese, documente şi corespondenţa specială a preşedintelui consiliului
judeţean;
- gestionează documentele informative cu caracter special.
În cadrul activităţilor de protocol
- asigură organizarea unitară a concepţiei şi execuţiei ceremonialului şi protocolului la
acţiunile care au loc pentru marcarea unor date importante;
- gestionează datele aniversare, propunerile pentru felicitări, respectiv răspunsurile la
felicitările primite;
- întocmește sî gestionează lista cadourilor simbolice oferite în diverse ocazii și
propune spre aprobare listele de invitaţi la recepţiile organizate cu ocazia festivităţilor;
- asigură pregătirea ceremonialului de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare;
organizarea în vederea unei bune desfăşurări a vizitelor oficiale.
Pe linia relaţiei cu alte organisme, Cabinetul Preşedintelui asigură legătura acestuia cu
autorităţile publice locale şi centrale precum şi ambasade, consulate, Uniunea Naţională a
Consiliilor Judeţene din România, Adunarea Regiunilor Europene şi Comitetul Regiunilor; 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.
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II. Secretarul judeţului
Activitatea secretarului județului se desfășoară în baza atribuțiilor prevăzute atât în
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cât și a celor prevăzute în alte acte normative precum Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările și completările
ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a celor stabilite prin acte
administrative de autoritate (ordine ale prefectului sau dispoziții ale președintelui Consiliului
Județean Bacău).
Din modul în care atribuţiile secretarului unităţii administrativ-teritoriale sunt stabilite
prin art. 117 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, acesta desfășoară patru categorii de activităţi:
1) atribuții legate de activitatea autorităţii administrației publice locale
deliberative: participarea la ședințele consiliului judeţean; asigurarea procedurilor de
convocare a consiliului judeţean şi efectuarea lucrărilor de secretariat, întocmirea procesului
– verbal al şedinţei consiliului judeţean, pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului
judeţean și redactarea hotărârilor consiliului judeţean, asigurarea transparenţei şi
comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor adoptate
de către autoritatea administraţiei publice locale autonome deliberative.
2) atribuţii legate de activitatea autorităţii administraţiei publice executive:
avizarea de legalitate a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean și transmiterea către cei
interesaţi a acestora; consultanța acordată personalului din aparatul de specialitate, ducerea
la îndeplinire a dispozițiilor de preşedintele consiliului judeţean.
3) atribuţii date prin dispoziția președintelui consiliului județean și anume:
coordonarea Direcției juridice și administrație publică locală din cadrul aparatului de
specialitate a consiliului județean, precum și a Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor
și a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, instituții aflate în subordinea
consiliului județean.
4) atribuţii cu caracter general pentru comunitatea din unitatea administrativ
teritorială, printre care:
- membru al Comisiei de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de
soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale
sesizate ca abateri disciplinare constituită la nivelul județului în baza Hotărârii de Guvern nr.
1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu
modificările și completările ulterioare;
- membru al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate constituită
prin Ordin al Prefectului Județului Bacău;
- membru al Comisiei județene pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate in mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- președinte al Comisiei pentru protecția copilului, constituită prin Hotărâre a
Consiliului Județean Bacău în baza H.G. nr. 1.437/2004 privind organizarea și metodologia
de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;
- reprezentant al Consiliului Județean Bacău numit prin hotărârea acestuia, în
Adunarea Generală a S.C. Compania Regională de Apă Bacău;
53

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
- verificarea și analizarea documentațiilor depuse în vederea emiterii certificatelor de
urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, semnarea certificatelor de urbanism și a
autorizațiilor de construire/desființare;
- acordare de consultanță de specialitate consiliilor locale și primarilor din județul
Bacău.
Activitatea desfășurată în vederea îndeplinirii atribuțiilor de la punctele 1-3 s-a realizat
prin intermediul Direcției juridice și administrație publică locală din cadrul aparatului de
specialitate a consiliului județean, a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor și a
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău de care răspund și pe
care le coordonez direct în baza dispoziției președintelui Consiliului Județean Bacău, și este
prezentată detaliat în rapoartele întocmite de cele trei direcții și care sunt atașate.

1. Direcţia juridică şi administraţie publică locală
Direcţia juridică şi administraţie publică locală este compartimentul de specialitate al
Consiliului Judeţean Bacău prin intermediul căruia autoritatea publică judeţeană realizează
atribuţiile consiliului judeţean prin care se asigură legalitatea actelor autorităţii publice
judeţene şi ale aparatului de specialitate al acestuia, se asigură consultanţă juridică
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ precum şi instituţiilor publice aflate sub
autoritatea consiliului judeţean, documentarea pentru activitatea consilierilor judeţeni,
realizarea atribuţiilor privind relaţiile cu publicul și transparență decizională și coordonare a
activității autorităților locale din județul Bacău. În concret, prin atribuţiile ce i-au fost conferite,
direcţia juridică a urmărit asigurarea legalităţii în activitatea decizională a consiliului judeţean
şi a preşedintelui acestuia, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean,
apărarea valorilor materiale din patrimoniul judeţului, a drepturilor şi intereselor acestuia,
organizarea fluxurilor informaţionale, circulaţia şi păstrarea documentelor, activitate de
secretariat, registratură, arhivă etc.
Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, direcţia a colaborat cu celelalte direcţii, servicii şi
compartimente de specialitate din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, cu instituţii
şi servicii publice naționale și locale, precum și cu autorităţile publice locale din județul
Bacău. Structura Direcției juridice și administrație publică locală cuprinde Serviciul juridic,
documentare și reglementări, Serviciul relații cu publicul și administrație publică locală,
Compartimentul Monitorul Oficial și transparență decizională și Compartimentul coordonare a
activităţii consiliilor locale. În perioada ianuarie – decembrie 2015, Direcția juridică și
administrație publică locală, prin intermediul serviciilor şi compartimentelor din subordine, a
desfăşurat următoarele activităţi:
I. Serviciul juridic, documentare şi reglementări este structurat potrivit
Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bacău pe trei domenii: Serviciul juridic, documentare și reglementări,
Compartimentul de lucru consilieri judeţeni şi Arhiva.
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 90 dosare (civile, contencios - administrativ, comerciale),
dosare proprii în care Consiliul Judeţean Bacău sau instituţiile aflate în subordinea Consiliul
Judeţean Bacău au fost parte;
- s-au formulat răspunsuri la un număr de 93 adrese externe;
- s-a răspuns unui număr de 100 adrese interne formulate de: Direcţia economică și
managementul calității, Direcţia tehnic – investiții şi lucrări publice, Direcţia resurse umane,
management, Direcţia dezvoltare durabilă, Compartiment audit public intern și Direcția
achiziții publice, contracte;
- s-a răspuns la 3 adrese către Instituţia Prefectului – judeţul Bacău;
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- s-au promovat 2 proiecte de hotărâri de guvern;
- s-au promovat 182 hotărâri de consiliu județean și 375 de dispoziții ale președintelui
Consiliului Județean Bacău;
- s-a asigurat verificarea legalităţii actelor administrative elaborate de direcţiile şi
serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Bacău;
- s-a asigurat consultanță de specialitate consiliilor locale din județ la solicitarea
primarilor;
- juriștii din cadrul serviciului au participat în calitate de membri în diverse comisii de
examen/concurs pentru ocuparea unor funcții publice, precum și în cadrul comisiilor de
achiziții;
- implicarea direcției în derularea contractelor având ca obiect finanțări nerambursabile
conform Legii nr.350/2005.
S-a răspuns nenumăratelor solicitări pentru consultanţă juridică formulate de
autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice din subordinea Consiliului Judeţean
Bacău, precum şi direcţiile şi serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Bacău. Totodată, ca
urmare a verificărilor administrative realizate de diferite organisme și autorități publice cu
competențe în domeniul verificării implementării programelor de dezvoltare europene
accesate de către Județul Bacău au fost întocmite, în colaborare cu direcțiile și
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului, o serie de precizări și clarificări la
proiectele de note și procese-verbale de constatare a abaterilor și de stabilire a corecţiilor
financiare.
2. În domeniul de activitate al Compartimentului de lucru cu consilieri judeţeni
S-a asigurat publicarea convocării şedinţelor Consiliului Judeţean Bacău în presa
locală și pe site, precum și convocarea telefonică și în scris a consilierilor judeţeni la
şedinţele Consiliului Judeţean Bacău şi la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Bacău. S-a asigurat realizarea de servicii de informare a publicului cu privire la
desfășurarea ședințelor Consiliului județean, pe posturile locale de televiziune, prin
solicitarea acestora de a participa la ședințe de consiliu, totodată făcându-se informări
despre data și locul desfășurării ședințelor.
Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a şedinţelor de consiliu judeţean şi a
comisiilor de specialitate au fost multiplicate şi îndosariate în mape aproximativ 70.652 de
pagini, reprezentând materiale de studiu. Totodată, consilierii judeţeni au primit spre studiu
materialele de şedinţă pe e-mail şi pe suport electronic (tablete).
În anul 2015 au avut loc 14 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău din care 12 au fost
şedinţe ordinare şi 2 au fost şedinţe extraordinare. Prezenţa consilierilor la şedinţele
consiliului judeţean a fost de 94,8%. În cele 14 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău au fost
adoptate 182 de hotărâri care au fost afişate pe site-ul consiliului judeţean și au fost
comunicate Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității acestora. Cele 182 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;
- acordare premii pentru performanțe deosebite, premiu de excelență, titlu
,,Cetățean de Onoare al județului Bacău“;
- stabilirea unor taxe și tarife, altele decât cele din Codul fiscal;
- modificarea, completarea sau revocarea totală sau parţială a unor hotărâri ale
Consiliului judeţean adoptate anterior;
- aprobare organigrame, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate şi ale unităţilor subordonate Consiliului judeţean;
- modificarea regimului juridic al unor terenuri şi imobile;
- aprobare, retragere licențe de traseu;
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aprobare sau modificare de „Programe de transport persoane prin servicii
regulate”;
- aprobarea unor studii de fezabilitate;
- aprobare şi finanţare de programe, proiecte şi acţiuni culturale;
- alte probleme curente;
- vacantări și validări mandate de consilieri județeni.
Din cele 182 de hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Bacău, 170 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 2015 au fost adoptate 375 de dispoziţii cu caracter normativ şi cu caracter
individual din care 21 au fost afişate la afişierul Consiliului judeţean, necesitând aducerea la
cunoștință publică. Pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bacău s-a asigurat consultarea şi multiplicarea documentelor originale
aflate în păstrarea compartimentului (hotărâri, expuneri de motive, rapoarte și documentațiile
aferente hotărârilor, dispoziţii şi referate aferente dispoziţiilor). Din multitudinea problemelor
soluţionate prin dispoziţii, enumerăm:
- convocarea şedinţelor de consiliu judeţean;
- constituirea unor comisii (de examinare, de licitaţie, de recepţie, de preluare, de
predare-primire);
- angajarea, reangajare de personal;
- acordarea de sporuri de vechime;
- modificarea sau revocarea unor dispoziţii adoptate anterior;
- admiterea schimbării pe cale administrativă a numelui sau prenumelui unor
persoane;
- constituirea sau modificarea componenței comisiilor de implementare a unor
proiecte.
Au fost primite, înregistrate, multiplicate şi expediate celor vizaţi în termenele
prevăzute de lege, cele 182 de hotărâri adoptate şi 375 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
2013.
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 corespondența pe direcțiile Consiliului Județean sau unități 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 2015 s-au înregistrat un număr de 19795 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. Au
fost oferite spre consultare, la solicitarea personalului din cadrul Consiliului Judeţean Bacău,
documentele deţinute şi s-au făcut copii după documentele solicitate.
-
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S-a primit în arhiva instituţiei fondul arhivistic din partea unor direcţii (buget – finanţe,
resurse umane, management şi informatizare, urbanism), iar în baza nomenclatoarelor au
fost verificate, legate, etichetate și arhivate la fondul arhivistic respectiv. S-a efectuat serviciul
de distribuire al corespondenţei Consiliului Judeţean la unităţile din subordine sau la alte
instituţii;
S-a dus şi adus corespondenţa, plicuri, colete de la Oficiul poștal nr. 1 Bacău.
II. Activitatea Serviciului relaţii cu publicul şi administraţie publică locală este
structurată pe două domenii: Relaţii cu publicul şi administraţie publică locală şi
Soluţionarea problemelor ridicate de cetăţeni în scrisori şi în audienţe.
1. În domeniul relaţiilor cu publicul şi administraţie publică locală:
Prin Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală se asigură atât
informarea operativă a cetăţenilor privind activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei, cât şi
modalitatea concretă de realizare a acestei activităţi în sensul transmiterii informaţiilor
solicitate. Astfel, la nivelul Consiliului Judeţean Bacău a fost înregistrat un număr de 62 de
cereri privind informațiile de interes public. Din numărul total de solicitări înregistrate au fost
soluționate 58 de cereri, cu respectarea riguroasă a termenelor şi a temeiurilor legale de
soluționare ale acestora, iar 4 cereri au fost redirecționate către Instituția Prefectului –
Județul Bacău și către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău.
Întrucât solicitările privind informaţiile de interes public au putut fi soluţionate prin
mijloacele de informare de care dispune Consiliul Județean 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, sau declarat mulţumiţi şi nu au mai solicitat copii 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.
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.
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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 2015 – 31 decembrie 2015, statistic, activitatea de
soluţionare a petiţiilor se prezintă astfel:
- număr de scrisori
TOTAL
- 176
- scrisori locale
TOTAL
- 157, din care:
- rezolvate
- 145
- în curs de rezolvare
- 12
- scrisori centrale
TOTAL
- 19, din care:
- rezolvate
- 18
- număr audienţe
TOTAL
- 158
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.
La finalul audienţei cetăţenii s-au declarat mulţumiţi de faptul că problema lor şi-a găsit
rezolvare, în cele mai multe cazuri chiar în cadrul audienţei. Deseori, în cazul în care
problema semnalată nu era de competenţa consiliului judeţean, s-a luat legătura telefonic cu
instituţia sau autoritatea competentă, cu rugămintea ca petenţii să fie primiţi și, în măsura
posibilităților, cu respectarea legislației, rezolvarea problemelor acestora.
Principalele probleme ridicate de cetăţeni au vizat domenii ca protecţie socială,
protecţia copilului, probleme referitoare la încadrarea într-un grad de handicap, urbanism,
reabilitări drumuri, fond funciar, activitatea defectuoasă a autorităţilor locale.
Activitatea de soluţionare a cererilor şi primirea cetăţenilor în audienţă s-a desfăşurat
în spiritul şi litera legii, astfel încât nu s-a primit nici o reclamaţie administrativă şi nu s-a
înregistrat nici o cauză la instanţa de contencios administrativ.
Se urmăreşte permanent aplicarea codului de conduită al funcţionarilor publici, pentru
realizarea unor relaţii cu cetăţenii in conformitate cu standardele administraţiei publice, al
cărui beneficiar final este cetăţeanul, astfel încât etica funcţiei publice să reprezinte o
componentă esenţială a activităţii desfăşurate de Compartimentul relaţii cu publicul şi
administraţie publică locală. De asemenea, activitatea de relaţii cu publicul se desfăşoară în
fiecare vineri cu program prelungit până la orele 18,30 în conformitate cu Hotărârea
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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. Activitatea Compartimentului Monitorul Oficial şi transparenţă decizională:
Compartimentul şi-a început activitatea în luna septembrie 2006, în baza dispoziţiilor
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 75 din 28 august 2003, conform cărora la nivelul fiecărui
judeţ, se înfiinţează servicii publice de editare a monitoarelor oficiale.
Potrivit prevederilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor 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.
În anul 2015, au fost întreprinse demersuri pentru publicarea Monitorului Oficial al
Județului Bacău astfel încât, în ședința Consiliului Județean Bacău din data de 29.10.2015, a
fost adoptată Hotărârea nr. 136/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura
publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Județului Bacău și modalitatea
de difuzare a acestuia. Ulterior, au fost efectuate demersurile necesare pentru demararea
procedurii de achiziție a serviciilor pentru tipărirea monitorului oficial al județului în anul 2016.
Au fost arhivate monitoarele oficiale primite în anul 2015 de la alte judeţe din ţară.
Ca activitate în anul 2015:
- 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 2013;
- a fost asigurată depunerea declaraţiilor de avere şi de interese ale consilierilor
judeţeni, în conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
- s-a răspuns la timp corespondenţei primite de la Agenţia Naţională de Integritate cu
privire la declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor județeni.
În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare, au fost îndeplinite procedurile legale privind
consultarea cetățenilor asupra unui număr de 12 proiecte de hotărâre, publicate pe site-ul
propriu la secțiunea Activitate – Proiecte supuse dezbaterii publice. Facem precizarea că
nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau observații din partea cetățenilor, a asociațiilor
legal constituite sau din partea operatorilor economici.

2. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău îndrumă, coordonează şi
controlează metodologic activitatea pentru patrusprezece (14) Servicii Publice Comunitare
Locale de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) - pe linie de evidenţa persoanelor şi nouăzeci şi
trei (93) de SPCLEP /primării – numai pe linie de stare civilă.
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În planificarea activităţilor Direcţiei s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
1. punerea în aplicare într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare, în domeniul
evidenţei persoanelor şi stare civilă ;
2. verificarea modului în care personalul serviciilor publice comunitare locale de
evidenţa persoanelor cunoaşte şi aplică în practică prevederile actelor normative care
reglementează activitatea în materie de evidenţa persoanelor şi stare civilă ;
3. cunoaşterea dinamicii şi a particularităţilor activităţii de evidenţa persoanelor şi
stare civilă, în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate comunităţii ;
4. reducerea factorilor de risc privind declararea unei false identităţi, precum şi a
celor privind infracţiunile în legătură cu serviciul ;
5. instituirea unui sistem flexibil de relaţii cu publicul, adaptat cerinţelor comunităţii,
pentru diminuarea birocraţiei ;
Personalul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor îşi desfăşoară întreaga
activitate, în baza planurilor de muncă care au fost întocmite în raport cu volumul de muncă
şi celelalte sarcini specifice, cu termene și responsabilităţi concrete. S-au executat sarcini pe
linia preluării în baza de date automată a tuturor modificărilor impuse de rezolvarea lucrărilor
curente, verificări în dosarele de stare civilă, verificarea de persoane la solicitarea instanţelor,
parchetelor,lichidatorilor, activităţi de prevenire si popularizare a regimului de evidenţa
populaţiei, activităţi specifice de stare civilă, de informatică, de resurse umane şi juridice, de
financiar-contabilitate şi aprovizionare tehnico-materială.
I. Activităţi pe linie de management
S-au efectuat 16 controale de sprijin şi îndrumare la SPCLEP, s-a participat la 7
şedinţe ale Consiliului Județean Bacău şi s-au efectuat 12 instruiri, după cum urmează: 2 stare civilă, 4 - evidenţa persoanei, 2 - informaţii clasificate, 2 - date cu caracter personal (L.
nr. 677/2001) şi 2 - pentru prevenirea faptelor de corupţie;
 Au fost înregistrate 30 de petiţii din care 29 sunt rezolvate şi una este în curs de
rezolvare;
 Au fost înregistrate 10 cereri cu privire la datele de interes public (Legea nr.
544/2001) şi toate sunt rezolvate în termen;
 În privinţa organizării şi desfăşurării activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor,
în anul 2015, la nivelul DJEP BC, s-au desfăşurat 479 audienţe şi putem spune că
majoritatea cetăţenilor care s-au prezentat în audienţă au solicitat :
- consiliere cu privire la documentele de stare civilă întocmite în străinătate ;
- urgentarea transcrierii certificatelor de stare civilă ;
- consiliere schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare acte de stare civilă
etc.
 În condica pentru sugestii şi reclamaţii în anul 2015 s-au adunat 3 mulţumiri de la
cetăţenii care au beneficiat de serviciile noastre şi nicio reclamaţie.
 S-a realizat modificarea arondării serviciilor publice comunitare locale de evidenţă
a persoanelor din judeţul Bacău conform art. 25 alin. 3 din OG 84/2001;
 S-a acordat sprijin comunelor Palanca, Secuieni şi Răcăciuni, în vederea
funcţionării serviciilor de evidenţa persoanelor noi înfiinţate la nivelul acestor U.A.T. La data
de 23 februarie 2015 au început să funcţioneze cele trei servicii.
 Pentru SPCLEP - urile nou înfiinţate (Răcăciuni , Secuieni, Palanca) s-au angajat
persoane care au fost instruite atât la SPCLEP Bacău şi SPCLEP Comăneşti, cât şi la DJEP
BC.
 În perioada (6-7). 07.2015 a fost efectuat un control al Curţii de Conturi, pentru
anul 2014, în urma căruia s-a constatat că:
- inventarierea patrimoniului s-a organizat, efectuat şi finalizat corespunzător;
- achiziţiile directe pe SEAP au fost în proporţie de 40%;
- nu s-au identificat plăţi nelegale sau abateri financiare de la normele în vigoare.
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II. Executarea atribuţiilor şi sarcinilor atât pe linia evidenţei persoanelor cât şi pe
stare civilă
A. Evidenţa persoanelor
 Pentru realizarea coordonării şi controlului metodologic al activităţii serviciilor
publice comunitare locale de evidenţa persoanelor au fost desfăşurate următoarele activităţi:
- transmiterea către SPCLEP a tuturor dispoziţiilor primite de la DEPABD sau MAI în
vederea prelucrării şi aplicării prevederilor acestora;
- coordonarea metodologică a activităţilor necesare aducerii la îndeplinire a
sarcinilor ce revin SPCLEP;
- monitorizarea activităţii SPCLEP prin centralizarea, verificarea şi analizarea
indicatorilor comunicaţi zilnic şi lunar;
- asigurarea mediatizării legislaţiei în materie şi a obiectivelor şi rezultatelor
structurilor teritoriale de evidenţa persoanelor;
- punerea în legalitate a asistaţilor din unităţile de ocrotire şi protecţie socială;
- reducerea expiraţilor;
- verificarea împreună cu lucrătorii de ordine publică din cadrul IPJ Bacău a locaţiilor
în care şi-au stabilit domiciliul mai mulţi cetăţeni români, originari din Republica
Moldova.
 În anul 2015, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. b) din OUG nr. 84/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, lucrătorii biroului au executat controale tematice pe
linie de evidenţa persoanelor la cele 14 SPCLEP-uri, constatările şi măsurile dispuse fiind
aduse la cunoştinţă primarilor cât şi secretarilor unităţilor administrativ teritoriale pe raza
cărora funcţionează.
 Controalele s-au executat în baza Graficului nr. 73/06.01.2015 privind planificarea
anuală a controalelor metodologice pe linie de evidenţă a persoanelor în anul 2015, avizat de
conducerea Direcţiei şi aprobat de secretarul Consiliului Judeţean Bacău.
 Astfel, în anul 2015 au fost planificate 11 controale conform graficului
sus-menţionat însă s-au executat 16 deoarece începând cu data de 23.02.2015 au devenit
operaţionale încă trei servicii la nivelul judeţului Bacău. Controalele s-au executat la servicii
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor după cum urmează: Bacău (1), Buhuşi
(1), Comăneşti (1), Dărmăneşti (1), Dofteana (1), Moineşti (1), Oneşti (1), Palanca (2), Podu
Turcului (1), Răcăciuni (2), Sascut (1) şi Secuieni (1), Slănic Moldova (1) şi Tg. Ocna (1).
 O colaborare foarte bună, permanentă şi eficientă s-a înregistrat între DJEP
Bacău şi Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor
Bacău, specialiştii acestui birou, deplasându-se periodic la SPCLEP pentru a acorda sprijin
de specialitate lucrătorilor desemnaţi să execute activităţile specifice pe linie de informatică,
monitorizând permanent fluxul privind emiterea cărţilor de identitate, urmărind indicatorii de
coerenţă a datelor, implementând măsuri de protecţie, securitate şi creştere a calităţii datelor
la nivelul bazelor de date locale.
 Conform atribuţiilor ce le revin, lucrătorii biroului au efectuat în perioada analizată
2324 verificări în Registrul judeţean/naţional pentru evidenţa persoanelor, respectându-se
prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 Au fost verificate în baza judeţeană şi centrală un număr de 975 comunicări pentru
obţinerea statutului de CRDS şi au fost înaintate la DEPABD, un număr de 36 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.
 S-au desfăşurat activităţi pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a
persoanelor internate în unităţi de ocrotire şi de protecţie socială (38 controale executate,
ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr de 621 persoane).
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 Pentru persoanele aflate în detenţie în SNAP Tîrgu Ocna şi Spitalul Penitenciar
Tîrgu Ocna au fost puse în legalitate 26 persoane cu acte de identitate.
 Având în vedere faptul că activitatea principală a SPCLEP este punerea în
legalitate cu acte de identitate, a cetăţenilor din raza de competenţă şi în conformitate cu
Planul de Măsuri DEPABD-IGPR nr.1970237/95835/2010 aprobat de conducerea M.A.I,
serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor au acţionat în plan mediatic, pentru
popularizarea prevederilor legale în materie, a obligaţiilor ce le revin cetăţenilor, cu scopul de
a-i determina să se prezinte la SPCLEP pentru punerea în legalitate cu acte de identitate
valabile.
 Pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de identitate
valabile s-au efectuat deplasări cu camera mobilă la domiciliul persoanelor bolnave,
netransportabile, în comunele arondate şi în special la cele situate la distanţe mai mari faţă
de sediul SPCLEP (267 deplasări cu camera mobilă de preluat imagini, ocazie cu care au
fost puse în legalitate un număr de 2110 persoane).
 Întrucât la începutul anului 2015 s-au finalizat activităţile privind verificarea
cetăţenilor care figurează în baza de date cu acte de identitate al căror termen de valabilitate
a expirat în perioada 01.01.2000 – 31.12.2005 şi în conformitate cu Dispoziţia comună
D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R. nr.3483322/435582/2015, în luna mai 2015, a fost selectat de către
Serviciul Prelucrări şi Acces Date Operative din cadrul DEPABD Bucureşti, pentru perioada
01.01.2012 - 31.12.2013, un număr de 6333 persoane din Registrul Naţional de Evidenţă a
Persoanelor ce deţineau acte de identitate al căror termen de valabilitate era expirat
În acest sens a fost intensificată colaborarea cu posturile de poliţie şi lucrătorii de
ordine publică, astfel că s-au verificat cele 6333 de persoane în teren de către poliţiştii de
ordine publică, iar rapoartele de verificare au fost comunicate la Serviciile Publice
Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor. În urma acestora s-au efectuat 5436 de
menţiuni în modulul M.O. al aplicaţiei, astfel:
- 3046 persoane plecate în străinătate;
849 persoane în alte localităţi din ţară;
25 persoane posibil decedate;
58 persoane reţinute/arestate;
724 persoane necunoscute la adresa de domiciliu;
8 persoane cu adresa inexistentă;
1 persoană internată în spital;
- 725 persoane invitate.
 Pentru 897 de persoane (rămase din 6333) situaţia a fost clarificată astfel: s-a
eliberat 874 acte de identitate, 8 persoane au decedat şi 15 au dobândit statutul de cetăţean
român cu domiciliul în străinătate.
 Au fost transmise un număr de 19707 invitaţii persoanelor cărora le-au expirat
actele de identitate sau nu aveau act de identitate, cu toate că au împlinit 14 ani şi nu s-au
prezentat la evidenţa persoanelor în termenul prevăzut de lege.
 În conformitate cu atribuţiile ce revin DJEP, lucrătorii biroului au monitorizat
activitatea de eliberare a actelor de identitate, desfăşurată de către cele 14 servicii locale,
centralizând lunar şi înaintând la DEPABD, statistica activităţii de evidenţa persoanelor.
Astfel, în anul 2015 au fost eliberate 80298 (-13825 faţă de anul 2014) acte de identitate,
din care 76556 (-14441 faţă de 2014) C.I. şi 3742 (+ 616 faţă de 2014) C.I.P..
Anul
2014
2015




Acte de identitate
94.123
80.298

C.I.
90.997
76.556
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C.I.P.
3.126
3.742
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 Toate posturile de poliţie s-au implicat cu seriozitate şi au colaborat cu lucrătorii de
evidenţa persoanelor, obţinând rezultate foarte bune pe linia punerii în legalitate a
persoanelor majore restanţiere. Numărul de persoane restanţiere existent la sfârşitul anului
2015 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.
 În conformitate cu Radiograma nr. 3.543.354 din data de 11.03.2015, vă informăm
că, la sfârşitul anului 2015, la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţa
persoanelor din judeţ nu mai există cărţi de alegător neînmânate.
 La nivelul biroului judeţean de evidenţa persoanelor s-au înregistrat 11 petiţii şi 8
răspunsuri cu privire la liberul acces la informaţiile cu caracter public conform Legii
nr.544/2001, care au fost rezolvate în termenul legal.
 În anul 2015 nu a fost depistat niciun act de identitate emis cu substituire de
persoană, însă există în evidenţe o substituire depistată în luna septembrie 2014, la care
lucrătorii BEP au efectuat verificări în limita competenţelor, informându-se în acest sens
DEPABD Bucureşti.
 Activitatea lucrătorilor de evidenţa persoanelor s-a desfăşurat într-un climat de
muncă corespunzător, guvernat de norme care au asigurat respectarea şi aplicarea întocmai
a prevederilor legale, a demnităţii umane, a responsabilităţii profesionale, a obiectivităţii,
deschiderii şi disponibilităţii şi nu în ultimul rând, al comunicării directe, eficiente între membrii
colectivului.
În perioada supusă evaluării nu au fost înregistrate sesizări ale cetăţenilor cu privire la
activitatea lucrătorilor biroului, aceştia nu au fost implicaţi în evenimente rutiere sau de alta
natură, desfăşurându-si activitatea corespunzător atribuţiilor ce le revin din fişa postului.
Starea civilă
Serviciul stare civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău a
desfăşurat în anul 2015 următoarele activităţi:
 Îndrumare şi control pe linie de stare civilă la serviciile publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor şi primăriile din judeţ;
Controalele pe stare civilă s-au executat în baza graficului nr. 149 din 08.01.2015
avizat de Secretarul Judeţului Bacău şi aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean. S-au
efectuat 93 controale din cele 93 planificate. Obiectivele urmărite au constat în:
- modul în care ofiţerii de stare civilă îşi îndeplinesc atribuţiile în materie de stare civilă
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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 19179 acte de stare civilă, din care:
de naştere
- 6982
de căsătorie - 3670
de deces
- 8527
Verificarea actelor de stare civilă în 2014, comparativ cu 2015 se prezintă astfel:
Acte de stare civilă

2014

2015

De naştere
De căsătorie
De deces
Total

7.237
3.638
8.190
19.065

6.982
3.670
8.527
19.179

Constatările rezultate în urma controalelor la SPCLEP–uri /primării şi măsurile stabilite
pentru remedierea unor deficienţe au fost consemnate în procesele-verbale, întocmite
conform modelului prevăzut în Anexa nr.8 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.nr.64/2011.
Principalele nereguli şi deficienţe constatate au fost următoarele:
a) acte de stare civilă (naştere, căsătorie şi deces) înregistrate cu erori materiale;
b) necomunicarea în termenul legal de 10 zile a modificărilor intervenite în statutul
civil, fie ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă, fie dispusă printr-o hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă, ori printr-un act administrativ al unei autorităţi publice,
încălcându-se astfel prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de
stare civilă, republicată şi art. 10, lit. e) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.nr.64/2011;
Astfel de nereguli s-au constatat în localităţile: Buhoci, Corbasca, Comăneşti, Dealul
Morii, Racova, Vultureni şi Valea Seacă. Aceste deficienţe au fost remediate astfel:
- au fost întocmite dosare şi emise dispoziţii ale primarilor, de rectificare a actelor de
stare civilă greşit întocmite (conform prevederilor art. 58 alin.(1) din Legea nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
- într-un termen cât mai scurt modificările intervenite în statutul civil al persoanelor au
fost comunicate către serviciile publice comunitare locale sau primării.
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Concluziile desprinse din controalele efectuate arată că majoritatea funcţionarilor
publici delegaţi, ca ofiţeri de stare civilă, prin dispoziţiile primarilor, îşi îndeplinesc în corect
atribuţiile şi că la majoritatea primăriilor sunt create condiţii corespunzătoare pentru
desfăşurarea activităţii de stare civilă, de păstrare şi conservare în condiţii optime şi de
securitate a documentelor de stare civilă, cu excepţia secretarului comunei Valea Seacă care
în calitate de ofiţer de stare civilă nu si-a îndeplinit, în acest sens, atribuţiile prevăzute le lege.
Pentru încălcarea prevederilor legale în materie de stare civilă şi pentru neglijenţă
repetată în rezolvarea lucrărilor s-a propus măsura sancţionării disciplinare a secretarului, de
către primarul localităţii, cu mustrare scrisă, în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) lit.
b) şi alin. 3 lit. a) din Legea 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici şi
delegarea atribuţiilor de stare civilă, către alt funcţionar public.
 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 2015 au fost înregistrate 66 dosare prin care
s-a solicitat schimbarea numelui şi/sau a prenumelui. Din acestea 54 au fost aprobate de
preşedintele Consiliului judeţean Bacău, 7 dosare au fost respinse pentru neîndeplinirea
condiţiilor legale, 3 dosare au fost restituite pentru completare sau pentru altă procedură de
urmat, iar 2 dosare sunt în curs de rezolvare.
 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 2015, un număr de 2770 dosare au fost verificate de către personalul
de stare civilă, avizate prealabil în vederea transcrierii sau respinse în vederea completării
cu anumite documente, conform prevederilor legale în materie. Precizăm că această
procedură este prevăzută şi a fost adoptată începând cu data de 13.06.2009, dată la care a
intrat în vigoare Legea nr. 201/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă.
 Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru rectificarea
actelor de stare civilă.
În 2015 au fost verificate 328 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.
 Completarea Formularului E 401 (partea B) – “Atestat privind componenţa
familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale”.
La solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Bacău – Compartiment
Migrare Europeană, Serviciul Stare Civilă a completat şi înaintat acestei instituţii un număr de
683 Formulare E 401 pentru lucrătorii cetăţeni români care au domiciliul în România şi care
îşi desfăşoară activitatea în alte state membre ale Uniunii Europene.
 Certificate de stare civilă şi extrase de uz oficial comunicate de primării către
DEPABD prin Serviciul Stare Civilă al DJEP Bacău.
În anul 2015 s-a urmărit procurarea de la primării a 12 certificate de stare civilă şi
extrase pentru uz oficial şi înaintarea acestora la DEPABD.
 Atribuirea CNP în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date
biometrice incluse. În baza Radiogramei DEPABD nr. 2034566 din 7 ianuarie 2010, au fost
6 solicitări de atribuire a CNP, în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date
biometrice incluse.

Monitorizarea naşterilor din judeţul Bacău
Activitatea de monitorizare a naşterilor din judeţ s-a desfăşurat lunar şi trimestrial, în
sensul că s-a confruntat situaţia certificatelor medicale constatatoare ale născuţilor vii
transmisă de Direcţia de Sănătate Publică Bacău cu situaţia actelor de naştere înregistrate
la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor/primării. S-au luat în calcul
65

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
naşterile din maternităţile de stat, din clinicile private, precum şi cele de la cabinetele
medicale individuale. Astfel, în cursul anului 2015 s-au născut 5332 copii, au fost înregistraţi
în registrele de stare civilă 5431 copii (în acest număr intră şi unii copii născuţi în anul
anterior), rămânând la sfârşitul anului un număr de 3 copii fără certificat constatator de
naştere, datorită faptului că mamele nu au prezentat toate documentele necesare întocmirii
constatatoarelor de naştere (2), iar într-un singur caz, mama copilului nu are nici ea naşterea
înregistrată.
 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 1024 extrase
pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, ex. II.
 Operarea menţiunilor.
Din totalul de 25295 comunicări de menţiuni ( 2840 rămase din 2014 şi 22455 din
2015) înregistrate în registrul intrare-ieşire, au rămas neoperate la sfârşitul anului 1269
menţiuni.
În anul 2015 au fost operate 14 menţiuni de redobândire a cetăţeniei române şi 18
menţiuni de renunţare la cetăţenia română.
 Soluţionarea petiţiilor.
În anul 2015 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.
 Alocarea din Registrul Unic a numerelor certificatelor de divorţ.
În anul 2015 au fost alocate 60 de numere din Registrul Unic al certificatelor de divorţ
de către DJEP Bacău pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţ.
 Au fost înregistrate la nivelul judeţului 60 căsătorii mixte.
 Gestiunea registrelor şi certificatelor de stare civilă.
Situaţia gestionării registrelor şi certificatelor de stare civilă, la nivelul DJEP Bacău se
prezintă în felul următor:
a. Gestiunea certificatelor de stare civilă
Nr.
crt.
1
2
3
4

SPECIFICAŢII

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

Stoc la data de 01.01.2015
Nr. certificate ridicate de la DEPABD de
către DJEP în anul 2015
Nr. certificate ridicate de la DJEP Bacău
de către primării în anul 2015
Stoc certificate la data de 31.12.2015

5025

6400

2325

13750

30000

8000

18000

56000

22550

6875

11250

40675

12475

7525

9075

29075

b. Gestiunea extraselor multilingve de stare civilă
Nr.
crt.
1
2
3
4

SPECIFICAŢII

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

670

670

670

2010

1000

0

0

1000

520

425

425

1370

1150

245

245

1640

Stoc la data de 01.01.2015
Nr. extrase multilingve ridicate de la
DEPABD de către DJEP în anul 2015
Nr. extrase multilingve ridicate de la
DJEP Bacău de către primării în anul
2015
Stoc extrase multilingve la data de
31.12.2015

66

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
c. Gestiunea registrelor de stare civilă
Nr.
crt.
1
2
3
4

SPECIFICAŢII

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

Stoc la data de 01.01.2015
Nr. registre ridicate de la DEPABD de
către DJEP în anul 2015
Nr. registre ridicate de la DJEP Bacău de
către primării în anul 2015
Stoc registre la data de 31.12.2015

42

38

24

104

78

50

96

224

72

48

82

202

48

40

38

126

III. Activitatea de resurse umane
Potrivit atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău, Compartimentul resurse umane a realizat în
cursul anului 2015, următoarele activităţi cu caracter periodic:
 organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţia publică de
conducere de Şef Birou evidenţa persoanelor, conform prevederilor art. 66 din Legea
nr.188/1999, art.140, art.141 şi art.142 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008;
 organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant - Serviciul stare civilă Compartiment stare civilă şi de referent clasa III, grad profesional superior - Biroul de
evidenţă a persoanelor - Compartiment regim evidenţă, din cadrul instituţiei, cu acordul
prealabil al ordonatorului principal de credite, comunicat prin adresa Consiliului Judeţean
Bacău, nr. 1893/19.02.2015 şi în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea
nr. 188/1999 şi cu prevederile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. În urma
susţinerii acestui concurs, posturile au fost ocupate.
 întocmirea referatelor care preced actele administrative cu caracter normativ
emise de Directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
 asigurarea completării la zi a registrului general de evidenţă a salariaţilor, pentru
personalul contractual; acesta se transmite în format electronic Inspectoratului teritorial de
muncă, conform Hotărârii nr. 500/2011;
 actualizarea dosarelor profesionale ale salariaţilor;
 întocmirea lunară a fişelor colective de prezenţă pentru salariaţi, în vederea
acordării drepturilor băneşti;
 evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale;
 urmărirea întocmirii fişelor de post pentru fiecare salariat, înmânarea acestora
titularului şi arhivarea lor;
 primirea, înregistrarea şi transmiterea declaraţiilor de avere şi interese ale
funcţionarilor publici;
 organizarea si coordonarea activităţii de evaluare a personalului pentru anul
2014(elaborarea documentelor necesare, instruirea personalului care participă la activitatea
de evaluare a personalului, comunicarea criteriilor de performantă, difuzarea imprimatelor
tipizate), analizarea modului de desfăşurare a acesteia si raportarea conducerii a rezultatelor
evaluării activităţii profesionale;
 exercitarea atribuţiilor de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de
conduită, conform Legii nr. 7/2004;
 completarea şi transmiterea la A.N.F.P. a formatului-standard privind modificările
intervenite în situaţia funcţionarilor publici şi a formatului-standard al evidenţei funcţiilor
publice şi funcţionarilor publici, potrivit normelor legale;
 transmiterea către SPCLEP-uri a conţinutului radiogramelor pe linie de resurse
umane, primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
Bucureşti;
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 organizarea activităţii privind securitatea, sănătatea în muncă şi P.S.I., conform
prevederilor Legii nr. 319/2006 şi Legii nr. 307/2006, inclusiv asigurarea efectuării
examenului medical anual, conform prevederilor H.G. nr. 355/2007.
S-a întocmit planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici pentru
anul 2015, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. nr. 13601/2008
pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor
privind planul anual de perfecţionare, înaintat prin adresa nr. 1071/18.03.2015 la Consiliul
Judeţean Bacău, în vederea centralizării datelor referitoare la formarea profesională a
funcţionarilor publici. S-a întocmit planul anual de ocupare a funcţiilor şi funcţionarilor publici
pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. nr.
7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 180/ 28.12.2015.
IV. Activitatea pe linie juridică, contencios şi relaţii publice
Compartimentul juridic a realizat în cursul anului 2015, următoarele activităţi:
 întocmirea tuturor actelor procedurale pentru instanţele de judecată în cauzele în
care D.J.E.P. Bacău este parte;
 transmiterea la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a altor organe, relaţiile
solicitate sau copii după acte;
 asistenţă, consultanţă şi reprezentarea instituţiei publice, apărarea drepturilor şi
intereselor legitime ale acesteia, în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice
natură precum şi cu orice persoană juridică sau fizică;
 avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condiţiile legii;
 ţinerea evidenţei cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, după cum
urmează:
- Dosar nr. 6027/180/2015 Judecătoria Bacău, având ca obiect “modificare act de
căsătorie”;
- Dosar nr. 1888/110/2015 Tribunalul Bacău, având ca obiect “obligaţie de a face”;
 acordarea de consultanţă juridică în redactarea unor acţiuni, întâmpinări,
răspunsuri în instanţă în domeniul stării civile respectiv a evidenţei persoanelor la solicitarea
primăriilor şi S.P.C.L.E.P –urilor din judeţ;
 participarea la controlul efectuat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău Maternitatea Bacău şi încheierea proceselor verbale de control, cu urmărirea modului de
realizare a măsurilor dispuse;
 avizarea pentru legalitate a unui număr de 55 dispoziţii emise de Directorul
executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
 participarea la întocmirea contractelor în care instituţia este parte şi avizarea
acestora din punct de vedere juridic;
 transmiterea către SPCLEP-uri a radiogramelor pe linie juridică, primite de la
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
 transmiterea lunară către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date Bucureşti, a situaţiei privind modul în care se reflectă activitatea serviciilor
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Bacău, în mass-media locală
(articole publicate în cotidianele şi periodicele locale, materiale difuzate la posturile de radio
şi televiziune, teritoriale şi locale);
 soluţionarea petiţiilor date spre competentă soluţionare compartimentului juridic
(3);
 aducerea la cunoştinţa celorlalte compartimente a actelor cu caracter normativ în
vigoare;
V. Activitatea pe linie de informatică (I.T.)
Compartimentul informatizare a desfăşurat în anul 2015 următoarele activităţi:
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- Finalizarea Proiectului “Sistemul naţional integrat de introducere şi actualizare a
informaţiilor legate de evidenţa persoanelor” (SNIEP), personalului nou angajat la SPCLEP
Răcăciuni;
- Verificarea modului de actualizare in SNIEP de către cele 14 SPCLEP-uri din
judeţ;
- Preluarea erorilor din SNIEP de la SPCLEP-uri şi transmiterea către suportul
SNIEP al DEPABD Bucureşti;
- Instruirea şi testarea operatorilor de la SPCLEP – ul nou Răcăciuni privind
actualizarea aplicaţiei SNIEP, transfer fişiere FTP;
- Asigurarea calităţii bazei de date judeţene de evidenţă a persoanelor;
- Sprijinirea lucrătorilor de la SPCLEP-uri în scopul accesării portalului, 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;
- Transmiterea indicatorilor de stare civilă la DEPABD;
- Asigurarea legăturii cu societăţile ce acordă service la reţea, router, modem,
precum şi alte echipamente, servicii sau programe informatice;
- Preluarea corespondenţei de pe serverul FTP al Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
- Transmiterea radiogramelor prin reţeaua VPN către SPCLEP-urile din judeţ;
- Remedierea unor erori din SNIEP (unde se poate);
- Instalarea de sisteme de operare şi programe conform necesităţilor;
- Generarea listelor cu persoanele cărora le-a expirat termenul de valabilitate al
cărţii de identitate;
- Preluarea centralizată zilnică a indicatorilor de evidenţa persoanelor de la cele 14
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.
VI. Activitatea pe linie administrativă şi asigurare tehnico-materială
Pe baza bugetului aprobat pentru anul 2015, a programului anual de achiziţii:
- s-au achiziţionat 5 calculatoare „desktop” care să suporte sistemul de operare pe
care rulează aplicaţia Proiectul „ Sistemul naţional integrat de introducere si actualizare a
informaţiilor legate de evidenţa persoanelor(SNIEP), (împreună cu licenţele software)
deoarece P.C. - urile existente din anul 2005 şi 2006 sunt depăşite moral;
- s-au asigurat materialele de protecţie ţinând seama de condiţiile de lucru ale
salariaţilor care lucrează în arhiva de stare civilă.
În conformitate cu H.G. nr. 167/2010, art. 661*) - Începând cu anul 2010, autoritatea
contractantă are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de
atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, reprezentând 40% din valoarea totală a
achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin
utilizarea mijloacelor electronice. Pentru îndeplinirea acestei cerinţe legale s-au efectuat
achiziţii de produse prin intermediul SEAP în proporţie de peste 60%. Pe linie de
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aprovizionare cu imprimate de stare civil de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti, acestea au fost
achiziţionate la timp şi în cantităţi suficiente desfăşurării activităţii la nivelul judeţului.
Nu au fost probleme în asigurarea materialelor şi formularelor pe linie de evidenţa
persoanei (cereri de eliberare acte de identitate, registre, cărţi de identitate provizorii etc.).
Necesarul privind materialele şi imprimatele specifice activităţilor de evidenţă a persoanelor
şi de stare civilă a fost centralizat la nivelul judeţului, şi s-a făcut raportarea către
D.E.P.A.B.D. în vederea planificării pentru anul 2016, la nivelul ţării.
VII. Activitatea pe linie financiar-contabilă
Un rol important al compartimentului financiar-contabil este de a asigura informaţii
ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul
execuţiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul
programelor aprobate prin buget.
Principalii indicatori urmăriţi au fost asigurarea integrităţii patrimoniale, organizarea
evidenţei tehnico-operative a bunurilor aflate în patrimonial instituţiei şi utilizarea cu eficienţă
a creditelor bugetare alocate prin buget, cu încadrarea în structura cheltuielilor prevăzute în
bugetul aprobat.
În anul 2015, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău a avut iniţial un
buget de venituri şi cheltuieli în sumă de 1.007 mii lei, aprobat prin H.C.J. nr. 21 din
23.02.2015.
În cursul anului 2015 au fost două modificări ale bugetului Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Bacău: o rectificare a bugetului instituţiei în luna august şi o virare de
credite între articolele şi aliniatele aceloraşi capitole, în luna noiembrie. În urma acestor
modificări, la sfârşitul anului, structura bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi realizat se
prezintă astfel:
- mii lei Aprobat
Realizat
Venituri totale din care:
988,00
921,00
Subvenţii buget local
72,00
20,00
Subvenţii (T.V.A.)
916,00
901,00
Cheltuieli totale din care:
988,00
879,38
Cheltuieli de personal
756,00
737,41
Bunuri şi servicii
160,00
122,54
Cheltuieli de capital
72,00
19,43
La capitolul investiţii, în anul 2015 s-au aprobat în buget următoarele achiziţii:
- cinci calculatoare cu licenţele aferente;
- soft pentru informatizarea stării civile.
Softul pentru informatizarea stării civile nu s-a mai achiziţionat în anul 2015, întrucât
proiectul iniţiat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi finanţat prin Banca Mondială,
nu s-a concretizat nici până în prezent şi în consecinţă nu s-au demarat procedurile de
achiziţionare a acestuia întrucât nu se cunosc parametrii şi caracteristicile tehnice pe care
trebuie să le îndeplinească acest soft, pentru a fi compatibil cu cel ce va fi implementat la
nivel central.
Având în vedere necesitatea
informatizări stării civile dispusă conform Legii
nr.119/1996 cu modificările şi completările ulterioare precum şi Sistemul Informaţional
Integrat de Emitere a Actelor de Stare civilă (SIIEASC) introdus de DEPABD Bucureşti, s-a
solicitat din nou aprobarea achiziţionării în anul 2016 a softului de informatizare a stării civile.
În cursul anului s-a asigurat organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar –contabile
în conformitate cu dispoziţiile legale, urmărindu-se realizarea în bune condiţii a indicatorilor
financiari aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi respectarea disciplinei
bugetare şi a celei financiare.
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S-a realizat raportarea lunară şi trimestrială către Serviciul evidenţa cheltuielilor,
sinteză şi evidenţa bugetului din cadrul Consiliului Judeţean Bacău, a situaţiilor monitorizării
cheltuielilor de personal pe elemente componente, a bilanţului lunar şi a Datoriei publice. De
asemenea s-a realizat organizarea contabilităţii bugetare asigurându-se prezentarea
conturilor de execuţie şi a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare la termenele
stabilite.
Totodată s-a asigurat întocmirea documentelor de planificare financiară, calculul şi
plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului, urmărirea vărsării, la termen şi
în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie obligaţii către bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor speciale, organizarea contabilităţii finanţate din
mijloace bugetare, prin care se asigură evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective
pe structura clasificaţiei bugetare. Toate acestea au fost însoţite de documentaţia specifică
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor. Nicio cheltuială din fondurile
publice nu a putut fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu a existat baza legală pentru
respectiva cheltuială, toate documentele fiind supuse controlului financiar preventiv intern.
Au fost întocmite în termen declaraţia D112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, situaţiile
statistice solicitate de către Institutul Naţional de Statistică, precum şi situaţiile solicitate de
către Trezoreria municipiului Bacău.
S-a urmărit organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile, în conformitate
cu dispoziţiile legale, înregistrarea în contabilitate a tuturor valorilor patrimoniale (active fixe
şi circulante precum şi valori materiale si băneşti), precum şi păstrarea integrităţii
patrimoniului şi recuperarea debitelor.
S-a asigurat întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile,
precum şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special în conformitate cu
dispoziţiile legale.
În perioada noiembrie-decembrie s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului
instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale, concluziile şi rezultatele inventarierii fiind
consemnate în procesele verbale întocmite de comisiile de inventariere la data de 11
decembrie 2015.
Lunar s-au centralizat situaţiile privind veniturile realizate de personalul detaşat din
cadrul M.A.I. la SPCLEP- urile din judeţ şi s-au transmis aceste situaţii către D.E.P.A.B.D.
Bucureşti. De asemenea, s-a asigurat transmiterea către SPCLEP-uri a radiogramelor primite
de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti care conţin reglementări de natură financiar-contabilă.
Volumul de servicii furnizate în anul 2015 de SPCLEP/primăriile judeţului Bacău
îndrumate şi coordonate de D.J.E.P. Bacău
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

Servicii furnizate
Acte de identitate eliberate
Cărţi de identitate
Cărţi de identitate provizorii
Sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea amenzilor
Deplasări cu camera mobilă la domiciliul persoanelor bolnave,
netransportabile, în comunele arondate şi în special la cele situate la
distanţe mai mari faţă de sediul SPCLEP
Persoane puse în legalitate
Invitaţii înaintate persoanelor cărora le-au expirat actele de identitate sau nu
aveau act de identitate cu toate că au împlinit 14 ani şi nu s-au prezentat la
evidenţa persoanelor în termenul prevăzut de lege
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Volum
de
servicii
80.298
76.556
3.742
141
5765
267
2.110
19.707
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5
6.
7
8
9
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Activităţi în unităţi şcolare
Elevi puşi în legalitate
Controale executate în unităţile de ocrotire şi de protecţie socială şi activităţi
desfăşurate pentru punerea în legalitate
Persoane puse în legalitate cu acte de identitate
Furnizarea datelor din Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, la
solicitarea persoanelor fizice/juridice
Actualizarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate
(CRDS)
Activităţi de mediatizare a actelor normative care reglementează activitatea
de punere în legalitatea cu acte de identitate (radio, tv, presa scrisă)
Verificări complexe la emiterea actelor de identitate cu substituire de
persoană constatate
Acte de naştere
Acte de căsătorie
Acte de deces
Total acte de stare civilă înregistrate
Certificate de naştere
Certificate de căsătorie
Certificate de deces
Total certificate de stare civilă eliberate
Comunicare de menţiuni de redobândire a cetăţeniei române
Comunicare de menţiuni de renunţare la cetăţenia română
Căsătorii mixte
Înscrieri hotărâri străine recunoscute

Servicii furnizate
Audienţe
Petiţii (starea civilă, evidenţa persoanelor, juridic, resurse umane)
Răspunsuri cu privire la liberul acces la informaţiile cu caracter public
conform Legii 544/2001
Reclamaţii
Mulţumiri
Sprijin, îndrumare şi control la SPCLEP- uri şi Primării
Instruiri cu personalul SPCLEP/ofiţeri de st. civ. delegaţi ( st. civ. + evid. pers.
+L677+snticorupţie+clasificate)
Soluţionarea cererilor privind schimbarea de nume pe cale administrativă
Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile necesare transcrierii în
actele de stare civilă române a certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor
români, procurate din străinătate
Soluţionarea cererilor de eliberare extrase de stare civilă
Formular E401-Atestat privind comp. familiei în vederea acordării prestaţiilor
familiale
Comunicare de menţiuni (din care neoperate la sf. anului)
Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru rectificarea
actelor de stare civilă
Verificarea şi centralizarea lunară /semestrială/anuală a indicatorilor specifici
pe linie de stare civilă de la 93 primării din judeţ
Atribuirea de CNP în vederea eliberării paşaportului simplu electronic pentru
cetăţenii români din străinătate
Certificate de stare civilă şi extrase pentru uz oficial comunicate de primării
către MAE prin DEPABD şi prin Serviciul de stare civilă al DJEP Bacău,
pentru cetăţenii români din străinătate
Alocarea din Registrul unic a numerelor certificatelor de divorţ
Monitorizarea naşterilor din judeţ. (procesele verbale . de control la
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2
13
38
621
31448
975
162
1
6.982
3.670
8.527
19.179
21.655
7.061
10.373
39.089
14
18
60
10

Volum
de servicii
DJEP Bacău
479
30
10
0
3
109
12
66
2.770
1.024
683
25295 (1269)
328
62
6
12
60
9
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

maternităţi, situaţia constatatoarelor de naştere eliberate şi a actelor de
naştere înregistrate etc.)
Furnizarea datelor din Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, la
solicitarea persoanelor fizice/juridice
Comunicări CRDS
Verificare cereri pentru atestarea cetăţeniei şi domiciliului
Transmiterea indicatorilor zilnici la DEPABD
Verificări complexe la emiterea actelor de identitate cu substituire de
persoană constatate
Verificarea şi centralizarea lunară/trimestrială/semestrială /anuală a
indicatorilor specifici pe linie de evidenţă a persoanelor de la 14 SPCLEP din
judeţ
Activităţi cu caracter permanent privind rezolvarea erorilor din BDC privind
CNP-urile duble , decedaţi etc.

2324
975
36
253
1
532
197

VIII. Obiective pentru anul 2016
Având în vedere rolul DJEP în coordonarea şi controlul metodologic al activităţii
SPCLEP - urilor şi pentru eliminarea neajunsurilor care mai există, atât în activitatea noastră,
cât şi cea din teritoriu ne propunem următoarele obiective:
1. Intensificarea activităţilor şi colaborarea cu factorii responsabili pentru identificarea
şi punerea în legalitate a persoanelor care sunt restanţiere pe linie de evidenţa persoanelor;
Răspund : Şeful BEP + şefii SPCLEP. Termen : permanent.
2. Folosirea mijloacelor mass-media pentru informarea populaţiei cu privire la
obligaţiile care le au pe linie de stare civilă şi evidenţa persoanelor; Răspund : Şeful
BEP+Şeful SSt.Civ. Termen: permanent.
3. Verificarea actelor de deces lipsă, duble şi eronate din judeţul Bacău pentru
perioada 2014-2015. Răspund: BEP + Comp. Informatică. Termen : 30 iunie 2016
4. Verificarea actelor de naştere lipsă, duble şi eronate din judeţul Bacău pentru
perioada 2014-2015. Răspund: BEP + Comp. Informatică. Termen : 30 decembrie 2016
5. Verificarea deceselor din alte judeţe ale cetăţenilor cu domiciliul/reşedinţă în
judeţul Bacău şi actualizarea SNIEP cu aceste informaţii. Răspund: BEP + Comp.
Informatică. Termen: 30 iunie 2016.
6. Continuarea organizării de instruiri profesionale la nivelul judeţului atât pe linie de
evidenţa persoanelor cât şi pe linie de stare civilă; Răspund: Şeful BEP+Şeful SSt.Civ.
Termen: permanent.
7. Comunicarea modului de soluţionare a unor speţe complexe către SPCLEP - urile
şi/sau unit. administrativ - teritoriale din judeţ; Răspund: Şeful BEP+Şeful SSt.Civ. Termen:
permanent.
8. Implementarea proiectului Sistemului Informatic Integrat de Emitere a Actelor de
Stare Civilă (SIIEASC), proiect pentru care s-a semnat contractul de finanţare la nivel
DEPABD Bucureşti; Răspunde: Directorul executiv DJEP Bacău. Termen: 30.12. 2016.
9. Întocmirea prin copiere a actelor de stare civilă ex. II care lipsesc din arhiva DJEP
Bacău. Răspunde: Şeful Serv.St.Civ. Termen: 30. 12. 2016.
10. Analiza născuţilor vii, a constatatoarelor de naştere eliberate şi a actelor de
naştere înregistrate în judeţul Bacău, pentru a reduce numărul de copii fără certificat
constatator de naştere/act de naştere. Răspunde: Şeful Serv.St.Civ. Termen: lunar/
trimestrial.
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3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău este o instituție
publică de interes județean cu un rol social, a cărei misiune este aceea de a promova și
garanta respectarea drepturilor copilului și a persoanelor în situație de vulnerabilitate socială,
indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei expertize, a resurelor
bugetare alocate și implementarea politicilor și legislației în domeniu.
În anul 2015, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a
performat furnizând servicii sociale mai multor categorii de persoane vulnerabile și a acționat
în direcția dezvoltării serviciilor destinate prevenirii separării copilului de familie, finalizării
reformei sistemului de protecție de tip rezidențial a copilului separat de familie, dar și
implementării standardelor de calitate privind protecția specială a persoanelor adulte
instituționalizate. De asemenea, am reușit să aducem un plus de imagine județului Bacău,
acesta fiind județ pilot în implementarea unui nou concept și instrument de evaluare și
intervenție la nivelul comunității, respectiv ”pachetul minim de servicii”.
Totodată, în anul 2015, ca o recunoaștere a eforturilor depuse de întreaga echipă și a
rezultatelor înregistrate, DGASPC Bacău a primit ”Premiul de excelență pentru cele mai
importante proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale" pentru Proiectul ”Incluziune socială
prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității” în cadrul celei de a IX a ediții a
Galei Premiilor de Excelență în Administrație.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău funcționează în
strânsă dependență cu mediul socio-economic național și local. O serie de constrângeri dar
și oportunități au influențat în anul 2015 activitatea DGASPC Bacău:
(-) Dinamica populației – schimbările demografice în structura populație (spor natural
negativ, îmbătrânirea populației);
(-) Ponderea scăzută a alocărilor financiare destinate serviciilor sociale în PIB 1
comparativ cu alocările pentru prestațiile sociale (beneficiile sociale);
(-) Capacitatea SPAS-urilor de a furniza servicii sociale pentru persoanele aparținând
grupurilor vulnerabile este extrem de limitată – radiografia de nevoi indică oportunități de
dezvoltare de servicii primare/de prevenție la nivelul comunelor2;
(-) Serviciile publice de asistență socială au mult sub numărul necesar de angajați în
zonele rurale3;
(-) Mentalul colectiv și normele sociale - mentalitatea părinților dar și a lucrătorilor
comunitari, a membrilor comunității privind aspecte precum: utilizarea violenței verbale/fizice
ca metodă de educare a copilului; asumarea responsabilităților parentale și implicarea
părinților mai mult în educarea, îngrijirea copiilor, rolul educației formale în viața copilului;
practici parentale de îngrijire a copilului etc. Pe termen lung este necesar să se producă și o
schimbare a normelor sociale, a mentalului colectiv în direcția utilizării de către părinți,
educatori, profesori, medici a unor practici prietenoase cu copilul;
(+) Dezvoltarea parteneriatului cu UNICEF România, parteneriat inițiat în anul 2011;
(+) Atragerea Granturilor norvegiene în Bacău pentru a susține financiar testarea modelului
serviciilor integrate;
(+) Modificările legislative, în special cele care au vizat îmbunătățirea câștigurilor
salariale pentru profesioniștii din domeniul social;
Conform concluziilor Raportor Special al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pe probleme de sărăcie
extremă și drepturile, Philip Alston: în domeniul serviciilor sociale, cheltuielile României reprezintă aproximativ
0,6% din PIB. Procentul din PIB alocat de România reprezintă doar aproximativ un sfert din media UE.
2 Conform Studiului realizat de Institutul de Politici Publice București în județul Bacău, august-octombrie 2015
3 Conform concluziilor Raportor Special al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pe probleme de sărăcie
extremă și drepturile, Philip Alston: În ceea ce privește asistenții sociali, cifrele ne arată un raport de 1 asistent
social la fiecare 3350 locuitori, cu o mai mare densitate în mediul urban decât în cel rural
1
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(+) Externalizarea serviciilor sociale prin diferite forme (contractare/ concesionare
asociere);
(+) Colaborarea și parteneriatele dezvoltate cu ONG-urile locale și naționale;
1. Evoluția indicatorilor referitori la serviciile pentru protecția copilului
1.1. Protecția specializată a copilului separat temporar sau definitv de părinți
În anul 2015, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a
asigurat protecție specializată prin serviciile de îngrijire de tip rezidențial și serviciile de tip
familial unui număr de 1.759 copii separați temporar sau definitiv de părinți (528 copii în
servicii rezidențale4 și 1.231 copii în servicii de tip familial5).

Evoluția numărului de copii în sistemul de protecție specială

Comparativ cu anul 2014 se înregistrează o diminuare a numărului copiilor din
sistemul de protecție specială cu 57 cazuri. Scăderea este semnificativă în ceea ce privește
numărul copiilor din sistem rezidențial și se înscrie în trendul ultimilor 3 ani. Menținerea
acestui trend descrescător și a unui echilibru la nivel de sistem în general nu a fost o misiune
ușoară pentru specialiștii din cadrul DGASC Bacău dacă avem în vedere faptul că s-au
înregistrat aprox. 843 sesizări confirmate privind situații de abuz/neglijare/violență asupra
copilului (83% cazuri din mediul rural), în aprox. 211 de cazuri fiind necesară instituirea
unei măsuri de protecție în regim de urgență. În anul 2015 au intrat în sistemul de
protecție specială un număr de 211 copii iar pentru 194 copii/tineri a fost revocată măsura de
protecție specială: 54 copii reintegrați în familie (10 copii, din sistemul rezidential, au fost
reintegrati in familie cu sprijinul Fundatiei HHC Romania- construire casa, plata chiriei
locuintei, dotare locuinta), 74 copii/tineri revocați prin efectul legii, 20 copii au fost preluați
sistemul ONG, 23 copii încredințați în vederea adopției.

Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor din sistemul de protecție specială

15 Apartamente, 18 case de tip familal, 1 centru rezidențial, 1 Centru de primire în regim de urgență , 1
Adăpost pentru copiii străzii
5 Asistenți maternali profesioniști, plasament la rude/familii/persoane
4
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Distribuția beneficiarilor pe grupe de vârstă își păstrează caracteristica din anii
anteriori în ceea ce privește ponderea ridicată a beneficiarilor cu vârstă peste 10 ani,
reprezentând aproximativ 63 % din totalul beneficiarilor.
Procentul copiilor/tinerilor încadrați în grad de handicap ramâne în continuare
semnificativ, reprezentând aproximativ un sfert din totalul beneficiarilor din sistemul de
protecție specială. Cei doi indicatori, dețin în continuare o pondere semnificativă, situație ce
determină strategii specifice de intervenție, în special asigurarea continuității serviciilor în
trecerea de la sistemul de protecție a copilului la sistemul de protecție specială a persoanei
cu dizabilități.
În perioada raportată au continuat activitățile din cadrul proiectului de închidere a
Centrului Rezidențial H.Coandă, astfel încât la finalul anului 2016 în cadrul DGASPC Bacău
nu va mai funcționa nicio instituție rezidențială de protecție a copilului de tip clasic,
considerând încheiată reforma sistemului de protecție de tip rezidențial. Menționăm că
închiderea Centrului Rezidenția H.Coandă se derulează în baza Convenției de Colaborare
încheiată între Fundația Hope and Homes for Children România, Consiliul Județean Bacău și
D.G.A.S.P.C Bacău.
Activități de socializare desfășurare în serviciile sociale specializate

1.2. Adopția
În anul 2015, 48 copii din sistemul de protecția specială au primit șansa de a
crește definitiv într-o familie. Acestora li se adaugă 32 de copii instituționalizați care au
devenit liberi la adopție.
Anul
Deschidere procedură adopţie internă
(copii liberi la adopţie)
Familii atestate
Familii atestate pe lista de aşteptare
Adopţii finalizate
Încredinţări în vederea adopţiei
Copii dezinstituţionalizaţi
Adopţii în monitorizare

2013

2014

2015

46

44

32

42
25
12
9
21
70

44
31
24
21
45
61

50
46
22
26
48
44

Evoluția indicatorilor privind adopția

1.3. Prevenirea separării copilului de familie
Pe această componentă, anul 2015 a însemnat și o intensificare a eforturilor echipei
DGASPC Bacău în direcția prevenirii separării copiilor de familie, a stopării intrărilor în
sistemul de protecție specială. Concret, două intervenții importante au demarat efectiv în
acest an:
- Proiectul ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”
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- Proiectul ”Copiii au dreptul la familie” implementat în parteneriat cu SERA România.
Aceste două inițiate se adaugă parteneriatului încheiat anterior de DGASPC Bacău cu
Fundația Hope and Homes for Children România, dar și activității curente a instituției derulată
prin intermediul serviciilor de specialitate. Astfel, aprox. 200 copii din 55 familii au beneficiat
în contextul parteneriatului cu Fundația SERA România și Fundația Hope and Homes for
Children, de un pachet de servicii (consiliere, sprijin material, educație parentală, facilitarea
accesului la servicii medicale, educație pentru îngrijirea copilului și igenizarea spațiului de
locuit etc.) urmărind eliminarea factorilor de risc pentru menținerea sau reintegrarea copilului
în familie.
Locuință Familie beneficiară în cadrul Parteneriatului cu SERA
România – înainte de intervenția DGASPC

Locuință Familie beneficiară în cadrul Parteneriatului cu SERA
România – postintervenție DGASPC

Modulul Maternal
Totodată prin intermediul Modulului Maternal s-au furnizat servicii specializate de
prevenire a separării nou-născutului, respectiv sugarului de mamă, unui număr de 23 mame
în dificultate cu 28 copii. Din cele 23 de cazuri, 16 au fost admise în anul 2015 iar 7 cazuri
provin din anul 2014. Durata medie de rezidenţă a fost de 6 luni. Pe parcursul anului au
părăsit Modulul Maternal un număr de 17 copii împreună cu mamele acestora au fost
reintegrați în familie iar pentru 6 copii a fost necesară instituirea unei măsuri de protecție
specială.
1.4 Prevenirea și protecția victimelor violenței domestice
Modulul Artemis - În anul 2015 s-au oferit servicii rezidențiale unui număr de 27
victime ale violenței domestice (femei) și copiilor acestora (53). Din punct de vedere statistic,
comparativ cu anul 2014 înregistrăm o creștere cu 11 de cazuri a copiilor victime colaterale
ale violenței domestice care au beneficiat de serviciile furnizate în cadrul Modulului Artemis.
Compartimentul de prevenire şi combatere a violenţei domestice - Specialiștii din
cadrul Compartimentului au gestionat în anul 2015 un număr de 165 cazuri de violență
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domestică (victime femei), mai mult cu 68 de cazuri față de anul 2014. Beneficiari au fost
și 97 de copii, victime colaterale în situațiile de violență domestică.
1.5. Evaluarea complexă și recuperarea copilului cu dizabilități
La 31.12.2015 în evidența DGASPC Bacău se află un număr de 1.883 copii cu
dizabilități încadrați într-un grad de handicap, din care 224 sunt cazuri noi. Aprox.63%
dintre copiii cu dizabilități sunt copii încadrați în grad grav de handicap.

Evoluția numărului copiilor încadrați în grad de handicap și distribuția pe grade de handicap

Din cei 1.883 copii încadrați în grad de handicap, 38% prezintă handicap mental și
24 % handicap asociat. În anul 2015 înregistrăm o creștere cu 42 cazuri comparativ cu anul
2014 a numărului de copii diagnosticați cu autism (tulburări din spectrul autist).

Distribuția pe tipuri de handicap la 31.12.2015

Remarcăm faptul că aproximativ 82% dintre copiii cu dizabilități se află în familie, în
comunitățile județului Bacău, pentru fiecare dintre acești copii fiind necesare fie servicii de
sprijin, fie servicii de recuperare/terapie, profesor de sprijin/curriculum adaptat etc. Conform
Studiului realizat de Institutul de Politici Publice în perioada august-octombrie 2015, 41% din
autorități au declarat că nu furnizează niciun fel de serviciu pentru persoane cu
dizabilități (inclusiv copii), în timp ce aproximativ 56% au declarat că furnizează doar
servicii primare: identificare nevoi primare, consiliere, suport și asistență pentru familii,
informare privind drepturile și obligațiile, conștientizare socială. Principala formă de suport
pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora este reprezentată de beneficiile sociale
(indemnizație de handicap, asistent personal, indemnizație însoțitor, ajutor de urgență, venit
minim garantat, ajutor de încălzire, scutire de la plata transportului public etc).
Servicii de recuperare
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a furnizat servicii
specializate (recuperare, terapie pentru copil și familie, grupuri de suport) pentru 534 copii
cu dizabilități (aprox. 28% din numărul total de copii cu dizabilități), după cum urmează:
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Servicii de recuperare furnizate de DGASPC Bacău

Numărul copiilor cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de
DGASPC Bacău a crescut față de anul 2014, în special în cazul Unității mobile de intervenție
la domiciliu. Cele 3 echipe mobile au intervenit în 51 de comunități din județul Bacău, după
cum urmează:
- Echipa Comăneşti -15 comunități: Agăș, Balcani, Buciumi, Bogdăneşti, Cașin,
Dărmăneşti, Dofteana, Ghimeş-Făget, Mănăstirea-Cașin, Oituz, Palanca, Poduri, Solonț,
Tîrgu-Trotuş, Zemeș;
- Echipa Podu Turcului – 17 comunități: Buhoci, Coloneşti, Corbasca, Filipeni,
Letea Veche, Lipova, Motoşeni, Negri, Parincea, Roşiori, Stănişeşti, Traian, Gioseni,
Plopana, Dămienești, Prăjești, Glăvănești.
- Echipa Oneşti -19 comunități: Săucești, Berzunți, Faraoani, Cleja, Căiuți, Ștefan
cel Mare, Racova, Berești-Bistrița, Luizi Călugăra, Sascut, Bârsănești, Helegiu, Orbeni, Gura
Văii, Sănduleni, Livezi, Gârleni, Blăgești, Filipești.
Totodată serviciile furnizate copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist s-au
diversificat, DGASPC Bacău implementând în calitate de partener cu Fundația Romanial
Angel Appeal, alte două noi proiecte: „Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local
pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu Tulburări de Spectru Autist” și „Comunitate
pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor cu tulburări din
spectrul autismului”.
Intervenții terapeutice în comunitate –Unitatea mobilă de intervenție la domiciliu

Servicii de terapie ocupațională pentru copii cu dizabilități beneficiari ai Centrelor de
recuperare din cadrul CSS Alexandra Onești și CSS Ghiocelul Bacău
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1.5. Servicii de asistență și sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu dizabilități
sau cerințe educative speciale
Pe parcursul anului 2015, 163 de tineri în dificultate (din sistemul de protecție
specială și comunitate) au beneficiat de servicii de asistență și sprijin în procesul integrării
socio-profesionale și dobândirii abilităților necesare unei vieți independente. Activitatea
specialiștilor în relație cu tinerii în dificultate presupune: evaluare, consiliere și orientare în
scopul fixării de obiective realiste, pe termen scurt şi mediu, în conformitate cu capacitatea
personală, starea sănătăţii, nivelul studiilor, sprijin pentru identificarea, accesarea, ocuparea
și păstrarea locurilor de muncă şi a oportunităţilor locative (spaţii de cazare oferite de către
angajatorii economici, fie susținute financiar de către ONG-uri locale și naționale partenere),
monitorizarea post-integrare etc.
Indicatori
Nr. total beneficiari
Nr. tineri integrați profesional (loc
de muncă)
Nr. tineri sprijin pentru locuință
Nr. tineri care au accesat un curs
calificare/recalificare
Nr. tineri în proces de monitorizare

2014
118 tineri
35 tineri

2015
163 tineri
25 tineri

13 tineri
40 tineri

23 tineri
100 tineri

34 tineri

33 tineri

Indicatori servicii de asistență pentru tineri

2. Evoluția indicatorilor referitori la serviciile pentru protecția persoanelor adulte în
dificultate
2.1. Protecția specializată a persoanelor adulte (servicii de tip rezidențial)
În anul 2015, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a
asigurat protecție specializată prin cele 12 servicii de îngrijire de tip rezidențial unui număr de
931 persoane adulte în dificultate (cu și fără dizabilități), mai mult cu 39 de cazuri față de anul
2014. La 31.12.2015 înregistrăm un număr de 885 beneficiari în centrele de protecție
specială, în creștere cu aprox. 4,4 procente față de finalul anului 2014. Aproximativ 5% din
persoanele adulte cu dizabilități din județul Bacău sunt instituționalizate.

Evoluția numărului de beneficiari în centrele de protecție specială

În ultimii 2 ani, la nivel de sistem s-a urmărit asigurarea unui echilibru între solicitările
pentru instituționalizare și capacitatea serviciilor rezidențiale de a asigura servicii specializate
beneficiarilor conform standardelor minime de calitate. În medie, înregistrăm anual
aproximativ 50 de solicitări pentru instituționalizare, din care aprox. 30 sunt soluționate prin
instituirea unei măsuri de protecție specială. Cauzele instituționalizării sunt în general
multiple și asociate: înaintarea în vârstă, apariției unor grave invalidități, imobilizarea,
demențele, pierderea autonomiei și a capacității de autoservire la care se adaugă și factori
sociali ca: nivelul scăzut de trai, diminuarea veniturilor, lipsa familiei sau imposibilitatea de a
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asigura spravegherea
comunităților.

și

îngrijirea,

deficitul

serviciilor

specializate

la

nivelul

2.2 Asistența socială a persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate
Numărul persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate înregistrate în Registrul
Electronic Național al Persoanelor cu Handicap a crescut în județul Bacău cu aprox. 13
procente în anul 2015 față de anul 2013.
În anul 2015, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a eliberat un
număr de 7.665 certificate, din care 2.728 cazuri noi, în creștere cu 1085 cazuri față de anul
2013.
Anul
Certificate eliberate
Cazuri noi
Cazuri reevaluate
2013
5.624
1.643
3.981
2014
6.632
2.578
4.054
2015
7. 665
2.728
4.937
La nivelul judeţului Bacău se înregistrează un număr de 18.050 persoane cu handicap
(adulți și copii) care beneficiază de drepturi și facilități în fiecare lună, bugetul total abrobat
fiind de 65.656 mii lei.
2.3.Promovarea imaginii persoanei cu dizabilități
Scopul acestor evenimente este atât motivarea și stimularea persoanei cu dizabilități
prin valorificarea produselor activităţii de terapie ocupaţională și pentru a atrage atenţia
opiniei publice asupra problematicii persoanei cu dizabilități cât și cooptarea pe viitor a
comunității locale prin implicarea în diverse activități de voluntariat.
 Expoziție cu vânzare de mărțisoare: În perioada 26.02.2015 - 28.02.2015, 10
centre rezidențiale pentru adulti din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, au participat la expoziții cu
vânzare de marțișoare și felicitări la centrul comercial Arena Mall.
 Organizarea concursului “Cel mai frumos ou de Paște”–ediția VII Evenimentul
a fost organizat in data de 8 aprilie 2015 in piaţeta din Piaţa Tricolorului si a constat într-o
expozitie cu vanzare de produse confecționate de beneficiarii centrelor și de persoane cu
dizabilități din comunitate: oua încondeiate, felicitări, ornamente etc. Au participat 18 centre
de protecţie specială pentru copii şi persoane adulte și persoane din cadrul a 13 ONG-uri.
Au fost prezente aproximativ 110 persoane.
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 Organizarea competiției sportive DECATHLON “INTEGRATIVE MEETINGS OF
FRIENDS”. În acest an, în perioada 17.08- 28.08.2015, Bacăul a avut onoarea de a organiza
o competiție sportivă internațională pentru persoanele cu dizabilități, pentru prima dată în
România. Au participat 110 persoane cu dizabilități din centrele de protecție specială din
cadrul D.G.A.S.P.C Bacău și persoane cu dizabilități din țări precum: Polonia, Austria și
Ucraina.

 Participare la Târgul de servicii sociale - În data de 15 octombrie 2015, în
contextul dezbaterii cu tema ”Contractarea – soluţie eficientă pentru servicii sociale
sustenabile în judeţul Bacău” organizată în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice
(IPP), a avut loc Târgul Serviciilor Sociale la care au participat 10 dintre centrele rezidențiale
pentru adulți și 4 centre pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău dar și 10 O.N.G.-uri
și asociații prezente la dezbatere. Acestea au expus materialele și produsele de promovare a
serviciilor pe care le oferă persoanelor vulnerabile, spre a fi cunoscute atât reprezentanților
autorităților locale cât și cetățenilor interesați. Expoziția s-a dovedit a fi o surpriză foarte
plăcută și de un real succes, produsele expuse de toți participanții prezentând un mare
interes pentru vizitatori și oaspeți, aceștia cumpărând și degustând din bunătățile pregătite de
centre.
 Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități - Pentru Ziua Internațională a
Persoanelor cu Dizabilități din data de 3 decembrie s-au organizat acțiuni de informare și
conștientizare la nivelul școlilor (Școala nr. 10 Bacău, Școala nr. 2 Tg. Ocna, Școala Mihai
Eminescu Buhuși) privind problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și, de
asemenea, promovarea unei imagini pozitive a acestora și valorificarea într-o cât mai mare
măsură a potențialului pe care persoanele cu dizabilități îl reprezintă.
3. Managementul D.G.A.S.P.C. Bacău
3.1. Management financiar. Analiza surselor de finanțare
În anul 2015, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bacău a fost finanțată din următoarele surse:
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Sursa de finanţare
Suma alocată - mii lei
TOTAL GENERAL, din care:
126.039
44.698
TVA
15.685
Subvenţii/alocaţii, din care:
venituri încasate de la primării prin contracte de asociere
4.318
subvenţii/alocaţii de la Consiliul Judeţean
11.367
65.656
Transferuri de la M.M.F.P.S.P.V. (A.J.P.I.S. şi D.P.P.D)
Situație privind sursele de finanțare ale bugetului D.G.A.S.P.C Bacău, în anul 2015

Din analiza surselor de finanțare prezentată în tabelul nr. 4, rezultă faptul că,
principalele surse de finanțare sunt reprezentate de transferurile de la M.M.F.P.S.P.V (52%)
și sume alocate din TVA (35%).
Analiza alocărilor bugetare și cheltuielilor
Alocările bugetare în anul 2015 respectă indicatorii din tabelul următor, reprezentând
structura activității DGASPC Bacău:
Denumire indicator

Total buget
an 2015
28.587
24.581
5.721

Plăţi la 31.12.2014
(mii lei)
28.554
24.576
5.721

Procent de realizare
al plăţilor (%)
99,88 %
99,98 %
100 %

Componenta ADULŢI
Componenta COPIL
Aparat propriu
Cofinanţare fundaţii şi asociaţii
750
750
100 %
(BETANIA, SOS şi FSC)
Transferuri de la MMFPSPV
65.656
65.539
99,82 %
Cofinanţare proiecte din fonduri
744
630
84,68 %
externe nerambursabile
TOTAL
126.039
125.770
99,79%
Situaţia prevederilor bugetare anuale precum şi plăţile la data de 31.12.2015

Plățile efectuate până la 31.12.2015, detaliate pe tipuri de cheltuieli și componente
sunt prezentate în continuare, după cum urmează:
Titlul 10 “Cheltuieli de personal” Cheltuielile de personal, vizând drepturile salariale
ale personalului angajat în cadrul DGASPC Bacău, aprobate în bugetul anului 2015, au fost
de 42.246 mii lei, reprezintând aprox 34% din bugetul total. Din total credite bugetare
aprobate s-au efectuat plăți în valoare de 42.234 mii lei, mai mult cu aprox. 13 procente
(4.839 mii lei) față de anul 2014.
Titlul 20 “Bunuri şi servicii” include cheltuielile directe cu beneficiarii (hrană,
medicamente și materiale sanitare, bani de buzunar, transport copii) dar și cheltuieli indirecte
(utilități, reparații curente, furnituri de birou, carburanți etc). La acest titlu, pentru anul 2015 sa aprobat suma de 15.256 mii lei, reprezentând 12% din totalul bugetului, urmărind
asigurarea funcționalității serviciilor sociale specializate furnizate beneficiarilor
instituționalizați și neinstituționalizați, achitându-se cu prioritate utilitățile (24% din totalul
alocat la titlul 20), hrană, medicamente și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare etc.
Inclusă la acest titlu, în anul 2015 cheltuiala medie cu alocaţia zilnică de hrană în centrele
din structura D.G.A.S.P.C. Bacău, a fost de 10,40 lei/zi/beneficiar.
Titlul 59”Transferuri între unităţi ale administraţiei (Fundaţii şi asociaţii)”
În bugetul anului 2015, la acest titlu s-a aprobat suma de 750 mii lei, reprezentând
0,60% din bugetul total. Până la 31.12.2015 s-a utilizat integral bugetul aprobat, după cum
urmează:
 Asociaţia Creştină de Caritate Misiune şi Ajutor “Betania”: 300 mii lei pentru
proiectul care face obiectul Contractului de asociere nr. 27.961/08.04.2015 între
D.G.A.S.P.C. Bacău şi A.C.C.M.A. “Betania” ;
 Fundaţia de Sprijin Comunitar : 400 mii lei în vederea sprijinirii copiilor proveniţi din
familii defavorizate din comunele Podu-Turcului, Stănişeşti, Vultureni, Dealu-Morii, Motoșeni
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şi Mărgineni conform contractului de asociere nr. 28.586/03.04.2015 încheiat între
D.G.A.S.P.C. Bacău şi F.S.C. Bacău;
 SOS Satele Copiilor Hemeiuș: 50 mii lei pentru întreținerea unui număr de 11 copii
preluați din sistemul de protecție specială din cadrul DGASPC Bacău conform Actului
Adițional nr.2 la Acordul de parteneriat nr. 20.734/27.03.2013.
De asemenea, pentru anul 2015 au fost alocate fonduri în suma de 244 mii lei,
reprezentând cofinanţarea Proiectului ”Copiii au dreptul la o familie”, implementat de
DGASPC Bacău în parteneriat cu Fundația “Sera România”, conform contractului de
asociere nr. 250/31491/16.04.2015. În perioada raportată s-au făcut plăți în valoare de 244
mii lei în vederea finanțării serviciilor specifice menținerii/reintegrării copilului în familie la
nivel de judeţ. Tot în cadrul anului 2015 au fost alocate fonduri în sumă de 749 mii lei prin
Mecanismul de finanțare al Spațiului Economic European având ca destinație Proiectul
”Centrul de Resurse pentru Tinerii in Situatii de Risc”, contract de finanțare
10ST/19.02.2015/SEE. Până la data de 17.12.2015 s-au efectuat plăți effective în valoare de
291 mii lei.
Titlul 57 ”Transferuri“ – La acest titlu sunt prevăzute sumele necesare pentru plata
prestaţiilor sociale şi a facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate conform Legii
nr.448/2006, republicată. Pentru anul 2015 s-a aprobat suma de 65.656 mii lei, reprezentând
52% din bugetul total aprobat. Până la 31.12.2015 s-au realizat plăți în valoare totală de
65.539 mii lei după cum urmează :
mii lei
Nr
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Număr mediu lunar
beneficiari la
31.12.2015
1162

Denumire prestație socială

Total plăți
prognozate la
31.12.2015
10.343

Indemnizație însoțitor pentru adultul nevăzător-grav
Indemnizație lunară pentru persoana cu handicap
5452
15.015
grav
Indemnizație lunară pentru persoana cu handicap
9302
20.823
accentuat
BPC pentru persoana cu handicap grav
6526
8.138
BPC pentru persoana cu handicap accentuat
9591
8.796
BPC pt persoana cu handicap mediu
1933
867
Dobânda
*
28
Transport interurban auto
*
938
Alocații lunare de hrană pt.copii cu HIV/SIDA
6
29
Taxe poștale
*
562
TOTAL
*
65.539
Situația plaților prestaţiilor sociale şi a facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate

Titlul 70 “Cheltuieli de capital” - din programul de investiţii aprobat pentru anul 2015
cu o valoare totală de 1.387 mii lei, s-au efectuat plăți în valoare totală de 1.362 mii lei.
Sume alocate din venituri proprii (autofinanţate) - Veniturile proprii realizate din
activitatea de autofinanțate (în principal contribuții beneficiari centre de adulți și din vânzarea
de produse) de către centrele de protecție specială a persoanelor adulte, până la data de
31.12.2015 sunt de 1.446,11 mii lei.
Sponsorizări, contracte de donaţie şi colaborare - În perioada 01.01-31.12.2015
DGASPC Bacău a beneficiat de sponsorizări constând în produse în valoare totală de 124
mii lei reprezentând în principal alimente, medicamente, îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru
beneficiarii instituționalizați ai DGASPC Bacău.
În concluzie, din analiza alocărilor bugetare pe titluri și indicatori bugetari, în anul 2015
structura bugetului D.G.A.S.P.C Bacău a fost următoarea:
 52% - sume alocate pentru plata beneficiilor sociale pentru persoanele cu
handicap neinstituționalizate;
 34% - sume alocate pentru cheltuieli de personal;
 12% - sume alocate pentru bunuri şi servicii (inclusiv hrana beneficiari);
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 1 % - sume alocate pentru cheltuieli de capital conform programului de investiții;
 0,6% - sume alocate pentru cofinanțare activitate asociații și fundații;
 0,5% - sume alocate pentru implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă.
Analiza procentelor evidențiază constanță în alocarea sumelor și în bugetul anului
2015 privind următoarele aspecte:

Un procent de 52% din alocările bugetare reprezintă sumele alocate de la bugetul
de stat cu destinație directă pentru plata beneficiilor de asistenţă socială pentru persoanele
cu handicap neinstituționalizate, conform Legii 448/2006, republicată;

Aproximativ 46% din alocările bugetare au mers spre cheltuielile de personal
(33,5%) și bunuri și servicii( 12%);

Pentru investiții și secțiunea de dezvoltare a serviciilor DGASPC Bacău s-a alocat
un procent de aproximativ 2 % din totalul bugetului.
3.2. Managementul resurselor umane
Activitatea în domeniul resurselor umane a fost influențată în anul 2015 de actele
normative care au avut ca scop o serie de creșteri salariale acordate în 3 etape importante.
Evoluția salarială pozitivă creează premise favorabile privind creșterea stabilității și motivației
personalului angajat în serviciile sociale furnizate de DGASPC Bacău (de exemplu, salariul
brut al unui asistent social specialist a crescut în perioada decembrie 2014 –decembrie 2015
cu 672 lei, reprezentând o creștere de aproximativ 32%). Deși evoluția salarială a fost
pozitivă, se mențin în continuare diferențe semnificative între salariile personalului care
lucrează în domeniul asistenței sociale și salariile personalului din educație, sănătate etc.
3.2.1.Structura de personal și de servicii (stat de funcții și organigrama)
La 31.12.2015, înregistrăm un total de 1.984 posturi aprobate în statul de funcţii, din
care sunt ocupate un număr de 1.850 posturi.
3.2.2. Dinamica resurselor umane
Recrutare, selecție și încadrarea personalului
Pe parcursul anului 2015 s-au organizat două concursuri pentru ocuparea a 4 posturi
din echipa de implementare a Proiectului ”Centrul de resurse pentru tineri în situații de risc”
finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, contract de finanțare nr. 10ST/19.02.2015/SEE,
respectiv 14 posturi vacante din cadrul centrelor de protecție specială a persoanelor adulte.
La finalul procedurilor de concurs au fost admiși 13 candidați.
Încetări de activitate:
S-au înregistrat 63 de încetări de contracte individuale de muncă și 47 suspendări.
Promovarea în carieră și evaluarea performanțelor profesionale
În ceea ce priveşte promovarea în carieră, în anul 2015 au fost promovaţi în carieră
115 salariați.
Evaluarea performanțelor profesionale individuale a fost realizată pentru activitatea
desfășurată în anul 2014 pentru un număr de 1.920 de salariați, în conformitate cu
prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010. Precizăm că aproximativ 80% dintre salariații
evaluați au obținut calificativul ”foarte bine” și nu s-au înregistrat salariați evaluați cu
”Nesatisfăcător”.
Formare continuă a personalului din sistemul de asistență socială
- Organizarea cursului de calificare de gradul II în profesia de lucrător social, în 2
grupe, cu un număr total de 36 de participanți;
- 1.275 salariați ai DGASPC Bacău au participat la 482 programe de formare
profesională (s-a depășit cu 54% planificarea din planul anual de formare
profesională), fiecare salariat accesând cel puțin 2 programe de formare pe parcursul anului
2015, DGASPC Bacău cheltuind pentru formare profesională a salariaților suma de 60.500
lei.
3.3. Managementul proiectelor
În anul 2015 DGASPC Bacău a implementat 5 proiecte în calitate de solicitant (cu o
valoare totală gestionată în 2015 de aprox. 1.274 mii lei) și 7 proiecte în calitate de
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partener. Proiectele au abordat domenii și grupuri țintă diverse, au dezvoltat activitatea
curentă a DGASPC Bacău aducând și generând plus valoare, după cum urmează:
- servicii de consiliere, orientare și calificare profesională pentru persoane cu
dizabilități, persoane de etine romă și tineri peste 18 ani din sistemul de protecție
- dezvoltarea serviciilor destinate copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist
și părinților acestora;
- promovarea serviciilor din domeniul îngrijirilor paliative;
- facilitarea accesului copiilor (și familiilor acestora) afectați de migrație la servicii
sociale de bază, respectiv prevenirea și reducerea efectelor negative ale migrației;
- întărirea capacității autorităților locale din județul Bacău pentru a furniza servicii de
bază integrate copiilor în dificultate cu scopul de a preveni separarea copilului de familie;
îmbunătățirea competențelor personalului de specialitate din serviciile rezidențiale
destinate protecției copilului cu scopul de a crește șansele de integrare/reintegrare a
copiilor/tinerilor instituționalizați.
3.3.1. Proiecte finalizate în anul 2015 în calitate de solicitant
1. Proiect - “Egalitate de şanse a grupurilor vulnerabile pentru accesul la
educaţie şi pe piaţa muncii”
Proiectul a fost aplicat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni, Axa prioritară 6 – Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Obiectiv general: promovarea şi implementarea principiului egalităţii de şanse pentru
accesul la educaţie şi pe piaţa muncii a 210 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile în
regiunea de dezvoltare Nord Est în vederea promovării unei societăţi inclusive şi coezive.
Parteneri: S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. Galaţi şi S.C. SIDA
GROUP S.R.L.
Beneficiarii direcţi: 283 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile distribuite astfel:
 30 tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie
 183 persoane cu dizabilităţi
 50 persoane de etnie romă
 10 manageri
 Personal angajat în instituțiile publice/private care furnizează servicii sociale și de
ocupare-10;
Valoarea totală eligibilă: 2.236.487,20 lei, din care: 188.491,14 lei (8,60%)
reprezintă finanţare de la bugetul de stat, iar valoarea de 2.003.266,31 lei (91,40%)
reprezintă suma alocată din Fondul Social European. Valoarea contribuţiei eligibile a
beneficiarului (DGASPC Bacău) este de 44.729, 75 lei ceea ce reprezintă 2% din valoarea
totală a proiectului.
Perioada de implementare: 01.06.2013-30.06.2015
Indicatori de rezultat:
Indicatori propusi

Indicatori realizati

Număr participanți la activități de informare,
consiliere și orientare

263

360

Număr participanți la programe de
calificare/recalificare , din care:

238

238

Persoane cu dizabilități

168

168

Persoane de etnie romă

42

42

Tineri peste 18 ani...

28

28
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Număr persoane certificate, din care:

210

231

Persoane cu dizabilitati

140

161

Persoane de etnie romă

42

42

Tineri peste 18 ani....

28

28

Număr cursuri de calificare/recalificare, din care:

17

17

Pentru persoane de etnie romă:
- Lucrător finisor în construcții
- Astfaltator
- Agent de curățenie

42

Pentru persoane cu dizabilități:
- Lucrător în comerț
- Lucrător în alimentație
Frizer
- Cameristă
- Peisagist –Floricultor

140

161

Pentru tineri peste 18 ani...
Lucrător finisor în construcții
Agent de curătenie

28

28
15
13

Număr cursuri TIC

17

17

Număr participanți la activitățile de acompaniere,
dezvoltarea stimei de sine și motivare

238

238

Număr persoane care s-au angajat în contextul
activităților proiectului

12

12

Număr persoane care urmează o altă formă de
pregătire ca urmare a asistenței specializate din
proiect

11

11

16
17
9

2. Proiect – “SUPORT – Susţinerea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile în
Regiunea Nord Est”
Proiectul a fost aplicat şi a obţinut finanţare în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni, Axa prioritară 6
– Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. – Îmbunătăţirea
accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Obiectivul general al proiectului: facilitarea accesului la ocupare pentru 210
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, în scopul evitării excluziunii sociale, discriminării
şi riscului de sărăcie, parcurgând trasee integrate de informare, orientare, consiliere şi
formare profesională finalizate cu acţiuni de suport în vederea integrării pe piaţa muncii a
categoriilor dezavantajate.
Parteneri S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene Galaţi şi S.C. SIDA GROUP
SRL
Beneficiarii direcţi ai proiectului: 210 persoane cu dizabilităţi, persoane care aparţin
etniei rome şi tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.971.021,00 lei, din care: 166.117,65 lei
(8,60%) reprezintă finanţare de la bugetul de stat, iar valoarea de 1.765.482,93 lei (91,40%)
reprezintă suma alocată din Fondul Social European. Contribuţia eligibilă a beneficiarului
(DGASPC Bacău) este de 2%, respectiv 39.420,42 lei.
Perioada de implementare: 01.06.2013-30.06.2015
Indicatori de rezultat:
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Indicatori propusi

Indicatori realizati

Număr participanți la activități de
informare, consiliere și orientare

238

306

Număr participanți la programe de
calificare/recalificare, din care:

238

238

Persoane cu dizabilități

168

168

Persoane de etnie romă

42

42

Tineri peste 18 ani ...

28

28

Număr persoane certificate, din care:

210

231

Persoane cu dizabilități

140

161

Persoane de etnie romă

42

42

Tineri peste 18 ani....

28

28

Număr cursuri de
calificare/recalificare, din care:

17

17

Pentru persoane de etnie romă:
- Agent de curățenie
- Lucrător în comerț

42

15
27

Pentru persoane cu dizabilități:
- Lucrător în comerț
- Lucrător în alimentație
Frizer
- Cameristă
- Peisagist –Floricultor

140

161

Pentru tineri peste 18 ani...
Lucrător finisor în construcții
Lucrator în alimentatie

28

28
16
12

Număr cursuri TIC

17

17

Număr profesioniști din serviciile
sociale publice/private și seviciile de
ocupare care au beneficiat de cursuri :
Comunicare;
Management organizațional;
Metode și tehnici de acțiune și intervenție
în cazul copiilor cu tulburări de
comportament;

90

90

Număr participanți la activitățile de
acompaniere, dezvoltarea stimei de
sine și motivare

238

238

Număr persoane care s-au angajat ca
urmare a asistenței specializate din
proiect

12

12

Număr persoane care urmează o altă
formă de pregătire ca urmare a
asistenței specializate din proiect

12

12
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3.3.2. Proiecte în curs de implementare în calitate de solicitant
1. ”Centrul de resurse pentru tineri în situaţii de risc”,depus la apelul pentru
propuneri de proiecte „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţii de risc” – RO 10 „Copii
şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor
naţionale şi promovarea incluziunii sociale” – Granturile SEE 2009-2014, contract de
finanțare nr. 10ST/19.02.2015/SEE. Obiectiv : îmbunătățirea integrării sociale și
profesionale a tinerilor în situații de risc din județul Bacău, dezvoltând un pachet de activități
integrate care să garanteze oportunități egale și condiții adecvate pentru participarea activă a
acestora la toate aspectele vieții sociale. Beneficiari: 1000 de tineri aflați în situație de risc
inclusiv din mediul rural din care : 200 de tineri de etnie romă, 350 de părinți / tutori care vor
primi servicii specifice de suport pentru a creștere gradul de conștientizare cu privire la
nevoia de educație și susținere a tinerilor, 70 profesioniști inclusiv voluntari și de etnie romă,
care furnizează servicii tinerilor aflați în situații de risc, vor participa la sesiuni de instruire în
vederea dezvoltării competențelor profesionale. Buget: 920.818,87 lei; Durata proiectului:
15 luni; Activități și rezultate în anul 2015:
- activități pregătitoare (managementul proiectului) - formarea echipei de proiect,
elaborarea procedurilor și metodologiei de lucru și organizare instituțională, întocmirea
metidologiei de lucru cu beneficiarii, amenajare logistică);
- pregatirea și desfășurarea achizițiilor planificate în cadrul proiectului (dezvoltare website și platformă web pentru tineri: www.crtbacau.ro, studiu privind condiția tinerilor în situații
de risc din județul Bacău, materiale de promovare și informative, servicii de cazare, servicii
de formare profesională specialiști/beneficiari, servicii tabără, achiziție bunuri-birotică,
mobilier, autoturism și carburant auto, rechizite și echipamente)
- 24 de parteneriate cu APL-uri, AJOFM, Instituția Prefectului Bacău și ONG-uri;
- lansarea oficială a proiectului în data de 13 mai 2015;
- formarea unei echipei de 28 de voluntari implicați în activitățile proiectului;
- 3 participări la bursa locurilor de muncă;
- 380 tineri recrutați și înregistrați în platforma online a proiectului;
- organizarea a 3 cursuri de formare profesională destinate profesioniștilor și
voluntarilor: 1 curs pentru ocupația de formator (24 participanți); 1 curs ocupația consilier
privind cariera (24 participanți), 1 curs comunicare (22 participanți);
- 7 caravane de informare și identificare a grupului țintă în 35 de comunități din mediul
rural (Lipova, Plopana, Răchitoasa, Podu Turcului, Buciumi, Motoșeni);
- organizarea/desfășurarea a 4 ateliere tematice pentru 56 tineri în satul Budești,
comuna Plopana; Răchitoasa, Lipova, Vultureni;
- organizarea 5 grupuri de suport pentru tineri în vederea optimizării și dezvoltării
personale;
- consiliere individuală și acompaniere pre și post-angajare pentru 35 tineri;
Imagini activități proiect
Participare
la Bursa locurilor de muncă

Caravană de informare și recrutare
grup țintă

grup țintă
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Grupuri de suport pentru
tineri în vederea optimizării
și dezvoltării personale

2. ”Copiii au dreptul la familie!”, cu finanțare de la SERA România și cofinanțare de la
Consiliul Județean Bacău;
Obiectiv: asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa și
copilului care se află în situații de risc de separare.
Beneficiari: beneficiarii finali sunt 150 de copii în dificultate si familiile acestora
Buget: 300.000 euro, din care 180.000 euro SERA România și 120.000 euro
DGASPC Bacău
Durata proiectului: 18 luni începând cu 01.01.2015.
Activități și rezultate în 2015:
- 3 întâlniri zonale de prezentare a proiectului la care au participat 66 de UAT-uri din
81 invitate;
- înregistrarea și evaluarea unui număr de 165 cereri de solicitare transmise de 48 de
UAT-uri și Municipiul Bacău pentru evaluarea socio-economică a familiilor aflate în situație de
risc;
- 20 Convenții de colaborare încheiate cu UAT-urile din comunitățile de domiciliu
ale familiilor beneficiare cu scopul desfășurării optime a procesului de intervenție;
- 55 Panurilor Personalizate de Intervenție întocmite care au ca obiectiv prevenirea
separării copiilor de familie;
- 55 familii cu 203 copii au beneficiat/beneficiază de cel puțin o formă de sprijin
acordată prin proiect (183 copii aflați în situație de risc și 20 copii beneficiari ai unei măsuri
de protecție specială) după cum urmează:
Forma de sprijin

Număr cazuri(familii)

Sprijin acordat în vederea
îmbunătățirii spațiului locativ

42 familii (76% din
numărul total de cazuri
active)
2
6

Achiziție locuință și teren aferent
Construcție casă
Extindere/ amenajare spațiu
locativ
Consolidare/reamenajare și
dotare locuință
Reamenajare locuință

11
13
4
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Cheltuieli efectuate

270 mii lei
(SERA+DGASPC
Bacău)
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Sprijin pentru plata chiriei
Alte tipuri de sprijin
Achiziționare produse alimentare
Achiziționare produse de igienă
personală
Cazarmament:
Servicii medicale (investigații
medicale, tratament, intervenții)
Educație (rechizite)

6
8
23
12
7
9

- 24 cazuri cu intervenție finalizată aflate în monitorizare (au fost atinse obiectivele
stabilite în Planul Personalizat de Intervenție și s-au obținut rezultate pozitive în ceea ce
privește prevenirea situațiilor de risc a copiilor din familie);
- s-au realizat intervenții efective în aprox. 38 comunități din județul Bacău (33
comunități rurale și 5 comunități urbane, inclusiv mun. Bacău);
Imagini activități proiect
Locuință familie beneficiară proiect
(com. Berești Bistrița) – înainte de intervenția
DGASPC

Locuință familie beneficiară proiect (com. Berești Bistrița)
– postintervenție DGASPC

Locuință familie beneficiară proiect (com.
Răchitoasa) – înainte de intervenția DGASPC

Locuință familie beneficiară proiect (com. Răchitoasa)
postintervenție DGASPC

3. Proiect „Închiderea Centrului Rezidențial Henri Coandă” - se desfășoară în
baza Convenției nr. 8.459/18.06.2014 încheiată între Consiliul Județean Bacău, DGASPC
Bacău și Fundația Hope and Homes for Children România. Scopul proiectului: închiderea
ultimului centru rezidențial de tip clasic din județul Bacău.
Perioada: martie 2014 - decembrie 2016.
Obiective: închiderea instituției cu scopul accelerării procesului de reformă în județ,
introducerea standardelor de calitate și creșterea capacității serviciilor alternative,
îmbunătățirea muncii de prevenție și de sprijin familial pentru a optimiza schimbarea pozitivă
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sustenabilă, îmbunătățirea capacității profesioniștilor locali prin formare profesională adaptată
nevoilor.
Activități și rezultate în anul 2015: Activitățile din proiect au cuprins atât reevaluări
sociale cât și activități de consiliere psihologică și socială a beneficiarilor și a părinților
acestora, activități de recreere a copiilor susținute financiar de Fundația HHC România,
ședinte lunare de lucru ale echipei implicate în implementarea proiectului.
Principalii indicatori de rezultat:
- realizarea reevaluării sociale pentru 26 beneficiari din CR H.Coandă;
- identificarea și implementarea soluțiilor alternative pentru 18 beneficiari (7 copii
plasați în sistem familial –AMP/rude; 7 beneficiari preluați în sistemul rezidențial de tip
familial; 4 tineri revocați prin efectul legii, integrați socio-profesional;
- 4 cazuri se afla în lucru pentru reintegrare familială cu sprijin material (materiale de
construcție, alimente, rechizite, îmbracăminte, etc)
- diminuarea numărului de copii instituționalizați în CR H.Coandă de la 64 copiii la
începutul anului la 49 copii la data de 31.12.2015;
3.3.3 Proiecte implementate în calitate de Partener
1. Proiect “Prima prioritate: Niciun copil invizibil”, proiect finanţat şi susţinut de
UNICEF România. Proiectul “Prima prioritate: Niciun copil invizibil” iniţiat şi susţinut de
UNICEF România, a continuat şi pe parcursul anului 2015 în patru comunităţi din judeţul
Bacău (Corbasca, Coloneşti, Gura Văii şi Răchitoasa), scopul fiind dezvoltarea serviciilor
sociale de bază la nivel comunitar.
Perioada de implementare: 01.01.2015-30.09.2015
Activități și rezultate în 2015:
 Identificarea, evaluarea de nevoi şi monitorizarea copiilor vulnerabili utilizând
aplicația AURORA (613 copii vulnerabili cu 1969 vulnerabilități, identificați în 215 gospodării);
 Furnizarea pachetului minim de servicii unui număr de 613 copii vulnerabili și
familiilor acestora (6.210 servicii furnizate);
 Susţinerea structurilor de tip centru de sprijin și consiliere pentru copii și părinți: 4
structuri care funcționează în fiecare dintre cele 4 comunități;
 Sesiune de instruire destinată lucrătorilor comunitari cu tema: ”Promovarea
comportamentelor sănătoase la adolescenți și tineri” - 16 lucrători participanți la activitate din
comunele: Colonești, Răchitoasa, Corbasca, Gura Văii, Blăgești, Berzunți, Stănișești,
Ungureni.
 Organizarea activităților de mobilizare comunitară în cadrul Campaniei ”Violența
verbală, rănește!” – 8 activități de mobilizare comunitară;
2. Proiect ”Întărirea serviciilor de consiliere și suport la nivel local pentru părinții
copiilor și adolescenților cu TSA (Tulburare de spectru autist)”6, implementat de
Fundația Romanian Angel Appeal, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014.
Perioada de implementare: 2014-30.04.2016
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt: creșterea accesului la servicii de
consiliere și informare pentru 200 de părinți având copii cu TSA, creșterea șanselor de
integrare socială prin intervenții terapeutice pentru 100 de copii cu TSA, îmbunătățirea
capacității de oferire de servicii pentru 10 centre TSA prin formarea a 20 de profesioniști,
suport pentru 20 familii cu TSA prin participarea la o tabără de formare.
Activități și rezultate în 2015:
- activități de consiliere pentru 16 părinţi/reprezentanți legali ai copiilor cu autism (288
ședințe de consiliere);

Proiectul se implementează în 10 județe ale țării în parteneriat cu 10 DGASPC –uri, indicatorii fiind stabiliți
pentru toate județele
6
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- interventie terapeutică pentru 10 copii și adolescenți cu autism/TSA (306 ședințe de
consiliere);
- participare la activitatea de selecție şi organizare a taberei pentru copii cu autism şi
familiile lor din cadrul centrului TSA Bacău (au participat 2 copii incluși în proiect și părinții
acestora). Tabăra a vut loc în perioada 13-17 iulie 2015.
- participare la cursurile pentru specialiști organizate de Fundația Romanian Children
Appeal în luna martie;
- participare la 2 întâlniri de consultanță pentru servicii de recuperare cu un specialist;
- participare la realizarea unui studiu privind nevoia de servicii în rândul copiilor cu
TSA și părinților acestora prin aplicarea unor chestionare;
- distribuirea unui număr de 10 ghiduri informative pentru părinții și membrii familiilor
din care fac parte copii cu TSA.
3. Proiect ”Comunitate pregătită, copil integrat - suport pentru integrarea
școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” 7 implementat de
Fundația Romanian Angel Appeal, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România, nr. contract RO2014_C4_61.
Durata proiectului: 12 luni (01.04.2015-31.03.2016)
Obiectivul proiectului: proiectul propune în parteneriat cu 10 autorități publice locale
și State Diagnostic and Counselling Center din Islanda un program de pregătire pentru
integrarea școlară a 100 de copii cu tulburări din spectrul autismului. Problema școlarizării
reduse a copiilor cu TSA va fi abordată multidisciplinar prin colaborarea între autorități
publice de protecție a copilului, familie și sistemul educațional.
Beneficiari (pentru județul Bacău): 10 de copii cu TSA de vârstă școlară, în curs de
pregătire pentru integrarea școlară sau înscriși într-o formă de învățământ dar cu risc de
abandon școlar; 10 de părinți ai acestor copii; 13 profesioniști (10 cadre didactice și 3
psihologi/psihopedagogi).
Activități și rezultate în 2015:
- selecţia celor 10 beneficiari ai proiectului și informarea părinţilor privind obiectivele şi
modul de desfăşurare a proiectului pentru obţinerea acordului acestora de a fi incluşi în
proiect, completarea formularelor de grup ţintă;
- realizarea intervențiilor terapeutice pentru cei 10 beneficiari ai proiectului în cadrul a
172 sesiuni de consiliere;
-10 părinți/reprezentanți legali ai copiilor consiliați cu scopul creșterii capacității de
interacțiune cu școala și de susținere a propriilor copii (144 ședințe de consiliere);
- contactarea telefonică a 10 cadre didactice din comunitățile Onești, Sascut, Luizi
Călugăra, Bacău, Berești –Bistrița, Solonț, Cleja, Parincea care au în clasă copii cu autism,
beneficiari de terapie în cadrul Compartimentului TSA (pentru informarea acestora privind
obiectivele proiectului şi obţinerea acordului de participare);
- 47 sesiuni de mediere între cadrele didactice/reprezentanți ai școlii și părinții copiilor
cu TSA pentru aplanarea disensiunilor și susținerea participării copiilor la activitățile școlare;
- distribuirea unui nr. de 10 Ghiduri informative pentru părinți și cadre didactice puse la
dispoziție de RAA;
- număr beneficiari direcți în perioada raportată: 10 copii şi 10 părinţi/reprezentanți
legali; Proiectul este implementat de echipa Compartimentului TSA din cadrul Centrului de
Servicii Sociale Ghiocelul Bacău.
4. Proiect „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale” finanțat
prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG România în valoare totală de
165.868,22 euro, implementat de Asociația Alternative Sociale în județele Iași și Bacău în
parteneriat cu Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Betania, InterCultural Iceland,
Proiectul se implementează în 10 județe ale țării în parteneriat cu 10 DGASPC –uri, indicatorii fiind stabiliți
pentru toate județele
7
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Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.
Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului copiilor (și familiilor
acestora) afectați de migrație din regiunea Moldovei la servicii sociale de bază, respectiv
prevenirea și reducerea efectelor negative ale migrației.
Obiective specifice:
- furnizarea de servicii sociale și de bază pentru 200 (100 de copii/județ Bacău) de
copii afectați de migrație din județele Iași și Bacău pentru o perioadă de 12 luni;
- dezvoltarea capacității a cel puțin 100 de profesioniști din serviciile sociale din
județele Iași și Bacău în lucrul cu familiile afectate de migrație și diverse forme de
discriminare;
- informarea a peste 25.000 de persoane (părinți și persoane care au în îngrijire
copii afectați de migrație) cu privire la beneficiile accesării și cooperării cu serviciile sociale
pentru asigurarea protecției copiilor;
- diversificarea metodelor de interacțiune între echipă și boardul ASS pentru
planificarea strategică;
- dezvoltarea capacității operaționale a ASS (vizibilitate și logistică) pentru
implementarea proiectelor.
Activități și rezultate în 2015:
- acordarea de servicii sociale și de bază familiilor afectate de migrație pentru
prevenirea și reducerea efectelor negative ale migrației- în perioada raportată au fost
înregistrate un număr de 78 de cazuri din care 58 se află în etapa de postmonitorizare, 41
au primit sprijin material iar 16 beneficiază de ședințe de consiliere gratuită;
- organizarea în 10.07.2015, în Bacău a unui workshop-uri de promovare a codeciziei, co-furnizării și co-finanțării la care au participat 24 de persoane, reprezentanți ai
instituțiilor publice și ai ONG-urilor;
- organizarea unui seminar pe tema antidiscriminării (05.08.2015) în cadrul căruia
20 de profesioniști din servicii sociale publice și private au fost instruiți pentru dezvoltarea
competențelor profesionale necesare pentru a pune în practică măsuri de combatere a
discriminării;
- desfășurarea campaniei de promovare a acesării serviciilor sociale și de bază
pentru copiii afectați de migrație din regiunea Moldovei – conferință de lansare a
proiectului (08.07.2015) și distribuire de materiale de promovare.
5. Proiect „EDUC-PLUS Formare permanentă și profesionalism pentru servicii
de calitate acordate copiilor din sistemul de protecție”, implementat de Asociația CRIPS,
în cadrul programului RO 10 „Copii și tineri în situație de risc și inițiative locale și regionale
pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale (CORAI)componenta COERENT” finanțat de granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul
Român de Dezvoltare Socială. Proiectul se derulează la nivelul celor 8 regiuni ale țării
respectiv în Municipiul București-sectorul 1 (Regiunea București Ilfov) și în județele Cluj
(Nord-Vest), Arad (Vest), Mehedinți și Vâlcea (Sud-Vest), Alba și Mureș (Centru), Argeș
(Sud), Buzău (Sud-Est), Bacău (Nord-Est). Scopul proiectului este îmbunătățirea șanselor
de integrare socială a copiilor și tinerilor din sistemul de protecție găzduiți în servicii de tip
rezidențial prin promovarea de strategii, măsuri și programe de formare care vizează
creșterea profesionalismului personalului educativ și bunele practici de parteneriat publicprivat pentru incluziune socială și non discriminare.
Beneficiari: 22 de persoane cu atribuții educative din unitățile de tip rezidențial și 30
de copii din sistemul de protecție.
Durata: 26.05.2015-30.04.2016
Activități și rezultate în 2015:
- semnarea convențiilor de parteneriat;
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- elaborarea modelului de formare;
- realizarea primului modul de formare formatori (2 formatori de la DGASPC Bacău);
- realizarea a 2 module de formare cu participarea a 20 de educatori din serviciile
rezidențiale din cadrul DGASPC Bacău.
6. Proiect „Îngrijiri paliative-măsuri integrate pentru incluziune socială”
implementat de Asociația Lumina în parteneriat cu DGASPC Bacău în județele Bacău,
Neamț și Vaslui. Proiectul are o valoare totală de 758.908,66 lei și este finanțat în cadrul
Programului RO 10-CORAI susținut de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul
Român de Dezvoltare Socială. Obiective: dezvoltarea competențelor a 300 de profesioniști
din domeniul serviciilor sociale din județele Bacău, Neamț și Vaslui în furnizarea de servicii
din sfera îngrijirilor paliative către copii și tineri care fac parte din grupuri vulnerabile la
excluziune economică și socială care au nevoie de îngrijiri paliative; creșterea gradului de
informare privind îngrijirile paliative pentru 500 de studenți, viitori profesioniști în domeniul
serviciilor sociale din județele Bacău, Neamț și Vaslui; realizarea unei campanii de loby și
advocacy pentru adoptarea unei noi metodologii standard privind asistarea copiilor și tinerilor
din grupuri vulnerabile de către 12 unități din DGASPC-uri și alți furnizori de servicii sociale
din România.
Perioadă de implementare: 29.04.2015-30.04.2016
Grup țintă/beneficiari finali: 893 de persoane (factori de decizie și specialiști din
instituții publice -277 persoane, factori de decizie și specialiști din ONG-uri – 114 persoane,
membri ai unor asociații profesionale, viitori specialiști în servicii sociale -500).
Rolul DGASPC Bacău în implementarea proiectului:
- furnizarea accesului la baza de date privind instrumentele de lucru în cadrul
DGASPC;
- informarea posibililor participanți la sesiunile de training asupra posibilității de
participare la training;
- facilitarea accesului profesioniștilor din cadrul DGASPC, a primăriilor și ONG-urilor la
înscrierea la sesiunile de training;
- selecția participanților la training și încurajarea participării la training a specialiștilor
angajați în cadrul DGASPC;
- facilitarea accesului echipei Asociației Lumina pentru efectuarea vizitelor în teren la
DGASPC Bacău, Neamț și Vaslui;
- acces la baza de date creată;
- facilitarea accesului la informații pentru invitarea directorilor DGASPC la nivel
național la conferința finală;
- cei doi formatori desemnați de DGASPC vor derula activități în cadrul proiectului
conform fișei postului și a activităților descrise în formularul de aplicare;
- în faza de post-implementare – oferirea de informații DGASPC-urilor și ONG-urilor
din România care solicită sprijin în implementarea metodologiei de asistare a copiilor și
tinerilor care au nevoie de îngrijiri paliative.
Activități și rezultate în anul 2015: lansarea oficială a proiectului; elaborarea
metodologiei de asistare a copiilor și tinerilor care au nevoie de îngrijiri paliative; organizarea
și derularea programului de training; 340 de persoane, specialiști din domeniul social, din
instituții publice și ONG-uri din județ și din țară au parcurs programul de formare (training și
job shadowing); 200 de persoane, specialiști din domeniul social, au intrat în programul de
coaching; 345 de viitori specialiști în domeniul social au fost informați despre conceptul de
îngrijiri paliative; 16 activități de lobby și advocacy pentru promovarea Metodologiei de
asistare destinată asistenților sociali.
7. Proiect ”Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale integrate la
nivelul comunității”, implementat de UNICEF România în parteneriat cu DGASPC Bacău,
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instituții publice județene, autorități locale, județene și naționale, susținut financiar de Norway
Grants și UNICEF. Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective:
Obiectiv 1:”Creșterea accesului la un pachet de bază de servicii comunitare pentru
copii vulnerabili și familiile lor”;
Obiectiv 2: Reducerea nivelului de stigmatizare și discriminare împotriva romilor și
responsabilizarea sporită a familiilor de romi și copii;
Obiectiv 3: Dezvoltarea la nivel național a modelului de Pachetului minim de servicii,
ca o strategie importantă pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei, inclusiv
modificarea legislației și a politicilor publice;
Perioada de implementare: octombrie 2014-septembrie 2017
Beneficiari: peste 54.000 de copii și familiile acestora din care 5400 copii la risc
sever de excluziune social.
Buget: aprox. 5 milioane de euro, din care 3.285.706 euro contribuția Norway
Grants și contribuție proprie UNICEF România.
Activități și rezultate în 2015:
 Selecția comunităților și
încheierea convențiilor de colaborare:
33
comunități rurale – Racova, Negri, Dămienești, Balcani, Pârjol, Strugari, Berești Tazlău,
Sănduleni, Berzunți, Urechești, Gura Văii, Caiuți, Bogdănești, Oituz, Dofteana, Poduri,
Scorțeni, Corbasca, Dealu Morii, Găiceana, Ungureni, Horgești, Sărata, Letea Veche, Lipova,
Colonești, Stănișești, Vultureni, Răchitoasa, Motoșeni, Blăgești, Zemeș, Asău si 12
comunități urbane: Slănic Moldova, Tg.Ocna ( 2 zone), Mun. Moinești- 2 zone, Mun. Bacău
-5 zone, Buhuși-2 zone.
 Formarea și contractarea lucrătorilor comunitari: aprox. 150 persoane
 Locuri de muncă create în comunități: aprox. 3 locuri de muncă/comunitate
(45 asistenți sociali/referenți; 45 asistenți medicali comunitari; 45 consilieri
școlari/mediatori școlari)
 Demararea recensământului comunitar începând cu 01.07.2015:
- recensământul finalizat în procent de 40% (finalizat în 18 comunități rurale din 33);
- număr gospodării recenzate: 37.748 din care 8.299 gospodării cu vulnerabilități;
- număr persoane vulnerabile identificate: 15.343 din care 14.993 copii;
- număr total vulnerabilități identificate: 32.288 vulnerabilități (un copil cumulează în
medie 3 vulnerabilități)
- servicii generate pentru persoanele vulnerabile: 446.855 (în medie, 2 tipuri de servicii
pe persoană vulnerabilă);
- activarea Structurilor Comunitare Consultative: 24 întâlniri ale structurilor comunitare
consultative.
Imagini activități proiect
Recensământ comunitar
Recensământ comunitar – Gospodărie cu vulnerabilități
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3.3.4 Proiecte depuse pentru finanțare în calitate de partener
1.”Pilotare schimbări semnificative în dezvoltarea serviciilor sociale și integrarea
șomerilor de lungă durată din județul Bacău, România” depus în parteneriat cu Fundația
de Sprijin Comunitar în cadrul Programului ”EaSI – European Programme for Employment
and Social Innovation”, cerere de proiecte VP/2015/011, Linie de buget 04.03.02.01.
Obiectiv: stabilirea premiselor pentru îmbunătățirea sistemului de servicii sociale din
județul Bacău prin evaluarea aprofundată a nevoilor, crearea unui birou unic de acces,
selecție și formare a persoanelor defavorizate să lucreze în asistența socială și
experimentarea de servicii integrate în 10 comunități rurale.
Obiective specifice:
- evaluarea nevoii de servicii sociale în 85 de comunități rurale și 7 orașe, înregistrând
cele mai importante constatări într-o bază de date electronică și elaborând un plan de acțiune
care va include tipul de servicii sociale, numărul de persoane necesare pentru a lucra în
teren, locații, termene și nevoile bugetare;
- selectarea și instruirea a 275 persoane cu perspective foarte mici de angajare, din
următoarele categorii: femeile cu nivel scăzut de educație care nu au avut locuri de muncă,
femeile care emigrează pentru a lucra ca persoane de îngrijire în țările UE, persoane de etnie
romă care nu au avut niciodata locuri de muncă înainte, persoane cu vârsta peste 50 de ani
care sunt în imposibilitatea de a găsi de lucru;
- configurarea biroului unic de intrare la nivel de județ și 3 servicii integrate, ca un
proiect experimental, în 10 comunități rurale sărace (servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice bolnave, centre comunitare- servicii pentru copii în situație de risc și
familiile lor, servicii specializate mobile pentru persoanele cu nevoi special;
- promovarea modelului inovativ și a rezultatelor prin campanii publice și conferințe
naționale
Beneficiari: 10 comunități rurale din județul Bacău, 275 persoane din grupuri
vulnerabile instruite, 50 persoane din grupuri vulnerabile angajate în serviciile sociale
dezvoltate în cele 10 comunități, 800 de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu pentru
vârstnici, bolnavi etc, 1000 de beneficiari (copii în situație de risc și familiile acestor) în
centrele comunitare, 200 beneficiari ai echipelor mobile specializate pentru persoanele cu
nevoi special.
Durata : 24 luni
Valoarea totală a proiectului: 1.048.350 euro (4.652.674 lei) din care: contribuție
DGASPC: 54.000(239.760 lei), din care 119.880 lei pentru anul 2016, contribuție FSC:
163.000 (723.720 lei), valoare grant: 831.350 euro (3.691.194 lei).
2. „Politică de inovare pentru integrarea persoanelor cu handicap pe piața
muncii”
Aplicant: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
Buget: 1.171.602,00 euro
Durata: 22 luni începând din anul 2016
3.4. Colaborări și parteneriate
Colaborarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău cu
autorități publice locale, instituții publice și ONG–uri a avut ca scop susținerea și dezvoltarea
activitatii în domeniul asistenței sociale. Astfel, au fost încheiate convenţii, protocoale şi/sau
acte adiţionale după cum urmează:
 93 acte adiţionale la contractele de asociere privind finanţarea activităţii de
protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap încheiate cu consiliile locale de pe raza
judeţului Bacău, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 54/15.03.2013;
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 49 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat;
 5 contracte de sponsorizare;
 2 contracte de asociere cu A.C.C.M.A. Betania şi FSC având ca obiect finanţarea
de servicii sociale;
 186 contracte de voluntariat încheiate cu persoane fizice;
3.5. Managementul comunicării organizaționale
În perioada ianuarie- decembrie 2015, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului a înregistrat un număr foarte mare de solicitări telefonice, aproximativ
peste 24.200 apeluri cu privire la date de interes general, semnalări situaţii de risc atât
pentru copii cât şi pentru persoane adulte, informaţii privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, ale asistenţilor maternali profesionişti, legi sau alte acte normative care
reglementează unele aspecte de interes atât pentru partea de protecţie a copilului cât şi a
persoanei adulte, informaţii legate de programul de lucru etc. Majoritatea acestora s-au
soluţionat pe loc, răspunzând direct întrebărilor formulate, iar pentru solicitările cu un grad de
complexitate ridicat, persoanele respective au fost îndrumate să se înscrie în audienţă la
conducerea DGASPC.
Audienţele programate au avut loc cu o frecvenţă de aproximativ 5 cazuri/zi
audienţă/director/săptamană (menţionăm că multe întrevederi nu au avut loc în zilele de
audienţă, persoanele aflate în situaţii de nevoie socială fiind primite de către conducerea
DGASPC indiferent de ziua sau ora din săptămână la care s-au prezentat). Astfel, în
intervalul ianuarie-decembrie 2015 au solicitat audienţe la conducerea DGASPC aproximativ
3.597 de persoane atât din mediul rural cât şi urban. S-a continuat proiectul de registratură
electronică, registrul electronic reprezentând oglinda întregii activităţi a DGASPC Bacău.
În perioada ianuarie-decembrie 2015 au fost înregistrate 109.890 documente, dintre
acestea 29.949 documente reprezentând documente de intrare în instituţie, înregistrate şi
direcţionate în mod direct conducerii instituţiei pentru a primi rezoluţie de soluţionare şi
ulterior, repartizate structurilor competente.
În cifre, relația D.G.A.S.P.C Bacău cu mediul extern (instituții, organizații și beneficiari)
s-a concretizat astfel:
 Aprox. 24.200 informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal;

71 articole publicate;

5 intervenţii pe posturi radio;

28 comunicate de presă transmise;

87 de petiţii cărora le-a fost formulat răspuns potrivit Ordinului nr. 27/2002;
 3597 audiențe acordate
 109.890 documente înregistrate în registrul electronic dintre acestea 29.949
reprezentând documente de intrare.
4. Evenimente și vizite de lucru
 Vizita reprezentanților Biroului Regional UNICEF pentru Europa Centrală și
de Est Comunitatea Statelor Independente (3 și 4 februarie 2015)
În perioada 3-4 februarie 2015, o delegatie UNCEF condusă de Sandie Blanchet–
Reprezentant UNICEF România, însoțită de Reprezentanții Biroului Regional UNICEF pentru
Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente -Lori Bell, Consilier
Regional Monitorizar și Paul Nery-Specialist Dezvoltarea Adolescenților și Tineret, s-a aflat în
vizită de lucru în județul Bacău. Vizita a avut ca scop prezentarea impactului proiectelor
derulate în parteneriat cu UNICEF România în județul Bacău, respectiv ”Prima prioritate:
niciun copil invizibil” și ”Hai la școală!”, dar a urmărit și cunoașterea de către reprezentanții
UNICEF a sistemului instituțional județean cu responsabilități în promovarea și respectarea
drepturilor copilului. Pe agenda de lucru s-a aflat atât vizita în 2 comunități (Horgești și
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Colonești) care implementează proiectele menționate cât și întâlniri cu partenerii de la nivel
județean.
Întâlnire Instituția Prefectului Județul Bacău

Întâlnire de lucuru partneri județeni DGASPC

 Masă rotundă cu tema ”Contractarea - soluţie eficientă pentru servicii sociale
sustenabile în judeţul Bacău( 15 octombrie 2015), organizată în cadrul parteneriatului
încheiat cu Institutul de Politici Publice București cu scopul identificării punctelor comune de
interes din domeniul serviciilor sociale, respectiv a oportunităţilor de parteneriat/contractare
cu organizaţii neguvernamentale active în acest sector. Concomitent cu desfăşurarea
lucrărilor mesei rotunde, în incinta Consiliului Judeţean s-a desfășurat pentru prima dată în
județul Bacău, Târgul Serviciilor Sociale în cadrul căruia furnizori privați de servicii sociale
alături de servicii sociale din cadrul DGASPC Bacău au expus materiale şi produse de
promovare a serviciilor furnizate persoanele vulnerabile spre a fi cunoscute atât
reprezentanţilor autorităţilor locale cât şi cetăţenilor interesaţi (organizatorii au asigurat
standurile de expoziţie).

Târgul Serviciilor Sociale

 Vizita profesorului Philip Alston, Raportor Special al Consiliului ONU pentru
Drepturile Omului pe probleme de sărăcie extremă și drepturile omului în județul
Bacău (6 noiembrie 2015). Vizita Domnul Profesor Philip Alston în România a avut ca
obiective generale:
- angajarea într-un dialog cu statul și societatea civilă pentru a afla mai multe despre
eforturile de a elimina sărăcia extremă;
- evaluarea naturii și gradului de inegalitate și excluziunea socială din țară și a
cauzelor acestora;
- analiza politicilor și programelor statului cu privire la reducerea sărăciei și
implementarea acestora în concordanță cu standardele internaționale privind drepturile
omului;
99

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
- elaborarea de recomandări practice statului și altor părți interesate cu privire la
eforturile lor de a elimina inegalitățile și sărăcia.
În programul vizitei de lucru s-a aflat întâlnirea extraordinară a Comisiei Județene de
Incluziune Socială al cărei obiectiv a vizat analiza situației actuale a grupurilor cele mai
dezavantajate din județul Bacău și strategii și intervenții care au ca obiectiv reducerea
inegalităților și excluziunii sociale în județul Bacău și deplasare în comunele Colonești și
Răchitoasa. La finalul zilei delegația s-a întâlnit cu reprezentanții DGASPC Bacău la Centrul
Rezidențial H.Coandă.
 Vizită de lucru organizată în cadrul modelului demonstrativ ”Incluziunea
socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității” (6 noiembrie 2015).
În contextul aniversării unui an de la lansarea modelului „Incluziune socială prin
furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunității”, UNICEF şi Consiliul Judeţean
Bacău au organizat o dezbatere pe tema intervențiilor derulate în cadrul acestui model
demonstrativ. La eveniment au participat doamna Tove Bruvik Westberg, ambasadorul
Norvegiei în România, doamna Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România,
domnul Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Dorian Pocovnicu,
prefectul Județului Bacău și domnul Sorin Brașoveanu, directorul General al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Alături de aceștia au fost prezenți
reprezentanți ai autorităților publice județene din domeniul protecției sociale, educației și
sănătății. În dimineața aceleiași zile aceeași delegație a făcut o vizită de lucru în comunitatea
Lipova unde a avut loc o întâlnire cu primarul din Lipova și reprezentanți ai Structurii
Comunitare Consultative (directorul școlii, asistenți sociali, asistenți medicali comunitari,
consilieri școlari etc.) și s-a prezentat modelul de intervenție UNICEF și a pachetului minim
de servicii.
Vizită în comuna Lipova – întâlnire actori locali

5. Concluzii
În cifre, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în anul
2015 înseamnă:
 Aprox. 21.320 beneficiari ai serviciilor sociale și activităților DGASPC Bacău din
care:
 528 copii/tineri beneficiari ai serviciilor rezidențiale;
 1.231 copii/tineri beneficiari ai serviciilor specializate de tip familial;
 Aprox. 200 copii și familiile acestora beneficiari de servicii de sprijin în ceea ce
privește prevenirea situațiilor de risc prin îmbunătățirea condițiilor de locuire și
responsabilizarea părinților;
 534 copii cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de
DGASPC;
 931 persoane adulte cu dizabilități și vârstnici beneficiari în servicii rezidențiale;
 9.642 persoane pentru care s-au eliberat certificate de încadrare în grad de
handicap (adulți și copii), din care: 2.952 cazuri noi;
 18.050 persoane cu handicap neinstituționalizate beneficiare de drepturi financiare
și facilități acordate conform legii;
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 32 deschideri procedură de adopție;
 26 adopții finalizate;
 197 copii/tineri care au părăsit sistemul de protecție specială, din care: 54 copii
reintegrați în familie;
 5 proiecte implementate în calitate de solicitant cu un buget gestionat în anul 2015
în sumă de 1.274 mii lei
 7 proiecte implementate în calitate de partener
 1.275 salariați ai D.G.A.S.P.C participanți la activități de formare profesională
 3597 audiențe acordate
 109.890 documente înregistrate în registrul electronic, soluționate la nivelul
serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC Bacau
 aprox. 24.200 informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal preluate și
soluționate
6. Priorități pentru anul 2016
În acest moment prioritățile județului Bacău privind protecția drepturilor copilului și
a persoanelor adulte aflate în dificultate sunt:
- dezvoltarea unui sistem de servicii sociale care să integreaze educația,
sănătatea și asistența socială în forma pachetului minim de servicii asigurat de autoritățile
locale din comune, orașe și municipii fiecărei persoane vulnerabile (copil, tânăr sau adult) și
familiei acestuia;
- întărirea capacității comunităților astfel încât să devină capabile să gestioneze
problemele sociale la nivel local, să acorde atenție specială identificării timpurii şi prevenirii
situaţiilor de risc în rândul copiilor la nivelul familiei, să furnizeze și să dezvolte servicii
sociale bazate pe comunitate;
- continuarea procesului de reformă instituțională a serviciilor sociale destinate
persoanelor cu dizabilități din cadrul DGASPC prin trecerea de la îngrijirea instituționalizată la
îngrijirea la nivelul comunității;

III. Instituţii subordonate Consiliului Judeţean Bacău
1. Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău
Strategia managerială la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău s-a structurat în
anul şcolar 2014 – 2015 pe derularea programelor de învățământ în domeniul educației
permanente. Am urmărit păstrarea prin programele de şcolarizare a specificului zonal și a
cerințelor populaţiei pe care o deservim, stimularea creativităţii și talentului. Pentru a permite
unui număr cât mai mare de cursanți să frecventeze şcoala noastră, sub genericul “O şcoală
pentru timpul dumneavoastră liber”, “Arta ca terapie”, am decis să organizăm cursuri pe
toată durata saptămânii, mai ales că sunt şi navetişti care nu pot veni decât sâmbăta sau
duminica. Astfel, am reuşit să păstrăm o cifră de şcolarizare onorabilă (aprox. 200 elevi).
Disciplinele artistice existente în anul 2015 sunt în funcţie de numărul de elevi şi de cererea
publicului: (canto muzică uşoară, muzică populară), pian, orgă, chitară, instrumente de suflat,
instrumente populare, dans popular, actorie, pictură, grafică, iconografie, design vestimentar.
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău funcţionează cu un număr de 5 profesori
angajaţi cu contract de muncă, 5 profesori cu ½ normă și 6 profesori colaboratori.
În luna ianuarie 2015, s-au organizat întruniri atât în şcoli, cât şi în instituţii, pentru a
dialoga despre beneficiile artei în scop terapeutic şi de a găsi noi talente din rândul elevilor şi
al adulților (Şcoala generală „Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala „ Mihai Sadoveanu” Bacău,
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Şcoala generală „A.Piru” Mărgineni, Liceul „Vasile Alecsandri” Bacău, Liceul „George Apostu”
Bacău și Grădiniţa „Crai Nou” Bacău, Grădiniţa nr.29. În calitate de director/manager al Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Bacău, am făcut parte din comisia de evaluare la Salonul
Naţional “Primăvara Artei Naive“ – ediția XXI-a, în data de 27 martie 2015, în colaborare cu
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău, elevi școlii
obținând premii importante.
- 25 aprilie 2015 - Expoziţie “Dialog” – pictură, grafică – Galeriile “Frunzetti” Bacău.
- 12 iunie 2015 – Expoziţie pictură, grafică “Copilul din noi” – Spectacol de “1 IUNIE”.
- 13 – 19 iulie 2015 – PROIECT INTERNAŢIONAL „Playing For Learning” – întâlnirea
finală – parteneri străini: Italia, Franța, Spania, Portugalia, Germania și România
reprezentată prin Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău şi Şcoala Populară de Arte.
- 16 iulie 2015 - Spectacol de final pe scena Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău.
- august 2015 – anunț în cotidianul „Deşteptarea” şi Monitorul Oficial privind concursul
pentru ocuparea posturilor vacante de profesori în cadrul Şcolii Populare de Arte și Meserii
Bacău.
- 19 septembrie 2015 – anunţ în cotidianul „Deşteptarea” privind redeschiderea
cursurilor din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău.
- 21 - 30 septembrie 2015 – examen pentru elevii din cadrul Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Bacău.
Începând cu luna octombrie 2015 au fost înfiinţate clase externe ale Şcolii Populare de
Arte Bacău.
Instrumente populare – Brusturoasa; dansuri populare, țesut, cusut - Sănduleni,
județul Bacău; pictură, grafică – Dărmăneşti, judeţul Bacău.
În data de 22 octombrie 2015 a avut loc şedinţa consiliului de administraţie şi a
cadrelor didactice din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău.
- Noiembrie 2015 – concurs pentru ocuparea popsturilor vacante – profesori.
- 9 Noiembrie 2015 – Spectacol muzică instrumentală – Brusturoasa – prof. Roșu
Gheorghe.
- 11 decembrie 2015 Consiliul Judeţean în parteneriat cu Şcoala Populară de Arte
Bacău a organizat Festivalul Artelor “Armonii în timp” – ediţia I. Concurs de pictură, grafică,
design.
Concert de colinde şi dansuri populare pe scena sălii Ateneu a Filarmonicii ‘Mihail
Jora”.
- 18 decembrie 2015 - Concert de colinde - elevii Şcolii Populare de Arte la U.A.P. –
Galeria “Frunzetti”.
- 19 decembrie 2015 - Dărmăneşti – decernarea premiilor “Cei mai buni din cei mai
buni” – concursul de pictură şi grafică “Armonii în timp”.
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.

2. Ansamblul Folcloric “Busuiocul”
Ansamblul Folcloric “BUSUIOCUL” este o instituţie publicǎ de culturǎ care
promoveazǎ cultura tradiţionalǎ prin realizarea de spectacole şi creaţia popularǎ
contemporanǎ, naţionalǎ şi localǎ prin organizarea activitǎţilor lucrative ȋn domeniul
artizanatului şi alte domenii specifice creaţiei populare. De asemenea asigurǎ asistenţa de
specialitate formaţiilor scolare, studenţeşti şi asezȃmintelor culturale din judeţ.
Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, în contextul instituţiilor publice de spectacole şi
concerte, este o instituţie de repertoriu în sensul că are un colectiv artistic permanent, îşi
desfăşoară activitatea pe stagiuni, dispune de un portofoliu de spectacole la care se adaugă,
în fiecare stagiune, cel puţin două spectacole noi etc.
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Vom prezenta, pe scurt, principalele obiective ale instituţiei, stabilite pentru anul 2015,
precum şi o scurtǎ trecere ȋn revistǎ a modului de realizare a acestora, dupa cum urmeazǎ:
1) Realizarea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi recitaluri, cu noi
repertorii, asumate pe criterii de autenticitate şi valoare. Ca ȋn fiecare an, Ansamblul Folcloric
„Busuiocul” a programat şi susţinut un larg evantai de spectacole, concerte şi recitaluri,
promovând cântece, jocuri populare şi obiceiuri tradiţionale, autentice şi valoroase,
reprezentative pentru zonele etnofolclorice băcăuane. O seamă de reprezentaţii au avut loc
cu prilejul unor manifestări desfăşurate sub generice, precum: „Zilele comunei”, „Zilele
oraşului” ori „Ziua recoltei”, „Hramul Satului”, „Hramul Bisericii”, în diverse localităţi din judeţ
şi din ţarǎ.
2) Organizarea şi susţinerea proiectelor culturale: Festivalul Naţional de Folclor „Ion
Drăgoi”, Manifestarea „Sântilia de la Poiana Sarată”, „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de
Iarnă”; În perioada 23 - 24 iunie, la Bacău, s-a desfăşurat cea de a XXIII - a ediţie a
Festivalului Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, în organizarea căruia Ansamblul Folcloric
„Busuiocul” a avut ca partener Societatea Română de Televiziune Bucureşti. Ca şi la ediţiile
anterioare, băcăuanii au putut să se bucure de prezenţa unor renumite formaţii muzicale, a
unor solişti vocali şi instrumentişti de notorietate din principalele zone etnofolclorice ale
României şi Republicii Moldova. Alături de interpreţi consacraţi, o seamă de tineri,
îndrăgostiţi de melosul popular, au avut şansa să-şi etaleze talentul într-un cadru rezervat
acestora sub genericul „Muguri de tezaur”. De menţionat că înregistrările spectacolelor din
Festival au fost difuzate apoi în şapte emisiuni TV.
Sȃntilia de la Poiana Sǎratǎ - acest proiect cultural desfǎşurat şi ȋn acest an, a
demonstrat, o dată în plus, că parteneriatul dintre Ansamblul Folcloric „Busuiocul” şi Căminul
Cultural Oituz (întreţinut de primăria din localitate) poate asigura evenimente cultural-artistice
remarcabile. „Sântilia” a propus, în perioada 15 august - 8 noiembrie, un program bogat şi
divers în cadrul căruia spectacolele artistice s-au împletit cu manifestările cultural-educative
şi cu manifestările omagiale.
Ajunsă la cea de-a 50-a ediție, manifestarea „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnǎ” sa derulat în inima orașului Bacău, în ziua de duminicǎ, 27 decembrie 2015.
La actuala ediţie au participat formaţii de jocuri cu măşti din localităţi bǎcǎuane, dar şi din
ţarǎ, numǎrul spectatorilor fiind parcǎ mai mare ca oricȃnd. Ca un preambul al acestei
manifestări şi în întâmpinarea Sfintelor Sărbători de Crăciun, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”,
a organizat în ziua de 23 decembrie 2015, în Sala Teatrului de Vara „Radu Beligan” din
Bacău, spectacolul de colinde „O, ce veste minunată!”, în al cărui program au fost cuprinse
colinde religioase, vestitoare ale Naşterii Domnului, precum şi colinde laice, în conţinutul
cărora putem încă descoperi teme şi simboluri de mitologie românească.
3) Participarea la importante manifestări de amploare interjudeţeană, naţională şi
internaţională; În anul 2015, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a răspuns invitaţiei de a
participa la o seamă de manifestări interjudeţene, naţionale şi internaţionale, bucurându-se
de entuziaste aprecieri din partea specialiştilor şi publicului. Astfel, menţionăm prezenţa sa la
Festivalul Interjudeţean Festivalul „Pe plaiul tojanului” de la Paltin - Vrancea.
4) Dezvoltarea activităţilor lucrative în domeniul artizanatului, în mod deosebit, a
confecţionării de costume populare. În secţia de creaţie a instituţiei, au fost realizate costume
necesare personalului nostru artistic, dar şi pentru alte formaţii din judeţ şi din ţară. Acest
demers asumat de conducerea „Busuiocului” este, deopotrivă, o modalitate oportună de a
promova un meşteşug tradiţional, precum şi o sursă pragmatică de a adăuga bugetului
propriu o sursă de venituri.
5) Sprijinirea aşezămintelor de cultură, a ONG-urilor cu profil cultural din oraşele şi
satele băcăuane pentru relansarea vieţii cultural-artistice locale. În anul 2015 au fost
încheiate contracte de parteneriat cu primǎrii/şcoli din oraş şi din satele ȋnvecinate, ȋn baza
cǎrora au fost susţinute activitǎţi specifice domeniului de activitate al instituţiei, partenerii cu
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care Ansamblul „Busuiocul” a colaborat, bucurându-se de iniţiere, susţinere, ȋndrumare şi
evaluare ȋn cadrul activitǎţilor pe care le-au desfăşurat.
Situaţia financiarã: În concordanţă cu obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru
anul 2015, realizarea resurselor financiare au fost bine chibzuite, cu respectarea întocmai a
prevederilor legale. Referitor la planul de venituri proprii, în anul 2015, acesta a fost de 200
mii lei şi s-a realizat în proporţie de 104,8%, respectiv 209,6 mii lei. Veniturile proprii au fost
realizate din: confecţionarea de costume populare (150,6 mii lei) şi din realizarea de
spectacole folclorice (59 mii lei).
Pentru anul 2015, planul de cheltuieli prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli a fost
în sumă de 1.192 mii lei, cheltuielile efective realizate la finele anului fiind de 1.164 mii lei.
Spaţiul de lucru în care îşi desfășoară activitatea ansamblul se află pe Strada Trotuş
nr.6A Bacău şi este compus din: sediul administrativ cu o suprafaţă de 392 mp, unde
activează compartimentele de conducere, secretariat, contabilitate precum şi personalul din
cadrul secţiilor de solişti vocali, instrumentişti şi dansatori; atelierul de creaţie cu o suprafaţă
de 157 mp, unde se confecţionează costumele populare; atelierul de tâmplărie cu suprafaţa
de 92 mp. În momentul de faţă, spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul din
cadrul ansamblului sunt corespunzătoare din punct de vedere al condiţiilor care se impun
pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.

3. Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău este o instituţie publică de nivel
judeţean, integrată în sistemul naţional de biblioteci publice, care are misiunea de a servi
interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi de petrecere a timpului liber exprimate de
membrii comunităţii locale şi judeţene, prin structuri, funcţionalităţi şi servicii specifice.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău asigură accesul nediscriminatoriu la
informaţie, stimulează creşterea intelectuală, creativitatea şi dezvoltarea personală,
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, pe adaptare la provocările curente
ale vieţii şi societăţii. Importantă este şi oportunitatea de a oferi mereu un loc adecvat pentru
informaţii, lectură, 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.
În acest sens:
 Biblioteca Judeţeană are un rol major în oferta de informaţii sub forma unor programe,
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 asistenţă de specialitate oricărei persoane/organizaţii,
care doreşte să facă o cercetare în scop personal, profesional sau ştiinţific.
 Bibliotecarii instituţiei facilitează accesul atât la colecţiile proprii, cât şi la colecţiile
bibliotecilor din România, oferind resurse informaţionale prin servicii specializate, care
conduc la economie de timp şi la creşterea utilizatorului în procesul cunoaşterii.
 Bibliotecarii instituţiei promovează şi alte surse de informare, facilitând legătura cu
experţi din toate domeniile cunoaşterii.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău este o organizaţie deschisă la
colaborare şi parteneriat, reprezintă o forţă de muncă flexibilă şi specializată, asigurând un
management de calitate, dispune de un personal care respectă şi promovează calitatea şi
valoarea.
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Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău deţine aproximativ 442600 de unităţi
de bibliotecă – cărţi în limba română şi în limbi străine, precum şi alte documente audiovideo, partituri, albume, publicaţii periodice, şi altele. Colecţiile au caracter enciclopedic,
adresându-se tuturor categoriilor socio-profesionale şi de vârstă, având o structură
pluridisciplinară.
Serviciile bibliotecii asigură condiţii optime pentru studiu, documentare – cercetare sau
recreere. Fondul de publicaţii este structurat în mai multe secţii, destinat comunicării
publicului:
 Sala de lectură fond documentar şi de patrimoniu: pune la dispoziţie aproximativ 25
000 de volume, constituite în câteva colecţii valoroase;
 Sala de lectură carte;
 Sala de lectură publicaţii periodice;
 Secţia de împrumut pentru tineret şi adulţi, oferă, prin acces liber la raft, cărţi din toate
domeniile cunoaşterii;
 Filialele Bibliotecii Judeţene “Costache Sturdza” oferă colecţii de interes enciclopedic
şi servicii de Internet locuitorilor din trei zone diferite ale municipiului;
 Secţia pentru copii asigură micilor cititori o lectură instructivă, într-o ambianţă plăcută,
atât în sala de lectură cât şi prin împrumut la domiciliu; colecţiile sunt cu acces liber la
raft;
 Secţia de artă şi multimedia asigură accesul la numeroasele colecţii de artă,
constituite din albume, materiale audio-video, cărţi Daisy cu acces parţial liber la raft;
 Compartimentul informare bibliografică elaborează bibliografii la cerere, sinteze ale
bibliografiei locale;
 Biroul Înscrieri, referinţe şi servicii internet oferă servicii moderne utilizatorilor.
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 2015 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);
 servicii informaţionale de acces la materialele tipărite şi la sursele electronice;
 servicii biblio-informaţionale;
 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;
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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, dar şi
organizarea de ateliere pe alte teme solicitate de comunitatea deservită.
Aceste servicii sunt adaptate la categoriile de public: copii, tineret, adulţi, persoanele
de vârsta a treia, alte grupuri comunitare.
Obiectivele generale ale anului 2015 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 moderne, apreciate de public şi realizate cu mijloacele tehnologiei
informaţionale. Biblioteca şi-a orientat activitatea spre acele zone în care prin serviciile ei
poate aduce beneficii comunităţii. A fost urmărită individualizarea instituţiei în contextul
cultural în care evoluează, orientând-o spre servicii care nu dublează serviciile altor
organizaţii, 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 utilizatorilor în materie de informare .
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
bibliotecii.
Astfel, în 2015 s-au completat colecţiile bibliotecii cu un număr de aproximativ 4535
unităţi de bibliotecă (cărţi, documente audio-video, periodice). Din acestea, aproximativ 3202
reprezintă documente achiziţionate cu factură din fondurile alocate, aproximativ 819
documente intrate ca donaţii şi schimb interbibliotecar, iar documente pentru fondul
Depozitului Legal constituie un număr de 514. În 2015 biblioteca a contractat un număr de 54
abonamente de publicaţii periodice. Colecţiile bibliotecii însumează la finele anului 2015 un
număr de aproximativ 442600 de unităţi de bibliotecă.
 Continuarea informatizării bibliotecii, a completării bazei de date în format electronic,
menţinerea accesului on-line la catalogul bibliotecii.
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 aproximativ 2852 titluri carte şi documente audio-video, titluri seriale - 155. S106
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au operat diverse intervenţii în relaţie cu: autorităţi 2177, subiecte 653, numere de inventar
7341 corespunzătoare unităţilor biblioteconomice prelucrate. S-a completat baza de date
electronică „Articole din publicaţii seriale”, din softul integrat de bibliotecă TinRead cu 3516
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 calculatoare şi un număr suficient de alte echipamente multifuncţionale care
acoperă mulţumitor nevoile angajaţilor, precum şi cele ale publicului.
Infrastructura logistică şi de comunicaţii a fost
administrată corespunzător, de asemenea softul de
specialitate TinRead. S-a menţinut accesul la Internet
pentru public, în mod gratuit, la Sediul central, la Secţia
pentru copii şi la Filiale.


Verificarea patrimoniului bibliotecii la termenele
prevăzute de lege, s-au efectuat demararea a 3
inventare la Filialele bibliotecii, dintre care 2 au
fost finalizate, cel d-al 3-lea se va finaliza în 2016.
 Din evidenţele Registrelor de Inventar au fost scoase din gestiune 3358 de unităţi de
bibliotecă.
 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. 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 (montarea aerului condiţionat în toate spaţiile de la sediul
central), 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
2014 – bibliografie; Calendarul cultural – 2016; Ateneul Cultural – 90, cu prilejul împlinirii a 90
de ani de la apariţia revistei băcăuane “Ateneul Cultural: Literatură. Artă. Ştiinţă”.
Programele şi proiectele culturale ale anului 2015 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 2015, la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” s-au organizat un număr de 27
activităţi culturale complexe, 285 expoziţii, aproximativ 58 panouri foto-documentare şi 123
de alte tipuri de activităţi cu caracter cultural, din care 32 sesiuni de cursuri, livrate publicului
sau bibliotecarilor comunali. În multe situaţii, reprezentanţi ai bibliotecii s-au deplasat şi au
organizat şi participat la activităţi specifice de promovare a instituţiei, a cărţii şi lecturii în alte
locaţii decât sediul instituţiei, în oraş (ex. Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, Liceul cu
Program Sportiv, Şcoala Al. Russo, Şcoala Alexandru Şafran, Şcoala Nicolae Iorga, Şcoala
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M. Drăgan, Casa George Bacovia, Asociaţia Nevăzătorilor – filiala Bacău ş.a.), dar şi în judeţ
(Răchitoasa, Dealu Morii, Răcăciuni, Borzeşti 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, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău ş.a.
Numărul total de astfel de parteneriate şi protocoale pentru anul 2015 este de 63. 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 „Biblioteca publică – spaţiu de învăţare pe tot parcursul vieţii”, Biblioteca
Judeţeană a continuat programul 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, tastatură,
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.
- „Lumea satului în pânză şi culoare” - amplă expoziţie permanentă care are ca punct
de plecare picturile de artă naivă ale domnului Ioan Măric;
- 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.
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„Memorie şi cunoaştere locală” – bază de date online; promovarea patrimoniului şi
valorilor culturale locale, pe web site-ul bibliotecii;
Serbările Pomului de Crăciun, 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 2015 a fost de 3745 dintre care nou înscrişi 2072.
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
138977, cu o frecvenţă medie zilnică de aproximativ 550.
Din totalul de 138977 de vizite, 70231 sunt vizite directe la bibliotecă, cu o frecvenţă
medie zilnică de aproximativ 277; restul reprezintă servicii oferite telefonic, fax, poştă, online,
vizite virtuale via Internet, numărul de participanţi la evenimente culturale.
S-au împrumutat 129208 unităţi de bibliotecă, dintre care 45715 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, în anul 2015, Biblioteca Judeţeană a realizat
următoarele:
În perioada 7-8 mai 2015, la Bucureşti, în cadrul Bibliotecii Naţionale a avut loc şedinţa
de lucru a Secţiunii Comunicarea documentelor şi Împrumut Interbibliotecar din cadrul
Asociaţiei Bibliotecarilor din România, din partea Bibliotecii Judeţene au participat 2
persoane.
În perioada 4-5 iunie 2015 a avut loc Conferinţa Internaţională a Bibliotecarilor
Traineri - Ediţia a V-a, la Poiana Braşov, cu tema Silver Stories – comunităţi creativ
conectate, unde au participat peste 120 de bibliotecari traineri din toată ţara, reprezentanţi şi
parteneri ai Programului Biblionet şi ANBPR, reprezentanţi din Polonia, Republica Moldova,
precum şi alţi invitaţi speciali. Judeţul Bacău a fost reprezentat de 4 persoane dintre care 3
bibliotecari - formatori acreditaţi - de la Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza" Bacău.
În cadrul Conferinţei, prin votul direct al participanţilor, povestea digitală „From Heart
to Heart” prezentată de Biblioteca Judeţeană a fost premiată. Concursul a fost menit să
premieze munca bibliotecarii care, prin activitatea lor, susţin educaţia non-formală şi
învăţarea pe tot parcursul vieţii, reprezentând pentru comunitatea de bibliotecari adevărate
modele de bună practică, demne de urmat.
În perioada 20 iulie – 1 august 2015, respectiv 9 – 20 noiembrie 2015, un număr de 5
bibliotecare din cadrul Secţiei Adulţi, precum şi din cadrul Secţiei de Copii şi Artă ale
Bibliotecii Judeţene „C. Sturdza” Bacău au participat la cursul de perfecţionare –
Biblioteconomie Modulul I, organizat de Centrul de Formare şi Dezvoltarea Profesională al
ANBPR, la CPPC Buşteni, respectiv la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ.
De asemenea, Biroul Metodic a înlesnit înscrierea a 7 persoane din biblioteci publice
comunale şi municipale la cursul de perfecţionare – Biblioteconomie Modulul I, organizat de
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Centrul de Formare şi Dezvoltarea Profesională a ANBPR, ce s-a desfăşurat la Biblioteca
Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ, precum şi continuarea acestuia prin Modulul II.
Două salariate ale Bibliotecii Judeţene „C. Sturdza” Bacău au participat în perioada 23 noiembrie 2015 la cursul „Implementarea practică a Sistemului de Control Intern
Managerial în entităţile publice”.
O componentă la fel de importantă pentru pregătirea profesională a bibliotecarilor
publici din judeţ a constituit-o instruirea trimestrială a acestora. Astfel, bibliotecarul metodist a
organizat întruniri la sediul central al Bibliotecii Judeţene şi în bibliotecile comunale şi
orăşeneşti, unde s-au discutat diverse probleme de ordin profesional cu care se confruntă
bibliotecarii şi unde s-au susţinut seminare pentru dobândirea şi consolidarea cunoştinţelor
de biblioteconomie necesare în desfăşurarea activităţii. S-au organizat schimburi de
experienţă profesională cu biblioteci din alte judeţe.
În judeţ sunt active 75 de biblioteci publice: 1 judeţeană, 2 municipale, 4 orăşeneşti şi
restul de 68 - comunale.
Pe parcursul anului s-au efectuat 3 angajări la Biblioteca Judeţeană “Costache
Sturdza” Bacău, astfel completându-se secţiile cu deficit mare de personal, iar în cadrul
judeţului au fost efectuate 2 angajări: una la biblioteca din Brusturoasa şi cealaltă la
biblioteca din Dealu Morii. Cele două bibliotecare au beneficiat de asistenţă metodologică
din partea Bibliotecii Judeţene „Costache Sturdza” Bacău pe tot parcursul anului 2015.
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. 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, cetăţenii din
comunitate 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.
Viitorul aparţine bibliotecilor în schimbare, iar Biblioteca Judeţeană face 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 siteurile 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
asemenea un rol de promovare a serviciilor bibliotecii. Pe lângă acesta, funcţionează
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.
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Materialele informative distribuite utilizatorilor sub formă de broşuri, pliante, invitaţii,
fluturaşi, afişe, cărţi de vizită au informat publicul despre oferta bibliotecii, programul de
funcţionare, condiţii de înscriere, parteneri, colaboratori, servicii, 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 în condiţii normale, cu respectarea
legislaţiei de specialitate în vigoare. 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. Din experienţa acumulată în anul 2015 se impune ca, în
anul 2016, să acţionăm mai eficient în atragerea de noi resurse prin diverse programe şi
proiecte pentru a reuşi creşterea calitativă a serviciilor publice pentru utilizatori şi, implicit, a
vizibilităţii imaginii publice a instituţiei noastre de cultură.

4. Camera Agricolă Judeţeană Bacău
În anul 2015, Camera Agricolă Județeană Bacău a desfăşurat următoarele activităţi:
 Au fost realizate 22 cursuri de calificare a producătorilor agricoli, la care s-au înscris
616 cursanţi,pe următoarele calificari: lucrător în creşterea animalelor, lucrător în
cultura plantelor, apicultor. În anul 2015 au fost încheiete 18 cursuri, care au avut
înscrişi 504 cursanţi. La aceste cursuri au absolvit 450 cursanţi. Au rămas 4 cursuri în
desfăşurare, care vor fi finalizate în ianuarie 2016;
 S-au realizat 3 cursuri de formare profesională (instruire) a beneficiarilor măsurilor din
PNDR 2007– 2013: Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri şi Măsura 141 –
Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă, cu 87 cursanţi;
 Au fost realizate 131 cursuri de instruire/informare a producătorilor agricoli cu tematici
privind: Normele de ecocondiţionalitate, Codul de bune practici agricole, PNDR 2014 –
2020, Schimbări climatice, Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Utilizarea
energiilor regenerabile, Produse tradiţionale, la care au fost prezenţi 1313 fermieri;
 Au fost realizate 2 cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor consultanţi având
ca tematici- Legislaţia nouă în domeniul ecocondiţionalităţii;- PNDR 2014 – 2020; Amenajamente pastorale; - Produse tradiţionale şi consacrate;
 Au fost înfiinţate şi urmărite 4 loturi demonstrative de porumb, 1 de rapiţă, 2 de floarea
soarelui, 2 de legume însumând 12,6 hectare, în care au fost utilizaţi soiuri şi hibrizi ,
tehnologii moderne de producţie, pentru promovarea lor în fermele agricole;
 Au fost urmărite 4 loturi demonstrative cu rase de ovine si caprine exploatate pentru
lapte şi 2 loturi demonstrative cu rase de bovine exploatate pentru lapte;
 Au fost realizate 37 demonstraţii practice care au adunat 321 fermieri şi care au
cuprins o diversitate de lucrări practice precum: tăieri de formare, de rărire şi
fructificare, de regenerare la pomii fructiferi, tăieri de rod la viţa-de-vie, cultura
ciupercilor, îngrijirea răsădurilor de legume, înfiinţarea culturii porumbului, plantarea
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răsadurilor de legume, tratamente în grădina de legume, lucrări în verde la legume în
solarii, tratamente fitosanitare la viţa de vie, recoltarea cerealelor păioase, porumbului
şi a plantelor tehnice etc;
S-a editat şi distribuit Revista”CAMERA AGRICOLĂ BACĂUANĂ” într-un număr de
2000 exemplare;
S-a participat la TÂRGUL EXPOZIŢIONAL „INDAGRA” BUCUREŞTI – cu 50 de
fermieri şi ingineri consultanţi, la o serie de simpozioane precum: -Forumul OptiTech
pentru Pomicultură; - Convenţia Naţională a Pomicultorilor- „Pomicultura din
perspectiva PNDR 2014-2020”: - Soluţii privind fertilizarea solurilor etc;
Au fost organizate 14 simpozioane pe tematici privind: Normele de ecocondiţionalitate,
Codul de bune practici agricole, PNDR 2014 – 2020, Schimbări climatice, Reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, Utilizarea energiilor regenerabile, Produse
tradiţionale;
S-a participat la o emisiune la Radio Iaşi şi două emisiuni la TV Bacău cu teme pricind
consultanţa agricolă, pomicultura şi cursuri de calificare profesională realizate prin
Camera Agricolă Judeţeană Bacău;
S-a oferit consiliere de specialitate individuală la un număr de 2898 fermieri, pe
următoarele domenii: Agricultură, Legumicultură, Pomicultură, Viticultură, Zootehnic,
Legislaţie, Accesare FEADR;
Au fost identificaţi peste 78 potenţiali beneficiari ai măsurilor PNDR 2014 – 2020 şi
consilierea acestora în accesarea de fonduri europene ;
Au fost elaborate 23 de proiecte pentru accesare fonduri europene, însumând o
valoare totală de 885.000 Euro, din care 20 proiecte au fost pe Măsura 6.1 - Sprijin
pentru instalarea tinerilor fermieri și 3 proiecte pe Măsura 6.3- Dezvoltarea fermelor
mici;
S-a oferit consiliere, asistenţă tehnică de specialitate şi s-au elaborarat 63 dosare de
plată pentru proiectele finanţate prin PNDR 2007-2013 şi 25 de notificări pentru
modificarea contractelor de finanţare;
S-au efectuat vizite pe teren, verificare culturi şi documente şi s-au eliberarat 3963
avize consultative, în vederea obţinerii atestatului de producător de către fermierii din
70 de comune ale judeţului Bacău;
Au fost efectuate acţiuni de identificare a operatorilor economici, consilierea acestora
si acordarea de asistenţă tehnică pentru întocmirea documentaţiei necesare în
vederea atestării produselor tradiţionale si a celor obţinute conform reţetelor
consacrate românești.

5. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Bacău
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău
iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi
culturii tradiţionale, cercetează stadiul actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice
fiecărei zone etnofolclorice a judeţului Bacău. Conform obiectului de activitate
(H.C.J.nr.40/30.04.2004) strategia managerială a urmărit prin programul iniţiat reabilitarea
spiritualitaţii satului băcăuan, dezvoltarea activitaţii aşezămintelor culturale şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural imaterial al judeţului Bacău. În anul 2015 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
XXII-a, Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale - ediţia a IX-a, Salonul Naţional al Artei
Naive – ediţia a XXII-a, Conexiuni Culturale, “Nedeea de la Pădurăreni” (Solonţ), “Nedeea de
la Arini” (Găiceana).
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II. Activităţi conform scopului şi obiectului de activitate (teme de cercetare şi
realizarea de documente fotografice şi filmate) – “Obicei de nuntă de pe Valea Ghimeşului” –
finalizat.
1. 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 18 -19 iulie 2054 având un impact deosebit asupra celor aprox. 1500
turişti români şi străini aflaţi în localitatea Slănic Moldova. Rezultatele aşteptate ale acestui
proiect: menţinerea în activitate a unui număr de aprox. 600 de artişti amatori care să
contribuie la păstrarea folclorului bacăuan autentic, selectarea din rândul acestora a celor
mai reprezentativi artişti pentru faza finală a festivalului, promovarea imaginii zonelor
etnofolclorice ale judeţului Bacău, precum şi obiectivele stabilite şi-au atins scopul.
BUGET: plan:
14.00 mii lei
Realizat: 14.00 mii lei
2. Târgul meşteşugurilor artistice tradiţionale
Scopul acestei manifestări îl constituie promovarea meşteşugurilor tradiţionale
practicate în judeţul Bacău. Totodată prin organizarea acestei manifestări artistice urmărim
reactivarea meşterilor populari din judeţul Bacău şi atragerea tinerilor din mediul rural care să
ducă mai departe meşteşugul învăţat de la cei vârstnici. La ediţia din 2015 am urmărit prin
promovarea ”Târgului Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale”, punerea în evidenţă a
meşteşugurilor specifice practicate în judeţul Bacău şi implicit a meşterilor care le practică,
angrenarea lor în circuitul turistic pentru o şi mai bună popularizare a meşteşugurilor
respective, atragerea de noi actanţi, precum şi promovarea imaginii judeţului Bacău şi a
meşteşugurilor specifice zonei. O particularitate a constituit-o faptul că turistul aflat în
staţiunea Slănic Moldova (locul de desfăşurare al târgului) a avut posibilitatea să participe şi
să lucreze direct la roata olarului, războiul de ţesut, să împletească fibre vegetale luând astfel
contact direct cu meşteşugul, îndeletnicirea respectivă. Manifestarea s-a desfăşurat în
perioada 18 - 19 iulie 2015, în staţiunea Slănic Moldova (partener primăria şi consiliul local).
BUGET: Manifestarea este parte componentă a Festivalului Judeţean de Folclor.
plan:
2.00 mii lei
realizat:
2.00 mii lei
3. Salonul naţional al artei naive
Aflat la cea de a XXII-a ediţie, Salonul Naţional al Artei Naive s-a bucurat şi în anul
2015 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 2015 la Muzeul de Artă Contemporană al Centrului Internaţional de Cultură şi Artă
“George Apostu”, partenerul C.J.C.P.C.T. Bacău.
BUGET: plan
2.00 mii lei
realizat
2.00 mii lei
4. Conexiuni culturale
Programul intitulat generic CONEXIUNI CULTURALE şi-a propus şi în anul 2015,
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
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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. Programul “Conexiuni Culturale” 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.
Anexăm proiectele din acest Program desfăşurate în anul 2015:
IANUARIE - 15 ianuarie “EMINESCU, MIT AL CULTURII NATIONALE”
Spectacol de muzică şi poezie la împlinirea a 165 de ani de la naşterea
poetului Mihai Eminescu. (parteneriat cu primăria, şcoala şi Asociaţia
Culturală din comuna Brusturoasa).
- etapa I-a (ianuarie – aprilie) a FESTIVALULUI JUDEȚEAN DE FOLCLOR
(transmiterea Regulamentului de concurs către aşezămintele culturale,
alcătuirea unui calendar de repetiţii pe centre si zone folclorice, îndrumarea
metodologică a conducătorilor formaţiilor artistice).
FEBRUARIE - 22 februarie “CONEXIUNI CULTURALE”:
- “DRAGOBETELE SARUTĂ FETELE” (Ziua îndrăgostiţilor la români).
- Şezătoare cultural artistică în parteneriat cu primăria Săuceşti şi Asociaţia
Culturală “Muguraş Săuceştean.”
MARTIE
- 27 martie “SALONUL DE PRIMĂVARĂ AL ARTEI NAIVE”- manifestare
culturală naţională ce va avea vernisajul în data de 27 martie la Muzeul de
Artă Contemporană al Centrului Internaţional de Cultură “George Apostu”.
(Partener al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Bacău).
- 8 martie “ASTĂZI E ZIUA TA” – spectacol de muzică şi poezie în
parteneriat cu un aşezământ cultural (în funcţie de solicitări).
APRILIE
- “CONEXIUNI CULTURALE” - SEZĂTOARE LITERAR ARTISTICĂ în comuna
Sascut, satul Pânceşti.
- 23 aprilie Veronica Micle şi Mihai Eminescu.
- 23 aprilie Prezentare si donare de carte (“meşteşuguri tradiţionale practicate
în judeţul Bacău. Portrete de meşteri”, către biblioteca din comună şi
meşterii amintiţi în carte.
- 23 aprilie “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
MAI
- 10 Mai – Şezătoare literar-artistică în comuna Balcani.
- 17 mai “NEDEEA DE LA PADURARENI” – Serbare câmpenească cultural
artisctică și religioasă cu ocazia Hramului Sfinților Împărați Constantin și
Elena (în parteneriat cu primăria, consiliul local, şcoala şi parohia din
Cucuieţi – Solonț).
- “ZIUA EROILOR“- OITUZ
- Etapa a II-a a Festivalului Județean de Folclor (selectarea în perioada mai –
iunie a celor mai reprezentativi artişti amatori din totalul centrelor de concurs,
pregătirea celor selectaţi în vederea prezentării în etapa finală ce va avea loc
in staţiunea Slănic Moldova).
IUNIE
- 1 IUNIE “COPILĂRIA MEA” - spectacol dedicat Zilei Copilului – comuna Ghimeş
Făget, sat Tărhăuş.
IULIE
- FESTIVALUL JUDEȚEAN DE FOLCLOR – repetiţii generale;
-“Târgul Meșteșugurilor Artistice Tradiționale”- editia a X-a - Slănic Moldova.
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- Repetiţii generale cu formațiile artistice în comunele ce vor fi prezente la
spectacolele de gală de la Slănic Moldova.
AUGUST
- 15 august “MEMORIA OITUZULUI’’
- 14 – 15 august Festivalul Interjudeţean “Muguraş Săuceştean”.
- 29 august “ZIUA BRADULUI” – Serbare Câmpenească în comuna Livezi.
SEPTEMBRIE - 8 septembrie – Serbare câmpenească culturală, artistică şi religioasă cu
ocazia Hramului “Sfânta Maria Mică”, în comuna Găiceana, sat Arini.
- 9 septembrie - Festivalul Naţional de Folclor “Moineşteanca”, în municipiul
Moineşti.
OCTOMBRIE - Conexiuni Culturale – Şezătoare literar- artistică, în comuna Găiceana.
1 octombrie Ziua Internaţională a Persoanelor în vârstă.
NOIEMBRIE - Conexiuni Culturale – Şezătoare literar-artistică, în comuna Sarata.
- “SADOVENIANA” (omagierea scriitorului Mihail Sadoveanu).
DECEMBRIE - “ALAIUL DATINILOR ŞI OBICEIURILOR DE IARNA” (coorganizator)
organizator principal “Ansamblul folcloric “Busuiocul”
- Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă de la Slănic Moldova.
CERCETARE – CONSERVARE: Tema “Obicei Tradiţional de nuntă de pe Valea Ghimeşului“
(Tărhăuş) - finalizat.

6. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău
Activităţile enumerate în prezentul raport reprezintă activitatea desfăşurată de
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” în anul 2015, prin secţiile sale Muzeul de
Ştiinţele Naturii, Vivariul Bacău, Observatorul Astronomic „Victor Anestin” şi Casa Memorială
„Ion Borcea” din comuna Racova judeţul Bacău.
Activităţile culturale desfăşurate în Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”
se realizează pe bază de proiecte, propuse, susţinute, dezbătute de muzeografii din cadrul
instituţiei, şi ulterior aprobate de conducerea instituţiei.
Există mai multe categorii de proiecte care se desfăşoară în cadrul instituţiei şi anume
proiecte cultural – expoziţionale, ştiinţifice şi educaţionale. Proiectele desfăşurate ca parte a
planului cultural minimal sunt structurate astfel încât să acopere principalele domenii care
vizează activitatea unui muzeu conform legislaţiei existente şi cerinţelor contemporane,
europene, structurare prezentă şi în cadrul proiectului de management în baza căruia este
condusă instituţia. Proiectele educaţionale au fost realizate în şcoli din judeţul Bacău, în baza
protocolului de colaborare semnat cu Inspectoratul Şcolar Bacău, şi a protocoalelor de
colaborare cu unităţile şcolare.
Activitatea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” se regăseşte la
intersecţia mai multor domenii ce au legătură directă cu ştiinţele naturii, patrimoniul cultural al
instituţiei, colecţiile, inclusiv biblioteca de specialitate care este baza de pornire a expoziţiilor
permanente, temporare şi itinerante, a cercetării ştiinţifice, a simpozioanelor, meselor rotunde
şi conferinţelor organizate, proiectelor educaţionale, concretizate în publicaţii ştiinţifice de
specialitate.
I) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în
raport cu sistemul instituţional existent
1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi
comunităţi - tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu
acestea;
Proiectele (altele decât cele proprii), propuse şi finalizate în anul 2015, au fost
realizate în colaborare cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi
comunităţi din Bacău şi din ţară:
- Univ. Bacău – parteneriat direct cu departamentul de Biologie a Facultăţii de Litere;
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1.

Dezbaterea publică organizată
de Direcţia Silvică Bacău - Parcul
Dendrologic Hemeiuşi

Iniţiator /
Colaboratori
Direcţia Silvică Bacău
(Parcul Dendrologic
Hemeiuşi)

2.

„Luna pădurii”

Direcţia Silvică Bacău

Direcţia Silvică Bacău

15.03. –
15.04.

3.

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

Ministerul
Învăţământului

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

6-10.04.

Muzeul „Vasile
Pârvan” Bârlad

Muzeul „Vasile
Pârvan” Bârlad

14-16.05

Universitatea „Vasile
Alecsandri” Bacău

Universitatea „Vasile
Alecsandri” Bacău

7-9.10.

Grădina Botanică, Iaşi

Grădina Botanică, Iaşi

10.10

Universitatea „Vasile
Alecsandri” Bacău,
catedra de Biologie

Universitatea „Vasile
Alecsandri” Bacău,
catedra de Biologie

6.11.

Nr.
crt.

4.

5.

6.

7.

Proiectul

Sesiunea Naţională de
Comunicări Ştiinţifice a Muzeului
„Vasile Pârvan” Bârlad
Participarea la Conferinţa
Naţională a CEDO – prima ediţie
– Universitatea „Vasile
Alecsandri” Bacău
Vernisarea expoziţiei de ciuperci
comestibile si toxice, Iaşi Grădina
Botanică
Simpozionul „Ecologia şi
Protecţia Ecosistemelor, ediţia
a XI-a”, susţinerea lucrării „Istoricul expoziţiilor temporare
cu ciuperci proaspete”

Locaţia

Perioada

Direcţia Silvică Bacău
(Parcul Dendrologic
Hemeiuşi)

26.02.

- 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
- Universitatea Bacău
- Agenţia de Protecţia Mediului Bacău
- Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi
- Muzeul Judeţean Botoşani
- Muzeul Olteniei Craiova
- Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
- Asociatia Zibbo Help – Satu Mare.
S-au desfăşurat 47 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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Proiecte cultural - educaţionale şi prezentări multimedia desfăşurate în anul 2015,
în baza unor protocoale de parteneriat.
Nr.
crt.
1.

Instituţia

Denumirea proiectului

Perioada de desfăşurare

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială nr. 10; Universitatea
„V.Alecsandri”; I.S.J Bacău Ed.Permanentă şi
Mentorat; Agenţia de Protecţia Mediului”;
Direcţia Silvică; Ocolul Silvic N.Bălcescu;
I.S.J. Bacău-Compartimentul de Biologie

„Natură, un prieten în suferinţă”

An școlar 2014 - 2015

2.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială” „Alexandru cel Bun”
3.
4.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială nr.10
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun”

5.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun”
6.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen”
7.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău
8.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru”
Mărgineni; scoli partenere: Şcoala Gimnazială
„ Lespezi”; Şcoala GimnazialăN.Bălcescu”;
Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen” Grădiniţa „Bambi”

9.
10.
11.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
„Colegiul Naţional Pedagogic”Ştefan cel Mare”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”
Grădiniţa cu program normal „ Sfânta Maria” –
Bicolae Bălcescu

12.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Colegiul „Grigore Antipa”

13.

Şcoala Gimnazială „Ion Greangă” Bacău

14.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială Luncani
15.

Şcoala Gimnazială „Ion Greangă” Bacău

„Noutăţi in astronomie” –
itinerare expoziţie la şcoală
„Universul” (prezentări
multimedia) – la şcoală
„Apa, izvorul vieţii”
„Povestea Pământului”
„Ziua zonelor umede”
„Luna pădurii”
„Ziua mondială a apei”
„Ziua păsărilor”
„Ziua mondială a habitatelor
umede”
„Luna pădurii”
„Ziua pământului”
„Universul invizibil”(itinerare
expoziţie la şcoală)
„Universul” – prezentări
multimedia – la şcoală
Concurs Judeţean de creaţie
literară şi artistico – plastică
„Copii în armonie cu natura”
„Protecţia naturii – viitorul
copiilor!”
„Eco bradul de Crăciun” –
expoziţie cu lucrări
„Ecologia pe întelesul copiilor”
„Copii în armonie cu natura”
„Protejăm A.S.A.!”
(Apa, Solul, Aerul)
„Copacul însufleţit”
„Sănătatea mediului –
sănătatea noastră”
Proiect Naţional Patrula Eco
„Respirăm un aer curat”
Proiect Cultural Educaţional
„Prietenii naturii”
Programul Internaţional „Să
invătăm despre pădure”
- Biodiversitatea pădurii”
„Creaţii ciudate ale micilor
ecologişti”
„Cometele” – prezentări
multimedia la şcoală
„Noutăţi în astronomie” –
itinerare expoziţie la şcoală
Proiect Cultural –Educaţional
„Luna pădurii”
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16 – 23 ianuarie 2015

23 ianuarie 2015
An scolar
2014 - 2015
An şcolar
2014 - 2015
2 februarie 2015
15 martie - 13 aprilie 2015
22 martie 2015
1 aprilie 2015
2 februarie 2015
15 martie – 15 aprilie”
22 aprilie 2015
23 februarie – 2 martie
2015
2-3 martie 2015
An şcolar 2014 - 2015
3-9 noiembrie 2014
8-18 decembrie 2014
1-10 aprilie 2015
2 martie – 8 mai 2015
22 mai 2015

Iunie 2015
Aprilie – iunie 2015
15 martie – 30 iunie 2015
An şcolar
2014 - 2015
Octombrie 2014 –
Iunie 2015
Mai – iunie 2015
12 iunie 2015
12 – 19 iunie 2015
15 martie – 15 aprilie 2015
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16.
Şcoala Gimnazială „Ion Greangă” Bacău
17.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială Vultureni

18.
Liceul Tehnologic „Petru Rareş”
19.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan
20

.Şcoala Gimnazială Faraoani, Centrul de
Informare şi Documentare „George Enescu”,
Faraoani

21.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”
22.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială „Spiru Haret”
23.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Colegiul Naţional de Artă „George Apostu”
24.

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

25.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Colegiul „Grigore Antipa”

26.
Palatul Copiilor Bacău
27.

Asociaţia Zibo Help

28.

Scoala Gimnazială” Miron Costin”-Grădiniţa
PP nr.23
Colegiul Tehnic şi de Comunicaţii
„N.V.Karpen”

29.
30.

31.
32.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Colegiul „Grigore Antipa” Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Colegiul Tehnic de Comunicaţii N.V.Karpen

33.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială Baraţi”
34.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
35.

U.A.T. municipiul Moineşti

36.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;Casa
Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”,

Proiect Educaţional
„Să ştii mai multe , să fii mai
bun”
„Pledoarie pentru pădure,
pentru viaţă”
Proiect Educaţional
„Să ştii mai multe, să fii mai
bun”
„Noutăţi in astronomie” –
itinerare expoziţie la şcoală
„Universul” (prezentări
multimedia) – la şcoală
„Activitati ale bibliotecii”
„Universul” (prezentări
multimedia) – la şcoală
„Sistemul Solar”- prezentări
multimedia – la şcoală
„Ziua astronomiei” – prezentări
multimedia la şcoală
„Noutăţi in astronomie” –
itinerare expoziţie la şcoală
„Planetele”- prezentări
multimedia la şcoală
„Noutăţi în astronomie” itinerare expoziţie la şcoală
„Tinerii şi natura”
Curriculum în decizie locală”
Indicatori ai zoocenozei din
zona judeţului Bacău
Proiect multilateral Comenius „
Biodiversity conservation – the
only path to our survival”
„Săptămâna familiei,
săptămâna fără TV”

7 aprilie 2015
7 – 11 aprilie 2015
6 – 10 aprilie 2015
8 – 15 aprilie 2015

9 aprilie 2015

An şcolar 2014- 2015
6 – 10 aprilie 2015
7 aprilie 2015
24 aprilie 2015
22 – 29 aprilie 2015
6 mai 2015
6 – 12 mai 2015
2014 - 2015
2014 - 2015
2014 -2016
6 – 10 aprilie 2015

„Natura, prin ochi de copil”

23 martie – 20 iunie 2015

„Calendarul ecologic mondial”

An scolar
2015 -2016

Convenţie privind efectuarea
instruirii practice a elevilor domeniul protecţia mediului

2014 – 2015

„Educaţie pentru Biodiversitate”

15 aprilie – 17 iunie 2015

„Tinerii şi Natura”

Martie – iunie 2015

„Planeta Marte” – prezentări
multimedia – la şcoală
„Noutăţi în astronomie” –
itinerare expoziţie la şcoală
„Asteroizii” – prezentări
multimedia la şcoală
„Universul invizibil” – itinerare
expoziţie la şcoală
„Săptămâna europeană a
energiei durabile”
„Școala de vară”- program de
voluntariat
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Arhiepiscopia Romanului si a Bacăului, Şcoala
Gimnazială „General Nicolae Şova” Poduri
37.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Scoala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni
38.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Colegiul „Grigore Antipa”

39.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială Baraţi
40.
41.

Grădiniţa nr. 26 – structura Sc. Al. I. Cuza”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”

42.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială”Constantin Platon”
43.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”

44.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;Şcoala
Gimnazială „Constantin Platon”
45.

46.
47.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;Colegiul Naţional „Gheorghe
Vrânceanu”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău;
Şcoala Gimnazială „M. Sadoveanu”
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală, Republica Moldova, Chişinău

„Planetele”- prezentări
multimedia – la şcoală
„Noutăţi în astronomie” –
itinerare expoziţie - la şcoală
„Unitate şi diversitate sub un
singur nume – Grigore
Antipa”editia a II-a.
„Cometele”- prezentări
multimedia la şcoală
„Universul invizibil” – itinerare
exopoziţie la şcoală
Proiect „Eco – şcoala”
„Luna Pădurii”, „Ziua
Pământului”, Ziua Păsărilor”,
„Ziua Zonelor Umede”, Ziua
Biodiversităţii”.
„Planeta pitică Pluto” –
prezentări multimedia la şcoală
„Noutăţi in astronomie” –
itinerare expoziţie la şcoală

23 – septembrie 205
23 – 30 septembrie 2015
Septembrie 2015
23 septembrie 2015
23 – 30 septembrie 2015
An şcolar 2015
Octombrie 2015 –
octombrie 2016
16 octombrie 2015
16 – 23 octombrie 2015

Cercul de Astronomie „Meteor”

An şcolar 2015 – 2016

„Universul invizibil” – itinerare
expoziție la şcoală
„Planeta Saturn” – prezentări
multimedia la şcoală

30 octombrie – 6 noiembrie
2015
30 octombrie 2015

„Astropoezie”

15 noiembrie 2015 – 15
mai 2016

„Educaţie in oglindă”

Octombrie 2015 – 2018

Acord – Cadru de Colaborare –
proiecte comune

2015 - 2020

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

Iniţiator / Colaboratori

Perioada

1.

„DIAMOND – Dialoguing
museums on a new cultural
democracy”
– Proiect pilot –
LEGĂTURI ÎNTRE GENERAŢII –
cunoaşterea activă a muzeului
ştiinţific”

Eccom (European Centre for Cultural
Organization and Management), Museo Civico di
Zoologia (Roma, Italia), Muzeul Naţional de Istorie
Naturală „Grigore Antipa”, Museo de Ciencias
Naturales de Valencia (Valencia, Spania), Melting
Pro-Laboratorio per la Cultura (Roma, Italia):
- lansare manual de bune practici – „Poveşti
digitale în muzee ştiinţifice”

29.04

2.

Săptămâna familiei – săptămâna
fără TV - Săptămâna altfel –
activităţi extraşcolare

Asociaţia Zibbo Help Satu Mare

6-10.04

3.

Noaptea Europeană a Muzeelor

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

16.05

4.

Ziua Internaţională a Muzeelor

5.

Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională

Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM)
Secţia de Ştiinţele Naturii
a Muzeului Olteniei Craiova,
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6.

“MUZEUL ŞI
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ”
Muzeul Olteniei ediţia XXII
Manifestarea complexă
Simpozionul Ştiinţific
„Biologia şi dezvoltarea Durabilă”

în colaborare cu Consiliul Judeţean Dolj
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” Bacău

3-4.12.

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 2015, prin subunitatea Muzeul de
Ştiinţele Naturii, am fost participanţi la aceste manifestări, iar cu ocazia acestui eveniment s-a
înregistrat un număr record de vizitatori şi anume 2858.
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.

Banner-e fixe şi tridimensionale
- expoziţii permanente
- expoziţii eveniment
- evenimente

Expoziţie temporară
Manifestare complexă – “Noaptea
europeană a muzeelor”

2.

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

- „Lumea ciupercilor”
- „El şi ea în lumea vie”

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.
3.

Modalitatea de publicitate

Exemple

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

http://www.complexulmuzealionborceabacau.ro
http://www.csjbacau.ro
www.museum.com
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4.
5.

Site DinBacău.ro
Turist

6.

ElinaaGroup Travel and business

7.

Judeţul Bacău

www.dinBacău.ro
www.turism.agendaBacău.ro
http://elinaagroup.eu/travel_business/
index.php?route=product/category&path=56
http://www.judetulBacău.ro

3. Apariţii în publicaţii centrale
- 47 articole presă scrisă şi on line
- 16 transmisiuni televizate
- 9 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.
Titlul materialului
crt
publicitar
.

Tipul
pliantului

Limba de
publicare

1.

„Flori din adâncurile
Terrei”

Română
Pliant de
prezentare

2.

Strategii de
supravieţuire în
lumea insectelor

Pliant de
română/
prezentare engleză

3.

Mari Biologi –
Ion Borcea - 130
ani de la naştere

Carte
poştală

4.

Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău

Pliant de
română/
prezentare
engleză
generală

Exemplificare

română
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5.

6.

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

Sistemul Solar

Pliant de
română
prezentare

Pliant de
română
prezentare

7.

Luna

Pliant de
română
prezentare

8.

Minipliante muzeu

Pliant de
română
prezentare

9.

Aspecte din
expoziţia temporară
“Pădurea aurul
verde al planetei”

Vederi

română/
engleză

10. Insecte

Vederi

română/
engleză

11. Harta cerului

Pliant de
română
prezentare

5. Bilete personalizate – în anul 2009 s-au conceput şi tipărit bilete de intrare
personalizate, care au fost puse în vânzare şi în anul 2015.
4. 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 - 16 proiecte cultural expoziţionale distribuite pe categorii
astfel:
- 5 vernisări expoziţii temporare:
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„Trofee de vânătoare”
„Lumea ciupercilor”
„Din lumea fluturilor”
„Sunet şi culoare în lumea păsărilor"
„Exponatul lunii” – 9 exponate lunare, începând cu luna aprilie
- 1 vernisaj expoziţii itinerante:
„Simţurile animalelor nocturne”
- 11 proiecte de itinerare a expoziţiilor ce au fost vernisate în anii anteriori:
„El şi ea în lumea vie”
„Cinci simţuri – un Univers”
„Natura – metalo-ceramică”
„Arhitectură şi design în lumea animală”
„Strategii de supravieţuire în lumea insectelor”
„Fructe şi seminţe”
„Insecte sociale”
„Fasmidele – curiozităţi ale naturii”
„Universul invizibil”
„Noutăţi în astronomie”
„Evoluţia stelară”
5. Apariţii în presa de specialitate
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău a fost prezent prin peste 47
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 2015, s-au concretizat în faptul că, un număr de
18075 vizitatori (tabelul următor – până la momentul realizării prezentului raport) au trecut
pragul celor 4 subunităţi ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii.
În acest an numărul de vizitatori este mai mic, ştiut fiind faptul că subunitate
Observatorul Astronomic este închisă publicului pentru a fi modernizată.
Numărul de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, pe secţii,
pentru anul 2015, comparativ cu numărul de vizitatori din anul 2014.
Nr.
crt.

Număr vizitatori

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

cu plată
fără plată

grup
individual
2014
2015
2014
2015
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
18787
9062
1911
2964
5296
1795
2548
3544
24083
4459
Muzeul de Ştiinţele Naturii
5017
4030
649
1550
1415
1690
2548
3815

8883
350

Vivariul
4820
393

985
0

Observatorul Astronomic
4775
0
276
3521
0
0
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Total
2014
2015
20708
7834
28542

12026
6049
18075

5666
3963
9629

5580
5505
11085

1395
151

9868
350
10218

6215
544
6759

0
0

5051
3521

0
0
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TOTAL
Casa Memorială „Ion Borcea” Racova
122
212
1
19
0
0

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

12000

11247

0

123
0
123

231
0
231

11085

9342

10000

8572

Muzeul de Ştiinţele Naturii
Vivariul

8000

6861

Observatorul Astronomic

6759

Casa Memorială "Ion Borcea"

6000
4000
2000
0

96

231

0
2014

2015

es
timări pentru atingerea altor categorii de beneficiari;

2014 – Grupuri ţintă: Publicul larg: 23%; Preşcolari: 10%; Învăţământ primar, gimnazial şi
liceal: 65%; Specialişti: 3%; Local: 93%; Naţional: 6%; Internaţional: 1%.

3%

Naţional

Local

Publicul larg
Preşcolari
Învăţământul primar, gimnazial, liceal
Specialişti

6%

23%

Internaţional

1%

10%
63%

93%

2015 – Grupuri ţintă: Preşcolari: 10,52%; Învăţământ primar 23.41%, gimnazial 18.32% şi
liceal: 9,72%; adulţi: 25,14%; pensionari 5,96%; Bacău: 90,81%; Naţional: 8,94%
Internaţional: 0,25%.
Preşcolari

Clasele I-IV

Clasele V-VIII

Clasele IX-XII

Adulţi

Pensionari

6%

Bacău

9%

11%

28%

Naţional

Internaţional

0%

25%

10%

91%

20%

7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari
- măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată;
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2015: total vizitatori 18075 dintre care 1206 cu plată şi 6049 fără plată;
Analiză: În anul 2015, principalii beneficiari ai vizitelor gratuite au aparţinut
publicului adult, în proporţie de 57%: participanţi la evenimentele culturale organizate de
muzeu, la zilele de vizitare gratuită (15 ianuarie, 16-17 mai, 18 mai, 1 iunie, 25 noiembrie, 1
decembrie), oficialităţi, parteneri media şi doar 43% au fost copii până la vârsta de 7 ani,
copii aflaţi în grija instituţiilor de asistenţă socială, deţinuţi şi persoane cu handicap.
Beneficiarii vizitelor contra cost sunt cei menţionaţi la punctul anterior, constituindu-se de fapt
în grupurile ţintă.
Nr.
Număr vizitatori
crt.
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
1.
cu plată
2.
fără plată
TOTAL
Muzeul de Ştiinţele naturii
1.
cu plată
2.
fără plată
TOTAL
Vivariul
1.
cu plată
2.
fără plată
TOTAL
Observatorul Astronomic
1.
cu plată
2.
fără plată
TOTAL
Casa Memorială Ion Borcea
1.
cu plată
2.
fără plată
TOTAL

Total
Nr. vizitatori
2015
12026
6049
18075

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

%
66,54
33,47
100

5580
5505
11085

61,33%

6215
544
6759

37,39%

0
0
0

0%

231
0
231

1,28%

Cu plată

Fără plată

1%
0%

33%
38%

61%

67%

- 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);
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Atragerea publicului local prin evenimente de anvergură.
Continuarea acţiunii de clasare a bunurilor de patrimoniu.
Strategii pe termen lung:
- Recuperarea spaţiului expoziţional aflat temporar ocupat de Biblioteca Judeţeană,
preluare urmată de 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;
- 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;
Spaţiile aflate în administrarea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
“Ion Borcea” Bacău, pe secţii sunt ocupate în proporţie de 100%.
9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi,
reparaţii, reabilitări, după caz.
În anul 2015 au fost aplicate hidroizolaţii la nivelul teraselor şi reparate faţadele
corpului A şi parţial corp B, reţeaua de apă, reţeaua de hidranţi exteriori. Fondurile ne-au
permis reparaţii şi la nivelul corpurilor B şi C, precum şi a interioarelor, acolo unde în urma
infiltraţiilor a fost necesară intervenţia.
II) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei
1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei
Nr.
crt.

Denumirea activităţii

Data

I.
EXPOZITII
Expoziţii permanente
1.
Ecosistemul de deşert - Oaza
12.11.
2.
De la pământ la stele
20.12.
Îmbunătăţiri aduse expoziţiilor permanente
3.
Diamond corner
29.04.
4.
Integrame pe touchscreen pe tematici
20.06.
de ştiinţele naturii
Expoziţii temporare
5.
8-10 05.
Trofee de vânătoare
6.
Lumea ciupercilor
7.
Din lumea fluturilor
8.
Sunet şi culoare în lumea păsărilor
9.
Exponatul lunii – 9 exponate lunare
Expoziţii itinerante

14.10.
13.11.
19.11.
04.-12.2015

10.

Natura – metalo ceramică

02.04.

11.

Insecte sociale – albina meliferă

28.09.

12.
13.
14.

Strategii de supravieţuire în lumea
insectelor
Simţurile animalelor nocturne
Fructe şi seminţe din flora spontană şi
cultivată

04.06.2015 –
04.06.2016
29.10.2015
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15.01.

Locaţia

Muzeul de Ştiinţele Naturii
Observatorul Astronomic
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Centrul de afaceri şi expoziţii
Bacău
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Vivariu
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Roman
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Roman
Muzeul
Cinegetic
al
Carpaţilor Răsăriteni Posada
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Roman
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15.

Cinci simţuri – un univers!

16.

El şi ea în lumea vie

17.

Arhitectură şi design în lumea animală

18.

Fasmidele curiozităţi ale naturii

19.

Noutăţi în astronomie

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.10.201429.10.2015
19.11.201429.10.2015
28.11.201429.10.2015
04.12.201413.11.2015

Muzeul de Ştiinţele Naturii
Galaţi
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii

Unităţi şcolare din judeţul
Bacău
Unităţi şcolare din judeţul
Universul invizibil
2015
Bacău
Unităţi şcolare din judeţul
Evoluţia stelară
2015
Bacău
II.
MANIFESTARI COMPLEXE
Ziua culturii Naţionale
15.01.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Noaptea europeană a muzeelor 2015
16-17.05.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Ziua internaţională a muzeelor 2015
18.05.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Observaţii astronomice – calendarul
Muzeul de Ştiinţele Naturii
20.03.-28.09.
evenimentelor astronomice 2015
„Biologia şi dezvoltarea durabilă” Muzeul de Ştiinţele Naturii
03-04.12.
Simpozion ediţia a XIII a
III. PROIECTE EDUCAŢIONALE
Unităţi şcolare din judeţul
Calendarul naturii – activităţi educative
2015
Bacău
Activităţile muzeale metode
Unităţi şcolare din judeţul
2015
complementare educaţiei şcolare
Bacău
Activităţile muzeale – din culisele
Unităţi şcolare din judeţul
muzeului de ştiinţele naturii – colocvii
2015
Bacău
ocazionate de evenimente naţionale
Activităţi muzeale – educaţia
Unităţi şcolare din judeţul
03.-09.
nonformală şi educaţia informală
Bacău
2015

IV. Proiecte cultural-ştiinţifice
Nr.
crt.
1.

2.
3.

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

Denumirea proiectului
Date privind biodiversitatea şi ecologia cerambicidelor
(Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) din Munţii
Nemira
Diversitatea şi ecologia macromicetelor din Munţii
Nemira
Cercetări
asupra
diversităţii
scarabeoideelor
(Scarabaeoidea, Coleoptera) din Rezervaţia Naturală
Munţii Nemira, jud. Bacău
Studiul apoidelor în zonele montane din Rezervaţia
Naturală Munţii Nemira
Studiul populaţiilor de amfibieni şi reptile din Munţii
Nemira
Studiul populaţiilor de reptile şi păsări din Rezervaţia
Naturală Munţii Nemira
Studiul algoflorei din lacul Poiana Uzului
Studierea scolitidelor din Munţii Nemira
Studii asupra diversităţii şi ecologiei fungilor din
Munţii Nemira
Biodiversitatea faunei de carabide (Insecta,
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Autorul
proiectului
Gurău Gabriela
Jigău Ortansa
Arinton Mihaela
Tomozei Bogdan
Ghiurcă Daniel
Roşu Sorin
Tudor Anca
Maftei Daniel
Pavel Otilia
Păsălău Elena
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11.
12.
13.

Coleoptera – Carabidae) din judeţul Bacău.
Studii privind diversitatea floristică şi fitocenologică
Ardei Irina
din Munţii Nemira, judeţul Bacău
Paraziţi externi pe diferite specii de păsări
Burghelea Costel
Studii privind diversitatea
micromamiferelor din
Paraschiv Dalia
Munţii Nemira, jud. Bacău
TOTAL

B. Alte proiecte
Nr.
Denumire proiect
crt.
1.

Proiect pentru conservarea patrimoniului (colecţii)

2.

Proiect privind activităţile de întreţinere a serei Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii

3.

Proiect privind activităţile de organizare, dezvoltare şi conservare a colecţiei de carte
din cadrul bibliotecii de specialitate a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii

4.

Întreţinerea patrimoniului, colecţiile de animale vii – subunitatea Vivariu

5.

Întreţinerea şi valorificarea patrimoniului – Casa Memorială „Ion Borcea”

6.

Proiect pentru organizarea, dezvoltarea şi conservarea stupinei muzeului de ştiinţele
naturii

7.

Proiect pentru organizarea şi dezvoltarea shop-ului muzeului de ştiinţele naturii

2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în
proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.)
Proiecte cultural - educaţionale şi prezentări multimedia desfăşurate în anul 2015,
ocazionate de evenimente din cadrul calendarului ecologic.
Nr.
crt.

Instituţia
iniţiatoare

Activităţi cultural-educaţionale
„Universul”: proiecţii, prezentări multimedia
pe teme de astronomie şi astronautică

Locul
desfăşurării
Şcoala
Gimnazială
„Alexandru cel
Bun”
Muzeul de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”
Bacău
Muzeul de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”
Bacău
Şcoala
Gimnazială
”Octavian Voicu”
Muzeul de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”
Bacău

1

Şcoala Gimnazială
„Alexandru cel Bun”

2

Muzeul de Ştiinţele
Naturii

3

Colegiul „Gr. Antipa”
din Bacău

5

Muzeul de Ştiinţele
Naturii

7

Şcoala Nr. 10

8

Şcoala Gimnazială
”Octavian Voicu”

”Universul” în cadrul Şcolii Gimnaziale
”Octavian Voicu”: proiecţii prezentări
multimedia pe teme de astronomie şi
astronautică

Şcoala
Gimnazială
”Octavian Voicu”

9

Şcoala Gimnazială
„Ion Creangă”

„Din tainele pădurii” cu elevi de la Şcoala
Gimnazială „Ion Creangă” din Bacău (01
aprilie 2015)

Muzeul de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”
Bacău

„Calendarul Ecologic” – Ziua Zonelor
Umede”; - elevi de la colegiile „Gr. Antipa”
şi „N. V. Karpen” din Bacău, însoţiţi de
cadre didactice
„Cunoaşterea zoocenozei specifice
ecosistemelor terestre şi acvatice”; au
participat elevi de la colegiul „Gr. Antipa”
din Bacău
Realizare proiect cultural-educaţional
”Universul”: itinerare expoziţie ”Universul
invizibil”
„Apa izvorul vieţii” cu elevi de la Şcoala Nr.
10. –expoziţie desene, concurs desene,
prezentări multimedia, dezbatere
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Data
1623.01

17,
19.02.

18.02
23.02 –
2.03

20.03

2-3.03

1.04.
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10

Colegiul Naţional
„Vasile Alecsandri”

„Respirăm un aer curat” cu elevi de la
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”

11

Muzeul de Ştiinţele
Naturii

-„Biodiversitatea pădurii” cu elevi de le
Colegiul „Grigore Antipa” din Bacău

12

Şcoala Gimnazială
„Ion Creangă”

13

Muzeul de Ştiinţele
Naturii

14

Muzeul de Ştiinţele
Naturii

15

Colegiul „Gr. Antipa”
Bacău

16

Muzeul de Ştiinţele
Naturii

17

Muzeul de Ştiinţele
Naturii

18

Muzeul de Ştiinţele
Naturii

20

Colegiul Naţional de
Artă „George
Apostu”

21

Şcoala Gimnazială
Baraţi

22

Şcoala Gimnazială
„Al. Piru” Mărgineni

„Sistemul Solar” în cadrul Şcolii Gimnaziale
„Ion Creangă”: itinerare expoziţie „Universul
invizibil” (6-10.04), proiecţii prezentări
multimedia pe teme de astronomie şi
astronautică
„Universul” în cadrul Şcolii Gimnaziale
„Mihai Drăgan”: itinerare expoziţie „Noutăţi
în astronomie” (8-15.04), proiecţii
prezentări multimedia pe teme de
astronomie şi astronautică
„Ziua Astronomiei” în cadrul Şcolii
Gimnaziale „Spiru Haret”: itinerare expoziţie
„Noutăţi în astronomie” (22-29.04), proiecţii
prezentări multimedia pe teme de
astronomie şi astronautică
„Cunoaşterea zoocenozei specifice
ecosistemelor terestre şi acvatice” - au
participat elevi de la colegiul „Gr. Antipa”
Bacău;
- “Ierbarul – importanţă şi tehnici de
realizare”;
- vizitarea expoziţiilor permanente şi
temporare.
“Sănătatea mediului – sănătatea noastră”programată pentru a marca “Luna plantării
arborilor” –
- “Pădurea – cel mai complex ecosistem
terestru”;
„Natura prin ochi de copil” cu preşcolari de
la Grădiniţa Nr. 23 din Bacău
“Muzeele pentru o societate durabilă” în
cadrul manifestării complexe “Ziua
Internaţională a Muzeelor”:
- masă rotundă organizată la CMSN; au
participat de elevi de la Colegiul Tehnic de
Comunicaţii N.V. Karpen Bacău şi Colegiul
Economic “I. Ghica” Bacău;
- vizitarea expoziţiilor permanente şi
temporare.
„Planetele” în cadrul Colegiului Naţional de
Artă „George Apostu”: itinerare expoziţie
”Noutăţi în astronomie”, proiecţii prezentări
multimedia pe teme de astronomie şi
astronautică
„Planeta Marte” în cadrul Şcolii Gimnaziale
Baraţi: itinerare expoziţie „Noutăţi în
astronomie” (4 – 12 iunie), proiecţii
prezentări multimedia pe teme de
astronomie şi astronautică
„Asteroizii” în cadrul Şcolii Gimnaziale „Al.
Piru” Mărgineni: itinerare expoziţie
„Universul invizibil” (5 – 12 iunie), proiecţii
prezentări multimedia pe teme de
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Colegiul Naţional
„Vasile
Alecsandri”
Muzeul de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”
Bacău

3.04

7.04

Şcoala
Gimnazială „Ion
Creangă”

7.04

Şcoala
Gimnazială
„Mihai Drăgan”

9 .04

Şcoala
Gimnazială „Spiru
Haret”

24.04

Muzeul de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”
Bacău

1, 2.04

Muzeul de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”
Bacău

09.04

Muzeul de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”
Bacău

15.05

Muzeul de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”
Bacău

18.05

Colegiul Naţional
de Artă „George
Apostu”

6-12
.05

Şcoala
Gimnazială Baraţi

4.06

Şcoala
Gimnazială „Al.
Piru” Mărgineni

5.06
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23

Muzeul de Ştiinţele
Naturii

24

Muzeul de Ştiinţele
Naturii

25

Şcoala Gimnazială
Baraţi

26

27

Şcoala Gimnazială
„Al. Piru” Mărgineni
Şcoala Gimnazială
„Al. Piru” Mărgineni

29

Şcoala Gimnazială
„Constantin Platon”
Bacău

34

Şcoala Gimnazială
„Constantin Platon”
Bacău

35

Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”

36

37

C.N. Pedagogic
“Ştefan cel Mare”

Colegiul Naţional
„Gh. Vrânceanu”

38

Grupul Şcolar de
Ecologie şi
Protecţia Mediului
"G. Antipa"

39

Grădiniţa Crai Nou

astronomie şi astronautică
„Cometele” în cadrul Şcolii Gimnaziale
Luncani: itinerare expoziţie „Noutăţi în
astronomie” (12 – 19 iunie), proiecţii
prezentări multimedia pe teme de
astronomie şi astronautică
„Pădurea – un diamant nepreţuit al
planetei” Şcoala Generală Poduri – Şcoala
de vară
„Cometele” - Şcoala Gimnazială Baraţi:
itinerare expoziţie ”Universul invizibil”,
proiecţii prezentări multimedia pe teme de
astronomie şi astronautică.
„Planetele” - Şcoala Gimnazială „Al. Piru”
din Mărgineni: itinerare expoziţie
„Noutăţi în astronomie”, proiecţii prezentări
multimedia pe teme de astronomie şi
astronautică
„Planeta pitică Pluto” în cadrul Şcolii
Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău:
itinerare expoziţie „Noutăţi în astronomie”
proiecţii prezentări multimedia pe teme de
astronomie şi astronautică
„Planeta Saturn” în cadrul Şcolii Gimnaziale
„Constantin Platon” Bacău: itinerare
expoziţie „Universul invizibil” (nov.), proiecţii
prezentări multimedia pe teme de
astronomie şi astronautică (30 oct. 2015);
„Cercul de astronomie Meteor” (anul şcolar
2015 – 2016): prezentarea multimedia
„Leonidele”
Selectarea materialului şi alcătuirea unei
miniexpoziţii cu machete realizate de elevii
C.N. Pedagogic “Ştefan cel Mare” Bacău, în
cadrul proiectului judeţean “Oglinda mea
din natură”, derulat în parteneriat.
„Ochii nopţii” - Colegiul Naţional „Gh.
Vrânceanu”
- activităţi de teren şi laborator cu elevi şi
cadrele didactice pentru identificarea
spectrului trofic al speciei Asio otus în
vederea realizării de proiecte culturalştiinţifice judeţene şi naţionale (colectare de
ingluvii, măsurarea şi cântărirea acestora,
identificarea fragmentelor scheletice,
interpretarea datelor ş.a).
- indicarea unor surse bibliografice
participanţilor la proiect, privind aparatul
digestiv şi compoziţia ingluviilor la
falconiforme şi strigiforme
Jurizarea a 23 de lucrări (materiale ppt şi
video) realizate de elevii Grupului Şcolar de
Ecologie si Protecţia Mediului "G. Antipa"
Bacău, în cadrul proiectului judeţean
“Unitate şi diversitate sub un singur nume –
G. Antipa”, ediţia a2a cu tematica: “Seria
meduzelor”
Activitate desfăşurată la Grădiniţa Crai Nou
în cadrul proiectului educaţional “Educaţie
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Şcoala
Gimnazială
Luncani

12.06

Şcoala Generală
Poduri

3.08

Şcoala
Gimnazială Baraţi

2330.09

Şcoala
Gimnazială „Al.
Piru” - Mărgineni
Şcoala
Gimnazială „Al.
Piru” - Mărgineni

2330.09
23.09

Şcoala
Gimnazială
„Constantin
Platon” Bacău

16 –
23.10

Şcoala
Gimnazială
„Constantin
Platon” Bacău

30.10
– 6.11

Complexul
Muzeal de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”

17.11.

C.N. Pedagogic
“Ştefan cel Mare”

17.11.

Complexul
Muzeal de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”

09.201
5-2016

Muzeul de
Ştiinţele Naturii

24.11

Grădiniţa Crai
Nou

24.11
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40

Muzeul de Ştiinţele
Naturii

41

Grădiniţa „Bambi”

42

Grupul Scolar de
Ecologie şi Protectia
Mediului "G. Antipa"
Bacau

în oglindă”
Planetele Sistemului Solar” în cadrul
Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron”
Bacău: itinerare expoziţie „Noutăţi în
astronomie”, proiecţii prezentări multimedia
pe teme de astronomie şi astronautică
„Amfibieni şi reptile- cunoaştere şi protecţie”
cu preşcolari în colaborare cu cadre
didactice de la Grădiniţa „Bambi”
“Unitate şi diversitate sub un singur nume –
G. Antipa”, ediţia a 2-a cu tematica: “Seria
meduzelor” - premierea lucrărilor realizate
de elevi în cadrul proiectului judeţean

Colegiului Tehnic
„Dumitru
Mangeron”

2-9.12

Grădiniţa „Bambi”

7.12

Grupul Scolar de
Ecologie si
Protectia Mediului
"G. Antipa" Bacau

09.12.

3. Proiecte realizate ca partener/coproducător
În anul 2015 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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Activităţi de teren
Mărgineni
Sălărie - Dofteana Munţii Nemira
Izvorul Alb - Munţii Nemira
Gherăieşti
Dărmăneşti
Valea Uzului
Berzunţi
Slănic Moldova
Dofteana
Luncani

Data
04.05
08.06
13-15.07
2.09
2.09
26.10
26.10
27.10
27.10
28.10

Activităţi de teren şi de laborator
Numele şi
prenumele
dr. Ardei I.

dr. Arinton M.
dr. Pavel O.

dr. Paraschiv D.

dr. Ghiurcă D.

Material biologic
plante vasculare
insecte
macromicete
ouă păsări
larve şi pupe
insecte
micromicete
macromicete
plante vasculare
insecte
briofite
lamelibranhiate
gastropode
plante vasculare
mamifere
insecte
macromicete
reptile
amfibieni

Material
colectat
255
9
140
0
0
289
67
439
985
26
27
70
30
240
2
96
110
2
20

131

Material
preparat/conservat
155
0
0
3
0
0
80
3400
1085
0
27
70
30
0
10
0
0
2
20

Material
determinat
210
0
0
0
34
131
35
1550
505
0
0
0
0
0
10
0
0
2
20
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dr. Maftei D.

Păsălău E.
Tudor A.

Roşu S.
Andrei G.
Goagă O.
Hongu M.
Pîţu
Total

macromicete
briofite
lamelibranhiate
insecte
macromicete
insecte
macromicete
plante vasculare
macromicete
alge
macromicete
briofite
insecte
macromicete
insecte
macromicete
insecte
macromicete
plante vasculare
insecte
micromicete
macromicete
plante vasculare
insecte
mamifere
reptile
amfibieni
larve şi pupe
lamelibranhiate
gastropode
briofite
alge
ouă păsări

175
25
40
62
400
258
112
15
155
0
425
25
20
300
0
100
237
300
100
0
67
2656
1595
997
2
2
20
0
110
30
77
0
0
5556

0
0
40
0
0
560
0
15
5
0
0
0
295
0
481
0
221
0
100
59
80
3405
1355
1616
10
2
20
0
110
30
27
0
3
6658

0
0
40
0
0
280
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
1550
715
411
10
2
20
34
40
0
0
25
0
2842

O parte din rezultatele proiectelor culturale au fost valorificate deja prin lucrări
ştiinţifice, care sunt publicate sau în curs de publicare după cum urmează:
Nr.
crt.

1

Lucrări ştiinţifice care urmează a fi
publicate (în lucru)
Research on the biocenotic communities of
the Călimani Mountains during 2010-2013 –
în colaborare: dr. Guşă D., dr. Barabaş N., dr.
Ardei I.., dr. Maftei D., dr. Maftei Diana, dr.
Ghiurcă D., dr. Bereş I., dr. Szombath Z., dr. Ion
C-tin, dr. Ion I., dr. Murariu D., dr. Munteanu D.,
dr. Rang C. P., Rang C. N., dr. Fusu L., dr. Fusu
M., dr. Popovici O., dr. Popovici M., dr. Mitroiu
M., dr. Samoilă C., dr. Mihai C.

Autor

Revista

dr. Ardei I.., dr. Maftei D.,
dr. Ghiurcă D.,

„Studii şi comunicări”, Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău nr. 26/2013

2

QR codes implementation in museum
exhibitions

Tofan F.,
dr. Ghiurcă D.

3

The museum and the stimulation of
knowledge in students”

dr. Paraschiv D.,
dr. Ardei I.

4

“Interactive activities with the public held at
International Museum Day”

Tudor A., Tofan F.

5

Catalogul colecţiei herpetologice a Muzeului
de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău –

dr. Ghiurcă D.

132

„Studii şi comunicări”, Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău nr. 26/2013
„Studii şi comunicări”, Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău nr. 26/2013
„Studii şi comunicări”, Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău nr. 26/2013
„Studii şi comunicări”, Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
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Clasa Amphibia
6

Date privind herpetofauna din Rezervaţia Naturală
Nemira, jud. Bacău

dr. Ghiurcă D., Roşu S.

8

Hunting trophies - Temporary Exhibition

dr. Paraschiv D.,
dr. Ardei I.

9

The conspectus of fungi collected for the
temporary exhibition “The mushrooms deceptive delicacies”, 9th edition

dr. Pavel O.,
dr. Jigău O.

10

Aloe vera- the miracle plant - temporary
exhibition

dr. Tomozei B.,
dr. Pavel O.

11

Campanula serrata în situl Natura 2000
ROSCI0047 Creasta Nemirei

dr. Maftei D.,
dr. Maftei Diana;

12

Studii preliminare la Arnica montana L. în
culturi in vitro

dr. Maftei D., Vârban D.

Borcea” Bacău nr. 27/2014
„Studii şi comunicări”, Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău nr. 27/2014
„Studii şi comunicări”, Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău nr. 27/2014
„Studii şi comunicări”, Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău nr. 27/2014
„Studii şi comunicări”, Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău nr. 27/2014
„Studii şi comunicări”, Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău nr. 27/2014
„Studii şi comunicări”, Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău nr. 27/2014

În cazul fiecărei activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2015, s-au realizat fotografii
şi mărturii video, materiale care au intrat în arhiva digitală a instituţiei.
Activităţi în cadrul proiectului „Şcoala altfel” 06.-10.04.2015

Proiectul european Diamond - Lansare manual de bune practici –
„Poveşti digitale în muzee ştiinţifice” 29.04.2015

133
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Aspecte din cadrul manifestării „Noaptea europeană a muzeelor” 16-17.05.2015
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Vernisarea expoziţiei temporare Lumea ciupercilor 14.10.2015

Vernisarea expoziţiei temporare „Din lumea fluturilor” 13.11.2015
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Vernisaj expoziţia itinerantă „Simţurile animalelor nocturne” 29.10.2015

Deschiderea oficială a expoziţiei temporare „Sunet şi culoare în lumea păsărilor” 19.11.2015

Simpozionul internaţional „Biologia şi dezvoltarea durabilă” ediţia a XIII a 3-4.12.2015
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7. Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” are în componenţa sa patru secţii: Istorie-arheologie,
Etnografie, Artă şi Relaţii publice, logistică, marketing cultural, editorial, cu cele patru expoziţii
permanente de arheologie, istorie, artă și etnografie; două case memoriale (Casa „George
Bacovia” şi Casa „Nicu Enea”); un Muzeu orăşenesc la Buhuşi şi o Colecţie de etnografie“ Preot
Vasile Heisu” în comuna Răcăciuni.
Obiectivele generale cât și cele specifice, au fost armonizate cu funcțiile de bază ale unei
instituții muzeale ale cărei misiuni principale sunt:
- să asigure creșterea calității serviciului muzeal și o bună administrare tehnică și logistică,
vizând creșterea interesului public;
- elaborarea de programe și proiecte culturale proprii în domeniul cercetării, evidenței și
valorificării patrimoniului mobil și imobil, prin expoziții permanente sau temporare, studii și
comunicări științifice, în concordanță cu strategia culturală promovată la nivel național și obiectivele
socio-culturale ale județului;
- stabilirea și aplicarea unor măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la
îndeplinire a programelor culturale aprobate;
- cercetarea și dezvoltarea colecțiilor muzeale și a patrimoniului muzeal s-a făcut prin
programul de cercetare și săpături arheologice dar și prin cel de achiziții de bunuri muzeale și
donații;
- s-au realizat lucrări de protejare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural aflat în
administrarea noastră;
- a fost inițiat un program de reparații și igienizare a patrimoniului unităților aparținătoare
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, constituit pe baza unei programări concrete, în funcție de
priorități, specificațiile tehnice ale materialelor folosite dar și urgențe și programări constatate de cei
avizați.
Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu
sistemul instituţional existent
1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi
comunităţi:
Pe parcursul anului calendaristic 2015, instituţia a continuat raporturile de colaborare și
parteneriat cu alte instituţii de cultură, de învățământ, asociații și fundații din judeţ:
- Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău; Serviciul Judeţean Bacău al
Arhivelor Naţionale; Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; Universitatea „George Bacovia”
Bacău; Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău; Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian
Antonescu” Bacău; Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău; Prefectura judeţului Bacău;
Ansamblul Folcloric ”Busuiocul”; Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău; Primăria Bacău; Inspectoratul
Şcolar Judeţean Bacău; Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău; Asociaţia Refugiaţilor
din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa; Asociaţia Cultul Eroilor – Filiala „Col.r. Corneliu
Chirieş” Bacău; Asociaţia „Regimentul 3 Artilerie 1877”; Asociaţia „6 Dorobanţi”; Asociaţia „Civitas
Bacoviensis” Bacău; Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România – filiala Bacău; Asociaţia
Culturală „Pro Basarabia şi Bucovina” (filiala Bacău); Grupul de inițiativă Basarabeană – filiala
Bacău; Asociaţia Filatelică „Grigore Pascu” Bacău; Clubul „Colecționarii” Bacău; Muzica militară a
Garnizoanei Bacău; Lions Club „Sfântul Gheorghe” Bacău; Palatul Copiilor Buhuși; Uniunea
Scriitorilor din România – filialele Bacău; Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Bacău.
din ţară:
- Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi; Complexul Muzeal Neamţ; Complexul Muzeal
Bistrița-Năsăud; Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi; Muzeul Judeţean Buzău; Muzeul de Istorie „Vasile
Pârvan” Bârlad; Muzeul de Istorie Roman; Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui; Muzeul
Naţional de Istorie al României; Muzeul Naţional Cotroceni; Muzeul Olteniei Craiova; Muzeul
Bucovinei Suceava; Muzeul de Artă Brasov; Muzeul de Artă „Ion Ionescu Quintus” Ploiești;
Muzeul Judeţean Botoşani, Muzeul Judeţean Teleorman, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”
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Galaţi, Muzeul Municipal Sebeş, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti; Institutul de
Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi; Institutul de Arheologie Iaşi; Institutul de Arheologie Cluj Napoca;
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” Bucureşti; Academia Română (filiala Iaşi); Biblioteca
Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,
Biblioteca „I.G. Sbiera” Suceava, Asociaţia C.C.D. Ştefan cel Mare – Mănăstirea Putna;
Forumul Democrat German – filialele Bacău, Piatra Neamț, Buhuși, Resița; Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei; Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi; Institutul Naţional al
Patrimoniului București; Uniunea Artiștilor Plastici – filialele Bacău, Iași, București, Buzău, Focșani,
Bistrița; Uniunea Arhitecților din România – Filiala teritorială Bacău – Neamț; Rețeaua Națională a
Muzeelor din România etc.
și pe plan extern:
- Ministerul Culturii din Republica Moldova; Uniunea Artiștilor Plastici din Republica
Moldova; Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău; Ambasada Republicii Federale
Germania la București; Institut für Ur-und Frühgeschichte, Friedrich-Alexander - Universität
Erlangen-Nürnberg, Germania.
2. Participarea în calitate de partener (coorganizator, coinițiator, invitat, participant
etc.) la programe/proiecte europene/internaționale:
- Ziua Internațională a Muzeelor – inițiator Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM);
- Noaptea Europeană a Muzeelor – inițiator Ministerul Culturii, Franța;
- Saloanele Moldovei – coinițiator Ministerul Culturii din Republica Moldova și Uniunea
Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
Principalele programe, proiecte, activităţi cultural-ştiinţifice şi artistice realizate în
anul 2015.
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.
I. Cercetare ştiinţifică
Cercetarea patrimoniului muzeal este o activitate permanentă şi continuă a muzeografilor
nostri, necesară pentru cunoaşterea trecutului istoric, cultural si artistic al judeţului Bacău. Atât
cercetările de teren cât și cercetarea patrimoniului național a direcţionat completarea patrimoniului
propriu prin descoperiri arheologice, donaţii de artă plastica contemporană locală, națională și
internațională şi un program de achiziţii de artă veche românească, orientat prioritar spre
evidenţierea creaţiei artiştilor originali.
A. Secția Arheologie-Istorie (selectiv)
- 10 august - 1septembrie – Au fost continuate cercetările arheologice în localitatea
Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău.
- 7 - 12 martie – În urma Protocolului încheiat între Institut für Ur-und Frühgeschichte,
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”
Bacău şi Institutul de Arheologie Iaşi, coordonator proiect dr. Carsten Mischka, au fost
efectuate cercetări arheologice non-distructive în următoarele puncte aflate pe teritoriul
județului Bacău: Fulgeriş - „La trei cireşi”, com. Pânceşti; Ţigăneşti - „Cetăţuia”, com.
Vultureni; Stănişeşti - „La cimitir I”, com. Stănişeşti.
- 1 - 10 iunie – Partener în realizarea cercetărilor arheologice preventive din localitatea
Ghimeş, punctul „Cetatea Rakoczy (LMI/2004: BC-II-m-B-00830), în colaborare cu Institutul
de Arheologie Cluj Napoca.
- 4 august – Periegheză arheologică pe situl cucutenian de la Podei - Tg. Ocna.
- Pe parcursul anului 2015 s-a continuat cercetarea obiecelor din gestiunea Tezaur, în
vederea publicării primului volum al acestuia, conform unui acord de colaborare încheiat între
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău şi cercetător dr. Butnariu M. Viorel de la
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi.
Secția Etnografie (selectiv)
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- Cercetare de teren la bisericile de lemn din Tisa-Silvestri, în vederea documentării
asupra iconostasului pictat în manieră ţărănească; la biserica de lemn din Lipova, în vederea
documentării asupra clopotniţei părăsite.
- Cercetare de teren referitoare la modele de alimentație și plante de leac, în satele
Buda Blăgești, Măgireşti, Mărăşti.
B. Secția Artă (selectiv)
- Documentare şi cercetarea patrimoniului muzeal pentru editarea albumului Artişti
plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de Artă Bacău.
- Documentare şi cercetarea patrimoniului muzeal pentru editarea albumului
monografic Nicu Enea.
- Documentare şi cercetarea patrimoniului muzeal pentru realizarea expoziţiei
retrospective Lucia Cosmescu şi editarea albumului Lucia Cosmescu.
- 2 - 11 august – Tabăra de cercetare aplicată pentru studenţi: Promovare multimedia
a Casei Memoriale Nicu Enea - montaj foto-video,; proiect realizat de artistul Ungureanu
Ovidiu în colaborare cu grupa de masteranzi ai Facultăţii de Arte Vizuale şi Design din cadrul
Universităţii de Arte „Geoge Enescu” Iaşi.
- Documentare în arhiva Saloanelor Moldovei şi cercetarea patrimoniului muzeal
pentru realizarea expoziţiei Premianţii Saloanelor Moldovei în patrimoniul Muzeului de Artă
Bacău şi ilustrarea revistei Museum cu 118 lucrări.
II. Administrarea patrimoniului muzeal
1. Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal (selectiv)
A. Secția Arheologie-Istorie
Conservare:
- 29 iunie – 15septembrie – din gestiunea Tezaur, au fost conservate în vederea
expunerii, un număr de 15 piese de patrimoniu necesare expoziţiei temporare „Comorile
carpilor”, organizată la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
Restaurare:
- A fost continuată prelucrarea materialului arheologic (ceramică, piatră, fier) prin utilizarea
procedeelor tehnice specifice rezultat din campaniile arheologice din 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 și 2015 de pe șantierul arheologic Fulgeriș, com. Pâncești, jud. Bacău.
- În cadrul laboratorului de restaurare ceramică-metal s-au restaurat bunuri de
patrimoniu, reprezentând: Tezaurele de la Boșoteni, Ștefan cel Mare, Mănăstirea Cașin,
Cabești, Tanacu, Budești-Plopana; 1532 monezi de argint și 11 piese din argint provenite din
șantierul Tg. Trotuș și Casa Bacovia; 5 obiecte din piatră provenite din campania Fulgeriș
2014; 17 obiecte din fier provenite din donații; 184 obiecte din alte metale, aceste obiecte
provin de la Casa Bacovia și șantierul Tg.Trotuș; 58 piese aur (Tezaurul Ștefan cel Mare 42
buc.; Tezaurul de la Căbești 9 buc.; Tezaurul de la Tanacu 7 buc.); 57 monezi bronz; 1417
monezi argint provenite din tezaurele Boșoteni, Budești, Cașin, Tanacu, Horgești, Ștefan cel
Mare; 13 monezi argint provenite de pe șantierul Tg. Trotuș; 7 nasturi argint Tg. Trotuș; 1
cercel provenit Tg. Trotuș; 39 piese din alte metale și 2 piese pe suport hârtie.
B. Secția Etnografie
Conservare:
- Au fost întocmite 60 de fișe de conservare pentru operele nou intrate în patrimoniul secției
și pentru cele supuse restaurării;
Restaurare:
- S-au făcut investigaţii pentru determinarea materialelor, a tipurilor de ţesătură, a
tehnicilor de execuţie, a tipului şi gradului de degradare pentru 3 piese etnografice;
- S-a parcurs fluxul metodologic de restaurare pentru 12 piese etnografice (un Ştergar
de icoană și 11 piese îmbrăcăminte).
- Au fost făcute investigații asupra obiectelor de lemn intrate în patrimoniul secției în
2014 - 2015.
C. Secția Artă
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Conservare:
- S-au efectuat operaţiuni de curăţare a sculpturilor din curtea Muzeului de Artă și a
pieselor de artă decorativă – tapiserie;
- S-au refăcut ramele la un nr. de 33 lucrările de pictură;
- S-au izolat și stabilizat împotriva umidităţii, un număr de 139 lucrări de pictură;
- S-au înrămat 85 de lucrări semnate: Nicu Enea, George Apostu, Nicolae Vermont,
Theodor Pallady, Ion Diaconescu etc.
- S-a efectuat verificarea, conservarea, predarea, încadrarea în paspartuuri şi
înrămarea temporară a 167 de lucrări de grafică semnate Lucia Cosmescu, pentru expoziţia
Retrospectiva Lucia Cosmescu;
Restaurare:
- S-a întocmit documentaţia de restaurare (fişele de restaurare) şi s-au făcut operaţiuni
de curăţire a stratului de culoare, vernisare, chituire, retuş la 54 lucrările de artă plastică.
2. Evidența patrimoniului muzeal (selectiv)
A. Secția Arheologie- Istorie
- S-au realizat fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei, au fost întocmite
acte de evaluare şi documentare pentru piesele intrate în patrimoniul secţiei prin cercetare,
donaţii şi achiziţii; s-au marcat bunurile culturale provenite de pe şantierul arheologic
Fulgeriş;
- S-au întocmit documentele necesare în vederea împrumutului a 11 bunuri de
patrimoniu, ce vor face parte din expoziţia internaţională Comorile României, itinerată în R.P.
Chineză de Muzeul Naţional de Istorie al României, în perioada 2014-2015;
- S-au introdus în baza de date un număr de 320 de Fișe Analitice de Evidență (nr.
1.147-1.206 şi 1.508-1.777) din patrimoniul instituţiei și s-au întocmit fişe analitice de
evidenţă a pieselor din gestiunea Tezaur;
- S-au completat documentele necesare prelungirii termenului pentru împrumutul a 20 de
piese din aur și argint, din categoria tezaur, care fac parte din expoziția Aurul și argintul antic al
României vernisată la București și în alte 12 muzee din țară.
B. Secția Etnografie
- Au fost realizate 400 de fişe analitice de evidenţă pentru piesele mai vechi
(Colecția Comănești) şi pentru cele nou intrate în gestiunea secției;
- A fost întocmit Registrul unic de evidenta analitică pentru colecția Comănești;
- S-au realizat 40 de fişe de conservare pentru piesele care au fost supuse
restaurării şi pentru piese nou intrate în gestiune și au fost pregătite fotografiile pentru
întocmirea fișelor de fototecă.
C. Secția Artă
- S-au reconstituit, identificat şi ordonat fotografiile digitale pentru 2.150 de lucrări
din patrimoniul muzeal de artă;
- S-au întocmit acte de evaluare şi s-a realizat documentarea, înregistrarea şi
fotografierea digitală a lucrărilor intrate în patrimoniul secţiei prin donaţii şi achiziţii (4 lucrări)
şi a celor premiate la Saloanele Moldovei din 2015 (4 lucrări);
- S-a completat arhiva Saloanele Moldovei prin scanarea cataloagelor editate în cei
25 de ani ai manifestării;
- S-a continuat înregistrarea întregului patrimoniu pe registre noi, adaptate criteriilor
propuse de C.I.M.E.C Bucureşti;
- Au fost reînnoite contractele de custodie pentru lucrările de pictură, grafică şi
sculptură (150 de piese) cu Muzeul de Etnografie şi Artă “D. Ghika” Comăneşti; Primăria
Răcăciuni - o lucrare; Muzeul de istorie Buhuşi - 9 lucrări; Secţia de Istorie din cadrul
Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău - 10 lucrări; Prefectura Judeţului Bacău - 12
lucrări.
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D. Secția relaţii publice, logistică, marketing cultural, editorial
- A fost făcută centralizarea şi arhivarea articolelor, notelor, recenziilor etc. apărute
în presă şi publicaţiile de specialitate, precum și a materialelor de promovare referitoare la
activităţile instituţiei;
- Recepţionarea,
înregistrarea,
inventarierea,
vânzarea,
produselor
de
artizanat/suvenir şi a obiectelor promoţionale;
Bibliotecă
- Au fost făcute înscrieri de noi cititori (11 persoane), au fost împrumutate 575 cărţi
şi periodice unui număr de 79 cititori; au fost centralizate articolele din presă şi materialul
publicitar referitor la activităţile Complexului; s-au primit/trimis gratuit cărţi şi periodice în
cadrul schimbului interbibliotecar/interinstituţional;
- Au fost primite 3 lucrări donate de persoane particulare: Ioan Măric, Ecaterina
Creţu, Catinca Popescu;
- S-a colaborat cu Muzeul Judeţean Buzău prin împrumutarea Colecţiei Dumitru
Dan, conform contractului nr. 2401/26.08.2015, în programul european „Ocolul lumii pe jos.
Povestea celor 497 perechi de opinci“, finanțat de Mecanismul Financiar SEE, prin
Programul PA16/RO12;
- S-a efectuat inventarierea cărţilor şi documentelor intrate în bibliotecă: 235 de cărţi
şi periodice care au fost înregistrate în programul de evidenţă TLIB;
- S-au făcut achiziții de carte de specialitate, pentru colecţia Carte curentă şi s-au
contractat şi gestionat abonamentele, la reviste/ ziare, pentru instituţie.
3. Clasarea patrimoniului mobil
- La secția Artă se află în lucru fişe de evidenţă, rapoarte de expertiză, fotografii, a
15 dosare cu propuneri de clasare în categoria Tezaur.
III. Dezvoltarea patrimoniului muzeal
Patrimoniul muzeal, în cele două ipostaze ale sale, material si imaterial, are un caracter
deschis şi se dezvoltă în permanenţă. Valorificarea cercetării ştiinţifice prin propuneri de achiziţii de
piese etnografice şi opere de artă este o permanentă provocare în dezvoltarea patrimoniului
muzeal. Donaţiile şi preluările în custodie contribuie de asemenea la dezvoltarea patrimoniului
muzeal.
A. Secția de Arheologie-Istorie
În cursul anului 2015 au fost restaurate, studiate şi inventariate un număr de 73 bunuri
culturale în valoare de 8.680 lei.
Au intrat în gestiunea secţiei şi descoperile arheologice din campania 2015 de pe
şantierul arheologic Fulgeriş, material în curs de prelucrare. Un număr de 34 piese provenite
din donaţii iar un alt lot de 46 de piese provenite din cercetările arheologice de la Tg. Trotuş
şi M. Caşin sunt în curs de inventariere.
B. Secția Etnografie.
În anul 2015 patrimoniul Muzeului de Etnografie s-a îmbogățit cu 20 de piese, care
au intrat în colecții după cum urmează :
- 16 piese în colecția Ocupații (lemn-metal)
- 4 piese în colecția Textile
C. Secția Artă
În anul 2015 au intrat în patrimoniul Muzeului de Artă un număr de 12 lucrări
provenind din următoarele surse:
a. donaţii, lucrări provenite din organizarea expoziţiilor de autor:
- 4 lucrări: 1 - Dimitrie Loghin (Suceava), 1 - Liviu Suhar (Iaşi), 2 - Lucreţia Milea
(Ploieşti);
b. lucrări premiate la „Saloanele Moldovei” ediţia a XXV-a:
- 3 lucrări de pictură, 1 lucrare de grafică;
c. două lucrări achiziţionate:
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- 1 - Dimitrie Berea, 1 - George Zlotescu;
d. s-au introdus în patrimoniu, datorită ameliorării stării de conservare, două lucrări
semnate Elvira Enea.
D. Secția relaţii publice, logistică, marketing cultural, editorial
Înregistrarea unui număr de 235 volume provenite din schimb interbibliotecar şi donaţii
interne şi internaţionale.
IV. Valorificarea patrimoniului muzeal
S-au realizat schimburi bibliotecare cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate. A fost
încheiat un mare număr de parteneriate cu instituţii de învăţământ şcolar şi universitar, cu institute
academice şi de cercetare ştiinţifică.
a. Participări ale specialiştilor instituției la sesiuni ştiinţifice, simpozioane locale şi
naţionale în cursul anului 2015:
A prezentat un număr total de 33 comunicări ştiinţifice, la sesiuni locale şi naţionale:
muzeograf drd. Istina Elena-Lăcrămioara (3), muzeograf dr. Boldur Dimitrie-Ovidiu (3),
muzeograf dr. Coşa Anton (16), muzeograf dr. Prisecaru Dănuţ (1), muzeograf Bucur Iulian (3),
muzeograf Pușcuță Dionis (1), muzeograf Gavrilă Marcela (1), muzeograf dr. Istina Marius
Alexandru (1), conservator Băbușanu Mihaela (3), bibliotecar Ocneanu Lenuţa-Gabriela (1).
b. Studii, articole, note, recenzii, varia
S-au publicat un număr de peste 50 studii, articole, note, interviuri etc. în publicații locale și
naționale:
- muzeograf drd. Istina Elena-Lăcrămioara (7); muzeograf dr. Coşa Anton (în volum 4, studii
și articole 11, publicaţii on-line 4 pe www.ercis.ro.); muzeograf dr. Boldur Dimitrie-Ovidiu (7);
muzeograf dr. Prisecaru Dănuţ (2); muzeograf Bărbieru Marina Mihaela (1); muzeograf Bucur
Iulian (5, și pe http://revistafamilia.ro/112015.pdf); muzeograf Puşcuţă Dionis (popularizarea
expoziţiilor de la Muzeul de Artă şi Galeriile Alfa în mass-media: Radio România Cultural,
Radio România Actualităţi); muzeograf Gavrilă Marcela (3); muzeograf Murariu Carmen (2);
muzeograf Horonceanu Bernevic Tincuţa (2); bibliotecar Ocneanu Lenuţa-Gabriela (1);
conservator Băbuşanu Amalanci Mihaela (1).
c. Participări la expoziții temporare naționale
 Participarea cu piese din categoria Tezaur (54 buc.) la expoziţia naţională Aurul şi
argintul antic al României, vernisată la Muzeul Naţional de Istorie al României în data de
19.12.2013 și itinerată pe parcursul anului 2015 la mai multe muzee din ţară
 Participare la realizarea expoziţiei dedicată unirii din 24 ianuarie 1859, organizată
de Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, pe data de 24 ianuarie
 Expoziţia Exponatul lunii aprilie: Statuetă cucuteniană de la Fulgeriş, expusă în
cadrul expoziţiei permanente de la sediul central, corp A, etaj I, însoţită de un film
documentar
 Expoziţia România în cel de-al Doilea Război Mondial, în colaborare cu Muzeul
Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ,
Arhivele Statului Bacău, perioadă de expunere la Bacău: 8mai – 30 iunie
 Expoziția Comorile carpilor, realizată în colaborare cu: Muzeul Bucovinei
Suceava, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”
Vaslui, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Muzeul Judeţean Botoşani şi Liceul Teoretic „Ion
Neculce” Târgu Frumos, jud. Iaşi. Perioada de expunere la Bacău: 3 iulie – 25 septembrie
 Expoziția Fumuri şi lulele de odinioară, vernisată în cadrul Simpozionului
Naţional „Vasile Pârvan”, realizată în colaborare cu: Muzeul Bucovinei Suceava,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui,
Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad şi Muzeul Judeţean Botoşani.
Perioada de expunere la Bacău: 7 octombrie – 5 decembrie
 Participare cu piese la organizarea expoziţiei Civilizaţia medievală în Moldova,
organizată de Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, în perioada 28 noiembrie – 15 ianuarie 2016
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 Expoziţia de artă contemporană şi manifestarea (pictură, grafică, fotografie, scurtmetraj, teatru, performace, instalaţie) TREZIREA (q WAKE UP), la sediul din Buhuşi, din
str. Bradului, nr. 16, în colaborare cu Buhusi.NET, Palatul Copiilor Buhuşi şi Colorful
Media, 12 decembrie – februarie 2016
 Muzeul Naţional de Artă al României - expoziţia - A fost sau n-a fost? Arta
oficială şi realismul socialist între 1948-1965, lucrarea Treierişul, nr.inv.286, de Petre
Hârtopeanu.
 Muzeul de Artă Iaşi - expoziţie şi album - lucrarea Polcovnicul Alexandru
Săvescu, nr.inv.695, autor Schoefft Iosif August.
d. Reamenajare expoziții permanente
 În cadrul expoziţiei permanente din sediului central, str. 9 Mai, nr. 7, corp A, etaj II,
a fost recondiţionată macheta cetăţii dacice Zargidava (aprilie - iulie 2015).
e. Participări la editări albume, cataloage, pliante
 În Monitorul Oficial - Album Ştefan Luchian - lucrările: Peisaj de iarnă, nr.inv.224,
Nud cu spatele, nr.inv.1979, Flori, nr.inv.2136, Portret de femeie, nr.inv.2229, autor Ştefan
Luchian.
V. Promovarea şi dezvoltarea culturii, artei şi civilizaţiei româneşti
1. Saloane, simpozioane, festivaluri, colocvii, lansări de carte, târguri
2. Expoziţii personale şi de grup
3. Spectacole muzicale, dramatice, coregrafice
Au fost iniţiate şi desfăşurate proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei
permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind:
- elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale
precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
- păstrarea şi cultivarea specificului zonal;
- stimularea creativităţii şi talentului;
- revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor specifice zonei cât şi susţinerea
celor care le practică.
- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi ale artelor
contemporane;
- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
1. Ziua Culturii Naționale
Simpozion “Pentru totdeauna … Eminescu”
în colaborare cu Protopopiatul Bacău, Universitatea „George Bacovia” Bacău şi
Şcoala „Al.I. Cuza” Bacău, 15 ianuarie
2. Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859,
Simpozion organizat în parteneriat cu Garnizoana Bacău; Fundaţia Cultural-Ştiinţifică
„Iulian Antonescu”; Arhivele Naţionale Bacău; Protopopiatul Bacău; Muzeul Militar Naţional
„Regele Ferdinand I” - Filiala Bacău; Asociaţia de Tradiţii Militare Româneşti „Regimentul 3
Artilerie 1877”; Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău; Colegiul Tehnic de
Comunicaţii „N.V. Karpen” Bacău, 23 ianuarie
3. Iubim Dragobetele
ediția a V-a, 24 februarie
în parteneriat cu Ansamblul Folcloric ”Ca la noi” şi Teatrul Municipal Bacovia
4. Expoziţia Retrospectiva Dimitrie Loghin (1910-1982) - 105 ani de la naştere
Expoziţie de pictură şi sculptură cu lucrări din colecţia fiicei artistului, Galeriile ”Alfa”, 26
februarie - 14 aprilie
5. 97 de ani de la Unirea Basarabiei cu România
Manifestare organizată în colaborare cu Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa - Bacău; Asociaţia Culturală Pro-Basarabia şi Bucovina Filiala Bacău; Grupul de Iniţiativă Basarabeană - Bacău, 27 martie
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6. Tradiţii – Rituri tradiționale pascale
– ”Ouă scrise” –
Expoziție de semne și izvoade de ouă de Paști, alese și culese de prin satele din
județul Bacău, 10 aprilie - mai
7. Simpozionul Semnificaţia zilelor de 9 şi10 Mai în istoria românilor
în colaborare cu Filiala Bacău a Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”,
Arhivele Naţionale Bacău, Filiala Bacău a Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, 8
mai
8. Japonia departe-aproape de Bacău,
ediția a II-a, 15 mai
Expoziţie de artă fotografică și Haiku, seară culturală japoneză,
9. Noaptea Muzeelor
ediția a XI-a, 16 - 17 mai
- Bacău – Iaşi: Pictori la 70 de ani, expoziţie cu 76 de lucrări apaţinând unui număr
de cinci artişti: Liviu Suhar, Ilie Boca, Vasile Crăiţă Mândră, Aurel Stanciu, Ştefan Pristavu,
Galeriile ”Alfa”, 16 mai - 29 iunie
- Protestul muzeelor – expunerea lucrării Vorniceasa Smaranda Manu, creaţie a
pictorului austriac Mihail Töpler, lucrare retrocedată;
- Cinemateca Museum - s-au vizionat filmele documentare: Ştefan Luchian, Bacăul
de altădată; Pe urmele lui Bacovia; Casa Memorială Nicu Enea;
- Școala cum a fost odată - segment din expoziția permanentă, realizată cu recuzită
de epocă (bănci, tablă, tablita) şi documente (fotografii, cataloage)
10. Zilua Internaţională a Muzeelor
Muzeele pentru o societate durabilă, 18 mai
11. Ziua Eroilor
Simpozionul Eroii au fost, eroi sunt încă, realizat în colaborare cu Cercul Metodic de
Istorie Moineşti „Unirea românilor - un vis de secole”, 27 mai
12. Catinca și ucenicii
Expoziție de artă naivă cuprinzând lucrările cunoscutei pictorițe din Bacău şi a
participanţilor copii la Tabăra de Pictură Naivă de la Suhuleț, Iași, 17 iunie
13. Retrospectiva Lucia Cosmescu-Vasiliu, expoziţie de grafică şi pictură cu lucrări
din patrimoniul muzeal, lansarea albumului Lucia Cosmescu, Galeriile ”Alfa”, 9 iulie - 30
august
14. Expoziţia Reteritorializări
în colaborare cu grupa de masteranzi ai Facultăţii de Arte Vizuale şi Design, direcţia
de studiu Fotografie - Video - Procesare computerizată a imaginii, Universitatea de Arte
George Enescu Iaşi; Galeriile ”Alfa”, 4 - 13septembrie
15. Expoziţia de artă naivă Maria Margoş, Galeria ”Hol”, 3 - 20 septembrie
16. Redeschiderea Muzeului de Artă:
- vernisajul expoziţiilor: Nicu Enea – 55 (retrospectivă), Premianţii Saloanelor
Moldovei în colecţiile Muzeului de Artă , Pictori băcăuani contemporani cu Nicu Enea.
În cadrul programului a fost vizionat filmul documentar „Nicu Enea” şi s-au lansat: albumul de
artă Artişti plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de Artă Bacău şi albumul monografic
Nicu Enea. Cvartetul „ORPHEUS” a susţinut un concert de prânz. 16 septembrie
17. Zilele europene ale patrimoniului
”De la meșteșug la industrie - patrimoniul tehnic și industrial din România” – ”Brâncoveanu
300 – tradiția continuă”, în parteneriat cu Uniunea Arhitecților din România, 22 septembrie - 15
octombrie
18. Expoziţia Dany Madlen şi Gheorghe Zărnescu
Cele 117 lucrări de grafică, pictură şi obiect de artă, aparţinând celor doi artişti, au
intrat în patrimoniul Muzeului de Artă, Galeriile ”Alfa”, 23 septembrie - 13octombrie
19. ”Toamna colețiilor”
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Ediția a XIII-a, 26 - 27 septembrie
Simpozion de filatelie, cartofilie și numismatică, organizat în colaborare cu Asociația
filatelică ”Grigore Pascu” Bacău și Clubul ”Colecționarul” Bacău
20. Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan” 2015
Conferințe în plen și pe secțiuni; lansarea nr. XLIV Carpica; vernisaj expoziție;
excursie documentară pe traseul Comăneşti-Palanca-Ghimeş, 7 - 9 octombrie
21. Simpozion Bacău. Personalităţi ale locului, ediţia I, Dimitrie Berea. 40
În colaborare cu Serviciul Public Judeţean pentru promovarea turismului şi
coordonarea activităţii de salvamont Bacău, Bacău Express, 2 noiembrie
22. Expoziţia concurs Atelier 35, 5 noiembie - 5 decembrie
23. Simpozionul 1918 – Anul Marii Uniri
În colaborare cu Fundaţia Culturală „Iulian Antonescu”; Asociaţia Culturală ProBasarabia şi Bucovina – Filiala Bacău; Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina de
Nord şi Ţinutul Herţa; Grupul de Iniţiativă Basarabeană – Bacău; Filiala Bacău a Muzeului
Militar „Regele Ferdinand I” şi Asociaţia de Tradiţii Militare “Regimentul 3 Artilerie”, 27
noiembrie
24. Expoziţia Artiști bucovineni - Tabăra de pictură Straja 2015
În colaborare cu Societatea pentru Cultură și Literatură Româna în Bucovina - Filiala Bacău
și Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Bacău, 28 noiembrie - 31 decembrie
25. Simpozion 25 octombrie – Ziua Armatei Române și Ziua regelui Mihai
Expoziţia România în cel de-al Doilea Război Mondial
În colaborare cu Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I” - Filiala Bacău, Complexul
Muzeal Neamţ, Arhivele Naţionale Bacău şi Asociaţia de Tradiţii Militare Româneşti
„Regimentul 3 Artilerie” 1877
26. Scrieri și semne
Expoziţie de etnografie ilustrând cu textile, cermică, hârtie, lemn și metal ideea de
scriere în lumea ţărănească, 16 decembrie - februarie 2016
Manifestări culturale internaţionale
Expoziţia – concurs Saloanele Moldovei, ediţia a XXV-a, Chişinău - Bacău
31 august - 22 octombrie - Ediție aniversară organizată în parteneriat cu Uniunea
Artiştilor Plastici din Republica Moldova și Centrul de Cultură ”George Apostu” Bacău. Au fost
realizate Diploma și placheta aniversară, fiind oferite tuturor celor care au contribuit la buna
desfășurare a celor 25 de ediții neîntrerupte.
Casa memorială „Nicu Enea”
 Evenimentele expoziționale s-au derulat în cadrul proiectului Prietenii pictorului Nicu
Enea, partener fiind Colegiul Național de Artă “George Apostu” Bacău.
VI. Conferinţele stiinţifice ale complexului muzeal „Iulian Antonescu”
1. 3 aprilie – Conferinţa ştiinţifică Omul cucutenian, susţinută de conf.univ.dr.
Dumitru Boghian de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
în colaboare cu Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos.
2. 7 mai – Conferinţa ştiinţifică Să nu uităm de Bucovina!, susţinută de dr. Anton
Coşa de la Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău.
VII. ACTIVITĂŢI EDITORIALE
1. Revista CARPICA, vol.LXIV, 2015. Publicaţie de arheologie şi istorie, fondată de
Iulian Antonescu în 1968, CARPICA este anuarul științific al Complexului Muzeal „Iulian
Antonescu”;
2. MUSEUM – Periodic al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”. Numărul 5 - 6 dedicat
împlinirii a 25 de ani de la prima ediţie a Expoziţiei - concurs de artă plastică contemporană
Saloanele Moldovei şi ilustrată cu cele 118 lucrări de artă reprezentând premiile care au
îmbogăţit patrimoniul Muzeului de Artă din Bacău;
1. Monumente istorice băcăuane
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• vol. III – Situl arheologic de la Fulgeriş -„La 3 cireşi/Dealul Fulgeriş”, autor
Lăcrămioara-Elena Istina;
• vol. IV - Casa arhitect George Sterian, autor Irina-Amalia Băcăuanu;
1. Anuarul etnografic – Calendar 2016, ilustrat cu fotografii, însoţit de texte, din
arhiva Muzeului de Etnografie, reprezentând tema nunții.
2. Album Lucia Cosmescu-Vasiliu - grafică şi pictură - curator Carmen Murariu
3. Album monografic Nicu Enea - autor Savin Viorel, consilier artistic Mariana Popa,
Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău;
4. Album de artă Artişti plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de artă - prefaţă şi
text Marcela Gavrilă, selecţie lucrări Dionis Puşcuţă, Bacău, Editura Grafit Invest;
5. Album Dany Madlen Zărnescu - Minimal Art - concept grafic şi tehnoredactare
Gheorghe Zărnescu, texte critice Alexandra Titu, Niadi Corina Cernica, Gheorghe Zărnescu,
Oneşti, Editura Magic Print;
6. Comorile Carpilor – autor Istina Elena-Lăcrămioara, catalog de expoziţie;
7. Album Pipele din colecţia Muzeului de Istorie Bacău, autor dr. Anton Coșa,
Oneşti, Editura Magic Print.
VIII. Educaţie şi pedagogie muzeală
În anul 2015 am concretizat peste 40 de parteneriate cultural – educaţionale
desfăşurate la sediul instituției și în unităţi şcolare ale judeţului Bacău, în cadrul proiectelor
(selectiv):
1. Văd, aud, vorbesc! lecții deschise, interactive susținute de muzeografii instituției:
 6 iunie – Istoria fără manual,ediţia I, la Şcoala Gimnazială nr.1 Sănduleni, jud.
Bacău
 10 octombrie – Istoria unei lumi: de la omul cucutenian la Cuza, la Şcoala
Gimnazială Costeşti, jud. Iaşi
 21 noiembrie – Istoria fără manual – ediţia a II-a, la Liceul Teoretic „Ion Neculce”
Târgu Frumos, jud Iaşi
 25 noiembrie – România mare în vechile hotare, la Colegiul „Grigore Antipa”
Bacău
 28 noiembrie – Ziua Națională a României, manifestare organizată la Grădiniţa cu
program prelungit nr. 31 Bacău
2. Povestea lunii, lecții deschise de Istorie și Istoria Artei:
 16 - 27 decembrie – Poveste de 1 Decembrie, au participat 447 de preşcolari de
la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 23 Bacău, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12
Bacău, Grădiniţa cu Program Prelungit „Lizuca” Bacău, Grădiniţa cu Program Prelungit nr.
29 Bacău.
3. Prietenii pictorului Nicu Enea, proiect educaţional în colaborare cu elevi şi
profesori de la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău. (Casa memorială „Nicu
Enea”):
 februarie – Autoportret - Alina Paiu
 martie – Clarobscur - Mara Popa
 aprilie – Transparenţe - Anca Movilă
 mai – Drypoint - expoziţie de grup a elevilor de la Colegiul Naţional „G. Apostu”
 iunie – Expoziţie de pictură, clasa a II-a, Colegiul Naţional de Arte „G. Apostu”
4. Ateliere ®creative
Au fost realizate în colaborare cu şcoli şi grădiniţe din Municipiul şi Judeţul Bacău,
desfăşurate la sediul instituţiei sau la sediul unităţilor şcolare
 23 - 26 februarie – Mici exploratori ai artei cucuteniene, au participat 118 elevi
de la următoarele instituţii: Școala cu clasele I-IV „Spiru Haret” Bacău, Școala Gimnazială
„Alexandru cel Bun” Bacău, Școala Gimnazială nr. 10 Bacău.
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 9 - 13 martie – Podoabe antice pentru mămici moderne, au participat 128 elevi
de la Şcoala cu clasele I-VIII “Spiru Haret” Bacău, Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”
Bacău, Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” Bacău.
 27 aprilie - 7 mai – Micul, au participat 200 elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII
„Spiru Haret” Bacău, Şcoala Gimnazială nr. 10 Bacău, Colegiul Naţional de Artă „George
Apostu” Bacău, Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău.
 12 - 17 iunie – Întoarcerea la obârşii, promovarea tradiţiilor româneşti, în
colaborare cu Inspectoratul Judeţean Bacău, Colegiul Naţional de Artă „George Apostu”
Bacău şi Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura.
 iulie - august – Povestea culorilor (tabără de vară). Copiii au fost stimulaţi să îşi
dezvolte imaginaţia încercând tehnici diferite de desen şi pictură, abordând teme de natură
statică, peisaj, compoziţie şi portret.
 26 - 30 octombrie – O altfel de vizită la muzeu. Ateliere Origami, Modelaj cu
plastilină ceramică, Desen. Au participat 124 de elevi de la Şcoala Gimnazială „Alexandru
Ioan Cuza” Bacău, Şcoala Gimnazială nr. 1 Balcani, jud. Bacău, Colegiul Naţional
Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău.
 25 - 27 noiembrie – Arheologia pentru cei mici, au participat 40 elevi de la
Şcoala Gimnazială nr. 1 Balcani, jud. Bacău.
Ateliere de creaţie în colaborare cu prof. Nicolae Livadă:
 6 - 10 aprilie – Lozia – împletituri din lozie, au participat Şcoala ”Emil Brăescu”
Măgura, Şcoala ”Miron Costin”, Şcoala ”Mihai Drăgan”, Grădiniţa din Secuieni.
 10 aprilie – Concursul Ouă încondeiate, ediţia XXII, au participat 250 de elevi de
la Şcoala ”Emil Brăescu” Măgura, Şcoala ”MihaiDrăgan”, Grădiniţa din Secuieni.
 6 - 7mai – Pictură pe ceramică, au participat 7 clase de la Şcoala ”Mihai Drăgan”.
 28 - 29 mai – Povestea firului de lănă, au participat clasele I – IV de la Colegiul
Naţional ”Ferdinand I” Bacău.
 11iunie – Prelucrarea pietrei, din cadrul proiectului Între meşteşug şi artă, au
participat elevi de la Colegiul Naţional de artă „George Apostu” Bacău și Şcoala ”Miron
Costin” Bacău.
 19 iunie – Şezătoare literară, din cadrul proiectului Întoarcere la obârşii, proiect
educativ de promovare a tradiţiilor româneşti. Au participat elevi de la Colegiul Naţional de
Artă „George Apostu” Bacău şi Şcoala ”Emil Brăescu” Măgura.
Venind în întâmpinarea programului național “Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai
bun”, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău a creat, în perioada 6-10 aprilie, un
calendar propriu de activități care să-i atragă pe elevii băcăuani, stabilind parteneriate şcolare cu
instituţii de învăţământ din judeţul Bacău:
 6 - 10 aprilie – Secretul unui meşteşug străvechi: Lozia
5. Parteneriate educaționale (selecție)
 februarie - martie – Legendele mărţişorului:
- 23 - 26 februarie – Din dragoste pentru tradiţie, proiect educativ încheiat cu
Şcoala ”Mihai Drăgan” Bacău – 13 clase (grupa pregătitoare – clasa a IV-a);
- 27 februarie - 5 martie – Tradiţiile româneşti – izvor de artă şi cunoaştere,
proiect încheiat cu Colegiul Naţional ”Ferdinand I” Bacău;
- 2 - 4 martie – Copiii şi datinele strămoşeşti, proiect încheiat cu Şcoala
”Miron Costin” Bacău şi Grădiniţa nr.23,
- 25 martie – Copacul martişorului – leagă mărţiţorul în copac şi-ţi va merge
bine tot anul, împreună cu elevi de la colegiul National ”Ferdinand I” şi Şcoala ”Mihai
Drăgan”;
 11 martie – Armonia familiei, armonia naturii, proiect educativ încheiat cu
Colegiul ”Henri Coandă”, Bacău (30 participanți).
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 24 martie – Pedagogia istoriei artei peisajului și grădinii, prin intermediul
literaturii, artelor și științei, au participat 16 elevi (Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”,
Bacău) și 10 membrii ai Asociației „Paysage et patrimoine sans frontière”, în colaborare cu
Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău.
 8 aprilie – Și la gradiniţă un muzeu, proiect iniţiat de Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 31 Bacău.
 21 mai – Simpozionului Cultura şi spiritualitatea poporului român, organizat de
Şcoala Gimnazială “Constantin Platon” Bacău.
 26 noiembrie – Români mici cu inimi mari, proiect iniţiat de Grădiniţa cu Program
Prelungit „Lizuca” Bacău.
 28 noiembrie – Manifestare dedicată Zilei Naţionale a României, organizată la
Grădiniţa cu program prelungit nr. 31 Bacău
Colecţia de etnografie “Preot Vasile Heisu” în comuna Răcăciuni
 27 februarie – Proiectul educațional Tradiții și obiceiuri: Legendele Mărţişorului, cu
75 de elevi de la Școala Răcăciuni.
 10aprilie – Sărbători Pascale, cu elevi de la Școala Gâşteni, despre semnificatiile
si tradiţiile legate de sărbătoarea Paştelui.
 16 decembrie – Proiectul educațional Să nu ne uităm rădăcinile: Tradiții de
Crăciun, cu elevi de la Școala Răcăciuni.
Muzeul de Istorie – Buhuşi
 Expoziția Icoana din sufletul copilului ediția a VIII-a, 6 aprilie - 7 mai
Manifestare realizată în colaborare cu Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Buhuşi şi
Grădiniţa nr. 6 Buhuşi, la sediul Muzeului de Istorie Buhuşi.
Proiecte realizate ca partener/coorganizator, altele decât cele din programul minimal
(selecție)
 27 martie – Conferința culturală Ziua Unirii Basarabiei cu România, în colaborare
cu Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, Asociaţia Culturală
„Pro Basarabia şi Bucovina”- Filiala Bacău şi Grupul de Iniţiativă Basarabeană - Filiala Bacău
 29 mai – Sesiunea de comunicări Arhivele şi istoria, organizator Serviciul
Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale
 10 iulie – Expoziție personală de pictură Gheorghiță Constantin
 9 octombrie – Expoziție personală de pictură Constantin Severin
Activități culturale, științifice și artistice găzduite (selecție)
 20 - 22 martie – Expoziția Mineralia, în colaborare cu Asociația ”Mineralia”
 21 - 29 martie – Membrii delegaţiei Asociaţiei Paysage et patrimoine sans
frontière din Franţa, au vizitat Secţia Etnografie a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”,
partener asociat al proiectului, în cadrul programului Erasmus+ K1, având posibilitatea să
ia contact cu valorile autentice ale culturii populare românești şi cu simbolurile vegetalului în
textile şi în arta costumelor tradiţionale. Delegaţia franceză a participat apoi la un workshop: ceramica de Cucuteni. Partener Centrul de Cultură ”George Apostu” Bacău
 24 aprilie – Bursa locurilor de muncă, coordonator Agenția Județeană pentru Forța
de Muncă Bacău
 27 aprilie – Expoziţia de desene a Penitenciarului Bacău şi Asociaţia Betania
 27 iunie – Expoziţia 20 de ani fără Corneliu Coposu, comemorarea a 20 de ani
de la moartea politicianului Corneliu Coposu. Organizator Asociaţia Creştin Democrată
România de Mâine
 19 septembrie – Lansare de carte Puterea de a darui, sansa de a te implini,
autor Edward Ştraub, organizator Forumul Democrat al Germanilor din România – filiala
Bacău
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 20 noiembrie – Bursa locurilor de muncă, organizată în cadrul proiectului "Sistem
Integrat de Creștere a Ocupabilității", cofinanțat prin POSDRU 2007-2013. Organizator
Primăria Bacău.
 20 - 30 noiembrie – Expoziţia foto-documentară Picture Etiopia, expoziția
fotojurnalistei Ioana Moldovan face parte din programul „Storytelling - power to the people
in international development".
Îmbunătățiri aduse spațiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparații,
reabilitări, după caz
Muzeul de Artă:
- Completare sistem iluminat pe holul expozițional;
Sediul Central (Muzeul de Istorie și Muzeul de Etnografie):
- Înlocuit uşă grup sanitar persoane cu dizabilităţi;
- Refacere hidroizolație, corpul A - cameră lift și Corp C - atelier tămplărie și terasă;
- Reparații exterioare punctuale, corp A - C;
- Reparații, luminator corp A;
- Înlocuirea geamurilor din tâmplărie aluminiu cu tâmplărie termopan la parter, corp A
(trei încăperi: birou manager, secretariat, birou inspector achiziții/juridic);
Casa Memorială George Bacovia:
- Lucrări de intervenții (reparații și consolidare).
Situația vizitatorilor
GRUP

SECȚIA ARTĂ
Muzeul de Artă
Casa "Nicu Enea"
Casa " George Bacovia"
Galeriile "Alfa"

SECȚIA ETNOGRAFIE
Complexul
Muzeal
''I.
Antonescu'' Etnografie
Vasile Heisu -Răcăciuni
SECȚIA ARHEOLOGIE ISTORIE
Complexul
Muzeal
''I.
Antonescu'' Istorie
Buhuși
TOTAL GENERAL

INDIVIDUAL

GRATUIT

STRĂINI

5
9

TOTAL

219
141
.
419
779

41
21
.
173
235

207
751
.
2.887
3.845

.
13
27

472
922
.
3.492
4.886

6.162
198
6.360

239
.
239

3.216
130
3.346

77
.
77

9.694
328
10.022

4.137
92
4.229
14.312

322
12
334
594

6.010
155
6.165
15.263

72
.
72
99

10.541
259
10.800
25.708

Notă:
Muzeul de Artă s-a redeschis în 16 septembrie. Casa memorială „Nicu Enea” s-a aflat în proces de reparații și igienizare
până în luna decembrie.

Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării activității de PR/de strategii
media
Directorul instituţiei, şefii de secţii şi muzeografii au participat la mai multe emisiuni realizate
de postul locat 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
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Complexul Muzeal. Au fost oferite relaţii mass-mediei şi prin pliante, cataloage de prezentare,
flyere de prezentare privind activitatea instituţiei. S-au postat un mare număr de link-uri şi tag-uri
online.
În cifre, activitatea secției Relaţii publice, logistică, marketing cultural, editorial s-a
concretizat astfel:
- apariții în presa locală scrisă = 68; apariții în presa on-line = peste 200; comunicate de
presa = 46; știri televizate, interviuri = 49; intervenții radio, interviuri = 9; conferințe de presă = 1
Materiale publicitare pentru activităţile instituţiei:
- afişe = 320; invitații = 1860; pliante = 40; diplome aniversare = 40; etichete
autocolante = 220; CD = 80; foto print = 8; ecusoane = 160; legitimații muzeu = 65; plachete
= 75; diplome aniversare oficiale = 55

8. Filarmonica „Mihail Jora” Bacău
Filarmonica „Mihail Jora” Bacău şi-a continuat drumul ascendent şi în anul 2015
reuşind prin activităţile diverse organizate în ţară şi străinătate, să menţină aceeaşi ţinută
profesională apreciată de publicul spectator. Instituţia şi-a diversificat aria colaborărilor
interne şi internaţionale devenind fără îndoială cea mai prolifică şi vizibilă filarmonică din
România. Preocuparea principală a fost continuarea proiectelor existente, de mare tradiţie,
precum Festivalul „Enescu-Orfeul Moldav” ajuns la cea de a XXXX-a ediţie, a stagiunii de
concerte şi recitaluri de la Biblioteca municipală din Oneşti, a Vacanţelor muzicale de la
Piatra Neamţ, organizate în parteneriat cu Fundaţia „Carmen Saeculare”, a festivalului de
muzică contemporană, ediția XXIX, dar şi prin proiecte noi, precum stagiunea de concerte de
la Tecuci, organizată în colaborare cu Fundaţia „Pelin”.
Am continuat şi în anul 2015 o serie de concerte propuse publicului băcăuan având ca
titlu „Familii de muzicieni” în care artiştii, soţ și soţie, părinţi și copii, au evoluat pe aceeaşi
scenă, în acelaşi concert, transmiţând în acest fel un mesaj de continuitate şi respect pentru
valorile familiei. Famillile Manoleanu, Fernandez, Ionescu-Galati, Matarrese, Gheorghiu,
Ribarski, Vişenescu au încântat publicul prezent la sala „Ateneu” şi au dat un imbold tuturor
în a-şi îndruma copiii spre arta sunetelor.
Instituţia şi-a diversificat prezenţa în faţa publicului, părăsind sala „Ateneu” în favoarea
unor spaţii în care contactul publicului cu muzica clasică şi de divertisment a fost mult mai
direct, la aceste manifestări participând mii de cetăţeni ai oraşului. Concertul de sărbători
organizat în colaborare cu Teatrul „Bacovia” la sala teatrului de vara „Radu Beligan” în
preajma Crăciunului, a bucurat peste 1500 de spectatori încântaţi de lucrările orchestrale
dirijate de Robert Gutter-SUA, de vocea sopranei Diana Bucur de la Opera din Iaşi şi de
pregătirea claselor de balet ale Colegiului „G. Apostu” din Bacău, îndrumate de prof. Simona
Baicu. Prezenţa corului „Ateneu”, dirijat de prof. Gheorghe Gozar în finalul concertului, a
încununat prin colindele tradiţonale propuse, o seară de neuitat. Anul 2015 a însemnat
continuarea colaborării orchestrei simfonice cu scenele din Oneşti, o prezenţă care va trebui
să devină un obiectiv constant al instituţiei în anii următori având în vedere că Oneştiul este
cel mai important oraş al judeţului după Bacău. Au fost prezentate o serie de recitaluri
camerale la Biblioteca municipală din Oneşti, cu oaspeţi din ţară şi străinătate .
Judeţul Neamţ a fost şi el prezent pe harta deplasărilor orchestrei noastre printr-un
nou concert în data de 11 iulie la închiderea Festivalului internaţional „Vacanţele Muzicale” şi
prin concertul de sărbători dirijat de Robert Gutter, având-o ca solistă pe Diana Bucur.
Tânăra generaţie de dirijori şi solişti români şi străini şi-a găsit un susţinător constant
în colectivul orchestrei simfonice care i-a primit cu maximă disponibilitate şi generozitate.
Stefan Tarara, Ioana Lupaşcu, Lea Adam, Constantin Sandu, Mălina Ciobanu, Cristian
Lupeş, Mihnea Ignat, Horia Maxim, Nicolas Bourdoncle, George Hariton, Antonio di
Cristofano. Emilio Aversano, Chiara Sannicandro, Alexander Denisov, Romina Fonti , Luca
Torrigiani, Lapo Vanucci, Mihai Ungureanu, Petrea Gâscă, Mihai Sârbu, Ioana Goicea,
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Alexandru Spătarelu, Coral Solomon, Rieko Akuma, So Yung-Yuo, Juan Pablo Dupre,
Samuel Nebyu, Xing Chang, Charbel Rouhana, Lubnan Baalbaki, Denis Ivanov sunt tineri
artişti din cinci continente care au încântat prin arta lor miile de spectatori prezenţi în sala
„Ateneu” la recitalurile şi concertele anului 2015. Muzica simfonică a lăsat spaţiu şi muzicii de
divertisment, muzicii folk, jazzului, într-un demers al conducerii instituţiei în 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 pe scena sălii „Ateneu”, Francesco
di Fiore, This Cover Band, Sax Duo-Italia etc. Festivalul „Saxofonul romantic”, organizat de
Asociația „Nume noi” a fost găzduit şi anul acesta de sala „Ateneu”, ca de altfel si ediţia a III
a a concursului internaţional de pian „Fr. Chopin”.
De asemenea în această toamnă am reluat tradiţia operelor în concert, propunând în
parteneriat cu Viena Opera Company, un titlu de succes pe toate scenele din lume, „Madama
Butterfly” de G. Puccini, operă condusă de tânărul dirijor catalan, Juan Cantarell, cel care a
reuşit într-o săptămână de lucru cu artişti vocali din Austria, Anglia, România şi cu corul
colegiului de artă „G. Apostu” să pregătească această capodoperă la un înalt nivel artistic.
Parteneriatul cu Radio România, a adus pe scena din Bacău spectacole memorabile precum
turneul Stradivarius cu Alexandru Tomescu şi pianistul Eduard Kuntz. Colaborarea cu
concursurile internaţionale de pian de la Cantu, Varallo, Madrid, de vioară, de la Gorizia, „G.
Enescu-Bucureşti”, cu concursurile de canto de la Sibiu, Genova, s-a materializat în concerte
ale laureaţilor, o iniţiativă singulară în ţară, menită să aducă în prim plan noua generaţie de
artişti, validată de cele mai importante instanţe, concursurile internaţionale din întreaga lume.
Laureaţi ai acestor prestigioase competiţii au cântat pe scena din Bacău în anul 2015; Mălina
Ciobanu, Teofil Milenkovici, Stefan Tarara, Ioana Goicea, Vassilis Varvaressos, Alexandru
Chiriac, Feodor Roudine, Samuel Nebyu, etc. O analiză a tuturor proiectelor internaţionale la
care Filarmonica din Bacău a participat în calitate de partener, fie ca organizator principal la
sediu sau ca invitat în ţară şi străinătate, îşi poate trage primele concluzii doar prin înşiruirea
numeroaselor cursuri, festivaluri, concursuri, turnee la care orchestra a participat şi în 2015;
„Zilele muzicii contemporane” festival cu participare internaţională, ajuns la ediţia nr.
XXIX 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. Cursurile de dirijat organizate în parteneriat cu
Conductors Institute - SUA, au ajuns la ediţia a XII a. În anul 2015, în luna iunie pentru prima
dată în ţară a avut loc şi un curs de dirijat vocal -simfonic organizat în colaborare cu corul
filarmonicii „Moldova” din Iaşi finalizat cu două concerte de excepţie la sala „Ateneu” din
Bacău şi la Catedrala Catolică la care au participat 16 tineri dirijori din patru continente. Nu
există în ţară şi nici în Europa o instituţie de concert care să susţină o activitate aşa de
bogată în domeniul perfecţionării tinerilor dirijori.
În afara importanţei evenimentelor în sine, care aduc în Judeţul Bacău an de an circa
40 de tineri dirijori din 6 continente, plasând Bacăul într-un circuit prestigios ce oferă
orchestrei o cotă de imagine greu de obţinut prin alte mijloace, aceste cursuri reprezintă
liantul instituţiei cu viitorul artei dirijorale din care în mod cert vor face parte unii din aceşti
tineri, cei mai buni mesageri ai culturii naţionale, ai spiritului şi spaţiului românesc.
Cel mai bun exemplu îl constituie dirijorul Karel Mark Chichon care a făcut primii paşi
în arta dirijorală în compania orchestrei noastre cu peste 15 ani în urmă şi care este în
prezent la 40 de ani, unul din cei mai promiţători dirijori ai tinerei generaţii, prezenţă
permanentă pe scenele operelor din Viena, New York, Londra, Amsterdam şi care nu uită să
menţioneze de câte ori are ocazia importanţa colaborării cu colectivul orchestrei din Bacău,
cea care i-a determinat în mod decisiv cariera artistică.
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Din cei peste 150 de tineri dirijori prezenţi în ultimii ani la cursurile de dirijat din Bacău,
deja, circa 40 dintre ei au reuşit să devină dirijori principali ai unor orchestre stabile din SUA,
Asia şi Europa. Sunt instituţii din întreaga lume care vor fi potenţiali parteneri ai orchestrei din
Bacău şi ai României in general, prin aceşti tineri care s-au perfecţionat în toţi aceşti ani în
Bacău sub îndrumarea profesorilor Ovidiu Bălan, Robert Gutter şi Charles Gambetta.
Participarea orchestrei la concursurile inţernaţionale de pian, vioară (Cantu şi Varallo)
ajunse în acest an la ediţia XXV, la Festivalul de la Alba (ediţia a XI-a), Sacile 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.
În luna septembrie orchestra din Bacău a participat din nou la concursul de vioară
„Rodolfo Lipizer” de la Gorizia-Italia, una dintre cele mai importante competiţii pentru vioară
din lume. Tot în luna septembrie, instituţia a participat pentru a doua oară la festivalul
internaţional „George Enescu”, printr-un concert la sediu. Este o confirmare a încrederii pe
care conducerea artistică a prestigiosului festival o acordă filarmonicii noastre. În aceasta
toamnă a sosit şi confirmarea invitaţiei de a participa în anul 2017 la o nouă ediţie a acestui
festival, de data aceasta prin susţinerea unui concert la sala Radio din Bucuresti, în fapt, cea
mai mare realizare de până acum a instituţiei noastre.
Finalul de an 2015 a găsit colectivul implicat în două manifestări de tradiţie, turneul de
concerte de sărbători din Italia pe care îl susţinem neîntrerupt de peste 25 de ani, de data
aceasta sub bagheta dirijorului american Robert Gutter şi colaborarea cu Italian Philharmonic
Orchestra ce durează de şapte ani în turneul din China, unde orchestra a susţinut 16
concerte sub bagheta Maestrului Ovidiu Bălan, în unele din cele mai mari săli de concerte din
Asia; Gran Theatre -Shanghai, Auditoriul din Shenzen, Concert Hall Beijing, Auditorium din
Guangzhou, etc.
După prezenţele prestigioase în sala „Gasteig” a renumitei filarmonici din Munchen şi
LiederHalle („Beethoven Saal”) din Stuttgart, în 2013, urmate de concertele din luna
octombrie 2014 în alte două mari temple ale muzicii: GEWANDHAUS -LEIPZIZ şi
KONZERTHAUS-BERLIN, fostul sediu al filarmonicii din Berlin din timpul marilor dirijori
Wilhelm Furtwangler, Sergiu Celibidache şi Herbert von Karajan, a venit rândul unei alte săli
de mare tradiţie, „Tonhalle” din Zurich în care orchestra din Bacău a concertat în turneul
artistic din această iarnă. A fost o prezenţă nemaiatinsă până acum de nicio orchestră
simfonică din România. Anul 2015 a adus cu sine şi lansarea dublului CD de către
Electrecord- București a concertului „Maraton pianistic” înregistrat live în sala Gewandhaus
din Leipzig, în octombrie 2014. Acest concert-spectacol dirijat de către Maestrul Ovidiu Bălan
şi care l-a avut solist pe pianistul Emilio Aversano, Italia, artist lansat în marea muzică de
instituţia noastră, a avut un ecou deosebit în ţara natală a artistului, Italia. Revista
„Amadeus”, cea mai importantă publicaţie de profil din Italia şi una din cele mai importante
din lume, a publicat în luna octombrie pe prima pagină acest dublu CD, în nu mai puţin de
10.000 exemplare. Discul a avut un asemenea succes încât numărul din octombrie a fost cel
mai vândut din întregul an 2015. Nicio instituţie de concerte din România nu a mai avut până
în prezent o asemenea apariţie şi vizibilitate la nivel mondial.
Din 1990 şi până în prezent numele Bacău purtat de instrumentiştii filarmonicii în lume
în peste 1500 de localităţi şi în circa 3200 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. Realizarea
proiectelor în sine nu constituie un final atâta timp cât diseminarea nu se face pe multiple
planuri şi în forme variate. Cel mai important vector de imagine este acţiunea în sine cu
partenerii şi personalităţile implicate nu numai la realizarea proiectelor respective dar şi în
transmiterea în mediile din care provin a informaţiilor, pe măsura desfăşurării acestora şi în
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special după terminarea lor. Asociaţii, grupări profesionale, comunităţi din toată lumea au
acces în acest fel la ecourile de cele mai multe ori pozitive ale proiectelor noastre.
Drumul către conștiinţa marelui public pleacă în primul rând de la promovarea acestor
activităţi. Săptamânal cel puţin un post de televiziune local prezintă interviuri cu responsabilii
instituţiei referitoare la programele şi personalităţile ce urmează să apară pe scena Ateneului.
Radio România Actualităţi, TVR Cultural, TVRM, TVR Iaşi prezintă de asemenea, interviuri
cu personalităţile prezente în stagiunea de concerte şi recitaluri a Filarmonicii. Împreună cu
TVRM am continuat organizarea unui ciclu de emisiuni în care în afara unui talk-show cu
personalităţi băcăuane din domeniul culturii au fost prezentate formaţiile camerale ale
instituţiei, în practică cele care promovează prin recitaluri în ţară şi străinătate imaginea
instituţiei şi a artei interpretative româneşti (Duo Capriccio, Trio Syrinx, Trio Spirito, Trio
Ateneu, Cvartetele Consonanţe şi Fagottissimo). Trio Syrinx, Trio Ateneu, Cvartetul
Consonanţe şi Cvartetul Fagotissimo au fost prezente şi în acest an în recitaluri în Italia,
Elveţia, Germania, Macedonia, Bulgaria, reuşind să confirme parcursul intern constant de
muncă şi pregătire.
Ziarele locale prezintă sistematic anunţuri ale programelor filarmonicii dar şi recenzii
despre evenimentele ce s-au desfăşurat. Activitatea instituţiei este prezentată şi în reviste de
specialitate precum Muzica, Credidam etc. Afişajul din păcate nu este în măsură să asigure o
publicitate adecvată programelor instituţiei deoarece la nivelul municipiului lipsesc cu
desăvârşire spaţiile necesare unei asemenea activităţi. Cea mai bună publicitate însă este
dată de nivelul deosebit al concertelor şi recitalurilor din stagiune şi de impactul lor asupra
publicului prezent săptămână de săptămână la sala Ateneu. Ei sunt beneficiarii pe termen
scurt şi lung a tot ceea ce instituţia organizează stagiune de stagiune.
Formarea şi menţinerea partenerului de concert al formaţiilor instituţiei este
preocuparea permanentă a conducerii artistice. Este esenţial 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. În anul 2015 orchestra a susţinut circa 20 concerte
educative, desfăşurate mai mult în „săptămâna altfel„ pe care şcolile şi liceele din ţară o au
programată în fiecare primăvară. Municipalitatea şi în special Inspectoratul Școlar Judeţean
au în egală măsură responsabilităţi în direcţia facilitării colaborării filarmonicii cu unităţile
şcolare din municipiu. A te adresa unităţilor de invăţământ de pe o poziţie în care solicitarea
colaborării este privită mai degrabă ca o rugăminte din partea noastră şi ca pe o activitate
benevolă din partea lor, nu este de natură să le asigure elevilor o constanţă în procesul de
instruire şi în consecinţă scade şi probabilitatea ca din rândul acestor tineri să se formeze
viitorul public al Ateneului.
O idee care s-a dovedit benefică, materializată în ultimii ani, a fost atragerea elevilor
de la clasele IX-XII spre sala de concert prin facilitarea prezenţei la toate recitalurile şi
concertele stagiunii în urma achiziţionării unui singur bilet în valoare de 10,5 Ron. Acest
proiect a continuat şi în anul 2015. 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 câştigat pentru Ateneu
sau pentru alte săli din locurile unde-i va purta viaţa. De aceea nu este o surpriză faptul că în
ultima perioadă sala „Ateneu” devine din ce în ce mai plină, indiferent de programele
propuse. Multiplele activităţi ce se desfăşoară în timpul anului în sala Ateneu trebuie să ofere
şi un ambient plăcut în concordanţă cu frumuseţea muzicii oferite de programele filarmonicii.
Concerte, recitaluri, spectacole de teatru, de divertisment, simpozioane, întruniri de partid,
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festivităţi de premiere, lansări de carte, promovare de produse, expoziţii în holul Ateneului,
toate recheamă un spaţiu al echilibrului estetic.
În cadrul stagiunii, în care sunt prezenţi artişti valoroşi din ţară şi străinătate, cu
programe definite cu destulă anticipaţie, ce asigură publicului calitatea şi diversitatea
necesară, iar orchestrei motivaţia permanentei autoperfecţionări prin studiu, şi-au făcut loc
treptat, dar sigur, initiaţive care în timp au devenit constante ale activiţătii noastre;
- promovarea tinerilor interpreţi băcăuani prin organizarea unor concerte dedicate
special lor în care cele mai bune elemente fac primii paşi în colaborarea cu o orchestră
profesionistă.
- promovarea artiştilor instrumentişti din cadrul orchestrei din Bacău prin programarea
lor în recitaluri şi concerte cu orchestra, pe durata întregii stagiuni. Nu mai puţin de 30 de
instrumentişti s-au pregătit cu seriozitate şi au făcut performanţă în fața colegilor şi a
publicului băcăuan în anul 2015. 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 (Neamţ, Focşani, Galaţi)
- Promovarea mişcării corale prin colaborarea şi facilitarea prezenţei pe scena Ateneu
a corurilor „Animosi”, „Armonia”, „Ateneu”, „Balada”, ”Sanctus” al facultăţii de muzică din
Piatra Neamţ, al Liceului teologic din Oneşti, în programe vocal-simfonice şi a cappela.
- Înregistrări pentru radio şi case discografice din Europa cu lucrări în primă audiţie de
compozitori 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 şi la cea din cartierul Mioriţa;
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 susţinerea primului concert simfonic
într-o biserică ortodoxă în luna octombrie.
d) minorităţile, prin punerea la dispoziţie a sălii Ateneu pentru spectacole ale
minorităţilor rromă şi armeană. In luna aprilie orchestra a susţinut un concert pentru
comemorarea a 100 de ani de la genocidul armean, la care au fost prezente personalităţi ale
acestei etnii ca Vartan Arachelian, Varujan Vosganian etc.
Instituţia acţionează ca un organism viu în care fiecare celulă îşi are funcţia şi aportul
ei la funcţionarea întregului. Conducerea a dat o nouă semnificaţie rolului consultativ cu
reprezentantul oamenilor muncii, cu consiliul artistic, cu artiştii din fiecare compartiment,
reuşind să-i implice ca factori determinanţi în luarea deciziilor ce privesc activitatea instituţiei,
responsabilizându-i în acest fel prin permanenta autoevaluare a activităţii fiecăruia. În ultimii
ani instituţia şi-a impus un mod de acţiune ce pune pe prim plan creşterea nivelului
profesional individual şi al ansamblului. Drumul parcurs în special în ultimii 20 de ani, a fost
în continuă creştere, favorizat şi de dispariţia limitărilor de orice fel existente la orice pas în
perioada de dinainte de 1989.
Dacă în primii ani acumulările erau mai mult de natură cantitativă, orchestra
răspunzând favorabil la toate invitaţiile, pe măsură ce prezenţa Bacăului se făcea tot mai
mult simţită în lume, câştigând în experienţă şi prestigiu, creşterea calităţii programelor
instituţiei era tot mai evidentă, oferindu-ne o poziţie privilegiată de partener indispensabil.
Faptul că numai în anul 2015 orchestra a susţinut peste 60 de concerte la sediu, 25 de
recitaluri în sala Ateneu, peste 70 de concerte în străinătate, a organizat două cursuri
internaţionale de dirijat, a fost gazda a două festivaluri internaţionale de prestigiu cum sunt
„Enescu-Orfeul Moldav” şi „Zilele Muzicii Contemporane”, a imprimat pentru parteneri externi
lucrări simfonice şi vocal-simfonice, este demonstraţia celor afirmate mai sus; unde este
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valoare, este şi cerere. Iar dacă menţionăm şi faptul că la aceste recitaluri şi concerte pe
scena Ateneu au fost prezenţi în calitate de solişti peste 30 de artişti din aparatul propriu,
atunci avem şi mai clar progresul şi nivelul profesional de excepţie la care această instituţie a
ajuns.
În concluzie, anul 2015, prin activitatea complexă desfăşurată la sediu, în ţară şi
străinătate, Filarmonica din Bacău şi-a consolidat poziţia de instituţie de frunte a Judeţului,
una dintre primele instituţii băcăuane integrate pe deplin în structurile valorilor europene.

9. Revista ATENEU
Misiunea unei instituții de cultură nu este un lucru definitiv, unic. Periodic, ea trebuie
regândită în funcție de spiritul estetic al timpului, de tendințele noi din artă, de opiniile
specialiștilor și de preferințele cititorilor. Revista ”Ateneu”, intrată în conștiința creatorilor și a
publicului doritor de cultură de peste jumătate de secol, se străduiește, cu fiecare apariție, să
păstreze o ridicată ștachetă valorică, să nu fie desuetă și provincială. Scopul redacției este
să facă o revistă echilibrată, deopotrivă consistentă și atractivă, echilibrată și deloc defazată
în raport cu ceea ce se numește centru și actualitate. Prin toată activitatea sa, Ateneul are o
contribuţie importantă în valorificarea potenţialului creator al spaţiului băcăuan şi nu numai.
Prin conţinutul ei divers, ofertant pentru mai multe categorii de public cititor, revista lasă o
mărturie în timp, valabilă pentru generaţiile de acum şi pentru cele care vor urma. De aceea,
actuala echipă de redacţie a înţeles că are însemnata misiune de a asigura, cu
responsabilitate, continuitatea ATENEULUI, consolidându-i prestigiul. Astfel, în anul care a
trecut, 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.
Revista şi-a propus să ofere o imagine cuprinzătoare a fenomenului cultural la zi,
publicând analize, cronici, opinii, puncte de vedere aparţinând unor specialişti, unor voci
autorizate din domeniul culturii. Am continuat, de asemenea, să reevaluăm tradiţia, prin
articole şi materiale de substanţă, revista fiind un loc de întâlnire a contemporaneităţii cu
trecutul și tradițile. 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 2015 mai multe profiluri de creatori, aşa după cum, la rubrica de interviuri au fost
prezente personalităţi marcante ale spaţiului cultural autohton. Fiindcă o revistă de cultură
este implicit şi un laborator de creaţie, la rubricile de poezie şi proză am pus în valoare nume
consacrate alături de tineri aflaţi în curs de afirmare. Bogate și diverse în nume de scriitori
sunt şi paginile de „Autori şi cărţi”, care semnalează cititorului apariţiile editoriale de dată
recentă.
Număr de număr, ATENEU a reflectat cele mai semnificative evenimente, manifestări
culturale din zona Bacăului, în chip preponderent, dar şi din ţară. „Toamna bacoviană”,
„Saloanele Moldovei”, „Zilele Culturii Călinesciene”, Festivalul „Enescu – Orfeul moldav”,
„Zilele muzicii contemporane”, Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, Gala Star de la
Teatrul „Bacovia”, „Primăvara poeţilor la Oneşti” sunt numai câteva dintre manifestările de
tradiţie care au fost reflectate pe larg în revistă, la care se adaugă cele de la Biblioteca
Judeţeană „C. Sturdza” Bacău, de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Centrul Judeţean
de Cultură, Ansamblul „Busuiocul”, etc.
În mod permanent, redactorii participă la simpozioane, conferinţe, lansări de carte,
vernisaje, premiere teatrale şi muzicale, în scopul reflectării acestora în materiale de presă.
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„Ateneu” este deschis dialogului şi ideii fertile de parteneriat, fiind, în acest sens, într-o
relaţie de colaborare permanentă cu Filiala Bacău a U.S.R., Filiala Bacău a U.A.P.,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău,
Universitatea „George Bacovia”, Centrul Europe Direct. Suntem parteneri de presă pentru
multe manifestări culturale, de diferite genuri, şi ne implicăm în desfăşurarea mai multor
festivaluri de creaţie literară din ţară, oferind premii care constau în publicarea în paginile
revistei a câştigătorilor concursurilor.
Atenţia noastră se îndreaptă, în special, asupra noilor voci auctoriale. Fiind o parte a
Europei şi a lumii, avem, de asemenea, privirea aţintită şi spre alte meridiane, pentru a
cunoaşte literatura, civilizaţia, mentalitatea altor popoare, oferind cititorului, în chip
consecvent, traduceri şi jurnale de călătorie. Cu prilejul aniversării unor personalităţi culturale
de anvergură, revista acordă spaţii speciale evenimentului respectiv prin punerea în pagină a
unor materiale despre autor şi operă.
Din anul care a trecut, cel mai important moment al activităţii noastre a fost
organizarea Colocviilor revistei la Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău. Tema aleasă pentru Colocvii a fost „Portret de grup cu scriitoare de azi”, care s-a
bucurat de un real interes în rândul participanților. Şi premiile anuale ale revistei pentru 2015
au fost acordate tot cu această ocazie. Iar distincţiile au fost următoarele: Premiul de
Excelență – Gabriela Adameșteanu, Premiul pentru Proză – Doina Ruști, Premiul pentru
Poezie – Svetlana Cârstean, Premiul pentru Critică şi Istorie Literară (ex aequo) – Bianca
Burța-Cernat, și două Premii de debut- Florina Pîrjol și Andreea Mironescu. Desigur, la
Colocvii au avut loc lansări de carte, scriitoarele premiate oferind autografe pe volumele lor.
Ca şi în anii precedenţi, ne-am străduit să realizăm venituri proprii, şi am fost interesaţi
de difuzarea şi audienţa revistei. Avem motive de satisfacţie văzând cât de des este accesat
site-ul Ateneului, http://www.ateneu.info/ Ne propunem să fim în continuare atenţi la feedback, la ecoul revistei în rândul cititorilor, ţinând, în acelaşi timp, la spiritul critic, fără a fi
tentați să facem concesii unor gusturi facile. Pentru că avem convingerea că numai spiritul
critic este cel care dă direcţia unei publicaţii de cultură şi instituie o necesară scară de valori.
„Niciodată provincială, nici înainte, nici după 1989, revista „Ateneu” invită la lectură și la
revizitarea unei arhive deja foarte bogate. În ceea ce mă privește, spune criticul literar Bianca
Burța-Cernat, ori de câte ori s-a întâmplat să răsfoiesc, cu un anumit scop, Ateneul mai vechi
sau mai nou, am găsit acolo mai mult decât ce căutam”. Este ceea ce ne dorim din partea
tuturor cititorilor noștri.

10. S.C. Parc Industrial HIT S.R.L.
I. Criteriile de analiză a activității
Cele două criterii majore de analiză pentru activitatea din perioada 01.01.2015 –
31.12.2015, au fost: evoluţia gradului de ocupare al HIT PARK ca principal indicator privind
performanţa activităţilor de management şi administrare implementate, continuarea derulării
etapei operaționale în cursul anului 2015 și stadiul extinderii parcului industrial HIT – indiciu
de sustenabilitate și de dezvoltare a proiectului inițial HIT PARK.
II. Continuarea derulării fazei operaţionale în anul 2015
Analiza de progres privind gradul de realizare a țintelor strategice în cursul anului
2015, a evidențiat operaționalizarea și realizarea următoarelor ținte strategice:
 asigurarea condițiilor pentru continuarea derulării fazei operaţionale (2005 - 2030);
 îmbunătăţirea ofertei de servicii, infrastructură, expertiză pusă la dispoziţia clienţilor care
îşi desfăşoară activitatea în cadrul HIT PARK;
 implementarea unor soluții de eficientizare a consumurilor și de reducere a costurilor de
întreținere;
 reducerea pierderilor şi înregistrarea de profit la sfârșitul exercițiului financiar actual;
Activitățile prin care s-au concretizat aceste ținte strategice la nivelul anului 2015 au fost:
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 întreținerea bazei materiale, cu respectarea prevederilor bugetare aprobate
 promovarea ofertei HIT PARK – în principal prin intermediul site-ului www.hitpark.ro
 implementarea unor soluții de optimizare a consumului de utilități și de reducere a
pierderilor tehnologice.
Derularea fazei operaționale s-a axat, în primul rând, pe întreţinerea infrastructurii
necesare desfăşurării activităţilor economice, menţinerea acesteia la standarde optime de
funcţionare, îmbunătăţirea capacităţilor existente, în vederea satisfacerii cerinţelor de
dezvoltare şi extindere ale clienţilor.
La sfârșitul anului 2015, gradul de ocupare efectivă a parcului era de 73%, o creștere
cu 2% față de nivelul decembrie 2014, ceea ce înseamnă că principalul criteriu de
performanță pentru anul 2015 a fost atins.
La sfârșitul anului 2015, suprafața totală închiriată de agenți economici în cadrul
Parcului industrial HIT era de 11278, 37 mp.
Din punct de vedere financiar-contabil, societatea nu a acumulat datorii istorice,
singurele debite existente la finalul anului de raportare fiind cele rezultate din datorii curente
care vor fi achitate în termeni legali. Cheltuielile impuse de mentenanța bazei materiale și a
infrastructurii au determinat depășirea bugetului previzionat, ceea ce a impus o rectificare
bugetară, aprobată prin HCA din data de 24.08.2015. Conform estimărilor financiar-contabile
din acest moment, anul 2015 se va încheia cu profit, mai mare decât anul anterior,
menținându-se tendința pozitivă din ultimii ani.
III. Evoluţii juridice
În a două jumătate a anului 2015, societatea a trecut printr-un proces de reorganizare,
în conformitate cu prevederile OG 109/2011, prin numirea unui Consiliu de administrație.
Componența nominală a Consiliului de administrație (CA) al SC PARC INDUSTRIAL
HIT SRL a fost aprobată prin HCJ nr.75/28.05.2015 și prin HCL Hemeiuș
nr.7706/02.06.2015, după parcurgerea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile
OUG 109/2011.
Durata mandatului Consiliului de administrație este de 4 (patru ani), respectiv 20152019, cu posibilitatea ca, la expirarea acestei perioade, mandatul membrilor CA să poată fi
reînnoit.
În urma desfășurării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea funcției de
director al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, domnul Adrian Bogdan Iordache a fost
desemnat director al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, începând cu 01.09.2015.
Activitatea Consiliului de administrație s-a concretizat în desfășurarea a 7 (șapte)
ședințe lunare ordinare, în perioada 08.06.2015 – 31.12.2015 și în desfășurarea de întâlniri
de lucru ale membrilor CA și ale membrilor comitetelor consultative, în cadrul cărora s-au
elaborat documentele de diagnoză și prognoză ale activității, s-au fundamentat hotărâri
discutate și aprobate în cadrul ședințelor, s-au analizat și documentat diverse activități
specifice.
Prin Planul de administrare al Consiliului de administrație al SC PARC INDUSTRIAL
HIT SRL, incluzând și indicatorii și criteriile de performanță pentru perioada 2015-2019,
Consiliul de administraţie şi-a propus următoarele ţinte strategice de dezvoltare:
1. Creşterea gradului de ocupare
2. Extinderea suprafeţei parcului, corelată cu obţinerea unui nou titlul de parc
industrial
3. Programul de reparaţii şi investiţii
4. Optimizarea costurilor de exploatare
Datele economico-financiare pentru anul 2015, existente la data acestui raport și
aflate în curs de definitivare, demonstrează îndeplinirea criteriilor de performanță asumate de
Consiliul de administrație al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL pentru anul 2015 ( grad de
ocupare, cifra de afaceri, productivitatea muncii, valoare datorii restante la buget, profit).
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IV. Litigii juridice
În urma unui control al Curții de Conturi, desfășurat la UAT Hemeiuș, s-a stabilit, în
baza raportului de control, o valoare a taxelor și impozitelor pe clădiri și terenuri datorate de
către SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL către UAT Hemeiuș. Administrația HIT PARK
consideră incorectă interpretarea legală a legislației referitoare la parcurile industriale și a
modului în care au fost calculate aceste datorii și, în consecință, la acest moment, SC PARC
INDUSTRIAL HIT SRL se află în litigii cu UAT Hemeiuș în trei dosare, aflate în curs.
V. Activitatea agenților economici locați în HIT PARK
La 31 decembrie 2015, în cadrul Parcului industrial HIT activau 12 rezidenți, agenți
economici, după cum urmează:
1. SC INTERDEVELOPMENT SRL
2. SC TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE SRL
3. SC TEXER SERVICE COMPANY SRL
4. SC LABORVET SERVICE SRL
5. SC DIRECT SOUND SRL
6. SC EUROCONS SRL
7. SC ENERGOFOR SRL
8. SC TEQM SERVICE INTEGRATE SRL
9. SC HTM SERVICE DESIGN SRL
10. SC MICROPLANT SRL
11. SC TREIF SISTEM INSTAL SRL
12. SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL
Dintre aceste firme, S.C. TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE S.R.L. și S.C.
VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L. sunt firme cu acționariat străin, italian. Numărul total de
locuri de muncă existent la sfârșitul anului 2015 în cadrul Parcului industrial HIT era de
aproximativ 770.
Cifra de afaceri cumulată a agenților economici rezidenți în HIT PARK, estimată
pentru anul 2015, este de aproximativ 35.000.000 euro.
Investițiile realizate de către clienți până la această dată depășesc valoarea de
20.000.000 euro.
S.C. TECNOSTAMP TRIULZI EST EUROPE S.R.L. a finalizat extinderea bazei de
producție proprii din cadrul Parcului prin concesionarea unei suprafețe de teren de la UAT
Hemeiuș și finalizarea lucrărilor de construire a unei hale proprii de 8500 mp. Valoarea
estimată a noii investiții a fost de aproximativ 3.500.000 euro. Numărul locurilor de muncă
nou create prin această investiție în următorii 3 ani este de aproximativ 100. Hala a fost
deschisă producţiei, firma italiană păstrând şi vechile spaţii de producţie închiriate în cadrul
Parcului.
În baza analizei solicitărilor de extindere venite din partea clienților locați în parc, dar și
a interesului exprimat de alți clienți potentiali, S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. a înaintat
către UAT Hemeiuș propunerea de extindere a suprafeței parcului industrial cu încă
aproximativ 250.000 mp (25 ha), într-o singură fază de extindere.
Pentru susținerea acestor eforturi de extindere a Parcului industrial HIT, echipa de
management a S.C. PARC INDUSTRIAL HIT urmărește identificarea și atragerea unor
parteneri strategici care să participe la această extindere a Parcului. Partenerii trebuie să
poată asigura partea necesară de know - how pentru dezvoltarea unui asemenea proiect si
să poată asigura suportul financiar necesar pentru extinderea si upgradarea infrastructurii
existente (sisteme de utilități, căi rutiere).
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11. Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău
Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău s-a înfiinţat în baza prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 71/1999 prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr. 73/1999. Începând cu anul 2007, serviciul şi-a continuat activitatea în
baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 82/27.06.2007.
În anul 2010, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 108/ 2010,
serviciul și-a lărgit aria de acțiune în domeniul dezinfecției, dezinsecției și deratizării în sensul
că poate executa asemenea acțiuni în sedii administrative, locuințe, școli, internate, cantine,
spații comerciale, garaje, subsoluri tehnice și amenajate precum și spațiile și zonele deschise
aferente acestora în toate localitățile din județul Bacău.
Serviciul Public de Protecţia Plantelor a funcționat încă de la înființare și funcţionează
și în prezent ca serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică sub autoritatea
Consiliului Judeţean Bacău.
Serviciul realizează activităţi publice de interes local care cuprind:
a) combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile pentru toţi deținătorii
de teren și producătorii agricoli;
b) tratamentul chimic al seminţelor destinate însămânţării;
c) dezinfecţia, dezinsecţia și deratizarea depozitelor de cereale şi a altor spații și
incinte;
d) dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea sediilor administrative, locuinţelor, şcolilor,
internatelor, cantinelor, spaţiilor comerciale, garajelor, subsolurilor tehnice şi amenajate
precum şi a spaţiilor şi zonelor deschise din judeţul Bacău.
e) dezinfecţia materialului săditor şi de plantare;
f) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea şi comercializarea lor;
g) alte activităţi specifice.
În cursul anului 2015, Serviciul Public de Protecția Plantelor și-a desfășurat activitatea
pe mai multe planuri şi anume:
- dezinfecția, dezinsecția și deratizarea unor spații de depozitare, a unor spații
destinate desfășurării unor activități sociale și de birou precum și a spațiilor locuite;
- aprovizionarea şi depozitarea produselor fitosanitare necesare executării lucrărilor de
prestări servicii;
- închirierea unor spaţii şi terenuri aflate în administrarea serviciului în vederea
obţinerii unor venituri suplimentare;
- continuarea activității de monitorizare a foselor golite în 2006 în care fuseseră
depozitate pesticide în amestec, înainte de anul 1989;
- participarea efectivă la implementarea programului judeţean de refacere a plantaţiilor
de pomi fructiferi de pe lângă şcolile din mediul rural;
În anul 2015, serviciul nostru a executat lucrări de prestări servicii constând în lucrări
de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în valoare de 10.770 lei. Contravaloarea facturilor
aferente a fost încasată, iar sumele au fost virate integral în contul Consiliului Judeţean
Bacău. Aprovizionarea cu substanţele necesare pentru executarea lucrărilor de prestări
servicii s-a făcut în funcție de contractele sau notele de comandă aferente, urmărindu-se în
permanență încadrarea în limita sumelor alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli aferent
anului 2015.
În cursul anului 2015, oferta privind spațiile de închiriat în localitățile Sascut, Tg. Ocna
și Podu Turcului a fost destul de generoasă, motiv pentru care chiriașul de la Podu Turcului a
renunțat la contract în cursul anului 2015. Pentru perioada închirierii aferentă centrului Podu
Turcului s-a încasat suma de 2.011 lei. Contractul de închiriere pentru centrul Tg. Ocna s-a
derulat în condiții bune, iar serviciul a încasat din această închiriere suma de 5.925 lei. În
total, din închirieri, serviciul a încasat suma de 7.936 lei din care 50%, respectiv 3.968 lei au
fost virați în contul Consiliului Județean Bacău conform reglementărilor în vigoare.
159

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
În anul 2015, am continuat monitorizarea celor trei fose (Podu Turcului, Bacău şi
Sascut) din care în anul 2006, prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.03.03.0210, au fost
reambalate şi expediate în vederea incinerării controlate a 46 tone de deşeuri de pesticide în
amestec. Această activitate de monitorizare necesară pentru cel puţin 10 ani de la golire
conform legislaţiei europene constituie o verigă importantă în finalizarea unei acţiuni iniţiate
de serviciul nostru şi a cărei valoare s-a finalizat cu cheltuieli de cca. 140.000$ - respectiv 4,2
miliarde lei vechi – economie realizată de Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău
pentru bugetul Consiliului Judeţean Bacău.
În cadrul programului judeţean de refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi de pe lângă
şcolile din mediul rural “Livada Copilăriei”, serviciul s-a implicat prin participarea efectivă la
plantarea pomilor alături de elevii din unitățile școlare.
În cursul anului 2015, ca de altfel și în 2014, ne-am manifestat disponibilitatea de a
veni în întâmpinarea solicitărilor și de a participa efectiv la executarea lucrărilor de tăiere în
primăvara anului 2015 precum și pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în perioada de
vegetație.

12. Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău
Ca urmare a încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare
de drumuri judeţene, Judeţul Bacău deţine o rețea de drumuri judeţene în lungime totală de
923,481km, din care în administrarea Serviciului Public Judeţean de Drumuri 874,046 km,
diferența de drumuri judeţene fiind în administrarea municipiilor şi orașelor pe care acestea le
traversează.
În cursul anului 2015 activitatea Serviciului Public Judeţean de Drumuri s-a bazat pe
îmbunătăţirea şi menţinerea stării de viabilitate a reţelei de drumuri judeţene în vederea
desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă, fluență şi confort, prin lucrări de întreţinere
curentă sau periodică si investiţii finanţate prin subvenţii din buget local şi din TVA. De
asemenea, programul de modernizare și reabilitarea drumurilor județene s-a axat pe
finanțarea primită prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
Pentru menţinerea unei stări de viabilitate corespunzătoare a reţelei de drumuri
judeţene, prin lucrări de întreţinere curentă au fost executate:
lucrări de reparaţii (plombări) îmbrăcăminţi bituminoase pe sectoare de
drum însumând 34417,0 mp:
- DJ 241A, Secuieni-Roşiori-5206 mp
- DJ 116, Tg. Ocna-Oituz-1421 mp
- DJ 119B, Luizi Călugăra-2455 mp
- DJ 207G, Letea Veche-7641 mp
- DJ 252B, Buhoci-Tamaşi-Chetriş-1880mp
- DJ 252D,Galbeni-Chetriş-280 mp
- DJ 252E,Răcăciuni-Dieneţ-806 mp
- DJ 252C, Corbasca-Scărişoara-Mărvila-4995 mp
- DJ 117, Livezi-Berzunţi-4175 mp
- DJ 156A, Ardeoani-Balcani-2303 mp
- DJ 117A, Solonţ-3255 mp
- lucrări de reprofilare şi așternere material pietros pe aproximativ 76 km, executate
pe DJ 156H, DJ 207F, DJ 119, DJ 252F, DJ 252C, DJ 252A;
- şanţuri pereate pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungime de 167 m
pe DJ 116B- Asău,
precum și covoare bituminoase în lungime de cca. 15,643 km,realizate pe mai multe
sectoare de drumuri judeţene :
- DJ 117, Livezi-Berzunţi, L=3,630km,
- DJ 206 B, Parava, L=3,327 km,
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- DJ 252 C,Corbasca-Scărişoara, L=3,056 km,
- DJ 243 B, Stănişeşti, L=1,272 km,
- DJ 156A, Ardeoani-Pirjol, L=2,430 km,
- DJ 252B, Tamaşi, L=1,928 km.
În vederea colectării corespunzătoare a apelor pluviale de pe acostamentul, taluzul
drumurilor s-au executat lucrări de cosire vegetație ierboasă pe o suprafață totală de
25100,0 mp.
În contextul dezvoltării tehnologiilor de realizare a infrastructurii de drumuri, SPJD a
continuat implementarea pe drumurile județene a procedurii de reciclare în situ a
îmbrăcăminților asfaltice îmbătrânite și aplicarea a două straturi bituminoase la rece. Această
tehnologie are avantajul realizării rapide a unor infrastructuri solide care pot constitui ulterior
ca bază pentru modernizarea sau reabilitarea drumurilor. De asemenea, această tehnologie
are avantajul protecției mediului înconjurător prin folosirea în întregime a materialelor
existente în fundația veche a drumului, precum și a celor din îmbrăcămintea asfaltică inițială,
îmbătrânită sau degradată. Sectorele de drumuri județene care au fost viabilizate în anul
2015 cu această tehnologie sunt: DJ 119, Dumbrava – Gura Văii, km 38+096-42+655, L=
4,559 km, Km 43+878-44+237, L=0,359 km.

Pentru protecția unui sector de drum județean ,asigurarea siguranței circulației rutiere
și evitarea eroziunii solului, din comuna Lipova DJ 241D, km 2+700, s-au demarat lucrări de
reabilitare a podețului existent. Aceste lucrări constau în refacerea suprastructurii podețului
și a drumului, lucrări amonte și aval de dirijare a apelor pluviale, respectiv execuția de
camere de liniștire, aripi din beton armat, praguri de fund, canal de gabioane, șanțuri pereate.
Până la sfârșitul anului 2015 s-au executat lucrări în proporție de 15%, urmând a fi finalizate
în cursul anului 2016. Totodată, Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău a executat şi
lucrări privind siguranţa circulaţiei, respectiv: marcaje longitudinale 16 km echivalenți;
montarea unui număr de 100 indicatoare rutiere noi.
Prin asocierea Consiliului Județean Bacău cu UAT Sărata, respectiv UAT Pîrjol s-au
finalizat lucrările la obiectivele ,,Modernizare drum comunal DC 184, km 5+280-8+100,
comuna Pârjol”, în lungime de 2,82 km și ,,Modernizare drum acces zona Sărata Băi,
comuna Sărata”, în lungime de 1,545 km.
De asemenea, în cursul anului 2015 au demarat lucrările la obiectivele ,,Reabilitare
DJ 116, km 10+850-13+550, oraşul Tg. Ocna”, în lungime de 2,7 km,realizat în proporție
de 35% şi ,,Modernizare drumuri de interes local în localitatea Nicolae Bălcescu,
comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău”, în lungime totală de 3,042 km, realizat în
proporție de 45%, lucrări finanțate prin asocierea Consiliului Județean Bacău cu UAT Tg.
Ocna, respectiv cu UAT Nicolae Bălcescu. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală
au continuat lucrările de modernizare și reabilitare pe o serie de drumuri județene, finalizate
sau în diverse stadii de execuție, după cum urmează:
- Modernizare DJ 207F, Siretu-Șerbești, km 11+500-14+100, în lungime de 2,600
km-finalizat,
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- Modernizare DJ 243B, Fântânele –Praja –Motoșeni, km 25+400-33+568, în
lungime de 8,168 km-realizat 30%.
Având în vedere cerinţele dezvoltării infrastructurii rutiere în contextul integrării
europene, au fost întocmite documentaţii tehnice pentru o serie de drumuri judeţene pentru
accesarea de fonduri europene nerambursabile pe diferite programe.
Prin amploarea acestor lucrări de întreţinere s-a reuşit ca la această dată peste
75% din lungimea de 674,51 km a drumurilor asfaltate să fie menţinută în stare bună şi
foarte bună, iar pe restul drumurilor judeţene starea de viabilitate să fie în bună
măsură corespunzătoare.

13. Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului
şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău
Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de
Salvamont Bacău funcţionează, în baza Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 107 din
2013, ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea
Consiliului Judeţean Bacău.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 169 din 2015, s-a modificat
organigrama serviciului cu următoarea structură organizatorică:
- Conducere;
- Compartiment financiar contabilitate;
- Compartiment juridic-achiziții publice;
- Compatiment informare și promovare turism durabil;
- Compartiment administrativ;
- Compartiment întreținere pârtie;
- Compartiment exploatare-mentenanță telescaun;
- Birou coordonare salvamont.
Obiectul de activitate al Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi
Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău îl constituie realizarea atribuțiilor legale
referitoare la activitatea de salvamont, gestionarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii
turistice de agrement – pârtie de schi din Slănic Moldova, popularizarea şi promovarea
turismului durabil în judeţul Bacău.
1. Activitatea de popularizare și promovare a turismului durabil în județul Bacău
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău a realizat promovarea potențialului turisitic din județul Bacău prin:
- participarea la târguri de turism regionale și naționale;
- realizarea de materiale de promovare (broșuri, pliante, flyere, panouri foto și
informative, hărți, DVD-uri de prezentare);
- asigurarea funcționării, întreținerii și actualizării celor două site-uri ale serviciului,
care pun la dispoziția turiștilor cele mai importante informații legate de turismul băcăuan;
- colaborări și parteneriate cu autorități și instituții publice în organizarea și derularea
unor evenimente cultural-artistice și sportive menite să atragă un număr tot mai mare de
turiști, să stimuleze interesul acestora pentru turismul băcăuan.
1.1. Participarea la târguri de turism
În perioada 20-22 martie 2015, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii ,,Mircea Cancicov”
Bacău s-a desfășurat a doua ediție a Târgului Regional de Turism ,,Vacanța“ Bacău.
Evenimentul a fost organizat de către S.C. Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău S.A. şi
Asociația Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT). Consiliul Județean Bacău a fost prezent la
eveniment prin intermediul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și
Coordonarea Activității de Salvamont Bacău.
Împreună cu reprezentanții primăriilor orașelor Slănic Moldova și Târgu Ocna, au fost
prezentate principalele obiective turistice din județul Bacău. Proiectele „Promovarea judeţului
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Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”, și „Schi Parc SlănicMoldova” realizat prin asocierea dintre Consiliul Județean Bacău și Primăria orașului SlănicMoldova, realizate cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2007–2013, au
fost de asemenea promovate la Târgul Regional de Turism.

Standul Județului Bacău, realizat la Târgul de Turism “Vacanța”

În cadrul evenimentului a fost prezentată prima ediție a broșurilor de promovare
turistică destinate stațiunilor băcăuane Slănic-Moldova și Târgu-Ocna, precum și pârtiei de
schi "Nemira" din Slănic-Moldova, materiale editate de Consiliul Județean Bacău, prin
intermediul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău. Este pentru prima oară după 25 de ani când cele două
binecunoscute stațiuni balneare ale județului sunt incluse într-o broșură de prezentare
comună, deosebit de atrăgătoare prin conținut, imagini și prezentare grafică. Prin derularea
unor astfel de proiecte, serviciul urmărește stimularea interesului turiștilor potențiali de a
vizita zona turistică a județului Bacău, de a-și petrece vacanțele în stațiunile Slănic-Moldova
și Târgu-Ocna, unde pot beneficia de cele mai bune condiții de tratament și agrement, de
circuite și programe turistice dintre cele mai diverse.
În ziua de deschidere a târgului a avut loc conferința de presă pentru lansarea
„Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Bacău”, care a avut-o ca
invitată pe Corina Martin, președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din
România. Printre membrii fondatori se numără Serviciul Public Județean pentru Promovarea
Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, Primăria Municipiului Bacău,
Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, Patronatul Asociației Naționale a Agențiilor de
Turism din România, Patronatul Firmelor de Turism și Alimentație Publică Bacău, Agenția de
Turism „Inter-Tour” Bacău și Complexul Hotelier „Decebal” din Bacău. Membrii asociației s-au
referit la o serie de modalități și strategii concrete de promovare și dezvoltare a potențialului
turistic de care beneficiază județul Bacău, de redresare a turismului balnear și de agrement
în stațiunile băcăuane.
Participarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău la Târgul Regional de Turism „Vacanța” Bacău a fost un prilej
de promovare a obiectivelor turistice băcăuane și de realizare a unui dialog util cu
participanții interesați de posibilitățile de petrecere a timpului liber în județul Bacău.
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău a participat în perioada 12-15 noiembrie 2015, la ediția de toamnă a
Târgului Național de Turism al României, eveniment organizat și găzduit de Romexpo, cu
sprijinul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT), Organizației
Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR), Federației Patronatelor din Turismul
Românesc (FPTR), Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC),
precum și al Camerelor de Comerț și Industrie din România (CCIR).
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Standul Județului Bacău, realizat la Târgul de Turism al României, ediţia de toamnă 2015

Scopul participării Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și
Coordonarea Activității de Salvamont Bacău la cele mai importante evenimente de turism din
România îl reprezintă atragerea unui număr tot mai mare de turiști în județ printr-o promovare
constantă și consecventă a obiectivelor turistice pe care judeţul Bacău le deţine în
patrimoniu, coroborat cu asigurarea sustenabilității celor două proiecte implementate de către
Consiliul Județean Bacău în perioada 2010-2013, finanțate cu fonduri europene prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, respectiv „Promovarea judeţului Bacău
(ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”, și „Schi Parc SlănicMoldova” realizat prin asocierea dintre Consiliul Județean Bacău și Primăria orașului SlănicMoldova.
Turiștilor prezenți la eveniment le-a fost prezentată a doua ediție a broșurilor
„Stațiunile băcăuane, oaze de sănătate și relaxare pentru toate anotimpurile. Slănic-Moldova
și Târgu-Ocna, stațiuni turistice de interes național” și „Pârtia de schi Nemira”, ambele
realizate de Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău care au o grafică deosebită, un cuprins bogat, divers și
atractiv.
Atracţiile şi obiectivele turistice au fost prezentate pe toată perioada de desfăşurare a
târgului şi au atras vizitatorii care au trecut pragul Romexpo. Unii dintre aceștia au declarat
că îşi vor programa concedii în judeţul Bacău după ce au intrat în contact cu oferta turistică
variată a zonei şi au redescoperit frumuseţea locurilor din această zonă a Moldovei.
Prezenţa judeţului Bacău la Târgul de Turism al României a făcut posibilă o mai bună
cunoaștere a valențelor cultural-spirituale, a obiectivelor turistice și a peisajelor mirifice
existente în județul Bacău, adevărate mărturii ale unei destinaţii turistice atractive, menite a
convinge în privinţa faptului că judeţul Bacău poate fi un reper turistic inclus într-o reţea
naţională care să-i intereseze deopotrivă pe turiştii români şi străini.
1.2. Realizarea materialelor de promovare
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău a realizat în premieră o serie de broșuri de promovare care prezintă cele
două stațiuni turistice de interes național din județul Bacău, respectiv „Stațiunile băcăuane,
oaze de sănătate și relaxare pentru toate anotimpurile. Slănic-Moldova și Târgu-Ocna,
stațiuni turistice de interes național” și ,,Pârtia de schi Nemira Slănic-Moldova”. Edițiile de
prezentare ale stațiunilor turistice au fost tipărite câte 1000 de exemplare pe ediție. Pârtia de
schi Nemira a fost promovată prin 2500 de exemplare.
Prima ediție a celor două broșuri a fost prezentată la Târgul Regional de Turism
„Vacanța” de la Bacău (martie 2015), iar cea de-a doua, la Târgul Național de Turism al
României de la București (noiembrie 2015). Câteva repere din cuprinsul broșurilor: file de
istorie, profiluri și factori naturali de cură, atracții turistice, trasee montane, împrejurimi,
evenimente, baze de tratament și agrement, căi de acces, unități de cazare și alimentație
publică, date tehnice despre pârtia de schi „Nemira”, regulamente și îndrumări pentru schiori
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și turiși, sfaturi Salvamont, la care se adaugă și o serie de lecturi inedite, ca Legenda
Nermirei, tulburătoarea poveste a zeiței pădurilor, florilor și izvoarelor din munții ce
împrejmuiesc văile Slănicului și Doftanei.
Obiectivele turistice din județul Bacău au fost promovate prin broșuri și pliante care
prezintă pachete turistice din categoriile agrement, sănătate și cultură. Materialele de
promovare, în număr de 1250 de broșuri și 500 de pliante, au fost distribuite atât în cadrul
târgurilor de turism cât organizațiilor și autorităților din domeniu.
Materiale de promovare a obiectivelor turistice ale județului Bacău

Alte două broșuri de promovare au fost realizate cu prilejul manifestărilor culturalartistice dedicate pictorului băcăuan Nicu Enea („Ziua Nicu Enea. Valea Arinilor, Măgirești Bacău. 2015, Mai 28”) și inaugurării Muzeului Răzeșilor Găzari de la Prăjești - Măgirești,
Bacău („Muzeul Răzeșilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat. Prăjești - Măgirești, Bacău
2015”), ambele fiind susținute financiar de către Primăria Măgirești – Bacău.
A fost actualizat flyerul „Pârtia de schi Nemira Slănic-Moldova”, din care au fost tipărite
3000 de exemplare, iar o nouă realizare a fost expusă sub forma unui pliant intitulat „Trasee
turistice montane în Munții Nemira” care înfățișează principalele trasee turistice din zona
munților Nemira, alături de sfaturile echipei Salvamont pentru turiștii care se deplasează pe
trasee montane în sezonul de vară. Din aceste materiale, turiștilor le-au fost împărțite 2000
de pliante.
În luna iulie, în principalele puncte de atracție ale stațiunii balneoclimaterice SlănicMoldova, au fost amplasate șase noi panouri de informare și promovare turistică de mari
dimensiuni, în completarea celor deja existente, realizate de Primăria Slănic-Moldova în
parteneriat cu Consiliul Județean Bacău prin Serviciul Public Județean pentru Promovarea
Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău. Acestea oferă turiștilor informații
despre istoricul stațiunii, tipurile de turism care pot fi practicate în zonă, izvoarele minerale,
principalele obiective turistice, printre care se numără în premieră, și cea mai importantă
investiție în domeniul turistic la nivel județean, respectiv pârtia de schi Nemira, prima din
județ, inaugurată la finele anului trecut. Pe unul dintre panouri sunt afișate pentru pasionații
de drumeții, o serie de noutăți cu privire la traseele turistice montane în Munții Nemira,
precum și sfaturile salvamontiștilor pentru turiştii care se deplasează pe trasee montane în
sezonul de vară, modalitățile de alarmare directă și semnalizare a echipei Salvamont Bacău,
în caz de pericol sau accidente.
A fost actualizată harta stațiunii ce are marcate prin simboluri obiectivele turistice din
zonele promovate, iar în parcul central - aflat în plin proces de reabilitare și reamenajare -, a
fost repus în circuit un panou video ce difuzează filmul de prezentare al stațiunii SlănicMoldova.
Panourile de promovare turistică au dimensiuni ce permit vizibilitatea optimă a
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informațiilor, iar grafica acestora asigură identitatea și specificitatea obiectivelor și traseelor
prezentate.
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău a redactat și postat pe cele două site-uri ale serviciului respectiv pe
www.turism-bacau.ro și www.partianemira.ro peste 100 de articole și reportaje însoțite de
fotografii și grupate în cadrul rubricilor Informații-Noutăți/Evenimente cu privire la obiectivele
turistice din județ, activitățile derulate și evenimentele organizate la nivelul întregului județ.
1.3. Evenimente de promovare și colaborări
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău a fost implicat în organizarea și promovarea de evenimente turistice care
au fost prezentate pe larg, împreună cu fotografii și filme video pe site-ul serviciului.
În stațiunea băcăuană Slănic-Moldova s-a desfășurat în perioada 7-10 mai prima
etapă a Campionatului Național de Off-Road dotată cu Trofeul „Dacii Liberi” în organizarea
Club Off-Road Vaslui, Club Off-Road Dacii Liberi - Bacău şi Enduro Club Xriders, sub egida
Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) şi Comisia Națională de Off-road
(CNOR). Parteneri în acest proiect au fost Consiliul Județean Bacău prin Serviciul Public
Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău,
Primăria Slănic-Moldova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene”
(ISU), Regia Națională a Pădurilor „Romsilva”, precum şi sponsori.
Traseele de la cele patru clase (Hobby, Standard, Open şi Extrem) s-au constituit întro ţesătură de drumuri forestiere, drumuri de exploatare şi de TAF, şerpuind pe versanţii dintre
Nemira şi Pasul Oituz, într-o reeditare motorizată a celebrului „Pe aici nu se trece!”. La
eveniment au participat peste 100 de concurenți și un număr mare de spectatori.
„Ziua Nicu Enea” s-a desfășurat pe data de 28 mai, în localitatea Valea ArinilorMăgirești din Bacău. Manifestarea cultural-omagială închinată pictorului băcăuan Nicu Enea
a fost organizată de Primăria Comunei Măgirești, Consiliul Județean Bacău, Fundația
Culturală "Urmașii Răzeșilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat”, Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Bacău, Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău, Complexul Muzeal "Iulian
Antonescu” Bacău, Casa Memorială "Nicu Enea” Bacău, Asociația Culturală "Octavian Voicu”
Bacău, scriitorul și dramaturgul Viorel Savin. Cu acest prilej, Serviciul Public Județean pentru
Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a editat o broșură
dedicată evenimentului de la Valea Arinilor.
În perioada 18-19 iulie, pe Terasa Cazinoului din stațiunea Slănic-Moldova s-a
desfășurat cea de-a XXIII-a ediție a Festivalului Județean de Folclor, organizat de Centrul
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, Consiliul Județean
Bacău, Primăria și Consiliul Local Slănic-Moldova.
În perioada 5-10 octombrie, orașul Bacău a găzduit cea de-a cincea ediție a
festivalului "Toamna bacoviană", eveniment desfășurat într-o atmosferă plină de elemente
simboliste specifice poeziei bacoviene, prilejuit de împlinirea a 134 de ani de la nașterea
unuia dintre cei mai importanți exponenți ai culturii românești, George Bacovia. Programul a
fost bogat, atractiv și a inclus o serie de manifestări cultural-artistice la care au participat
invitați din lumea literară și artistică, din țară și din străinătate. „Toamna Bacoviană” – festival
anual, a fost organizat de Consiliul Județean Bacău, Revista Ateneu, Uniunea Scriitorilor din
România, Filiala Bacău și Inspectoratul Județean Școlar Bacău.
Timp de două zile (17-18 octombrie), în satul Prăjești, comuna Măgirești - Bacău, în
prezența unui numeros public s-au desfășurat manifestările prilejuite de inaugurarea
Muzeului Răzeșilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat organizate în cadrul proiectului
"Promovarea Patrimoniului Cultural Imaterial specific județului Bacău – Obiceiuri, tradiții și
meșteșuguri ale Răzeșilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat”, finanțat de Consiliul Județean
Bacău și susținut de Primăria și Consiliul Local ale comunei Măgirești. Serviciul Public
Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a
realizat o broșură dedicată evenimentului de la Prăjești - Măgirești, Bacău.
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Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău și Serviciul Public Județean pentru
Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău au organizat pe 2
noiembrie, la Muzeul de Artă, Simpozionul ,,Dimitrie Berea. Rememorare 40”, ca prima parte
a proiectului „Personalități ale locului”, care își propune să aducă în atenția publicului
personalități marcante din domeniul artei care, într-o anumită perioadă a vieții, au fost sau
sunt legate de Bacău, unele mai puțin cunoscute în țară, însă devenite celebrități pe alte
meleaguri. În cadrul evenimentului a fost prezentată viața și creația marelui pictor născut în
Bacău, precum și o expunere cu privire la pictorii moderniști și postmoderniști. Au fost
prezentate și câteva tablouri semnate de Dimitrie Berea. La finalul manifestării, elevi ai
Colegiului Național de Artă „George Apostu” au susținut un intermezo muzical.
Alte evenimente promovate pe site-ul serviciului: Simpozionul Național și Expoziția
Muzeală „Tristan Tzara și Cultura DaDa” (23-24 aprilie), Moinești; Cursa de MTB XC Cross
Country, denumită „Călătorie între Cer și Pământ” (16 mai), Târgu -Ocna; Raliul Moldovei
Moinești (25-27 iunie); Festivalul Internațional de Artele Spectacolului, numit Theaterstock (116 august), Bacău; „Zilele Orașului Comănești” (7-9 august); “Zilele orașului” (14-16 august),
Slănic-Moldova; „Zilele municipiului Moinești” (4-6 septembrie); ”Obârşia Mioriţei” și „Târgul
dă Stămărie”, comuna Cașin; ”Zilele Bacăului” (9-11 octombrie); Simpozionul Naţional „Vasile
Pârvan” (7-9 octombrie), Bacău Complexul Muzeal "Iulian Antonescu”.
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău a participat la proiectul „Cunoașterea, promovarea și valorificarea
potențialului turistic băcăuan prin activități extracurriculare, cu ocazia organizării în județul
Bacău a fazei naționale a Olimpiadei în domeniile Electronică- Automatizări–Telecomunicații
și Electric–Electrotehnic–Electromecanic (06-12 aprilie 2015)”, conform Calendarului
Olimpiadelor și Concursurilor școlare pentru anul școlar 2014-2015, aprobat de Ministerul
Educației Naționale. La Olimpiada Națională Tehnică au participat 168 de elevi, 42 de
profesori însoțitori și 20 de membri ai Comisiei Naționale de Organizare și Evaluare.
Proiectul și-a propus promovarea patrimoniului natural și cultural-istoric din județul
Bacău în rândul elevilor participanți la faza națională a Olimpiadei ce a avut loc în județul
Bacău. În acest sens s-a organizat o excursie documentară (traseu: Bacău–Onești–Târgu
Ocna–Slănic Moldova–Moinești–Tescani–Bacău), pentru cei 168 de elevi, 42 de profesori
însoțitori ai loturilor județene. Prin realizarea acestui itinerariu, s-a urmărit implicarea activă a
elevilor în activități extrașcolare sub forma excursiilor, ca alternativă de petrecere a timpului
liber; cultivarea sentimentelor de respect față de impactul personalităților locale asupra
dezvoltării comunității; sensibilizarea elevilor și profesorilor în scopul promovării și valorificării
potențialului turistic local precum și punerea în practica a recomandărilor noilor educații
promovate la nivelul Uniunii Europene. Astfel s-a realizat formarea în rândul elevilor a
competențelor necesare identificării conexiunilor dintre cunoștințele de tehnologie, geografie,
istorie, literatură și religie, științe și muzică, dobândite în contextul excursiei școlare și
valorificării acestora în activitatea didactică școlară și extrașcolară.
Pentru buna desfășurare a acestui eveniment, Serviciul Public Județean pentru
Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a susținut parțial
cheltuielile privind închirierea mijloacelor de transport pentru elevii și profesorii participanți la
Olimpiada Națională de Geografie și a distribuit participanților la olimpiadă, broșuri de
promovare a obiectivelor turistice ale județului Bacău, realizate în perioada de sustenabilitate
a proiectului Probactur precum și materiale ce au conținut informații despre stațiunile
băcăuane și pârtia de schi.
1.4. Promovarea obiectivelor turistice pe diverse medii
Pârtia de schi Nemira este un obiectiv turistic nou atât pentru locuitorii județului Bacău
cât și pentru turiștii din localitățile învecinate. Pentru informarea și atragerea iubitorilor
sporturilor de iarnă au fost utilizate mai multe mijloace de promovare. Cotidianul Deșteptarea
este un ziar local cu tiraj mare și noutăți de ultimă oră. Într-un număr de 10 apariții, băcăuanii
au aflat informații despre tarifele și programul pârtiei de schi pentru sezonul 2015-2016.
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Promovarea pârtiei de schi Nemira, în luna decembrie, în județele învecinate s-a
realizat prin utilizarea unor medii outdoor și indoor. Filme audio-video au fost difuzate in
centre comerciale (Iași), mijloace de transport în comun (Bacău, Buzău, Galați, Iași) sau în
zone centrale ale orașelor (Iași, Focșani, Buzău, Bacău). Materialele prezentau imagini
sugestive cu pârtia de schi precum și informații esențiale legate de localizare și date de
contact.
O modaliate inedită prin care iubitorii sporturilor de iarnă au fost invitații la schi, a fost
reprezentată de decorarea unei statii de transport în comun din cartierul Copou din Iași.
Staţia Triumf a invitat călătorii la distracţie și aventură pe pȃrtia Nemira din Slănic Moldova,
printr-o nouă amenajare, cu peisaj de ski și crearea unui telescaun din banca refugiului. În
completarea decorului au fost instalate boxe audio care au redat peste 20 de colinde, pe care
călătorii le-au putut asculta în timp ce au așteaptat autobuzul. Astfel s-a creat o atmosfera
plăcută caracterizată de sărbătorile de iarnă. Totodată, pentru a reda inedit atmosfera de pe
pȃrtie, în interiorul staţiei sau fost difuzate și sunete specifice activităţii de ski sau foșnetul
zăpezii sub placa de snowboard.
2. Activitatea de salvare montană
a) Prezentare generală
Activitatea compartimentului de coordonare
salvamont se bazează pe șase angajați și opt voluntari.
Resursa umană este de bună calitate, îmbinând
cunostințele și experiența unor alpiniști și schiori cu
experiență cu entuziasmul tinerilor aspiranți. Pregătirea
continuă a salvatorilor este o activitate prioritară a
serviciului, plecând de la ideea că oamenii bine pregătiți
sunt cea mai valoroasă resursă.
În ceea ce privește dotările, în cursul anului 2015
formația Salvamont a fost echipată la standardele legale
prevăzute în HG 77/2003 și a normelor tehnice emise de
Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România.
b) Misiune. Resurse umane. Misiune:
Hotărârea Guvernului 77/2003 privind instituirea
unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și
organizarea activității de salvare în munți:
“ART. 1 - Activitatea de salvare în munţi cuprinde patrularea preventivă, asigurarea
permanenţei la punctele şi refugiile SALVAMONT, căutarea persoanei dispărute, acordarea
primului ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea accidentatului sau a bolnavului
la prima unitate sanitară. Această activitate este desfăşurată de salvatori montani.”
O altă misiune importantă a salvatorilor montani
este marcarea, întreținerea și propunerea spre
omologare a traseelor montane din județul Bacău,
trasee de care nu s-a mai ocupat nimeni de foarte
mulți ani și care pot atrage mulți turiști. Starea precară
a traseelor montane, numărul mic al acestora, lipsa
refugiilor și a salvatorilor montani în munții din județul
Bacău au descurajat turiștii dornici de drumeție
montană. Avem munți frumoși și sălbatici, amenajăm
trasee de drumeție, mountain biking, avem pârtie nouă de schi la Slănic Moldova și ne dorim
relansarea turismului activ în județul nostru.
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Membri:
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău și-a completat schema de personal în anul 2015, astfel formația
funcționează cu șase salvatori montani angajați și opt
salvatori montani voluntari.
La Școala Națională Salvamont de iarnă de
la Padina, aflată sub patronajul Asociației Naționale a
Salvatorilor Montani din România, au participat șase
membri din cadrul serviciului, dintre care trei angajați
care au obținut atestatul de salvator montan și trei
voluntari care au absolvit cursurile de iarnă de
începători și avansați cu calificative bune și foarte
bune.
La Școala Națională Salvamont de vară de la Padina au participat cinci voluntari ai
serviciului din care trei au obtinut atestatul de salvator montan și doi au absolvit cursurile de
începători și avansați cu calificative bune și foarte bune. Cursurile au ținut 20 de zile, timp în
care salvatorii montani s-au pregatit intens pentru căutarea, salvarea și evacuarea victimelor
din mediul montan. Pe parcursul anului 2015, un salvator montan din cadrul Serviciului
Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont
Bacău a fost atestat ca paramedic după ce a absolvit cursurile de prim ajutor calificat
SMURD organizate de I.S.U. Iași. Cursurile au ținut o lună și nu au presupus cheltuieli
suplimentare din partea serviciului.
Periodic au fost organizate cursuri interne de pregătire, unde s-a pus accent pe
tehnica de salvare montană, salvarea de pe pârtia de schi, exerciții de salvare de pe
telescaun, acordarea primului ajutor, orientarea cu harta, busola, gps-ul, pregătirea fizică și în
mod deosebit pe siguranța salvatorilor montani aflați în misiune.
c) Intervenții/accidente
Pe parcursul anului 2015 echipa salvamont a fost
solicitată la 46 de intervenții, dintre care 25 de intervenții pe
pârtia de schi și 21 de intervenții în zona alpină. Primul
ajutor s-a acordat de către salvatorii montani atesatați (care
au și pregătire de paramedic) respectând toate normele și
procedurile în vigoare. Accidentații au fost transportați și
preluați de către Serviciul de Ambulanță Județean.
Menționăm ca pe baza unui contract de colaborare între
serviciul si Serviciul de Ambulanță Județean, la baza pârtiei a staționat pe perioada
funcționării pârtiei o ambulanță cu echipaj medical specializat. Acest lucru a redus
considerabil timpul de ajungere a accidentatului la Serviciul de Primiri Urgente Onești.
Sezonul de schi 2014-2015 a început pe data de 29.12.2014 și s-a încheiat pe data de
09.03.2015. Serviciul de salvare montană pe pârtia de schi Nemira a fost asigurat de
Formația Salvamont Bacău din cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea
Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău.
Un accent deosebit a fost pus pe prevenirea accidentelor. Salvatorii montani care au
patrulat pe pârtie au informat schiorii cu privire la regulile de siguranță care trebuie
respectate pe pârtia de schi. Având în vedere că pârtia este nouă s-a constatat ca mulți
schiori nu cunoșteau regulile de siguranță dar și regulile la îmbarcare/debarcare de pe
telescaun, nu cunosc echipamentul de schi etc. Schiorii care se deplasau cu viteze mari, mult
peste nivelul lor de schi, punând astfel în pericol pe ceilalți schiori cât și sănătatea proprie, au
fost opriți și atenționați să schieze responsabil.
Au fost verificate permanent sistemele de siguranță (plasele de protecție, saltele de
protecție etc) și unde s-au costatat deteriorări ale plaselor s-a trecut imediat la remedierea
acestora. Prima și ultima coborâre din fiecare zi a fost efectuată de salvatorii montani, s-a
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verificat starea pârtiei și a sistemelor de siguranță și la ultima coborâre s-a urmărit sa nu
rămână schiori pe pârtie.
În acest sezon au fost pe pârtia de schi un număr de 30 de intervenții ale salvatorilor
montani. Majoritatea au fost accidente ușoare datorate neatenției sau supraevaluarii nivelului
de schi de către schiori. Intervențiile au fost promte, rapide, timpul de intervenție fiind la doar
câteva minute de la producerea accidentului. Asta și datorită patrulelor de salvatori montani
dar si a mijloacelor de comunicare, deplasare și transport moderne din dotare (stații radio,
snowmobil, targa akjia).
În intervalul august-octombrie 2015 echipa salvamont a participat la căutarea
planorului dispărut. În prima fază căutările s-au efectuat în munții Nemira împreună cu
Jandarmeria, pompieri de la I.S.U. și angajați ai ocoalelor silvice din zonă, apoi în lunile
septembrie și octombrie echipe de salvatori montani au patrulat zilnic în zonele planificate.
Odată cu amenajarea traseelor montane, deschiderea pârtiei de schi de la Slănic Moldova și
creșterea implicită a numărului de turiști preconizăm și o inmulțire a accidentelor și rătăcirilor
în zona montană. Formația salvamont este pregatită pentru orice tip de intervenție, atât ca
dotare cât și ca pregătire profesională a salvatorilor montani.
Statistica accidentelor montane la care a intervenit formația Salvamont Bacău
în anul 2015
TOTAL (toate cazurile asistate, transportabile sau netransportabile)

46

DIN CARE
(Rubrica trebuie să fie egală cu totalul)

ROMÂNI

46

STRĂINI

0

DIN CARE
(Rubrica trebuie să fie egală cu totalul)

MASCULIN

35

FEMININ

11

VÂRSTA
(Rubrica trebuie să fie egală cu totalul)

< 8 ani

4

8 – 15 ani

11

16 – 20 ani

4

21 – 30 ani

6

> 30 ani

20

NEDECLARATA

1

PÂRTIE DE SCHI AMENAJATĂ

25

ZONA ALPINĂ

21

LOCUL PRODUCERII
ACCIDENTULUI
(Rubrica trebuie să fie egală cu totalul)

TIPUL ACCIDENTULUI
FRACTURI MEMBRE SUPERIOARE
(Rubrica trebuie să fie egală cu totalul, o FRACTURI MEMBRE INFERIOARE
persoana este trecută o singură dată cu
ALTE FRACTURI
cea mai gravă afecțiune)
ENTORSE MEMBRE SUPERIOARE

0
1
3
5

ENTORSE MEMBRE INFERIOARE

11

PLĂGI

14

ÎNGHEȚ

1

LIPOTIMII

0

COMOȚII CEREBRALE

0

ALTE ÎMBOLNĂVIRI

7

DECEDAȚI

0
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RĂTĂCIȚI GĂSIȚI, FĂRĂ AFECȚIUNI 4
ECHIPAMENT
(Rubrica trebuie să fie egală cu totalul)

ADECVAT

33

NEADECVAT

13

CAZURI TRANSPORTABILE

46

d) Prevenție, permanență și patrulare
Permanența s-a efectuat în zonele cu trafic ridicat de
turiști, mai precis în stațiunea Slănic Moldova unde există și un
punct de prim ajutor la baza pârtiei de schi.
Patrulările au avut o intensitate mai mare în perioada
iulie-august și s-au efectuat cu precădere pe traseele din
munții Nemira: 300 de scări, Vf. Șandru Mare, Vf. Nemira
Mare, Valea Uzului și Cheile Dofteanei. În timpul patrulărilor sa verificat starea traseelor, au fost îndrumați turiștii întâlniți și dacă a fost cazul au fost însoțiți
o parte din traseu. Turiștii au primit informații utile despre zonă dar și sfaturi ce priveau
siguranța lor (echipament, orientare, prezență animale sălbatice etc.)
e) Alte activități
Marcarea traseelor montane din munții Nemira
În anul 2015 echipa salvamont a continuat refacerea
marcajelor turistice din munții Nemira. Au fost remarcate
urmatoarele trasee:
1. Slănic Moldova – Culmea Căprioarei – Vârful
Șandru Mare – Șaua Nemirei – Vârful Nemira Mare –
Vârful Farcu Mare – Vârful Farcu Mic – Valea Uzului
(cascada Nasolea Mare). Marcaj bandă albastră.
Lungime 30 km.
2. Slănic Moldova – Muntele Pufu – La Sălărie – Muntele Cleja – La strigoi – La
Argintărie – Plaiul Ciungetului – Streaja Mică – Lacul
Bălătau – Sălătruc. Marcaj propus: bandă galbenă.
Lungime 30 km.
3. Slănic Moldova – Valea Pufu – Vârful La Cireș – Șaua
Nemirei. Marcaj cruce albastră.Timp de parcurs: 4-5 ore.
Lungime 14 km.
4. Vârful Nemira Mare – Joncțiunea cu traseul 3 (traseu
de legătură). Marcaj propus: cruce galbenă . Lungime 3 km.
5. Pârtia de schi Nemira – Parcul central din Slănic Moldova.
Marcaj: triunghi albastru. Lungime: 5 km.
6. Slănic Moldova – Stânca de pe Vf. Pipas. Marcaj: Cerc
albastru. Lungime: 2 km.
La activitățile de marcare a traseelor au participat atât salvatorii
montani angajați cât și voluntari. A fost o muncă grea dar care trebuia
făcută, în munții Nemira nemaifiind marcate trasee de foarte mulți ani.
Din această cauză numărul de turiști care vizitează aceste zone a
scăzut dramatic în ultimii ani. Începând din vara acestui an s-a observat
o creștere a numărului de turiști și prin popularizarea traseelor și a
zonelor montane din județul Bacau ne dori o creștere semnificativă a turismului montan.
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Următorul pas îl reprezintă omologarea traseelor. Nu s-a realizat acest lucru în 2015
din doua motive: 1. echipa salvamont a fost prinsă o perioadă lungă în acțiunea de căutare a
planorului și nu a avut timpul necesar montării stâlpilor cu marcaje și săgeți indicatoare și a
panourilor informative pe traseele amenajate; 2. la începutul lunii octombrie s-a produs un
fenomen meteorologic mai rar intalnit la noi - ploaie înghețată – care a dus la prăbușirea a
mii de copaci, inclusiv pe traseele turistice, făcând traseele foarte greu de abordat. S-a
început curățarea traseelor de crengi dar este necesară intervenția angajaților de la ocoalele
silvice cu utilaje pentru îndepartarea arborilor cazuți.
În anul 2015 au fost amenajate 3 trasee de escaladă pe stânca de pe Vf. Pipas de
lângă localitatea Slănic Moldova, trasee care vor fi folosite de salvatorii montani pentru
efectuarea în condiții de siguranță de exerciții de salvare din zone abrupte și stâncoase. În
același timp aceste trasee vor fi folosite și de turiștii pasionați de escaladă și alpinism care
până acum nu aveau în județul Bacau nici un traseu amenajat pe stâncă.
În luna mai 2015 echipa salvamont a fost solicitată să asigure serviciile de salvare
montana în timpul etapei susținute în munții Nemira din cadrul „Campionatului național de offroad”. Au fost organizate puncte de intervenție și prim ajutor pe toate traseele concursului.
Din fericire nu a fost înregistrate incidente pe parcusul desfășurării concursului.
Activități de educație montană
În anul 2015 au fost continuate activitațile de educare a turiștilor cu privire la
parcurgerea în siguranță a traseelor montane, păstrarea curățeniei pe trasee, protejarea
faunei și a florei. Au fost organizate mai multe acțiuni de strângere a gunoaielor aruncate de
turiști în special pe traseul “300 de Scări” dar și pe alte trasee din munții Nemira.
În timpul patrulărilor pe traseele montane, echipa salvamont a însoțit grupuri de turiști
pe care i-a îndrumat cu privire la regulile pe care trebuie să le respecte pe munte, le-au fost
prezentate potențialul turistic al zonei, ce măsuri trebuie sa ia în caz de pericol, metode de
alarmare etc.
f) Baza materială
În cursul anului 2015 dotarea Compatimentului Coordonare Salvamont din cadrul
Serviciului a fost completată în urma eforturilor deosebite făcute de conducerea Serviciului si
a Consiliului Județean Bacău.
S-au
achiziționat
echipamente
performante,
omologate pentru salvări montane:
 echipament individual pentru opt
salvatori montani voluntari (haine de munte vară,
încălțăminte vară, căști alpinism, ham alpinism,
lanternă, rucsac, vestă protecție etc). Au fost
echipați salvatorii montani angajați cu bocanci de
iarnă de calitate.
 echipament colectiv pentru intervenție, salvare și transport (corzi statice
alpine, trei GPS-uri outdoor Garmin, stație radio TETRA diverse echipamente de alpinism).
 instrumentar medical și materiale sanitare (aparat de resuscitare semiautomat,
butelie de oxigen, mască de oxigen, pasamente, comprese sterile etc.).
La baza pârtiei Nemira se află un punct de prim ajutor a cărui spațiu este, însă,
insuficient pentru desfășurarea activității de salvamont din ceea ce privește posibilitățile de
depozitare a echipamentului și a materialelor sanitare precum și a organizării unui punct de
prim ajutor.
g) Realizarea indicilor de performanță
În anul 2015 s-a completat formația de bază cu șase salvatori montani angajați pe
bază de contract de muncă și opt salvatori montani voluntari.
Pregătirea profesională o regăsim în participarea la cursurile de atestare și
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perfecționare profesională la Școala Națională Salvamont și la cursurile de prim ajutor
calificat – paramedic la I.S.U. Iași. Toți salvatorii montani au absolvit aceste cursuri cu
calificative de „bine” și „foarte bine”.
Au fost încheiate contracte de colaborare cu Serviciul de ambulantă, Jandarmeria,
I.S.U., Dispeceratul Național Salvamont. În urma elaborării noilor normative de intervenție în
zona montană de către Departamentul pentru Situații de Urgența, echipa salvamont a fost
inclusă în sistemul de urgență 112.
Activitatea de patrulare-prevenire a fost asigurată în perioada de sezon și la sfârșit de
săptămână, atunci când fluxul de turiști este mai mare. Echipele de patrulare au fost dublate
cu salvatori montani voluntari.
h) Situația actuală și propuneri
O problemă majoră este, în continuare, lipsa unei Baze Salvamont în Slănic Moldova.
Există două variante de rezolvare a acestei probleme – renovarea casuțelor puse la
dispoziție de Primăria Slănic Moldova, casuțe care sunt într-un stadiu foarte avansat de
degradare sau construirea unei baze noi, la standardele pe care le au Serviciile Salvamont
din alte județe.
Având în vedere ca aproape o treime din suprafața județului este zonă montană, este
necesară formarea a încă două formații salvamont care să acopere zona momtană din nordul
județului (munții Tarcăului, Goșmanului, Ciucului) și din sudul județului (munții Vrancei). De
menționat că alte județe cu suprafață montană similară au zeci de salvatori montani angajați
sau voluntari.
O altă problemă este neacordarea sporurilor legale pe care toate serviciile salvamont
din țară le acordă salvatorilor montani: norma de hrană și sporul de periculozitate. Se
întreprind demersuri pentru ca în anul 2016, să se obțină aceste drepturi legale.
Trebuie să conștientizăm faptul că numărul turiștilor care viziteaza o stațiune/zonă
montană depinde și de calitatea serviciilor salvamont din zonă, de gradul de amenajare a
traseelor turistice montane.
Preconizata extindere a activității turistice din județ va crea nevoia dezvoltării
resurselor umane și materiale ale serviciului. Resursa umană calificată fiind vitală pentru
derularea în condiții optime a activității, se va pune accentul pe mărirea numarului și pe
formarea profesională a salvatorilor montani.
3. Activitatea de administrare a pârtiei de schi Nemira din localitatea Slănic
Moldova
a) Prezentare generală
Pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova a fost realizată cu fonduri europene prin
proiectul „Schi Parc Slănic Moldova”. Acesta a fost finanţat prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului; DMI
5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. Proiectul a fost realizat de Judeţul
Bacău în parteneriat cu Oraşul Slănic Moldova.
Serviciul Public Județean pentru
Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a primit în
administrare, construcțiile din domeniul public al județului Bacău realizate ca urmare a
implementării proiectului „Schi Parc Slănic Moldova”, prin Hotărârea Consiliului Județean
Bacău numărul 130 din august 2014.
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Pârtia de schi Nemira

Primul sezon, 2014-2015, a reprezentat startul pârtiei și începutul unei activități care
va atrage implicit un număr mare de turiști, fapt confirmat de afluxul mare al iubitorilor de
schi, care a fost înnregistrat în acest prim sezon, când a fost deschisă pârtia.
b) Resurse umane
Pârtia de schi Nemira este administrată prin intermediul a trei compartimente, în care
sunt încadrați un număr de 16 angajați: compartiment administrativ, compartiment întreținere
pârtie și compartiment exploatare/ mentenanță telescaun.
În scopul asigurării serviciilor la nivelul standardelor de siguranță și calitate impuse de
normele de exploatare și întreținere a pârtiei de schi, în anul 2015 schema de încadrare a
fost suplimentată cu 4 posturi.
Posturile au fost ocupate pe bază de concurs, iar condițiile obligatorii pentru încadrare
au fost stabilite în funcție de cerințele fiecărui punct de lucru dar și de capacitățile
profesionale pe care angajații trebuie să le posede pentru a putea accesa cursurile de
pregătire și perfecționare ce vor fi organizate în cadrul serviciului sau în cadrul altor
programe de formare și perfecționare.
La nivel local, cu sprijinul condcerii, s-au desfășurat mai multe sesiuni de instruire, la
care a participat întreg personalul, prilej cu care s-au prelucrat norme de conduită și atitudine
pe care angajații trebuie sa le manifeste, în calitate lor de prestatori de servicii adresate
turistilor.
Analizând activitatea anului 2015 se poate trage concluzia că pe măsura îndeplinirii
condițiilor minime obligatorii de vechime pentru anumite posturi, se impune ca în viitor să
acționăm pentru obținerea autorizațiilor CNCIR, a obținerii acreditărilor din partea furnizorilor
acelor echipamente care deservesc pârtia Nemira, pentru a putea presta în regie proprie,
acele lucrări de mentenanță care în momentul de față sunt externalizate. Se are în vedere
efectuarea lucrărilor de revizie trimestrială, semestriala și anuală la instalația de telescaun,
efectuarea reviziilor periodice și a reparațiilor la instalația de fabricare a zăpezii artificiale
precum și la utilajul pentru bătătorit zăpada.
În colaborare cu firma constructoare și furnizorii de echipamente, s-au organizat
cursuri de pregătire la locul de muncă pentru personalul care deservește instalația de
producere a zăpezii artificiale, a persoanelor care manevrează utilajul pentru bătut zăpada și
a casierilor care deservesc instalația de bileterie.
Pe parcursul anului 2015, s-a realizat încadrarea pe toate posturile vacante cu
personal calificat în măsura să deservească in condiții de deplină siguranță instalațiile și
utilajele din dotarea pârtiei de schi Nemira.
c) Asigurarea lucrărilor de întreținere curentă a instalațiilor și efectuarea
lucrărilor de mentenanță
Asigurarea lucrărilor de întreținere curentă a instalațiilor și efectuarea lucrărilor de
mentenanță s-a realizat conform graficelor stabilite de constructor și de furnizorii de
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echipamente, precum si a prescripțiilor tehnice privind exploatarea instalațiilor de transport
pe cablu a persoanelor.
Acționând în baza obligațiilor privind gestionarea, exploatarea și întreținerea
infrastructurii turistice de agrement respectiv pârtia de schi Nemira, așa cum se specifică în
Hotărârea de Consiliu Județean nr.107 din 28.06.2013, în anul 2015 s-au realizat, împreună
cu furnizorii de servicii autorizați, următoarele activități:
1. Efectuarea lucrărilor de revizie planificate a instalației de telescaun Leitner CF4,
în conformitate cu prescripțiile tehnice PT R7-2003, R8-2003, R9-2003, R10-2003,R12-2003,
R16-2006 precum și a specificațiilor fabricantului.
Astfel s-au efectuat:
- revizii tehnice zilnice, săptămânale și lunare - in regie proprie .
- revizii tehnice semestriale și anuale - executate de către S.C. Variant M S.R.L
Bușteni, atestat în baza Autorizației ISCIR BV/CR4/O/47/1073/18.10.2012.2.
2. Reînnoirea autorizației C.N.C.I.R s-a realizat în baza inspecției desfășurate la
data de 04.12.2015, care a cuprins încercări efectuate în gol, în sarcină, static și dinamic. În
baza "Buletinului de examinare Magneto-Inductiva" eliberat de catre SC ANA TELEFERIC
SA Brasov (Autorizat ISCIR DISPR/CR6/TIPI/0002/0/21.09.2011), C.N.C.I.R. a concluzionat
că instalația de transport pe cablu poate funcționa cu respectarea PTR9-2003 până la data
de 31.11.2016 când se va solicita reautorizarea.
3. Efectuarea lucrărilor de reparații și înlăturarea unor defecțiuni apărute în
exploatare. În vara anului 2015, din cauza caldurilor excesive, cablul de tractare al scaunelor
s-a dilatat peste limita maximă admisă necesitând executarea unor lucrări de scurtare și
rematisare a acestuia precum și verificarea prin metoda magnetoinductivă. Operațiunea a
fost efectuată de către firma TUV SUD S.R.O. din Slovacia, firmă agreată de SC Acomin SA
Deva, in calitate de constructor.
4. Executarea de către constructor a lucrărilor de reparații pentru defecțiunile
apărute în perioada de garanție. În baza notei de constatare nr. 721 din 11.06.2015
încheiata între constructorul S.C. Acomin S.A. Oradea și beneficiar, respectiv Consiliul
Județean Bacău – Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău, s-au efectuat urmatoarele lucrari de remediere:
- înlocuirea cablului electric între stâlpii de iluminat nr. 61–62 pentru refacerea
iluminatului pe stâlpii nr. 63–64;
- refacerea drenurilor de la stația de sosire până la hidrantul 13;
- nivelarea pârtiei în zonele fisurate ca urmare a alunecărilor de teren;
- aranjarea taluzului vizavi de stâlpul 10 al telescaunului și asigurarea prin gambioane
de nuiele;
- înlocuirea conductei de hidrant cu furtun la branșarea hidrantului 12;
- verificarea presiunii la hidranții 13, 14, 17, 18;
- executarea unor canale de scurgere a apei pluviale de la fundația stâlpului 9 al
telescaunului;
- amenajarea taluzului vizavi de hidrantul nr.7 și asigurarea cu garduri de nuiele;
- demontarea, curățarea și remontarea contactorului la hidrantul nr.4;
- curățarea drenului de la stația de plecare;
- finisarea scărilor și trotuarului din strada N.Balcescu până la stația de imbarcare;
- curățarea și desfundarea canalizării de la grupurile sociale;
- montarea unei tevi de scurgere de 1” din căminul de apometru până la canalizarea
principală;
- demontarea, curățarea și remontarea apometrului;
- realizarea de spături prin sondaje pentru descoperirea unor spărturi în coloana de
hidrant;
- realizarea de săpături între hidranții 14–18, pentru depistatrea eventualelor spărturi.
d) Lucrări de întreținere a pârtiei de schi.
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În anul 2015 echipa de întreținere a pârtiei și echipa de exploatare mentenanță au
efectuat următoarele lucrări:
1. Stabilizarea solului pe suprafața schiabilă: Pârtia de schi s-a realizat prin
defrișarea și nivelarea mecanică a terenului, ceea ce a determinat destabilizarea solului pe
suprafața schiabilă. Pentru acestea s-au realizat lucrări de întreținere a stratului vegetal prin
înierbarea porțiunilor neacoperite suficient, s-a cosit și s-au scos arbuștii apăruți pe pârtie, sau scos scos și s-au îndepărtat bolovanii și crengile de pe suprafața schiabilă.
2. Combaterea eroziunii solului pe porțiunea de teren situată sub instalația de
telescaun: Pe pantele abrupte situate sub instalația de telescaun, există tendința de formare
a torentelor. Pentru combaterea acestui fenomen, pe versanți s-au amenajat îndiguiri din
tăruși din lemn și împletituri din crengi pentru devierea apelor pluviale de pe
versanți.Concomitent cu refagerea îndiguirilor realizate în anul 2014, s-au realizat noi
îndiguiri și consolidări ale gambioanelor.
3. Curatarea rigolelor de drenaj si decolmatarea bazinelor colectoare: Pe
suprafața pârtiei există mai multe izvoare și zone de băltire care au fost drenate prin canale
colectoare către rigolele laterale. Lucrările efectuate de echipa de întreținere a pârtiei au
constat în îndepărtarea aluviunilor din șanțurile de drenaj și decolmatarea și curățarea
bazinelor colectoare.
4. Desecarea zonelor mlăștinoase: Datorită izvoarelor subterane, au apărut zone
mlăștinoase care împiedică depunerea zăpezii și efectuarea lucrărilor de compactare a
stratului de zăpadă. Pentru combaterea acestui fenomen, s-au efectuat săpături în
profunzime, s-au făcut umpleri cu bolovani, s-a acoperit cu pământ și s-a compactat zona
afectată, iar izvoarele au fost conduse spre șanțurile colectoare.
5. Consolidarea zonelor de surpare a taluzurilor laterale: S-a intervenit la partea
inferioară a pârtiei, vizavi de stația de îmbarcare, unde în zonele marginite de pereti abrupți,
a apărut fenomenul de surpare. Acest fenomen a dus la îngustarea pârtiei și totodată s-a
constituit ca un factor de risc pentru schiori. În aceste zone s-au contruit îndiguiri cu stâlpi
din lemn și impletituri din crengi iar pământul provenit din surpare a fost compactat în spatele
acestor indiguiri. Totodată suprafața îndiguită a fost securizată prin suplimentarea plaselor de
protecție.
6. Îndepărtarea arborilor care prezentau pericol de cădere pe instalația de
telescaun: În conformitate cu Prescripția Tehnică I.S.C.I.R PTR 9 din 2003 și în baza
prevederilor HG 263 din 2001 referitoare la obligația administratorului pârtiei de a asigura
practicarea schiului în condiții de siguranță, împreună cu administratorii domeniului silvic s-au
inventariat arborii care prezentau pericol de cădere și s-a procedat la tăierea și scoaterea
acestora, în afara perimetrului pârtiei.
7. Realizarea în regie proprie a mobilierului tehnic și amenajarea atelierului
mecanic: Pentru asigurarea condițiilor optime de lucru s-au realizat urmatoarele:
- banc de lucru cu organizator pentru scule;
- confecționarea a 6 fișete metalice;
- confecționarea unor rafturi din lemn pentru depozitarea materialelor in magazie;
compartimentarea spațiilor din garaj pentru realizarea unor spații suplimentare de
depozitare a materialelor, sculelor și dispozitivelor de lucru atât pentru echipa salvamont cât
și pentru echipa tehnică.
e) Asigurarea securității în muncă a angajaților.
Securitatea și sănătatea în muncă a salariaților a fost asigurată prin luarea
următoarelor măsuri :
- instruirea periodică a salariaților prin personal specializat;
- completarea echipamentului de protecție și verificarea metrologică a
echipamentelor de protecție electrică;
- completarea indicatoarelor de avertizare și semnalizare conform legislației în
vigoare;
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- încheierea asigurării de accidente care prevede acordarea de despagubiri în cazul
producerii unor accidente soldate cu invaliditate sau decesul angajatului;
încercarea, măsurarea și recertificarea prizelor de pământ.
f) Rezultatele tehnice ale sezonului de schi 2014-2015
În anul 2015, condițiile climatice au permis înregistrarea unui număr de 34 zile de
exploatare, asigurate în mare parte prin folosirea zăpezii artificiale.
Chiar și în condițiile unor temperaturi ridicate și a lipsei precipitațiilor care au marcat
perioada 01 ianuarie – 31 martie 2015 cât și perioada 01 – 31 decembrie 2015, s-au
înregistrat un număr de peste 17.000 de turiști, care au efectuat aproximativ 76.000 urcări.
Numărul foarte mare de persoane transportate în perioada decembrie 2014 – ianuarie
2015, o dată cu punerea în exploatare a pârtiei de schi, arată interesul deosebit pe care
acest obiectiv îl prezintă pentru pasionații de schi din zonă dar și pentru turiștii aflați în vizită
în stațiunea Slănic Moldova.
Rezultatele tehnice ar fi putut fi îmbunătățite dacă în perioada 28 decembrie 2014 –
02 ianuarie 2015, când s-au înregistrat temperaturi scăzute, am fi dispus de cantitatea de
apă necesară pentru funcționarea la capacitate a tunurilor de zapadă. În acest fel s-ar fi
putut caștiga aproximativ 15 zile de schi numai în perioada 11 - 31 ianuarie 2015.Pornind de
la aceste neajunsuri, în urma demersurilor serviciului către furnizorul de apă, S.C. APASERV
S.A. Slănic Moldova, acesta a realizat în perioada august - septembrie 2015 o extindere a
rețelei de apă, care alimentează exclusiv pârtia Nemira. Prin aceasta lucrare se asigura
debitul de apă necesar pentru exploatarea eficienta a tunurilor de zăpadă și nu se mai
produc dezechilibre în rețeaua de alimentare cu apă care să producă nemulțumiri celorlalți
consumatori.
g) Realizarea obiectivelor de investiții pentru anul 2015
Obiectivele de investiții pentru anul 2015 au urmărit asigurarea mijloacelor de muncă,
a sculelor și dispozitivelor de lucru care să permită intervenția rapidă a echipei tehnice pentru
înlaturarea la timp a defecțiunilor și efectuarea lucrărilor de revizie și întreținere a
patrimoniului pe care îl administrează serviciul, în condiții de siguranță și de calitate.
La solicitarea Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău, Consiliul Județean Bacău a acordat un sprijin deosebit în
realizarea obiectivelor de investiții propuse. Astfel în anul 2015 au fost achiziționate
următoarele:
1. Sistem de iluminat pe traseul stâlpilor de la telescaun - Prin realizarea acestei
investiții s-au asigurat condițiile de transport a persoanelor pe timpul nopții, prevazute în
prescripțiile tehnice PTR9 - 2003 privind normele de exploatare ale instalațiilor de transport
pe cablu și în același timp s-au asigurat condițiile normale de confort pentru schiori.
2. Remorca auto pentru transport snowmobile, atv precum și a materialelor de
intervenție - Investiția permite deplasarea rapidă a echipei salvamont la intervenții cu întreg
echipamentul precum și cu mijloacele auto pentru teren accidentat.
3. Motocositoarea atașabilă la ATV - permite efectuarea operațiunilor de cosire a
pârtiei în condiții de productivitate ridicată. Această operațiune este foarte importantă pentru
asigurarea calității corespunzătoare a suprafeței schiabile.
4. Grup electrogen - Acesta furnizează energia electrică necesară pentru iluminat și
pentru alimentarea sculelor acționate electric, atunci când se intervine în locuri izolate. În
același timp, acesta și îndeplinește funcția de generator de sudură.
5. Scara din aluminiu cladibilă - Prin achiziționarea acestui obiectiv s-au asigurat
conditiile de siguranță pentru intervențiile la înălțime.
6. Freză de zăpadă atașabilă la ATV - Esta un utilaj cu productivitate ridicată prin
intermediul căreia se poate asigura curățarea aleiilor pietonale și de acces auto care se află
în apropierea pârtiei de schi.
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7. Aparat de spălat utilaje cu presiune - Ținand cont de faptul că toate utilajele din
dotare acționează pe teren neamenajat, înlăturarea noroiului prin intermediul acestui aparat
este absolut necesară.
4. Obiective și propuneri pentru anul 2015
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău își propune pentru anul 2015, îmbunătățirea activității și a rezultatelor, pe
cele trei componente, promovare turistică, activitatea de salvamont și administrare pârtie,
astfel:
a) activitatea de promovare turistică:
– promovarea și îmbunătăţirea vizibilităţii staţiunilor de interes național Slănic-Moldova
și Târgu-Ocna, dar și a altor localități cu potențial turistic (Moinești, Comănești, DărmăneștiValea Uzului, Ghimeș-Palanca, Oituz, Cașin, Măgirești-Prăjești etc), și includerea acestora în
circuite turistice culturale, de afaceri şi de agrement interne, ca destinaţii de succes pentru
practicarea turismului (balnear, cultural, monahal, de agrement, de aventură, sportiv, de
afaceri, etc.), turismul local constituind principalul vector care stimulează dezvoltarea
economică a celor două orașe-stațiuni, judeţului Bacău şi a Regiunii Nord-Est, într-o manieră
în care bogăţiile sale naturale, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în
prezent şi păstrate pentru generaţiile viitoare, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile
şi protecției mediului;
– promovarea prin intermediul celor două site-uri ale serviciului a principalelor atracţii
turistice din judeţul Bacău, a evenimentelor şi festivalurilor tradiţionale;
– continuarea proiectului ,,Personalități ale locului” inițiat și implementat de Serviciul
Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont
Bacău și Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, obiectivele și importanța manifestării
constând în promovarea valorilor culturii și comunității băcăuane, activitate ce favorizează
dezvoltarea turismului cultural, “pelerinajul cultural”;
– asigurarea oferirii de informaţii corecte turiştilor/vizitatorilor cu privire la diversitatea
ofertelor practicate în reţeaua serviciilor turistice, menţinându-se o atitudine echidistantă şi
loială faţă de toţi partenerii din turism;
– realizarea de materiale de promovare a principalelor obiective turistice și a celor
două stațiuni de interes național din județul Bacău, a pârtiei de schi ,,Nemira” din stațiunea
Slănic-Moldova (flyere, pliante, hărți turistice, broșuri, calendare, mini-albume);
– participarea la târgurile turistice regionale și naționale;
– informarea în permanenţă, colectarea şi actualizarea în mod constant a informaţiile
turistice, menţinerea în actualitate a bazelor de date electronice şi actualizarea informaţiilor
pe site-ul de promovare turistică a județului;
– participarea activă la implementarea strategiei de dezvoltare turistică a localităţilor/
judeţului şi în procesul de diagnosticare turistică teritorială, la nivel local;
– iniţierea de proiecte şi implementarea proiectelor de promovare turistică la nivel
județean;
– asigurarea animării parteneriatului local între diferitele structuri implicate în
dezvoltarea turistică a zonei prin: menţinerea unei legături permanente cu operatorii turistici
locali; organizarea sau co-organizarea de reuniuni, seminarii, sesiuni de discuţii;
sensibilizarea operatorilor din turism pentru demersuri de clasificare şi de creştere a calităţii
serviciilor; incitarea la crearea de noi produse turistice şi iniţierea de propuneri pentru
dezvoltarea turistică a zonei, la nivel local şi judeţean;
– fundamentarea, elaborarea şi implementarea strategiei de promovare online a
județului Bacău.
b) activitatea de salvare montană:
 creșterea operativității și a capacității de intervenție;
 extinderea zonelor de patrulare și de permanență;
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 dezvoltarea sistemului de formare;
 creșterea implicării serviciului în activități de promovare a sporturilor montane, a
activității în aer liber, a protejării mediului înconjurător;
 omologarea traseelor turistice existente și creșterea numărului de trasee montane.
c) activitatea de administrare a pârtiei de schi Nemira din localitatea Slănic
Moldova:
- realizarea unor scări de acces metalice și a unei platfome pentru fluidizarea traficului
schiorilor la baza pârtiei;
- execuția rigolelor pentru preluarea apei de la baza pârtiei;
- stabilirea unor conexiuni între camera video care preia imaginile de pe pârtia de schi
cu site-ul www.partianemira.ro și cu alte site-uri care pot promova pârtia de schi.

14. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău
Spitalul Județean de Urgență Bacău este o unitate sanitară cu 1361 de paturi, de
utilitate publică cu personalitate juridică, proprietate publică, care asigură servicii medicale,
(preventive, curative şi de recuperare) funcționând pe principiile prevăzute în Legea nr.
95/2006 cu modificările și completările ulterioare, având ca sarcină prioritară asigurarea
asistenţei medicale de specialitate (spitalicească şi ambulatorie).
Sediul administrativ al Spitalului Județean de Urgență Bacău este situat în str Spiru
Haret, nr. 2.
Secţiile şi compartimentele spitalului posedă autorizaţii sanitare de funcţionare
eliberate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău.
În spital se desfăşoară activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal,
universitar pentru asistenții medicali și kinetoterapeuți, precum și de cercetare știinţifică
medicală (studiul medicamentului). Unitatea are obligaţia de a acorda primul ajutor şi
asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la unitatea de primiri
urgențe și este în permanenţă pregătită pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de
război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să
participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor.
Spitalul Județean de Urgență Bacău este structurat pe secții și compartimente, astfel:
Secţia medicină internă
Secţia gastroenterologie
Secţia endocrinologie
Compartiment reumatologie
Secţia cardiologie
- din care compartiment terapie intensivă coronarieni
Secţia diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Secţia neurologie
Secţia chirurgie generală
- din care chirurgie toracică
Compartiment neurochirurgie
Secţia ortopedie şi traumatologie
Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie
Secţia chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă
din care compartiment arşi
Compartiment nefrologie
Secţia urologie
Secţia ATI
din care:
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90 paturi
35 paturi
25 paturi
20 paturi
80 paturi
6 paturi
30 paturi
80 paturi
90 paturi
5 paturi
14 paturi
70 paturi
5 paturi
30 paturi
5 paturi
18 paturi
25 paturi
43 paturi
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- compartiment toxicologie
compartiment ATI obstetrică ginecologie
compartiment ATI copii
Secţia ORL
din care compartiment chirurgie maxilo-facială
Secţia psihiatrie
Secţia boli infecţioase adulţi
din care:
- compartiment terapie acută
- compartiment HIV/SIDA
Secţia oncologie medicală
Secţia oftalmologie
Secţia dermatovenerologie
din care compartiment alergologie și imunologie clinică
Secţia obstetrică ginecologie I
Secţia obstetrică ginecologie II
Secţia neonatologie
din care:
compartiment terapie intensivă
compartiment neonatologie prematuri
Compartiment radioterapie
Compartiment îngrijiri paliative
Secţia pediatrie
din care:
- terapie acută
- comp.neuropsihiatrie infantilă
- comp. diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
Secţia pediatrie (recuperare pediatrică)
Secţia chirurgie și ortopedie pediatrică
din care:
- compartiment ORL
- compartiment oftalmologie
Secţia boli infecțioase copii
din care comp.terapie intensivă
Staţia de hemodializă
Unitate de Primire Urgenţe (UPU) - SMURD
Cabinet medicină dentară de urgenţă
TOTAL
Însoțitori
Spitalizare de zi, hemodializă
Spitalizare de zi

5 paturi
15 paturi
8 paturi
25 paturi
5 paturi
60 paturi
55 paturi
10 paturi
10 paturi
30 paturi
25 paturi
25 paturi
5 paturi
72 paturi
73 paturi
90 paturi
10 paturi
20 paturi
10 paturi
10 paturi
88 paturi
5 paturi
5 paturi
3 paturi
35 paturi
58 paturi
8 paturi
5 paturi
50 paturi
5 paturi
8 aparate

1361 paturi
65 paturi
8 paturi
75 paturi

- Farmacii
- Blocuri operatorii
- Sterilizare
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale
- Laborator analize medicale cu punct de lucru în pavilionul pediatrie
- Laborator radiologie şi imagistică medicală cu punct de lucru în pavilion pediatrie
- Serviciul anatomie patologică
- compartiment histopatologie
- compatiment citologie
- prosectură
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- Laborator radioterapie
- Centrul de Sănătate mintală (C.S.M.)- adulți
- Centrul de Sănătate mintală (C.S.M.) - copii
- Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament )
- Serviciul de medicină legală
- Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale
- Compartiment de evaluare și statistică medicală
- Cabinet boli infecţioase adulti și copii
- Cabinet medicină dentară (asigură și urgențe stomatologice)
- Cabinet planificare familială
- Cabinet planificare familială – Podu Turcului
- Cabinet oncologie medicală
- Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- Cabinet medicina sportivă
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitățile
cabinete adulți:
- medicină internă
- cardiologie
- endocrinologie
- neurologie
- chirurgie generală/chirurge toracică
- ortopedie şi traumatologie
- ORL
- obstetrică-ginecologie
- dermatovenerologie
- oftalmologie
- urologie
- gastroenterologie
- nefrologie
- reumatologie
- chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă
- neurochirurgie
- alergologie şi imunologie clinică
- geriatrie şi gerontologie
- recuperare, medicină fizică și balneologie
- medicina muncii
- pneumologie
pavilion pediatrie:
- pediatrie
- oftalmologie
- ORL
- dermatovenerologie
- ginecologie pediatrică
- aparat funcţional
Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat spitalului.
Activitatea Spitalului Județean de Urgență Bacău este condusă de un manager cu un
mandat de 3 ani, fiind totodată și președinte al Comitetului Director. Incepând cu luna iulie
2014, aceasta funcție este ocupată prin concurs de către Ec. Adrian Popa. Comitetul Director
al SJU Bacău are următoarea componență: Președinte, Ec. Adrian Popa; Director Medical,
Dr. Aurelia Țaga; Director Financiar-Contabil, Ec. Adriana Anton; Director de Îngrijiri
medicale, As. Lic. Geanina Pricopi.
Misiunea Spitalului Județean de Urgență Bacău
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ACORDAREA CELOR MAI BUNE SERVICII MEDICALE DE PROFIL GENERAL cu
utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de angajamente legale numai în limita creditelor
bugetare aprobate şi reducerea la minim a cheltuielilor de funcţionare fără afectarea actului
medical.
Viziunea noastră
Spitalul Județean de Urgență Bacău are în componenţă sectii în specialităţi diferite
care desfăşoară asistenţă medicală, activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală
şi de educaţie medicală continuă. Direcţiile strategiei manageriale vizează dezvoltarea unui
management performant în activitatea investiţională pentru modernizarea, reabilitarea și
dotarea spitalului având obiective bine stabilite de tip SMART.
Valori comune
Unitatea noastră urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației și realizarea
unui sistem de sănătate modern și eficient bazat pe servicii medicale de înalta clasă,
compatibil cu sistemele de sănătate din UE, pus permanent în slujba cetățeanului. Astfel în
derularea activităților curente avem în vedere:
 Respectarea dreptului la ocrotirea sănătății populației;
 Garantarea calității și sigurantei actului medical;
 Creșterea rolului serviciilor preventive ;
 Asigurarea accesibilității la servicii ;
 Respectarea dreptului la libera alegere și a egalității de șanse;
 Transparenta decizională
Sistemul de management integrat: calitatea serviciilor medicale și suport derulate în cadrul
spitalului și controlul managerial este implementat plecând de la cerințele legale și de
reglementare din sistemul medical. Astfel, s-a ținut cont de:
 Nevoile de îngrijire și preventie ale pacienților;
 Optimizarea modului de luare a deciziilor;
 Nevoile comunității în stabilirea strategiei de dezvoltare a fiecărei investiții;
 Colaborarea secțiilor și departamentelor spitalului în vederea creșterii calității
serviciilor de spitalizare;
 Asigurarea de parteneriate multidisciplinare pentru soluționarea problemelor complexe
apărute;
 Nevoile instituției privind dezvoltarea sistemului de informații și informatizarea
spitalului cu respectarea confidențialității și securitătii datelor;
 Asigurarea securității și întreținerea echipamentelor, instalațiilor și clădirilor;
 Dreptul la îngrijiri medicale asigurat nediscriminatoriu;
 Elaborarea planulului de tratament și investigații bazat pe consimțămintul informat al
pacientului, acordarea îngrijirilor respectand intimitatea și demnitatea pacientului;
 Dreptul pacientului privind confidențialitatea informațiilor și a vieții, pacienții beneficiind
de toate serviciile medicale și paramedicale necesare îngrijirii sănătății lor;
 Identificarea și prevenirea, la nivelul spitalului, a riscurilor și a evenimentelor nedorite
 Acțiunile de prevenire și educație pentru sănătate ale pacienților și vizitatorilor ca parte
componentă a programului de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale.
I. Activitatea medicală
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău este cea mai importantă unitate medicală din
judeţ. În S.J.U. Bacău sunt un număr de 28 secţii şi 10 compartimente în care muncesc 262
medici împreună cu un n umăr 760 de asistenţi medicali. Astfel, în S.J.U. Bacău se
desfăşoară activităţi medicale diversificate, după cum urmează:
- activitate medicală de urgenţă;
- spitalizare continuă;
- spitalizare de zi;
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- spitalizare medicală de lungă durată
- activitate medicală ambulatorie;
- activitate de medicină legală,
- activitate anatomie patologică;
- servicii medicale paliative;
- analize de laborator şi de radiologie şi imagistică medicală;
- programe naţionale de sănătate.
Prin aceste servicii medicale, S.J.U. Bacău răspunde tuturor nevoilor de sănătate ale
cetăţenilor băcăuani. Medicii şi personalul sanitar manifestă un interes permanent în a se
perfecţiona profesional şi managerial aşa încât realizările S.J.U. Bacău să fie la standarde
ridicate. Pe anul 2015 activitatea medicală a S.J.U. Bacău s-a desfăşurat în conformitate cu
Contractul de servicii medicale, asigurându-se o finanţare optimă pentru activitatea medicală.
Pentru că există o continuă preocupare de creştere a calităţii actului medical şi de creştere
gradului de satisfacţie a pacientului în anul 2015 s-au derulat mai multe activităţi medicale cu
impact direct asupra managementului actului medical. Astfel:
- În luna ianuarie s-a aplicat proiectul „Nurse Call” – care constă în folosirea butonului
de urgenţă de la fiecare pat”
- În luna februarie s-a desfăşurat activitate medicală de interes pediatric
„ABORDAREA MEDICALĂ A COPILULUI CU STARE SEPTICA”.
- În luna martie 2015 – dr. Angheluş Alexandru a prezentat proiectul „Chirurgie de
catifea” în urologie, S.J.U. Bacău fiind printre puținele spitale de interes public în care
serviciile medicale în urologie se desfăşoară la standarde de înaltă performanţă atât prin
specialiştii existenţi dar şi prin dotare cu aparatură performantă.
- În luna aprilie s-a desfăşurat prezentarea medicală de larg interes „Artroplastia
medicală a genunchiului de la proiect la realitate” dr.Panfil făcând cunoscut progresul în
această patologie.
- În luna mai s-a inaugurat Ambulatoriul de Specialitate Adulţi, care a fost modernizat
și reabilitat complet, proiect care a schimbat total condiţiile de desfăşurare a activităţii
medicale ambulatorie.
- Luna iunie a fost ocupată de pregătirile pentru vizitarea „CONAS” care s-a încheiat
cu un punctaj foarte bun pentru obţinerea acreditării.
- Din luna iulie 2015 s-a iniţiat proiectul „TIKETING” pentru îmbunătăţirea condiţiile de
înscriere sau programare pentru accesarea activităţii medicale ambulatorie.
- În luna iulie Compania Naţională de Investiţii împreună cu Consiliul Judeţean Bacău
şi S.J.U. Bacău au semnat începerea Proiectului Radioterapie atât de necesar pentru
patologia oncologică.
- Luna august s-a remarcat prin completarea aparaturii pentru Chirurgia Pediatrică de
înaltă performanţă şi anume intervenţia laparoscopică şi ligaturarea vaselor mari de sânge,
ceea ce scurtează foarte mult timpul intervenţiei, iar rezultatul intervenţiei este foarte bun.
- Din septembrie Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău a primit aparatură medicală prin
finanţare de la Ministerul Sănătăţii şi anume un Artroscop cu care patologia ortopedică
înregistrează un real salt calitativ (dr. Neagu Ioan).
- În luna octombrie d-na dr.Călţaru Dana medic şef la Secţia Oftalmologie a primit în
dotarea secţiei Laser oftalmologic pentru retinopatia prematurului si retinopatia diabetică cu
ajutorul căruia timpul de intervenţie este mult redus.
- În luna noiembrie Laboratorul de radiologie a fost dotat cu aparatură modernă aşa
încât în Laboratorul Radiologie şi Imagistică medicală condus de dr. David Elena să poată
efectua în siguranţă activitatea radiologică.
Activitatea medicală s-a desfăşurat în condiţii optime, indicatorii de performanţă au
fost realizaţi de fiecare secţie şi compartiment. Managementul S.JU. Bacău îşi propune
îmbunătăţirea activităţii medicale prin o continuă monitorizare şi identificare a nevoilor
secţiilor şi dotarea corespunzătoare.
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II. Îngrijirile medicale. Prezentarea indicatorilor statistici
II.1 Numărul de cazuri externate- spitalizare continuă
Distribuţia pe secţii este următoarea:

Secţia Cardiologie
Secţia Chirurgie generala
Secţia Chirurgie plastica şi microchirurgie reconstructivă
Secţia Dermatovenerologie
Secţia Diabet zaharat,nutriţie şi boli metabolice
Secţia Endocrinologie
Secţia Gastroenterologie
Secţia Boli infectioase adulţi
Secţia Medicină internă
Comp.Nefrologie
Secţia Neonatologie
Comp.Neurochirurgie
Secţia Neurologie
Secţia O.G. I
Secţia O.G.II
Secţia O.R.L.
Secţia Oftalmologie
Secţia Oncologie medicală
Secţia Ortopedie şi traumatologie
Secţia Psihiatrie
Comp.Radioterapie
Comp.Recuperare,medicină fizică şi balneologie
Secţia Reumatologie
Secţia Urologie
Comp. Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrică
Chirurgie si ortopedie pediatrică
Boli Infectioase copii
TOTAL
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10 LUNI
2015
3.687
3.003
1.321
726
973
995
1.398
1.317
2.957
886
2.926
787
1.775
2.650
3.272
740
721
922
1.436
2.762
0
185
777
1.281
179
3.388
223
1.949
1.447
44.683

AN
2014
4.958
3.978
1.484
891
1.287
986
1.675
1.516
3.834
1.047
3.330
891
2.409
3.157
3.330
877
993
1.390
1.697
3.230
0
208
913
1.273
228
4.029
261
2.248
1.302
53.422

AN
2013
5.505
4.236
1.467
896
1.395
1.178
1.792
1.755
4.197
1.039
3.397
969
3.120
2.995
3.372
919
1.338
1.205
1.880
2.952
0
202
853
1.339
255
4.223
255
2.326
1.444
56.504
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II.2 Numărul de cazuri rezolvate - spitalizare de zi
Acest sistem a fost introdus în 2007, în sensul serviciilor de tip caz rezolvat în mai
puţin de 12 ore. Introducerea acestui tip de serviciu a limitat pierderile înregistrate prin UPU.
Distribuţia cazurilor pe secţii este după cum urmează:

Secţia Medicină internă
Secţia Cardiologie
Secţia Neurologie
Secţia Chirurgie generală
Secţia Ortopedie şi traumatologie
Secţia Chirurgie plastică şi microchirurgie
reconstructivă
Secţia Urologie
Secţia O.R.L.
Secţia Psihiatrie
Secţia Boli infectioase adulti
Secţia Oncologie medicală
Secţia Oftalmologie
Secţia Dermatovenerologie
Secţia O.G.
Comp. Radioterapie
Secţia Diabet zaharat,nutriţie și boli metabolice
Secţia Gastroenterologie
Secţia Endocrinologie
Pediatrie
Boli Infecțioase copii
Chirurgie pediatrică
O.R.L.copii
Oftalmologie copii
TOTAL
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10 LUNI
2015
1.334
296
637
196
86
400
344
166
35
535
34
157
250
1.688
0
480
1.131
851
244
163
278
48
0
9.353

AN
2014
1.212
394
454
769
693
589

AN
2013
1.328
391
60
954
526
425

299
517
592
708
943
414
313
2.035
0
828
1.182
752
831
664
477
83
0
14.749

426
476
928
810
1.962
836
266
2.194
0
588
909
603
1.173
547
647
87
0
16.136
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Nr. servicii medicale acordate în regim de spitalizare de tip serviciu medical:

Comp. HIV / SIDA
Secţia Oncologie medicală
Comp. Radioterapie
Centrul de Hemodializă
Psihiatrie
Oftalmologie
O.G.
Gastroenterologie
Pediatrie
Boli Infectioase Copii
Chirurgie Pediatrică
Vaccinare antirabic
Dermato-venerologie
Neurologie
TOTAL

10 LUNI 2015
2.843
3.712
0
1.959
1.242
390
1
13
455
670
0
1.606
74
440
13.405

AN 2014
3.392
3.504
0
2.621
1.066
355
6
19
230
325
1
1.843
138
297
11.397

AN 2013
3.119
2.890
0
2.954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.963

II.3 Numărul de consultaţii în ambulatoriul de specialitate
Număr de consultaţii acordate în
ambulatoriu de specialitate
Număr de consultaţii acordate în
camera de gardă( U.P.U.)
Număr de consultaţii postexternare
acordate de medicii din
spital în ambulatoriul de specialitate

10 LUNI 2015

AN 2014

AN 2013

163.821

201.409

203.726

69.835

75.784

75.288

14.720

28.233

27.251

II.4 Numărul analizelor medicale, radiologice şi imagistică medicală
Laborator de analize medicale
10 LUNI 2015
Nr. total de analize de laborator = 1.192.253 din care:
- 48.038 au beneficiat un nr. de 5.432 pacienţi în ambulatoriu
- 1.144.215 au beneficiat un nr. de 54.036 pacienţi in spitalizare continuă şi de zi
AN 2014
Nr. total de analize de laborator = 1.527.042 din care:
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- 85.475 au beneficiat un nr. de 18.006 pacienţi în ambulatoriu
- 1.441.567 au beneficiat un nr. de 68.171 pacienţi in spitalizare continuă şi de zi
AN 2013
Nr. total de analize de laborator = 1.526.517 din care:
- 83.852 au beneficiat un nr. de 17.489 pacienţi în ambulatoriu
- 1.442.665 au beneficiat un nr. de 72.640 pacienţi în spitalizare continuă şi de zi
LABORATOR DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
10 LUNI 2015
Număr total de investigaţii radiologice – 54.262 din care:
- 9.837 în regim ambulatoriu
- 44.425 în regim de spitalizare continuă şi de zi
AN 2014
Număr total de investigaţii radiologice – 69.276 din care:
- 11.724 în regim ambulatoriu
- 57.552 în regim de spitalizare continuă şi de zi
AN 2013
Număr total de investigaţii radiologice – 73.557 din care:
- 13.277 în regim ambulatoriu
- 60.280 în regim de spitalizare continuă şi de zi
10 LUNI 2015
Număr total de echografii - 29.433 din care:
- 1.948 în regim ambulatoriu
- 27.485 în regim de spitalizare continuă şi de zi
AN 2014
Număr total de echografii - 38.977 din care:
- 2.163 în regim ambulatoriu
- 36.814 în regim de spitalizare continuă şi de zi
AN 2013
Număr total de echografii - 37.612 din care:
- 2.557 în regim ambulatoriu
- 35.055 în regim de spitalizare continuă şi de zi
10 LUNI 2015
Număr total de mamografii – 859 din care:
- 710 în regim ambulatoriu
- 149 în regim de spitalizare continuă şi de zi
AN 2014
Număr total de mamografii – 1.379 din care:
- 1.204 în regim ambulatoriu
- 175 în regim de spitalizare continuă şi de zi
AN 2013
Număr total de mamografii – 1.559 din care:
- 1.349 în regim ambulatoriu
- 210 în regim de spitalizare continuă şi de zi
10 LUNI 2015
Număr total de tomografii – 8.341 din care:
- 5.138 în regim ambulatoriu
- 3.203 în regim de spitalizare continuă şi de zi
AN 2014
Număr total de tomografii – 8.936 din care:
- 4.062 în regim ambulatoriu
- 4.874 în regim de spitalizare continuă şi de zi
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AN 2013
Număr total de tomografii – 7.623 din care:
- 2.531 în regim ambulatoriu
- 5.092 în regim de spitalizare continuă şi de zi
10 LUNI 2015
Număr total de explorări funcţionale (E.K.G. ;E.E.G.; Ap. respirator , Ap.cardiovascular) 54.736 din care:
- 6.566 în regim ambulatoriu
- 48.170 în regim de spitalizare continuă şi de zi
AN 2014
Număr total de explorări funcţionale (E.K.G. ;E.E.G.; Ap.respirator , Ap.cardiovascular) 66.227 din care:
- 6.430 în regim ambulatoriu
- 59.797 în regim de spitalizare continuă şi de zi
AN 2013
Număr total de explorări funcţionale (E.K.G. ;E.E.G.; Ap. respirator , Ap.cardiovascular) 65.096 din care:
- 3.867 în regim ambulatoriu
- 61.229 în regim de spitalizare continuă şi de zi

II.5 Durata media de spitalizare,indicele de utilizare a paturilor

Secția/compartimentul
TOTAL SPITAL
A.T.I.
Recuperare,medicină fizică şi
balneologie
Boli infecţioase adulţi
Cardiologie
Chirurgie generală
Chirurgie plastică şi
reconstructivă
Dermatologie
Diabet zaharat, nutriţie şi boli
metabolice
Endocrinologie
Gastroenterologie
Medicină internă
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie

10 LUNI 2015
Utilizarea
D.M.S.
paturilor
5,83
198,46
1,38
179,44

AN 2014
Utilizarea
D.M.S.
paturilor
5,96
240,12
1,34
207,95

AN 2013
Utilizarea
D.M.S.
paturilor
6,23
265,78
1,33
207,02

9,58

200,11

9,48

199,00

9,46

194,80

3,89
5,09
3,42

139,31
274,84
174,36

3,72
5,13
3,35

156,47
360,40
238,62

3,53
5,59
3,54

181,53
429,25
272,06

4,82

221,37

4,26

219,47

4,59

234,17

7,03

212,56

7,00

255,12

6,77

247,12

5,92

207,23

5,13

232,53

5,01

249,13

4,84
4,81
6,18
6,61
4,35
4,15

197,44
277,00
226,08
356,67
190,28
315,36

4,56
5,03
6,20
6,63
4,53
4,22

181,12
373,12
291,83
413,44
229,74
364,93

4,71
5,56
6,32
7,30
4,87
3,94

222,88
435,04
327,62
451,39
243,28
370,64
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Neurologie
O.G.I
O.G.II
O.R.L.
Oftalmologie
Oncologie medicală
Ortopedie şi traumatologie
Psihiatrie
Radioterapie
Reumatologie
Urologie
Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrică
Chirurgie si ortopedie pediatrică
Boli infecțioase copii

7,09
2,99
2,93
5,46
3,53
3,80
8,80
7,05
0
5,62
5,32
12,15
2,40
23,52
2,02
2,36

176,23
150,63
181,01
215,00
105,40
121,43
198,99
338,40
0
186,96
295,24
224,80
177,10
164,66
126,60
142,48

7,14
3,20
3,24
4,95
3,23
3,61
7,80
8,10
0
5,95
5,64
9,37
2,53
26,85
2,08
2,63

189

235,23
188,57
194,86
236,45
131,32
172,33
205,14
450,02
0
218,92
309,24
225,90
227,83
216,31
151,06
132,20

6,83
3,41
3,50
5,59
2,98
3,93
7,75
9,78
0
6,78
5,82
9,57
2,55
29,22
2,37
2,88

288,34
189,50
208,49
277,70
162,32
163,93
220,44
497,48
0
233,64
337,52
258,40
243,59
232,94
180,68
143,90
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II.6 Indicele de case-mix
Secţia/compartimentul
TOTAL SPITAL
Boli infecțioase adulţi
Cardiologie
Chirurgie generală
Chirurgie plastică şi microchirurgie
reconstructivă
Dermato-venerologie
Diabet zaharat,nutriție şi boli metabolice
Endocrinologie
Gastroenterologie
Medicină internă
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
O.G.I
O.G.II
O.R.L.
Oftalmologie
Oncologie
Ortopedie
Psihiatrie
Radioterapie
Reumatologie
Urologie
Pediatrie
Chirurgie și ortopedie pediatrică
Boli infecțioase copii

10 LUNI 2015
I.C.M.
1,1672
1,1782
0,9955
1,4418
1,3046
1,1976
1,2043
1,3630
1,3357
1,3584
1,3968
0,5633
1,8455
1,3636
1,0839
1,1754
1,1275
0,8596
1,1056
1,4759
1,3625
0,00
1,1508
1,1596
0,9513
1,0972
0,7943

AN 2014

AN 2013

1,1355
1,1831
0,9337
1,3211
1,4096

1,1431
1,2751
0,9620
1,3532
1,4062

1,2038
1,0844
1,3332
1,4146
1,3196
1,2046
0,5300
1,8475
1,2456
1,0644
1,1551
0,9691
0,8414
1,0903
1,4423
1,3650
0,00
1,1159
1,2176
0,9023
1,0916
0,8186

1,1918
1,1386
1,3844
1,4055
1,2715
1,1708
0,7411
1,6655
1,0831
1,1078
1,2433
0,9598
0,8363
1,0841
1,2274
1,3429
0,00
1,0943
1,4979
0,8114
1,2169
0,7962

III. Activitatea economică
Calitatea serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate și neasigurate este
strâns legată de modul de finanțare a unui spital. Stabilirea politicii de dezvoltare și calitatea
actului medical este legată în primul rând de existența surselor financiare fără de care orice
politică, cât de bine concepută, nu poate fi aplicată dacă nu are și resurse financiare.
Spitalul Județean de Urgență Bacău este o unitate de interes public care își procură
resursele financiare din serviciile medicale furnizate către populația județului Bacău și
funcționează pe baza bugetului propriu de venituri și cheltuieli.
190

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
Pentru anul 2015 s-au preconizat venituri de 167.292 mii lei, mai mari față de anul
2014 cu aproximativ 3,54%.
Construcția BVC s-a realizat în baza contractelor și actelor adiționale încheiate în anul
2015 pe fiecare sursă de venit, după cum urmează:
1. Venituri din contractul cu CAS Bacău,
2. Venituri din contractul cu DSP Bacău,
3. Venituri din contractul cu IML Iași,
4. Subvenții de la bugetul local - Consiliul Județean Bacău,
5. Venituri din donații și sponsorizări,
6. Venituri proprii suplimentare,
7. Venituri din anii anteriori.
A. Structura veniturilor
1. Venituri din contractul cu CAS Bacău
Veniturile contractate cu CAS Bacău pe anul 2015 sunt în valoare de 120.188 mii lei,
astfel spitalul are o medie lunară contractată pe servicii medicale spitalicești de 10.015,66 mii
lei. Bugetul de venituri și cheltuieli a fost repartizat pe secții și compartimente și s-au încheiat
contracte de administrare cu membrii comitetului director, precum și cu șefii de secții și
laboratoare. Pentru a avea o funcționare cât mai eficientă și echilibrată a acestora și pentru a
asigura un standard cât mai ridicat din punct de vedere calitativ al serviciilor medicale, s-a
urmărit, la negocierea cu CAS Bacău, contractarea pe fiecare specialitate a unui număr de
cazuri cât mai apropiat de indicatorul optim.
Veniturile contractate cu CAS Bacău se prezintă astfel :
Contract 2015
Realizat 2015
Tipul de serviciu
Număr
Valoare
Număr
Valoare
cazuri
mii lei
cazuri
mii lei
Spitalizare continuă –DRG
49.865
93.355
52.552
97.507
Spitalizare continuă – Prematuri
296
1.998
353
2.244
Spitalizare continuă – Recuperare
190
446
217
449
Spitalizare de zi
15.869
4.467
27.310
6.140
Investigații paraclinice
1.376
1.376
Îngrijiri paliative
2.779
655
2.794
701
Recuperare pediatrică
261
820
267
858
1.Total servicii spitalicești
103.117
109.275
2.Servicii medicale în ambulatoriu
3.701
3.701
de specialitate
3. Servicii medicale – B.F.T.
857
857
4.Programe și subprograme de
12.513
12.513
sănătate, din care :
Oncologie
10.689
10.689
Boli rare
316
316
Endoprotezare
311
311
Diabet
91
91
Endocrine
27
27
Servicii medicale de hemodializă
1.079
1.079
Venituri din contractul cu CAS
120.188
126.346
Bacău – TOTAL
Programele naționale de sănătate sunt la nivelul finanțării de către CAS Bacău.
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Contractul încheiat cu CAS Bacău în perioada 2013-2015 se prezintă astfel:
Contract
Contract
Contract
Tip de serviciu
2013
2014
2015
Spitalizare continuă –DRG
86.856
89.224
93.355
Spitalizare continuă – Prematuri
1.060
1.557
1.998
Spitalizare continuă – Recuperare
479
465
446
Spitalizare de zi
5.206
6.679
4.467
Investigații paraclinice
732
1073
1.376
Îngrijiri paliative
445
709
655
Recuperare pediatrică
633
861
820
1.Total servicii spitalicești
95.411
100.568
103.117
2.Servicii medicale în ambulatoriu
1.834
2.820
3.701
de specialitate
3. Servicii medicale – B.F.T.
815
934
857
4.Programe și subprograme de
15.524
13.991
12.513
sănătate, din care :
Oncologie
11.657
11.966
10.689
Boli rare
221
669
316
Endoprotezare
78
270
311
Diabet
61
70
91
Endocrine
22
20
27
Servicii medicale de hemodializă
1.493
996
1.079
HIV-SIDA
1.992
Venituri din contractul cu CAS
113.584
118.313
120.188
Bacău – TOTAL
Din tabelul prezentat mai sus se poate observă că contractul încheiat cu CAS Bacău
pe servicii spitalicești a înregistrat o creștere de la un an la altul, după cum urmează :
a. 2014 a avut o creștere față de
2013 de 5,13%;
b. 2015 a avut o creștere față de
2014 de 2,47%.
Contractul încheiat pe ambulatorul de
specialitate a înregistrat și el o creștere:
c. 2014 a avut o creștere față de
2013 de 34,96%;
d. 2015 a avut o creștere față de
2014 de 23,80%.
Programele de sănătate derulate prin
CAS Bacău au înregistrat o scădere pe aceeași
perioadă și datorită faptului că programul HIVSIDA a fost preluat de DSP Bacău.
2. Venituri din contractul cu DSP Bacău
Veniturile din contractele încheiate cu DSP BACAU sunt în valoare de 24.111 mii lei și
se observă o creștere față de anul 2014 de aproximativ 16,72%.
Acestea se împart după cum urmează :
a) Acțiuni de sănătate care asigură drepturile salariale ale persoanelor care își
desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura
organizatorică aprobată în condițiile Legii: UPU-SMURD, cabinete de LSM, Planning
familial, Medicină sportivă și a rezidenților pe toată perioada rezidențiatului și o cotă
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parte din cheltuielile de natura bunurilor și serviciilor. Astfel contractul încheiat pe anul
2015 este în valoare de – 9.448 mii lei.
b) Programe Naționale de Sănătate avem un contract în valoare de 14.663 mii lei.
Veniturile din transferuri în anul 2015 sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Mii lei
Nr.
Finanțare an 2015
crt.
1 Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. Bacău
24.111
a) Acțiuni sanitare – total, din care:
9,448
UPU
7.999
LSM
833
Cabinet Planning familial
131
Medici rezidenți
384
Medicină sportivă
42
Burse – medici rezidenți
59
b) Programe de sănătate– total, din care:
14.663
Prevenirea și supravegherea infecției HIV
13.268
PN de depistare precoce a cancerului de col uterin
481
PN de transplant de organe
33
Profilaxia malnutriției la copiii cu geutate mică la naștere
16
Prevenirea deficienților de auz prin screening neonatal
15
Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
53
Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate
12
mică la naștere sau alte patologii grave în perioada
perinatală
AP-ATI
785
3. Venituri din contractul cu IML Iași
Veniturile din contractul încheiat cu Institutul de Medicina Legală Iași pe anul 2015
este în valoare de 3.055 mii lei și asigură doar plata cheltuielilor de personal a angajaților de
la medicină legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Se remarcă și aici o
creștere a contractului cu aproximativ 14,30% ceea ce va duce la o mai bună acoperire a
cheltuielilor de personal.
4. Subvenții de la bugetul local – Consiliul Județean Bacău
La veniturile de la bugetul propriu al judeţelor s-au avut în vedere obiectivele de
investiții aprobate de Consiliul Județean Bacău – reabilitare, reamenajare, construcții şi
pentru dotări independente, astfel că în anul 2015 s-a primit o finanțare de 8.582 mii lei.
La lista de investiții privind dotarea cu echipamente medicale pentru anul 2015 s-a mai
primit și o cofinanțarea de 10% din partea autorităților locale, respectiv, Consiliul Județean
Bacău în valoare de 269 mii lei, iar de la bugetul de stat din veniturile proprii ale Ministerului
Sănătății s-a primit o finanțare în valoare de 2.256 mii lei reprezentând 90% din valoarea
echipamentelor medicale aprobate conform OMS nr.230/2015.
Mii lei
Nr.
crt.

1

2

Finanțare an 2015

Subvenții de la bugetul local –Consiliul Județean
Investiții – RK
Investiții – dotări
Investiții – cofinanțare 10%
Cheltuieli curente
Subvenții de la bugetul de stat- Ministerul Sănătății
TOTAL
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5. Venituri din donații și sponsorizări
Având în vedere nevoia de dotări în SJU Bacău, Comitetul Director a căutat să atragă
cât mai mulți sponsori și/sau donatori. Donațiile au fost în principal în medicamente,
materiale sanitare, mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale laborator, reactivi.
Valoarea acestora este centralizată în tabelul alăturat :
Nr.crt.
1
2

Donații și sponsorizări
Donații
Sponsorizări (numerar)
TOTAL

An 2015 (mii lei)
360
56
416

6. Venituri proprii suplimentare
Veniturile sunt constituite din încasările în numerar de la pacienți pentru analizele de
laborator sau diverse servicii din ambulator, din încasările prin virament de la instituții la care
prestăm servicii medicale. Valoarea acestor servicii în anul 2015 a fost de 2.890 mii lei.
Centralizatorul surselor de venit și ponderea lor din total veniturii încasate este prezentat mai
jos:
Nr.
Pondere în
Venituri realizate an 2015
Mii lei
crt.
total (%)
1
Venituri din contractul cu CAS Bacău
123.028
73,54
2
Venituri din contractul cu DSP Bacău
24.111
14,41
3
Venituri din contractul cu IML Iași
3.055
1,82
Subvenții de la bugetul local – Consiliul Județean
4
13.430
8,03
Bacău
5
Venituri din donatii și sponsorizări
416
0,25
6
Venituri proprii suplimentare
2.890
1,73
7
Venituri din anii anteriori
362
0,22
TOTAL
167.292
100%

Realizare venituri 2015 comparativ cu 2014 și 2013
Mii lei
Nr.
crt.
1
2
3
4

Tip venit
Venituri din contractul cu CAS Bacău
Venituri din contractul cu DSP Bacău
Venituri din contractul cu IML Iași
Subvenții de la bugetul local – Consiliul Județean
Bacău din care:
Cheltuieli curente
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2013

2014

2015

120.387
14.227
2.618

122.714
20.079
2.618

123.028
24.111
3.055

3.534

7.206

8.851

725

-

-
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5
6
7
8
9
10

Investiții
Subvenții de la bugetul de stat - cheltuieli curente
Subvenții de la bugetul de stat - Ministerul Sănătății
– dotare cu aparatură medicală
Venituri din donații și sponsorizări
Venituri proprii suplimentare
Venituri Proiect E-sănătate
Venituri din anii anteriori
Total venituri

3.534
-

6.481
4.347

8.851
2.323

-

-

2.256

54
2.670
96
143.586

206
2.807
1.510
21
161.508

416
2.890
362
167.292

Analizând datele de mai sus se constată că veniturile realizate pe parcursul celor trei
ani au avut un trend crescător mai puțin pe Proiectul E-sănătate care a fost finalizat la
31.12.2014. Cele mai importante creșteri sunt înregistrate la:
- Contractul cu CAS Bacău pe Servicii medicale spitalicești mai putin pe Programe și
subprograme de sănătate unde s-a înregistrat o ușoară scădere a veniturilor,
- Contractul cu DSP Bacău, Actiuni de sănătate – UPU/SMURD pe parte de cheltuială
materială s-a înregistrat o creștere de aproximativ de 50% față de anul precedent. O creştere
considerabilă a fost și pe programele naţionale de sănătate,
- Finanțarea primită de la Consiliul Județean Bacău pe parcursul celor trei ani a
crescut cu aproximativ 40% pentru cheltuielile de investiţii, reparaţii şi achiziţii de aparatură
medicală pentru creșterea calității actului medical și a condițiilor de cazare și tratament.
B. Prezentarea principalelor articole de cheltuieli
Execuția bugetară pentru anului 2015 se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Cheltuieli 2015

Mii lei

Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu medicamente
Cheltuieli cu materiale sanitare
Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanți
Cheltuieli cu alimente
Alte cheltuieli (bunuri,servicii și utilități)
Cheltuieli de capital
TOTAL
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78.514
34.362
4.597
5.563
2.920
25.073
11.107
162.136

Pondere în
total (%)
48,43
21,19
2,84
3,43
1,80
15,46
6,85
100%
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1. Cheltuieli de personal
Chetuielile de personal sunt suportate din fondurile obţinute din contractul cu CAS
Bacău, din transferuri de la Bugetul de Stat și Accize și de la Institutul de Medicină Legală
Iași.
SJU Bacău a respectat prevederile privind salarizarea angajaţilor acordând drepturile
salariale cum ar fi: tichetele de masă în număr de maxim 20 raportat la zilele lucrate,
sporurile pentru condiţii de muncă, orele suplimentare, îndemnizaţiile de conducere precum
și creșterea salarială cu 25% conf. OUG 35/02.09.2015 etc.
Totalul cheltuielilor de personal pentru anul 2015 este de 78.514 mii lei și procentul
cheltuielilor de personal din total cheltuieli efective, indiferent de sursă este de aproximariv
48,43 %.
2. Cheltuieli cu medicamentele
Comitetul Director a urmărit să asigure în Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) un
consum mediu lunar de 894 mii lei pentru medicamentele achiziţionate din fondurile CAS
Bacău pentru cele trei farmacii ale spitalului. Acest fapt a însemnat asigurarea tratamentului
minim pentru pacienţii internaţi în orice secţie din spital. La acestea s-au adaugat
medicamentele finanțate de CAS Bacău pentru programele naţionale derulate în Spitalul
Județean de Urgență Bacău.
Totalul achizițiilor de medicamente pe anul 2015 este de 34.362 mii lei, ceea ce
înseamnă un consum mediu lunar de 2.863,5 mii lei inclusiv Programele naționale de
sănătate. Suma alocată anului 2015 pentru achiziția de medicamente reprezintă 21,19% din
total cheltuieli efective.
3.Cheltuielile cu materialele sanitare
În decursul anului 2015 creşterea cantităţilor, creşterea calităţii și diversificarea
materialelor achiziţionate au fost printre prioritățile noastre. Cheltuiala pe această destinaţie a
fost de 4.597 mii lei, ceea ce înseamnă un consum lunar de 383,08 mii lei, adică un procent
de 2.84 % din total cheltuieli, în creștere față de 2014.
4. Cheltuieli cu reactivi, dezinfectanţi
S-a acordat o atenție deosebită pentru achiziționarea de materiale de dezinfecţie
performante astfel încât infecţiile nozocomiale să fie ţinute sub control. Suma alocată pentru
196

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
dezinfectanţi în anul 2015 a fost de 818 mii lei cu o medie lunară de 68,17 mii lei, dublu față
de anul 2014.
Având în vedere că laboratorul de analize medicale a fost dotat cu aparatură de ultimă
generaţie și că menținerea acreditării RENAR impune un consum minim de reactivi lunar,
valoarea consumului de reactivi în 2015 este de 4.745 mii lei, în creștere față de 2014,
consumul mediu lunar fiind de 395,42 mii lei
Laboratorul de analize s-a menținut la un nivel înalt de performanță, fiind cotat ca unul
dintre cele mai bune laboratoare din Bacău putând efectua o gamă foarte largă de analize,
ceea ce a dus la încheierea unui contract bun cu CAS Bacău.
5. Cheltuieli cu hrana
Comitetul Director a căutat să asigure un meniu diversificat şi îndestulător din punct
de vedere al caloriilor calculate pe zi pentru fiecare pacient. Prin licitaţii organizate la Bursa
de Mărfuri sau la sediul SJU Bacău s-au obţinut preţuri care au făcut posibile meniuri
corespunzătoare.
Cu toate că TVA-ul la produsele alimentare a scăzut în anul 2015 de la 24% la 9%,
suma alocată pentru achiziții a crescut cu 355 mii.
Suma cheltuită (plată) în anul 2015 cu această destinație este de 2.920 mii lei, iar
consumul mediu lunar a fost de mii lei, reprezentând 1.80% din total cheltuieli efective.
6. Cheltuieli de capital
Pe parcursul anului 2015 s-a urmărit încadrarea și respectarea prevederilor bugetare,
atragerea tuturor sumelor alocate atât de la Ministerul Sănătății cât și de la Consiliul
Județean Bacău și respectarea termenelor prevăzute în contracte.
Evoluția principalelor cheltuieli efective înregistrate în SJU Bacău se prezintă astfel:
Mii lei
Nr.crt.
Tip de cheltuieli
2013
2014
2015
1
Cheltuieli de personal
75.744
75.314
78.514
2
Cheltuieli cu medicamente
7.390
8.898
9.560
3
Cheltuieli cu materiale sanitare
3.903
4.225
4.386
4
Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanți
2.671
4.367
4.833
5
Cheltuieli cu alimente
2.632
2.565
2.639
7
Cheltuieli de capital
5.161
7.776
11.107
Din cele prezentate mai sus se poate observa că SJU Bacău a acordat o atenție
deosebită îmbunătățirii calității serviciilor oferite prin alocarea de fonduri cu o rată
crescătoare de la an la an, gestionate eficient, care să contribuie la ridicarea nivelului calitativ
al serviciilor medicale și pe cale de consecință a gradului de satisfacție al pacienților.

Anii bugetari 2013, 2014 și 2015 au fost încheiați cu disponibilităţi în conturile de
trezorerie, reprezentând o sursă de venit atât pentru acoperirea unor eventuale deficite ale
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execuţiei bugetare din anii următori cât şi pentru constituirea fondului de dezvoltare în
vederea dotării spitalului cu aparatură medicală şi alte mijloace fixe.
Pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău calcularea realistă a costurilor la nivel
de secție și de pacient este deosebit de importantă în finanțarea bazată pe caz. Asocierea
unui set minim de date de cost la nivel de pacient conferă o imagine completă a activității
spitalului în evaluarea propriei eficiențe. În plus, cunoașterea de către spital a raportului costvenit pentru fiecare din cele mai frecvente tipuri de cazuri pe care le tratează este importantă
în managementul financiar propriu, în procesul intern de luare a deciziei și poate permite
justificarea financiară a cazurilor outliers, pentru care s-au consumat resurse semnificative.
Astfel că s-a urmărit încheierea de contracte de administrare cu fiecare șef de
secții/compartiment, pentru a avea o funcționare cât mai eficientă și echilibrată atât a
veniturilor cât și a cheltuielilor și pentru a asigura un standard cât mai ridicat din punct de
vedere calitativ al serviciilor medicale. Prezentarea costului mediu/pacient aferent cheltuielilor
totale și cheltuielilor cu medicamentele.
Secția/compartimentul
Boli infecțioase adulți
Cardiologie
Chirurgie generală
Chirurgie plastică și microchirurgie
reconstructivă
Dermatovenerologie
Diabet zaharat, nutriție si boli
metabolice
Endocrinologie
Gastroenterologie
Medicină interna
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
O.G. I
O.G. II
O.R.L.
Oftalmologie
Oncologie medicală
Ortopedie și traumatologie
Psihiatrie
Reumatologie
Recuperare, medicină fizică și
balneologie
Urologie
Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrică
Chirurgie și ortopedie pediatrică
Boli infectioase copii
Spital

Cost mediu/pacient
(aferent cheltuielii
totale)
1.723
211
580
354

Cost mediu/pacient
(aferent cheltuielii
cu medicamentele)
4.707,61
129,22
132,43
188,81

352
319

159,52
181,53

288
355
314
257
293
594
290
595
510
502
790
3.148
285
144
332
439

68,56
496,66
436,60
355,93
64,01
99,77
189,40
71,22
73,57
132,08
42,01
10.175,12
148,02
44,14
28,35
73,46

309
321
336
224
629
833
444

153,62
249,80
104,18
92,26
39,28
44,14
637,03
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IV. Serviciul de resurse umane
La data de 31.12.2015, structura de personal a S.J.U. Bacău, arată astfel:
Total personal 1887, dintre care:
 medici 241
 alt personal sanitar superior 70
 personal sanitar mediu 901
 personal sanitar auxiliar 467
 muncitori 134
 TESA 74
În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015:
- au beneficiat de CFP pe o perioadă cuprinsă între 1 și 5 luni un număr de 17 salariaţi şi pe
o perioada de minim 6 luni 75 salariaţi, dintre care:
 medici 17
 farmacist 1
 personal sanitar mediu 30
 personal sanitar auxiliar 35
 alt personal sanitar cu studii superioare 3
 muncitori 3
 TESA 3
- au fost angajaţi un număr de 190 salariaţi, dintre care:
* pe durată determinată 31 angajaţi,
* pe durată nedeterminată 159 angajaţi
Pe categorii socio – profesionale, s-au angajat:
* 4 medici pe perioadă nedeterminată
* 74 asistenți medicali cu CIM pe perioadă nedeterminată
* 19 asistenți medicali cu CIM pe perioadă determinată
* 3 alt personal sanitar cu studii superioare
* 10 personal administrativ și muncitori
* 78 personal auxiliar sanitar
* 2 TESA (din care 1 temporar)
- au încetat activitatea un număr de 169 salariaţi, dintre care:
* 52 ca urmare a pensionării (art. 56 c) - Codul Muncii;
* 89 cu acordul părţilor din care: (21 cu CIM pe perioadă nedeterminată și 28
pe durată cu CIM pe perioadă determinată), art. 55 b - Codul Muncii;
* 4 angajați decedați (art. 56 a)
* 12 angajaţi expirare CIM (pe durată determinată) art. 56 I - Codul Muncii;
* 9 angajați concediați (abateri disciplinare, art. 61 (a) Codul Muncii);
* 2 angajați cu demisie art. 81 - Codul Muncii
* 1 angajat încetare CIM art. 55 c (urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți).
În luna ianuarie 2015 au fost finalizate procedurile de evaluare a performanţelor
profesionale ale angajaţilor. Mai mult de 95% a fost apreciat cu calificativul “foarte bine“, iar
restul de 5% fiind apreciat cu calificativul “bine”.
S-au elaborat Regulamentul intern al spitalului, Regulamentul de organizare şi
funcţionare al acestuia, iar fişele de post individuale au fost actualizate şi corelate cu
specificul locului de muncă.
S-au întocmit proceduri și protocoale specifice serviciului (angajare, desfacere
contract individual de muncă, promovare, sancționare, evaluarea performanțelor
profesionale, chestionare de satisfacție ale angajaților, salarizare, acordarea concediilor de
odihnă, a concediilor de boală, a concediilor fără plată, reglementarea gărzilor la domiciliu,
schimbarea gărzilor, schimbarea turelor etc.
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Verificarea spitalului în vederea acreditării de către CONAS a evidențiat calitatea și
corectitudinea procedurilor, obținându-se un procentaj de 91%, controlul finalizându-se doar
cu 9 neconformități.
Registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic (REVISAL) a fost
actualizat lunar, conform prevederilor H.G. nr. 500/2011 modificată cu H.G. nr. 1105/2011.
Pe parcursul anului 2015 sporurile la salariile de bază acordate potrivit prevederilor
art. 7, alin. (1) din Anexa III, Cap. II la Legea nr. 284/2010 pentru salariaţii care îşi desfăşoară
activitatea în condiţii periculoase, condiţii vătămătoare, condiţii deosebit de periculoase sau a
căror activitate se desfăşoară în condiţii deosebite (stres, risc) au fost calculate la valoarea
maximă a procentului prevăzut de lege şi în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 547/2010.
Începând cu ianuarie 2015 tot personalul angajat în Spitalul Județean de Urgență
Bacău a beneficiat de o creștere salarială de 100 lei conform O.U.G. nr. 70/2014. Tot cu 1
ianuarie 2015 s-au aplicat prevederile H.G. 1091/2014 (stabilirea salariului minim brut pe țară
garantat în plată la 975 lei, iar începând cu 01.07.2015 trecerea la următoarea valoare a
salariului minim brut garantat în plată de 1050 lei ).
La nivelul spitalului, numărul beneficiarilor a fost la prima majorare de 90 salariati iar
începând cu 01.07.2015 - 236 salariati.
De pe 01.07.2015, prin aplicarea Legii nr. 185/2015, un număr de 115 salariați
beneficiază de o majorare brută de cel puțin 1200 lei/an (diferența acordându-se în perioada
iulie-decembrie 2015).
Urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 35/2015 întregul personal al S.J.U. Bacău a
beneficiat de o majorare de 25% a salariului de bază și a celorlalte elemente de salarizare,
față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.
În urma trecerii la o treaptă superioară de vechime, au fost recalculate salariile de
bază pentru un număr de 192 salariaţi, prin acordarea unui număr de clase de salarizare
corespunzatoare noii gradaţii.
Personalul
Pe parcursul anului 2015, au fost promovaţi 84 salariaţi, din care:
 medici 10
 medici rezidenți 2
 alt personal sanitar superior 9
 personal sanitar mediu 41
 personal sanitar auxiliar 9
 TESA 9
 muncitori 4
Menționăm și promovarea a doi asistenți cu pregătire PL în urma susținerii unui
examen de evaluare a cunoștințelor la funcția de asistent cu studii superioare.
Pentru desfăşurarea activităţii medicale în condiţii corespunzătoare, lunar s-au organizat
concursuri pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată și determinată a posturilor vacante și
temporar vacante, titularii având contractul individual de muncă suspendat pentru concedii de
creştere a copilului în vârstă de până la 1-2 ani sau pentru concedii fără plată. Există astfel o
mare fluctuaţie în ceea ce priveşte personalul, îndeosebi personalul mediu sanitar şi auxiliar
sanitar determinată de plecările în străinătate în scopul obţinerii de venituri salariale mai mari
decât în ţară.
În sedința Comitetului Director din aprilie 2015 s-a hotărât limitarea perioadei maxime
de concediu fără plată la 12 luni în ultimii 5 ani lucrați. Această hotărare urmărește
descurajarea celor care doresc concedii fără plată în lipsa unor motive bine întemeiate.
Efectele au început să se vadă, numărul solicitanților fiind într-o reală scădere.
La începutul anului în vederea încheierii contractului de prestări servicii cu C.A.S.J.
Bacău pentru personalul sanitar cu studii superioare sau personalul mediu sanitar s-au
actualizat datele privind poliţele de asigurare malpraxis şi certficatele de membru al
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Colegiului Medicilor din România sau Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România.
Pentru personalul cu funcţii de conducere s-au actualizat declaraţiile de avere şi
interese și s-a procedat la postarea acestora pe site-ul spitalului.
Declarațiile de avere și intesese centralizate și înregistrate au fost transmise la
Agenția Națională de Integritate București conform prevederilor Legii nr. 176/2010 dar și a
Adresei Consiliului Județean Bacău nr. 6455/ 12.05.2015.
Pentru asigurarea continuității actului medical și de îngrijire, în conformitate cu
prevederile Legii 95/2006 cu modificările și completările ulterioare s-au angajat prin contract
de prestări servicii medicale un număr de 8 medici și 35 asistenți medicali (FSC).
Ca o neîndeplinire, menționăm faptul că sunt salariați cu concediu de odihnă restant,
fapt favorizat de deficitul de personal și de flexibilitatea și permisivitatea prevederilor Codului
Muncii (Legea 53/2003).
Lunar se întocmesc, la timp, dări de seamă statistice (D.S.P.J Bacău și Direcția
Județeană de statistică), state de plată, situaţia tichetelor de masă, borderouri către bănci cu
resturile de plată şi borderouri cu ordinele de plată referitoare la salarii și reţineri.
Lunar se depune la ANAF declarația 112 cu veniturile realizate și declarația 100
privind contribuția pentru persoanele cu handicap neîncadrate.
În ultima perioadă, la solicitarea C.J.A.S. Bacău, transmitem copii după pontajele de
gărzi ale medicilor, copii ale statelor de plată pentru structurile finanțate din FNUASS precum
și cererea de finanțare a acestora.
Serviciul RUNOS procedează la înființarea popririlor pe veniturile din salarii la cererea
ANAF și birourilor executorilor judecătorești.
Zilnic se actualizează programul de lucru al medicilor din ambulatoriul integrat al
spitalului și se transmite către CJAS Bacău.
Personalul RUNOS se ocupă cu alimentarea conturilor de salarii: pentru 5 bănci
online, iar la 7 bănci se trimit borderouri și email-uri.
S-au reactualizat statul de funcţii şi de personal şi s-au transmis spre aprobare
ordonatorului principal de credite - Consiliul Judeţean Bacău .
S-a realizat o nouă organigramă a S.J.U. Bacău şi s-a transmis spre aprobare la
Consiliul Judeţean Bacău.
S-au completat 52 dosare de pensionare şi s-au depus la Casa de Pensii a Judeţului
Bacău.
S-au reactualizat declaraţiile pe propria răspundere privind persoanele aflate în
întreţinerea angajaţilor în vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare pentru calculul
impozitului pe venit.
Serviicul RUNOS se preocupă de respectarea programului normal de lucru efectuând
prin sondaj prezența la locul de muncă potrivit graficelor, respectarea efectuării concediului
de odihnă, iar pontajele primite să fie în concordanță cu condica de prezență.
V. Activitatea juridică
Compartimentul Juridic este organizat şi funcţionează în structura Spitalului Județean
de Urgență Bacău, fiind subordonat direct Managerului spitalului și își exercită activitatea în
conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
consilier juridic. Compartimentul Juridic este organizat în cadrul spitalului - raporturile dintre
acesta și secțiile și compartimentele spitalului fiind de colaborare şi consultare reciprocă.
Compartimentul Juridic se subordonează direct şi nemijlocit managerului Spitalului
Județean de Urgență Bacău.
Din punct de vedere al atribuțiilor îndeplinite de personalul Compartimentului Juridic,
mentionăm:
 avizează actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum și orice
alte acte care produc efecte juridice;
 participă la negocierea și încheierea contractelor;
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reprezintă și apără interesele spitalului în fata organelor administrației de stat, a
instanțelor judecătorești și a altor organe cu caracter jurisdicțional, precum și în cadrul
oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației date de conducerea spitalului;
 urmărește apariția actelor normative noi și le semnalează organelor de conducere și
serviciilor interesate, în raport cu atribuțiile ce le revin dintre acestea;
 întocmește proiectul regulamentului de organizare și functionare, a regulamentului
intern și a organigramei spitalului, în colaborare cu Serviciul resurse umane, normare,
organizare și salarizare și le prezintă spre aprobare Comitetului Director al spitalului;
 se preocupă de obținerea titlurilor executorii și sesizează Directorul Financiar-Contabil
în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de
creantă;
 elaborează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică/
renuntă la pretenții și căi de atac;
 elaborează și redactează dispoziții de sancționare disciplinară, de numire a comisiilor
și a responsabililor în cadrul unitătii;
 analizează modul cum sunt respectate dispozițiile legale în desfășurarea activității
unitătii. Întocmește constatări și propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi
ordinii și disciplinei, prevenirea încălcării legilor și a oricăror alte abateri;
 contribuie prin întreaga activitate la respectarea legii, apărarea patrimoniului unității și
la buna gospodărire a mijloacelor materiale si financiare;
 îndeplineste orice alte lucrări cu caracter juridic.
Activitatea Compartimentului Juridic al Spitalului Judetean de Urgentă Bacău în anul 2015
a constat în:
1. Activități în raport cu structurile de conducere / decizie ale unității:
a. Asigură secretariatul Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență
Bacău. Pe parcusul anului 2015 au avut loc un număr de 7 (șapte) ședinte pentru care au
fost întocmite invitații de participare, procese-verbale de ședință și hotărâri ale Consiliului de
Administrație.
b. Asigură secretariatul Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Bacău.
În anul 2015 au avut loc un număr de 17 (șaptesprezece) ședințe pentru care au fost
întocmite procese-verbale de ședință și hotărâri ale Comitetului Director, precum și note
interne prin care să se asigure aplicarea prevederilor acestor hotărâri;
c. Asigură secretariatul Consiliului Etic al Spitalului Județean de Urgență Bacău. Au
avut loc un număr de 5 (cinci) ședințe ale Consiliului Etic în cursul acestui an.
d. Asigură secretariatul Consiliului Medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău.
Au avut loc un număr de 12 (doisprezece) ședințe ale Consiliului medical, pentru care s-au
întocmit procese-verbale de ședință.
e. Compartimentul Juridic al Spitalului Județean de Urgență Bacău, prin persoanele
desemnate conform deciziei Managerului spitalului, participă activ în cadrul Comisiei de
Cercetare Disciplinară la solutionarea sesizărilor depuse. În cursul anului 2015 au fost
desfășurate un număr de 25 (douăzecișicinci) de anchete administrative; în toate aceste
cazuri, în urma cercetărilor efectuate, au fost aplicate sancțiuni prevăzute de Legea 53/2003
– Codul Muncii, cu completările si modificările ulterioare.
2. Activităti prin care se asigură controlul legalității diferitelor documente întocmite de
departamentele spitalului.
a. În raport cu activitatea Serviciului Resurse Umane. Au fost întocmite si avizate un
număr de 1315 (omietreisutecincisprezece) decizii privind drepturile salariaților spitalului și
constituirea diverselor comisii ce funcționează la nivelul spitalului.
b. Cu privire la activitatea Biroului Licitații si Atribuire Contracte. Au fost avizate din
punct de vedere al legalitătii un număr de 3215 (treimiidouăsutecincisrezece) contracte și
acte adiționale de achiziții medicamente, materiale sanitare, lucrări etc.
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3. Activităti desfășurate la solicitarea persoanelor interesate, a pacienților sau a unor
instituții (altele decât cele de cercetare, urmărire sau judecată)
a. Furnizare informații privind starea de sănătate a pacienților.
- Au fost întocmite un număr de 87 (optzecișișapte) răspunsuri către actuali/foști
pacienți ai spitalului, prin care s-au pus la dispoziție informații privind starea acestora de
sănătate;
- S-au întocmit și transmis către diferiți agenți economici un număr de 58
(cincizecișiopt) de adrese referitoare la starea de sănătate a salariaților acestora implicați în
accidente de muncă;
- S-a răspuns unui număr de 24 (douăzecișipatru) de adrese primite din partea
societăților de asigurări, referitoare la starea de sănătate a asiguraților acestora, în vederea
acordării despăgubirilor conform contractelor de asigurare.
b. Transmitere informații în vederea stabilirii identității și întocmirii actelor de stare
civilă.
- Au fost furnizate informații către Serviciul Stării Civile Bacău și/sau instituțiilor de
ocrotire a sănătății de pe raza județului Bacău, respectiv un număr de 18 (optsprezece)
adrese.
4. Activităti desfășurate la solicitarea instituțiilor aparținând Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Public și Ministerului Justiției.
a. Adrese către organele de cercetare penală – Secții de poliție din Județul Bacău și
județele limitrofe. S-au transmis un număr de 520 (cincisutedouăzeci) de adrese cu privire la
serviciile medicale acordate victimelor accidentelor de circulație și agresiunilor, precum
contravaloarea acestor servicii, în sensul constituirii Spitalului Județean de Urgență Bacău ca
parte civilă în cazul în care aceste fapte cauzatoare de prejudicii vor ajunge în fața instanțelor
de judecată.
b. Adrese către organele de anchetă penală – Parchetele de pe lângă Judecătorie,
Tribunal sau Curte de Apel.
- Au fost puse la dispoziția procurorilor, printr-un număr de 60 (șaizeci) de adrese,
informații de natura celor specificate la pct. 4a;
c. Adrese către instanțele de judecată - Judecătorii, Tribunal sau Curte de Apel. Au
fost puse la dispoziția judecătorilor, printr-un număr de 147 (osutpăatruzecișișapte) de
adrese, informații de natura celor specificate la pct.4a;
5. Activități desfășurate în fața instanțelor de judecată.
a. Participarea Spitalului Județean de Urgență Bacău ca parte civilă în cadrul
proceselor penale. Conform prevederilor legale, Spitalul Județean de Urgență Bacău
recuperează de la persoanele care se fac vinovate de cauzarea unui prejudiciu, prin
accidente de circulație sau agresiuni, victimelor acestora. Prejudiciul este reprezentat de
valoarea serviciilor medicale acordate victimelor accidentelor de circulație sau agresiunilor. În
acest moment, Spitalul Județean de Urgență Bacău este parte civilă în 489
(patrusuteoptzecișinouă) de procese penale.
b. Acțiuni civile promovate în fața instanțelor civile pentru recuperarea prejudiciului, pe
calea acțiunii civile, atunci când încetează urmărirea penală din anumite motive. În cadrul
Spitalului Județen de Urgență Bacău au fost promovate un număr de 3 (trei) astfel de acțiuni
civile.
b1. Activități întreprinse în vederea recuperării sumelor datorate Spitalului Județean de
Urgență Bacău. Au fost transmise un număr de 54 (cincizeșipatru) de somații de plată și au
fost depuse la executorul judecătoresc un număr de 600 (șasesute) de hotărâri irevocabile în
vederea executării silite.
b2. Spitalul Județean de Urgență Bacău înregistrează un număr de 19 (nouăsprezece)
acțiuni în instanță în calitate de pârât, acțiuni referitoare la litigii de muncă, pretenții,
răspundere civilă delictuală, contencios administrativ pe Legea 544/2003.
203

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2015
VI. Achiziții
Ca urmare a aprobării la începutul anului 2015 a Programului Anual de achiziții
publice, de bunuri, servicii și lucrari pentru anul 2015 - Serviciul Licitații și Atribuire Contracte
a procedat la demararea acitivăților specifice referitoare la achiziționarea de bunuri, servicii și
lucrări necesare în desfășurarea activității Spitalului Județean de Urgență Bacău.
Activitatea Serviciului a presupus începerea procedurilor de achiziție publică de
bunuri, servicii și lucrări, conform O.U.G. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii, utilizând procedurile prevăzute de acest act normativ. Astfel, în cursul anului 2015,
Serviciul Licitații și Atribuire Contracte a demarat si finalizat următoarele tipuri de proceduri
de achiziție:
1. Medicamente:
- 13 proceduri de atribuire contracte de achiziție publică prin LICITAȚII DESCHISE
din care 12 proceduri s-au făcut cu fază finală electronică;
- 7 proceduri de atribuire contracte prin CERERE DE OFERTE, toate cu fază finală
electronică.
Ca urmare a finalizării tuturor acestor proceduri cu fază electronică în SEAP, s-au
realizat economii totale la medicamente în sumă de 33.135.969,39 lei pentru o perioadă de 4
ani, perioada de valabilitate a acordurilor cadru încheiate cu furnizorii, iar pentru fiecare an
economiile se cifrează la cca 8.283.992,25 lei, aproximativ 1.882.725,00 euro
2. Materiale sanitare și diverse consumabile medicale
- 17 proceduri de atribuire contracte de achiziție publică prin LICITAȚII DESCHISE,
din care până la data prezentei s-au finalizat cu încheiere de acorduri cadru pentru o
perioadă de 4 ani, prin faza finală electronică, alte 4 proceduri fiind în desfășurare, iar ca
mod de finalizare este prevăzut a se finaliza tot prin faza electronica;
- 7 proceduri de atribuire contracte de achiziție publică prin CERERE DE OFERTE,
din care 6 proceduri finalizate prin fază electronică și încheiere de acorduri cadru pentru o
perioada de 4 ani, iar o procedură este în desfășurare și urmează a se finaliza tot prin fază
electronică în SEAP.
Și la materialele sanitare și diverse alte consumabile medicale s-au obținut
însemnate economii prin utilizarea fazei finale de licitație electronică în SEAP deși estimarea
valorii contractelor înainte de începerea procedurilor de achiziție publică s-a făcut cu prețurile
valabile la nivelul contractelor anterior încheiate, respectiv anul 2012.
Astfel, economiile totale pentru perioada de valabilitate a Acordurilor cadru (2015–
2019) sunt de cca 2.926.987,00 lei, ceea ce înseamnă o economie anuală de 731.746,45 lei,
respectiv de 166.300,00 euro.
Reactivi, materiale de Laborator și aparatură medicală
Reactivi si materiale de laborator
- 9 proceduri de atribuire contracte de achiziție publică prin LICITAȚII DESCHISE cu
fază electrunică finală în SEAP, toate finalizate prin încheiere de acorduri cadru pentru o
perioadă de 4 ani; Economiile realizate pe întreaga perioadă de 4 ani 2015 – 2019
însumează cca 1.472.539,00 lei, pentru fiecare an revenind suma de 368.135,00 lei
Aparatură medicală
- 4 proceduri de atribuire contracte , două LICITAȚII DESCHISE și două CERERI DE
OFERTE, din care 3 proceduri finalizate cu încheiere de contracte furnizare pentru:
Artroscop, Aparat radiologig RX, Aparate de ventilație Lasser oftalmologic cu economii de
221.679,00 lei, iar o procedură este în desfășurare, având termen de deschidere a ofertelor
data de 21 decembrie 2015, pentru achiziționarea: RMN, Aparat radiologic cu braț C,
Computer Simulator radioterapie.
Materialele și consumabilele cu caracter funcțional au fost achiziționate în funcție de
necesități și valoare estimată prin cumpărări directe în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, făcându-se cca. 5800 de astfel de cumpărări din catalogul SEAP. De asemenea, în
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curs de desfășurare se mai află două proceduri de atribuire contracte, respectiv o LICITAȚIE
DESCHISĂ pentru achiziția de OXYGEN LICHID, și o CERERE DE OFERTE pentru achiziția
de lucrări de reparații capitale (RK) sectia HIV-SIDA. La data prezentei se află în curs de
elaborare a DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE pentru achiziția de lucrări de RK PEDIATRIE
CORP A si B, urmând a fi publicată în SEAP în cursul lunii decembrie 2015.
În cursul anului 2015, ca urmare a finalizării procedurilor de atribuire a contratelor a
achiziție publică s-au încheiat:
- 357 Acorduri – cadru și 552 contracte subsecvente la MEDICAMENTE;
- 58 Acorduri – cadru și 58 Contracte subsecvente la Reactivi și materiale de
laborator;
- 9 contracte de furnizare la Aparatură medicală;
- 233 Acorduri cadru și 239 contracte subsecvente laMateriale sanitare și alte
consumabile medicale;
- 35 contracte de Lucrări pentru reparații curente, și alte lucrări necesare unei bune
desfășurari a activitații Tehnic – Administrative si Medicale (acces în spital și secțiii
supravegheat video).
Dintre toate acestea, cu caracter de repetabilitate sunt contractele subsecvente în
număr de cca. 849 anul până în 2019 când expiră acordurile cadru.
Un lucru pozitiv de menționat îl constituie faptul ca încheierea următoarelor contracte
subsecvente pentru fiecare an din perioada 2016–2019 se va face prin reluarea competiției
între semnatarii acordurilor cadru, ceea ce va duce la obținerea altor economii care se vor
adăuga la cele obținute deja.
VII. Serviciul tehnic
În anul 2015, în cadrul S.J.U. Bacău, Serviciul Tehnic a iniţiat, documentat şi
executat, lucrări de investiţii şi mentenanţă, prin contracte de execuţie, contracte de service
şi cu formaţiile tehnice ale spitalului, după cum urmează:
A. Lucrări de investiţii:
A.1. Lucrări de investiţii continuate, din anul 2014 şi lucrări de investiţie realizate şi
începute în anul 2015:
- RK şi reabilitare Ambulatoriul de specialitate adulţi corp A (Policlinică) – începute
lucrările de execuţie în luna octombrie 2013. Au fost realizate lucrări de anvergură asupra
structurii arhitecturale şi a instalaţiilor care au ajuns la finele lunii mai 2015 la un nivel de
realizare de 100%, încheiată cu recepţia la terminarea lucrărilor, în dată de 21.05.2015 şi în
dată de 25.05.2015 cu deschiderea obiectivului reabilitat pentru populaţie. – Lucrarea a fost
finanţată din fonduri europene + CJ.
- Reabilitare, RK clădire pav. Boli Infecţioase copii- începute lucrările de execuţie la
sfârşitul lunii ocombrie 2013. În 2014 lucrările au evoluat într-un ritm ascendent ajungând că
la sfârşitul anului să atingă un nivel de execuţie de cca. 95%. Spre sfarsitu llunii iunie 2015
lucrarea a fost finalizată 100% – Lucrarea este finanţată din fonduri CJ.
- Rk şi reamenajare alei, trotuare şi parcări – lucrare începută în toamna anului 2014,
ajunsă la un grad de execuţie de cca 87% în anul 2015. Se lucrează intens la schimbarea
instalaţiilor de canalizare, utilităţi, inel de incendiu şi fluide medicale, precum şi la asfaltarea
aleilor - lucrare finanţată de CJ Bacău.
- RK şi reabilitare ambulatoriu integrat de copii – creare CPU – lucrarea a obţinut
Autorizaţia de Construcţie nr. 103/27.05.2015 şi au început lucrările în dată de 02.06.2015 –
lucrarea este finanţată cu fonduri de la CJ Bacău.
- Proiectare şi execuţie lucrări de RK la centrală termică Pav. Med.-Ch. – extindere şi
modernizare – lucrare finalizată în proporţie de 100% - se va încheia la sfârşitul lunii
noembrie 2015 – fonduri SJU.
A. 2. Lucrări de investiţii în perspectiva
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- RK Pediatrie corp A – sector A,C,D – fluide medicale – lucrare în stadiu DALI, cu
indicatori economici aprobaţi în CJ – urmează Declanşarea procedurilor de licitaţie + PTH.
- RK Clădire Ateliere pentru amenajare Serviciul Medicină Legală – SJU Bacău –
lucrare în faza de aprobare D.A.L.I., cu indicatorii economici în curs de evaluare şi aprobare
la CJ.
- Reabilitare secţie Gastroenterologie – lucrare cu perspectiva de începere în 2016
- Reabilitare, RK şi anvelopare termică pav. HIV – în stadiul de declanşare a
procedurilor de licitaţie.
- Reabilitare şi mansardare Pav. Administrativ – în stadiul de intenţie;
- Documentaţie economică, E.T., A.E., Studiu Geotehnic şi D.A.L.I. pentru Spital Vechi
– documentaţii ce urmeaza a se finaliza de catre Consiliul Judetean Bacău.
B. Lucrări de reabilitare, igienizare şi modernizare – realizate cu fonduri proprii
ale Spitalului în sem. I – 2015:
- Lucrări de decolmatare canalizare în zona maternitate – oftalmologie –
cobaltoterapie; pediatrie – bloc alimentar; bloc alimentar - liceul pedagogic.
- Lucrare de decolmatare gheighere din incinta spitalului lucrare executată şi finalizată
, foarte necesară din punct de vedere al preluării debitelor de ape pluviale după averse;
- Lucrare de curăţare şi dezinfectare bazine de colectare a apei potabile din incinta
SJU Bacău– lucrare executată şi realizată – foarte necesară datorită importanţei acestui
obiectiv pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă a SJU Bacău;
- reabilitare, igienizare şi amenajare arhivă pav. Administrativ et. 1 şi parter.
- reabilitare şi completare iluminat exterior Spital – lucrare executată în primul sem.
2015.
- igienizare Bloc alimentar – lucrare realizată în urmă controalelor DSP.
- Realizare rafturi arhivă SJU Bacău – lucrare necesară pentru reamenajarea arhivei
SJU după reabilitarea încăperilor de la demisolul ambulatoriului corp A.
- igienizare secţie Psihiatrie, dotată cu monitorizare video, reamenajare grupuri
sanitare şi scări - lucrare realizată.
- lucrări de reabilitare, compartimentare şi igienizare grupuri sanitare – Pav. MedicoChirurgical – SJU Bacău – lucrare pentru realizarea reglementărilor ORD. 914/2006 şi
incdrarea în cerinţele C.O.N.A.S.- lucrarea se va finalizată în cursul lunii iunie 2016.
- proiectare şi execuţie lucrări de instalare a unui sistem de control acces intrare şi
supraveghere video în pavilioanele spitalului – lucrare finalizată – cu perspectiva de
extindere.
- lucrare de instalare de sistem de termohigrometre şi umidificatoare în farmaciile
spitalului - lucrare finalizată 75% - continuă.
- lucrări de consolidare structura corp frontal şi reabilitare instalaţii CT veche – lucrare
în curs de execuţie finalizată 95%.
Propunerile de lucrări au fost declansate de către Serviciul Tehnic al SJU, care a
întocmit referate de necesitate în vederea remedierilor defecţiunilor tehnice, constatate.
Menţionez că scopul acestor lucrări a fost asigurarea unui cât mai bun act medical şi nu în
ultimul rând, menţinerea şi creşterea gradului de satisfactie al pacienţilor şi al personalului
angajat al spitalului.
C. Lucrări de mentenanţă:
Lucrările de mentenanţă în cadrul S.J.U. Bacău, în anul 2015, s-au desfăşurat în două
direcţii majore:
C. 1. Mentenanţă cu personalul Serviciului Tehnic:
C. 1.1. Formaţia de întreţinere şi reparare a clădirilor – a asigurat igienizarea,
repararea şi defecţiunile accidentale la clădirile (pavilioanele) Spitalului prin intervenţii
periodice de reparare, văruire, refacere terase clădiri la partea de arhitectură a acestora.
Evidenţiem, mai ales, grupurile sanitare din cadrul secţiilor şi compartimentelor medicale,
saloanele de bolnavi, cabinetele din ambulatoriu. Formaţia a rezolvat şi asigurat cu
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promtitudine toate necomformitatile găsite în urmă inspecţiilor DSP şi a răspuns la sesizările
şi notele de serviciu emise de secţiile şi compartimentele medicale. Formaţia a asigurat
mentenanţă la arhitectură la o suprafaţă construită cumulată a Spitalului de 16475 m2 .
C. 1.2. Formaţia de întreţinere şi reparare instalaţii şi utilaje - a asigurat exploatarea şi
mentenanţă tehnică prin, posturile fixe, la instalaţiile sanitare, termice, de fluide medicale şi
electrice ale Spitalului:
- Staţia de oxigen - Stochează în două rezervoare speciale cu capacitate de 16000 m3
oxigenul medical şi îl distribuie prin conducte subterane către secţiile medicale.
- Staţia hidrofor şi bazine de colectare apă potabilă - primeşte apă potabilă din reţeaua
municipiului. O stochează în două rezervoare de 125 m3 şi 500 m3 şi o pompează către
pavilioane prin reţea subterană
- Grupuri electrogene şi reţele electrice - asigură alimentarea cu energie electrică a
pavilioanelor în caz de avarie, asigură transportul energiei electrice în interiorul spitalului şi în
interiorul clădirilor.
- Centrale termice - asigură alimentarea cu apă caldă şi energie termică a spitalului
- Ascensoare - asigură transportul în interiorul clădirilor spitalului – 12 buc. lifturi
- Staţia de neutralizare deşeuri medicale – Preia zilnic circa 300 kg deşeuri medicale,
le sortează pe categorii (conform normelor), neutralizează circa 200 kg. deşeuri cu aparatele
ISDM2 şi MEDISTER 160 şi restul sunt predate către firma de transport în vederea
incinerării.
C.1.3. Formaţia de intervenţii instalaţii sanitare şi termice
Asigură reparaţiile accidentale apărute în activitatea curentă a secţiilor medicale şi a
spitalului în ansamblu său. Asigură decolmatarea conductelor interioare sanitare şi de
canalizare. Volumul de lucru al formaţiei este mare, practic, mentenanţa executată de
aceasta este pe măsura obiectelor sanitare şi electrice din inventarul spitalului. Un rol
important, împreună cu celelalte formaţii, a fost în anul 2015 asigurarea frontului de lucru
pentru firmele care execută contractele de lucrări la obiectivele de investiţii.
C.2. Mentenanţă prin contracte de service:
C.2.1. Contract de service pentru centrale termice CT .
C.2.2. Contract de service pentru CTA şi chillere.
C.2.3. Contract de service pentru instalaţii de ridicat (lifturi)
Spitalul are în dotare 12 lifturi în pavilioanele medicale care deservesc personalul
medical, pacienţii şi partea tehnico-administrativă.
C.2.4. Contracte de service pentru aparatură medicală în număr de 37.
Serviciul Tehnic al SJU Bacău prin Biroul Aparatură Medicală format din specialişti
coordonează activitatea de mentenanţă prin contractele de service şi întocmeşte propunerile
pentru aparatură nouă la cererea secţiilor medicale.
D. Reducerea cheltuielilor
Prin lucrările de investiţie întreprinse, reabilitări şi modernizări s-a urmărit constant, în
anului 2015 reducerea cheltuielilor cu utilităţile: apă, gaze şi costuri cu materiale şi piese de
întreţinere. Demersurile, constant făcute de către Conducerea S.J.U. Bacău, prin
conştientizarea fiecărei secţii medicale, compartiment şi serviciu spre dezideratul reducerii
cheltuielilor, a fost în mare parte înţeles şi feedbakul nu a întârziat să-şi arate consecinţele. În
anul 2015 renegocierea tuturor Contractelor de service de către Serviciul Licitaţii şi atribuire
Contracte al SJU, împreună cu Serviciul Tehnic, în vederea scăderii preţurilor, a reprezentat
un desiderat, care a dus în medie cu scăderea cu 6 - 10% a costurilor.
E. Nerealizări
În mod obişnuit, pacienţii (clienţii) nu posedă abilitatea sau cunoştinţele necesare
evaluării competenţei tehnice a furnizorului, dar ştiu cum se simt, cum au fost trataţi şi dacă
nevoile, aşteptările, le-au fost îndeplinite. Privită de specialişti, satisfacția pacientului
(clientului) este un element al sănătăţii psihologice care influenţează rezultatele îngrijirilor şi
impactul lor. Un pacient satisfăcut tinde să coopereze cu medicul şi să accepte mai uşor
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recomandările acestuia. În concluzie, evaluarea satisfactiei pacientului reprezintă felul în care
furnizorul vine în întâmpinarea valorilor şi aşteptărilor pacienţilor (clienţilor). Pornind de la
dezideratul de mai sus, putem afirmă că o nerealizare a serviciului tehnic este dată de
capacitatea de răspuns rapid la nevoile tehnice ale Spitalului, condiţionată de conjunctura în
care ne aflăm, coroborată cu lipsa de resurse suficiente pentru rezolvarea rapidă a situaţiilor
de avarie şi nu în ultimul rând de numărul mic şi slaba motivare a personalului din cadrul
serviciului.
F. Măsuri de corecţie
În cursul anului 2015 în cadrul Serviciului Tehnic au fost luate următoarele măsuri de
corecţie pentru diminuarea deficienţelor de natură tehnică şi umană:
-fiecare firma care a avut relaţii contractuale cu Spitalul a fost verificată din punctul de
vedere al calităţii lucrărilor efectuate şi unde a fost cazul au fost luate măsuri de remediere a
neconformitătilor,
-în derularea lucrărilor de mentenanţă şi a celor contractate au fost urmărite calitatea
execuţiei, calitatea materialelor folosite şi încadrarea în termenele contractate,
-s-au luat măsuri de optimizare a resursei umane existente în cadrul serviciului prin o
organizare mai riguroasă pe nivele de competenţă, de experienţă şi nu în ultimul rând s-a
ţinut cont de nivelul de comunicare cu secţiile medicale şi a capacităţii de răspuns a fiecărui
participant la actul de mentenanţă,
-s-a urmărit în mod constant ca relaţia de lucru şi deservire a secţiilor şi
compartimentelor medicale să fie cât mai riguroasă şi în acest context s-a ţinut un permanent
contact cu medicii şefi, asistenţii şefi şi cu toate cadrele medicale, pentru a rezolva cât mai
oportun şi rapid problemele de natură tehnică cu care se confruntă aceştia.
G. Date sintetice- 2015
STRUCTURA
Serviciul Tehnic - TOT. angajați - 2015
Personal TESA
Birou aparatură medicală
Formația de întreținere și reparare a instalațiilor și utilajelor
Din care:
Stația de neutralizare deșeuri medicale
Stația alimentare cu apă și reparații mecanice
Grupuri electrogene și rețele electrice
Stația de alimentare cu oxigen spital
Centrale termice spital
Lifturi spital
Formația de întervenție instalații sanitare și termice
Formația de întreținere și reparare clădiri
Temporar

38
37.5
37
36.5
36
35.5
35

208

67
5
3
41
1
3
7
6
9
15
10
7
1
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Obs. 1: Fondul de salarii pentru ST (66 ang. + 1 temp.) /2015 este de 142,811 mii lei
din care 129,721 mii lei reprezintă cheltuieli cu salarii şi 13,090 mii lei cheltuieli cu tichete
valorice. Din total rulaj financiar al spitalului de cca. 96000 mii lei/an, fondul de salarii al ST
reprezintă cca. 0,148%. Dacă ne raportăm la cheltuielile cu salariile, care se ridică în 2015 la
cca. 74400 mii lei/an, procentul ST este de 0,191 %.
Obs. 2: Trendul numărului de angajaţi tehnici, până la sfârşitul anului 2015 a fost
descrescător deoarece în ultimii 6-7 ani un număr de 39 de angajaţi ai S.T au plecat: din
motive de pensionare 21 persoane, deces 5 persoane şi prin desfacerea contractului de
muncă(din diferite motive) 13 persoane. Acest trend a defavorizat reacţia de răspuns la
capitolul mentenanţă tehnică.
PROCES
1. Costurile cu piese şi materiale ale mentenantei tehnice, cu formaţiile de lucru a avut
în anul 2015 următorul nivel:
Obs. 1: F.L. = formaţia de lucru; F.I.I.S.T. = formaţia de intervenţie instalaţii sanitare şi
termice; F.I.R.C. = formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri; F.I.R.I.U. = formaţia de
întreţinere şi reparare instalaţii şi utilaje
Obs. 2: Criteriul de selecţie al pieselor şi materialelor pentru mentenanţă a fost
preţ/calitate/termen de livrare.
Costurile cu mentenanţă la aparatură medicală a avut în 2015 un trend descrescător,
comparativ cu anul 2014, deşi numărul contractelor de service a crescut:

valoare contracte de service
aparatura medicala

38

10luni/2015/
spital
100%

100000

37

rulaj financiar ST

50000

36

0

10luni/2015/
ST
0%

total rulaj financiar spital
valoare contracte ap. Med.…

35

Obs. 1: Se observă o scădere a valorii contractelor cu cca. 12%, faţă de 2014 deşi
numărul acestora este mai mare în 2015.
Obs. 2: Se observă că dacă în 2014 costurile contractelor de service/ aparatură
medicală aveau un nivel de 1,19% din rulajul financiar al spitalului, în anul 2015 acesta este
de 1,05%, cu tendinţa de scădere în 2016.
VIII. Serviciul Administrativ, Gospodărire şi Deservire
Serviciul Administrativ, Gospodărire şi Deservire este organizat şi funcţionează în
structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, fiind subordonat direct managerului unității,
având şi relaţii de colaborare cu celelalte servicii din cadrul organigramei spitalului.
Serviciul administrativ este structurat astfel:
-

Compartimente
Birou administrativ
Arhivă
Bloc alimentar pediatrie
Bloc alimentar central
Personal de pază şi deservire

Număr angajaţi
6
2
7
23
10

209

Cheltuieli medii lunare
19396
50000
23266
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-

Ingrijitori
Curier
Centrală Telefonică
Floricultură
Frizerie
Croitorie/lenjerie
Muncitori
necalificaţi
spălătoria)
TOTAL

4
1
5
1
1
4
11

(inclusiv

75

9312
1685
1581
6710
19396
131346

Din punct de vedere al atribuţiilor îndeplinite de personalul Serviciului Administrativ
menţionăm:
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV:
- Ia măsuri necesare pentru îmbunătaţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a
bolnavilor, precum funcţionarea în bune condiţii a blocului alimentar.
- Ia măsuri necesare cu privire la înfrumusetarea şi curăţenia spaţiilor din spital.
- realizează necesarul şi repartiţia spitalului pe baza notelor de serviciu cu privire la
materialele de curăţenie, materialele consumabile a inventarului moale şi cel gospodăresc.
- efectuează casarea obiectelor de inventar moale, gospodăresc, instrumentar şi a
mijloacelor fixe.
- în colaborare cu serviciul Contabilitate, asigură inventarierea patrimoniului în
condiţiile şi termenele stabilite prin actele normative respective.
- organizează şi asigură paza și ordinea în unitate, efectuând controale asupra
modului cum se respectă consemnul particular al postului de pază în vederea securităţii
unităţii.
- verifică zilnic predarea inventarului moale la spălătorie, făcându-se recepţia calitativă
şi cantitativă.
- întocmirea zilnică a bonurilor de consum conform referatelor de pe secţii.
- asigură operaţiunile gestionare specifice SJU Bacău (înregistrări, scăderi prin
transfer, casare şi alte situaţii).
- centralizează şi ţine evidenţa bonurilor de la spălătorie, după care se confruntă cu
factura pentru verificarea numărului de kg.
- întocmirea referatelor cu privire la angajarea personalului (5 referate către Serviciul
RUNOS)
- întocmirea adreselor către Primăria Bacău cu privire la toaletarea copacilor şi către
serviciul de Ecarisaj.
- asigurarea bunei funcţionări a reţelei de telefonie fixă (instalări, mutări, înfiintări,
derivaţii de numere noi) şi a reţelei de telefonie mobilă.
- asigură bunul mers al activităţii secţiilor, în privinţa numeroaselor lucrări de
modernizare care necesită mutări temporare ale secţiilor, eliberări de magazii, birouri,
cabinete etc.
- verifică buna desfășurare a activităţilor agenţilor economici din incinta spitalului, din
perspectiva respectării contractelor de închiriere spaţii.
Obiective realizate în anul 2015:
1. A fost implementat un sistem de spălare a mopurilor şi a lavetelor care sunt
impregnate cu soluţii dezinfectante. Acest proces are loc la nivelul spălatoriei de la demisolul
pavilionului medico-chirurgical, proces ce se desfașoară astfel: prespălare, stoarcere,
spălare, dezinfecţie, stoarcere, clătire, stoarcere, impregnare. (pentru mopuri)
2. A fost achiziţionată o maşină pentru spălarea pardoselelor model SWINGO 755B
Economy.
Aceste servicii implementate duc la îndeplinirea anumitor obiective cum ar fi:
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- creșterea gradului de satisfacţie al personalului (cu ajutorul acestor servicii le
este diminuat, în mod semnificativ, volumul sarcinilor de lucru de pe secţii şi li se oferă
un plus de calitate privind curăţenia de pe secţie)
- creşterea calităţii serviciilor nemedicale
- creşterea gradului de satisfacţie al pacienţilor
3. A fost achiziţionată o freză de zăpadă model MG 66T – pentru curăţarea aleilor din
incinta SJU Bacău, ceea ce reprezintă un mare ajutor pentru muncitorii necalificaţi care sunt
responsabili cu îngrijirea curţii spitalului.
4. Au fost realizate lucrări de reamenajare alei, trotuare şi parcări – lucrări începute în
toamna anului 2014 ajunse la un grad de execuţie de cca. 95%. Lucrările de amenajare a
curţii spitalului reprezintă un mare plus din punct de vedere al satisfacţiei personalului și
pacienţilor.
5. Achiziţionarea unui autoturism nou marca Dacia – pentru deservirea SJU Bacău.
6. Contribuirea cu un procent foarte bun (93%) la obţinerea acreditării CONAS.
Compartiment Arhivă
1. Ȋn acest compartiment au avut loc lucrări de investiţii cuprinse în Reabilitarea
Ambulatoriului de specialitate adulţi corp A (policlinică) – lucrările finalizându-se în
proporţie de 100% în luna mai – lucrarea a fost finanţată din fonduri europene + Consiliul
Judeţean Bacău.
2. Au fost realizate rafturi pentru Arhiva SJU Bacău – lucrare necesară pentru
reamenajarea arhivei SJU Bacău dupa reabilitarea încăperilor de la demisolul
ambulatoriului corp A.
Raport:
- Eliberări adeverinţe sporuri pentru pensionare personal (70 buc.)
- Cereri rezolvate pentru eliberarea copii după biletele de ieşire sau foi de
observaţie,către pacienţi (41 buc.)
- Foi observaţii cerute de compartimentul juridic şi secţii (112 buc.)
- Condici medicamente ştampilate (1089 buc.).
Compartiment Lenjerie:
Ȋn acest compartiment sunt reparate toate materialele de natură sintetică care sunt
folosite în cadrul spitalului, făcând doar o corelaţie la numărul de paturi/cearşafuri în număr
de 1361.
Se realizează către secţii pentru următoarele operaţiuni:
- Reparat halate operaţie
- Reparat campuri operaţie
- Confecţionare de comprese
- Tivituri groase
- Tivituri subţiri
- Confecţionare de Meşe
- Tivit feţe perne
- Tivit huse paroscop
- Confecţionat şorţuri PVC
- Confecţionat câmpuri mijlocii
- Reparat bluze + pantaloni pijama
- Reparat saci rufe etc.
Aceste operaţiuni sunt în medie de 4000 pe lună şi consumul mediu lunar este de
apox. 80-90 buc. ață albă, 8 buc. ace maşină.
Compartiment personal de pază şi deservire
Ȋn acest compartiment au fost executate lucrări de instalare a unui sistem de acces
intrare și supraveghere video în pavilioanele spitalului. Secţiile care au beneficiat de
supravegherea video sunt: ATI, Maternitate, Paleative, Diabet, Ortopedie, Psihiatrie, zona
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parcării din spatele Laboratorului de Analize Medicale - zona barierei, la Poarta 1 şi Poarta
nr. 2, etajul 2 al Pavilionului Medico-Chirurgical, zona UPU, intrări/ieşiri ale Pavilionului
Medico-Chirurgical, secţia Pediatrie.
Obiective realizate în anul 2015:
- Creşterea gradului de securitate a pacienţilor şi a angajaţilor prin instalarea de
camere de supraveghere, montarea de bariere, introducerea sistemul de acces cu
cartela/cititor.
DVR 4 canale
DVR 16 canale
Camere
Centrală control acces
Cititor
Uși şi bariere

6 buc.
10 buc.
140 buc.
36 buc.
80 buc.
50 buc.

Folosirea acestui sistem de acces cu ajutorul acestor carduri de acces pentru
personalul spitalului ne ajută foarte mult în fluidizarea şi restricţionarea traficului existent.
- Au fost implementate ecusoane cu design uniform, inscripţionat cu nume şi profesie.
- Au fost suplimentate serviciile de ordine şi pază cu posturi nou înfiinţate, posturi ce
sunt distribuite în puncte cheie din circuitul pacienţilor/aparţinătorilor chiar şi a angajaţilor.
Aceste servicii sunt asigurate de către o firmă specializată deoarece personalul propriu de
pază este insuficient pentru a acoperi toate posturile. Au fost instalate echipaje de pază în
zonele: UPU 24/24 ore, Ambulatoriu de Specialitate Adulţi (3 posturi de 8 ore), zona Lifturi
pentru accesul în pavilionul medico-chirurgical (8 ore), bariera centrală (8 ore).
- A fost suplimentat un sistem de alarma conectat la un serviciu de securitate (secţia
Medicina Legală - sistem antiefracţie, buton panică).
Bloc Alimentar Central + Pediatrie:
Blocul Alimentar reprezintă o bucătărie modernă, care respectă toate normele SanitarVeterinare, normele de trasabilitate a produselor de la materia primă până la materia finită,
fapt concretizat prin certificarea HACCP/ISO 22000:2005.
Obiective realizate în anul 2015:
- au fost realizate lucrări de reparaţie pentru utilajele din bucătarie deoarece
acestea necesitau remedieri urgente având un grad de uzură destul de ridicat.
- au fost realizate lucrări de igienizare.
- au fost realizate lucrări de decolmatare canalizare în zona ambelor bucătării
IX. Imagine
În anul 2015 prin Compartimentul de Relaţii Publice, legăturile cu presa s-au
consolidate, iar aparițiile în presă au fost de mai mare impact, chiar dacă mai rare. Acest
lucru se datorează faptului că în presa locală se mai regăsesc doar două ziare pe print și
două stații de televiziune cu un program de transmisie foarte restrâns. Așa încât aparițiile,
chiar dacă mai rare, au avut loc pe presa națională, iar impactul a fost mult mai mare decât
pe plan local. Întâlnirile zilnice cu jurnaliştii acreditați au contribuit la alimentarea cu informaţii
zilnice despre evenimentele minore în urma cărora sunt aduşi pacienţii la Unitatea de Primiri
Urgenţe. În ceea ce priveşte evenimentele grave jurnaliştii au avut informaţii în timp real.
Apariţiile în presa scrisă au fost aproape zilnice, iar cele în audio-video, mai rare dar cu
impact mult mai mare prin numărul mare de telespectatori.
Astfel pe parcursul anului 2015, am contorizat 543 de apariţii în presa scrisă, dintre
care 112 articole ample. Dintre acestea 75% au fost articole neutre, 18% au fost articole
pozitive care reliefau reuşitele profesionale ale medicilor sau achizitiile de aparatură, iar 7%
au constituit articole negative. Restul de materiale de presă, de întindere medie şi mică, au
fost neutre la adresa instituţiei reprezentând note şi ştiri despre diferite evenimente medicale
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sau alte informaţii legate de activitatea unității noastre. Toate realizările deosebite ale
medicilor au fost mediatizate prin conferinţe de presă periodice. Astfel, cel puțin o dată pe
lună evenimentele inițiate de unitatea noastră au avut impact național, iar principalele stații tv
au preluat informațiile la jurnalele de știri de mare audiență. Medicii curanţi ai pacienţilor
catalogaţi drept cazuri deosebite au fost prezentaţi ziariştilor, dar au fost înfăţişaţi şi pacienţii
care au acceptat dialogul cu presa, lucru care a îmbunătăţit simţitor comportamentul
jurnaliştilor faţă de instituţia noastră.
Un alt canal de comunicare interactiv îl reprezintă site-ul spitalului www.sjubc.ro. Aici
interacţiunea cu pacienţii şi aparţinătorii acestora se face prin trei aplicaţii online unde
pacienţii se pot programa la consultaţii în ambulatoriu, pot completa un chestionar de
satisfacţie privind serviciile medicale sau pot scrie reclamaţii şi sesizări cu privire la
comportamentul personalului medical. În acest fel, de-a lungul anului 2015 au fost rezolvate
208 sesizări și reclamații ale pacienților și aparținătorilor, petiții care în procent de 60% s-au
dovedit nereale. Asta pentru că fie nu erau indicate datele de internare corecte ale
reclamanților, fie numele erau fictive, fie erau reclamați medici care în ziua menționată în
reclamații nu erau în spital sau chiar se aflau în concediu.
Printre problemele deosebite de imagine cu care s-a confruntat Spitalul Judeţean de
Urgenţă regăsim materialele de presă apărute pe un singur post de televiziune, Antena 3,
materiale care priveau decesul unei paciente care a fost legată de o mână pentru a o
împiedica să cadă din pat, precum și ”metodele primitive” de operare pe secția chirurgie, cu
referire la o pacientă care a fost operată și ”cusută cu un furtun”. La o documentare atentă
jurnaliștii au înțeles că metoda nu reprezintă o invenție a chirurgilor băcăuani, ci este atestată
ca practică medicală chirigicală și în tratatele de chirugie, dar nu au mai făcut revenire
asupra erorilor pe care le-au promovat. Cazurile relatate în presă la vremea respectivă au
avut un impact negativ și ca urmare a tratării subiective și incomplet documentate a celor
două subiecte de către stația de televiziune Antena3.
Dintre evenimentele pozitive trebuie remarcate cel putin patru aspecte care au avut un
impact uriaș în rândul opiniei publice: instalarea butoanelor de alarmă la patul pacienților,
eveniment care a contorizat nu mai puțin de 230 de apariții în presa scrisă și audio-video
locală și națională. Din punct de vedere al impactului, acesta este evenimentul care a ținut
capul de afiș.
Al doilea ca importanță privind impactul asupra publicului a fost inaugurarea
Ambulatoriului al cărui design și modernizări au stârnit admirația populației, băcăuanii nu de
puține ori venind în ambulatoriu ”în vizită ca la Mall”, mai ales pe timpul verii ca urmare a
faptului că sălile de așteptare moderne sunt dotate cu climă.
Cel de-al treilea eveniment care a avut impact în rândul populației este cel prilejuit de
semnarea contractului pentru modernizarea secției de Radioterapie, articolele despre acest
eveniment având un număr record de cititori pe mediul online.
Un alt eveniment care a reținut atenția publicului este cel de la sfârșitul lui 2015 când
unitatea noastră a efectuat prima prelevare de organe de anul trecut. Conjunctura în care a
avut loc operațiunea – în prima zi de Crăciun, coroborată cu absența subiectelor importante
de pe piața media în acele zile au determinat o expunere mediatică uriașă, evenimentul
beneficiind de 325 de apariții în presa locală, națională și în mediul online. De asemenea, ca
un aspect pozitiv în ceea ce privește comunicarea internă, se poate remarca faptul că tot mai
mulți angajați ai spitalului au înțeles că relația cu presa nu se mai face haotic și că nu pot
face declarații dacă nu au acceptul conducerii spitalului pentru acest lucru.
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15. Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău
Considerații generale activitate
R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău este administrator cu drepturi
depline, sub autoritatea Consiliului Județean Bacău, din data de 01.11.2013, potrivit
Certificatului emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Activitatea se desfășoară în
cadrul Serviciului de Interes Economic General, constituit și încredințat regiei autonome prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 197/2013 și modificată prin Hotărârea nr. 50/2014. Acest
Serviciu implică administrarea și exploatarea bazei aeroportuare proprii, dirijarea și
deservirea la sol a aeronavelor și a pasagerilor precum și coordonarea unitară a activităților
și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri și de mărfuri și a
activităților de aviație generală.
Procesul investițional
Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare
a traficului de pasageri care l-a poziționat printre primele 5 în ierarhia aeroporturilor.
Aeroportul pune la dispoziție rute aeriene pentru pasageri din judeţul Bacău şi zonele
limitrofe, respectiv judeţele Neamț, Vaslui, Vrancea, Galați etc.
Aeroportul deservește și zboruri militare - în baza unui program comun, având în
vedere utilizarea unei părți din infrastructura aeroportuară în comun cu Unitatea Militară - și
este obligat prin lege să pună la dispoziția acesteia în mod gratuit, facilitățile necesare.
În perimetrul aeroportuar își desfășoară activitatea și S.C. Aerostar S.A., unitate de
renume în ceea ce privește reparația de aeronave, Regia Autonomă punându-i la dispoziție
facilitățile de care are nevoie. Nu lipsite de importanță sunt și alte categorii de zboruri:
umanitare, sanitare sau de instruire.
Infrastructura actuală a Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacău este
structurată pe următoarele obiective:
 Terminal (suprafața de 850 mp) cu două fluxuri de pasageri echipate corespunzător,
o sală de plecări internaționale și una plecări interne;
 Pista (lungime de 2500 m); a fost modernizată în anul 2009 pe o lungime de 2000 m
prin aplicarea unui strat de asfalt; restul de 500 m au rămas la nivel de dale de beton
și necesită colmatări cu mastic în fiecare an. Capacitatea portantă a pistei, cu indice
20 necesită măsuri de protecție a acesteia până la efectuarea unor lucrări majore de
investiții. Astfel, pista este evaluată de o firmă de specialitate trimestrial pentru
depistarea eventualelor modificări cu privire la starea acesteia;
 Căi de Rulare (patru): o cale de rulare funcțională pentru traficul zilnic și două căi
utilizate de către armată. A patra cale de rulare este indisponibilă ca urmare a punerii
în funcțiune în decembrie 2012 a noii platforme-parcare de avioane;
 Platformă (suprafață de 24885 m); recepționată în decembrie 2012, cu patru poziții
de parcare pretabilă pentru avioane de categorie D, PCN de 56.
 Parcare pentru pasageri și personal administrativ, extinsă și reorganizată în limita
spațiului disponibil, pentru asigurarea condițiilor și confortului pasagerilor care
tranzitează Aeroportul și este utilizată în același timp, de personalul aeroportuar.
Legislația comunitară privind conversia certificatului de aerodrom a impus Regiei
Autonome termene concise de parcurgere a etapelor din cadrul procesului, în concordanță
cu prevederile Regulamentui UE nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a
procedurilor administrative referitoare la aerodromuri. Calendarul de conversie al certificatului
de aerodrom la normele aeronautice ale Uniunii Europene este supervizat de către
Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
În noiembrie 2013 s-a obținut o nouă certificare din partea Autorității Aeronautice
Civile fiind astfel posibilă o evaluare potrivit reglementărilor în vigoare, sub toate aspectele,
nu doar cele referitoare la infrastructură.
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Starea actuală a infrastruturii aeroportuare, obligativitatea respectării programului de
conformare din perspectiva noilor reglementări internaționale precum și creșterea constantă
a acestui segment de activitate sunt câteva dintre considerentele care au determinat
Consiliul Județean Bacău – autoritate tutelară a Regiei Autonome să analizeze posibilitatea
demarării unui proces investițional complex la nivelul Aeroportului Bacău.
Având în vedere efortul financiar pe care îl presupune modernizarea aeroportului dar
și necesitatea ca lucrările - atât cele legate de construcții civile cât și cele la suprafețele de
mișcare -, să fie efectuate într-un termen scurt, la sfârșitul anului 2013 s-a conturat ideea
unei colaborări între Consiliul Județean Bacău, Regia Autonomă și Consiliul Local Bacău în
ceea ce privește realizarea și finanțarea în comun a obiectivului “Modernizarea și
Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional “G. Enescu”
Bacău”. În acest sens, au fost organizate o serie de întâlniri de lucru și s-a agreat o formă de
contract de asociere, aprobat la nivelul Consiliului Județean Bacău prin Hotărârea nr.
198/20.12.2013 cu o contribuție egală la realizarea acestui obiectiv respectiv 50% din partea
Județului Bacău și 50% din partea Municipiului Bacău.
În data de 28.03.2014, prin Hotărârea nr. 49 a fost modificată forma cadru a
Contractului de asociere aprobat în anexa Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 198 din
20.12.2013, în sensul stabilirii detaliate a obligațiilor fiecărei părți. Contextul social–economic
din perioada respectivă a determinat abrogarea hotărârii de asociere prin Hotărârea
Consiliului Județean Bacău nr. 12/29.01.2015. Consiliul Județean Bacău și-a asumat
finanțarea lucrărilor de modernizare, procesul investițional urmând etapele necesare
desfășurării acestora.
În perioada decembrie 2013–noiembrie 2015 au fost parcurse toate etapele în
vederea demarării lucrărilor la obiectivul "Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de
Transport Aerian la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău".
Studiul de prefezabilitate, aprobat de Regia Autonomă în Consiliul de Administrație
prin Hotărârea nr. 31/06.12.2013 a concluzionat faptul că proiectul investițional răspunde
obiectivelor, priorităților și direcțiilor de dezoltare asumate atât la nivel local și regional cât și
național, generând efecte benefice din toate punctele de vedere.
Studiul de fezabilitate a fost aprobat de Regia Autonomă în data de 01.02.2014 iar de
Consiliul Județean Bacău în data de 24.02.2014 prin hotărârea nr. 37.
1. Documentația tehnico-economică a prevăzut realizarea următoarelor obiective civile
pentru Aeroportul Internațional:
 terminal de pasageri – suprafața desfășurată construită: 6.300 mp;
 turn control și anexa administrativă – suprafață desfășurată construită: 949,17 mp;
 parcare pentru autovehicule – suprafața: 18.390 mp;
 terminal intermodal pentru transport rutier – suprafața construită: 235,37 mp;
 uzina electrică – suprafața construită: 182,07 mp;
 rezervor apă antiincendiu și stație pompare - suprafața construită: 79,05mp;
 amenajare drum acces radio far – lungime: 1,05 km;
 garaj auto – suprafața construită: 653,25 mp.
 06.05.2015 – întocmirea Raportului procedurii prin care a fost declarată
câștigătoare oferta depusă de Asocierea S.C. UTI GROUP S.A. BUCUREȘTI&S.C.
CONEXTRUST S.A. BACĂU&S.C. GEO ARC S.R.L. OTOPENI.
 12.08.2015 – semnarea contractului de proiectare și execuție;
 13.08.2015 – ordin de începere servicii de proiectare;
 07.09.2015 – emiterea certificatului de urbanism. S-a prevăzut obținerea
următoarelor avize: E-ON Electrica; CRAB Bacău; E-ON Gaz;Telecomunicații; Sănătatea
Populației; PSI; Inspectoratul de Stat în Construcții; Ministerul Administrației și Internelor;
Serviciul Român de Informații; Ministerul Apărării Naționale; Autoritatea Aeronautică Civilă
Română; Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
 30.10.2015 – emiterea autorizației de construire
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 09.11.2015 – ordin începere a execuției lucrărilor.
Lucrările sunt în curs de execuție, termenul de finalizare fiind luna mai 2017.
În prezent se lucrează la 3 obiective: Terminal, Turn de control și Garaj, acestea fiind
deja la stadiul de infrastructură. În luna martie 2016 urmează să înceapă execuția lucrărilor la
obiectivele: Centrală termică, Centrală electrică și Terminal intermodal, fără să fie afectată
activitatea aeroportuară.
Proiectul “Modernizare pistă de decolare-aterizare și a suprafețelor de mișcare
aferente" a fost înaintat spre avizare și verificare de către prestator urmând a fi demarată
procedura de licitație privind execuția lucrărilor.
Termenul de finalizare a obiectivelor de investiții este de 21 luni, din care 4 luni pentru
proiectare și 17 luni pentru execuție lucrări.
Începând din luna februarie 2014 au fost parcurse toate etapele necesare derulării
efective a investiției "Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare
aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente".
Proiectul de modernizare a suprafețelor aeroportuare are următoarele date de
implementare:
 07.11.2014 – Consiliul Judetean Bacău a aprobat indicatorii tehnico-economici, prin
Hotărârea nr. 171
 noiembrie 2014–martie 2015 – elaborarea documentației de atribuire a contractului de
prestări servicii pentru obiectivul "Creșterea capacității portante și modernizarea pistei
de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente";
 10.03.2015 – declanșarea procedurii de achiziție publică.
 26.08.2015 – a fost semnat contractul pentru elaborarea Proiectului tehnic precizat,
fiind declarată câștigătoare Asocierea formată din SC Specialist Consulting SRL&3TI
Progetti Italia Ingineria Integrata S.p.A.;
 03.09.2015 – emiterea ordinului de începere a lucrărilor de proiectare;
 07.10.2015 – emiterea certificatului de urbanism pentru lucrările de execuție;
 01.02.2016 - predarea proiectului în vederea verificării MLPAT a soluțiilor adoptate.
Valoarea celor două proiecte este de 66.877,89 mii euro.
Consiliul Concurenței
Consiliul Concurenței este organismul autonom care pune în aplicare legislația
comunitară și națională în ceea ce privește ajutorul de stat și controlează modul în care sunt
utilizate fondurile publice (naționale și europene).
În ceea ce privește domeniul aeroportuar, Consiliul Concurenței are un rol activ în
analiza și aprobarea finanțărilor acordate de către Consiliul Județean Bacău în calitate de
autoritate tutelară Regiei Autonome, precum și în stabilirea compatibilității compensațiilor
pentru realizarea investitiilor. Menționăm că în luna aprilie 2014, Comisia Europeană a emis
noi Orientări Comunitare care reglementează condițiile în care autoritățile publice pot
contribui la finanțarea investițiilor efectuate de către entitățile subordonate. S-a impus astfel
obligativitatea Regiei Autonome de a respecta o serie de etape care constau în întocmirea
unor documentații complexe și depunerea acestora potrivit unui circuit stabilit din punct de
vedere al ierarhiei instituționale.
Astfel, au fost elaborate următoarele documente: Studiul privind Necesitatea și
oportunitatea proiectului de reabilitare și modernizare a Aeroportului, Analiza cost beneficiu,
Studiul de trafic aerian. Studiile efectuate au furnizat informații concrete atât despre
infrastructura actuală a Aeroportului Internațional cât și despre traficul realizat până în
prezent precum și prognoza acestuia pentru perioada 2014-2039, în condițiile realizării
programului investițional. Aceste documente au fost înaintate către Consiliul Concurenței de
la nivel național. Documentele au fost analizate la nivelul acestei instituții și apoi înaintate
Comisiei Europene de la Bruxelles, în luna februarie 2015. Aeroportul Internațional "George
Enescu" Bacău este singurul Aeroport din România care a efectuat aceste demersuri către
Comisia Europeană.
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Date statistice trafic aerian 2015
În ultimii trei ani, Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău s-a poziţionat in
primele cinci aeroporturi la nivel național ca număr de pasageri procesați. Statutul de
Aeroport Internațional conferă dreptul operatorilor aerieni de a efectua zboruri externe
directe, regulate, atât în spaţiul european (Schengen), cât şi în afara acestuia.
Activitățile de aerodrom se desfășoară de către Administratorul aeroportului, în baza
Certificatului de Autorizare Aerodrom Nr. AP 02 din 30.06.2014 eliberat de Autoritatea
Aeronautică Civilă Românaă (AACR), valabil până la data de 30.06.2017.
Serviciile de deservire a aeronavelor la sol oferite companiilor aeriene sunt prestate în
baza certificatului de operator handling eliberat de către Autoritatea Aeronautică Civilă
Română, nr. AAH 64/2015 valabil până la data de 31.10.2016. În perioada 2013-2015,
majoritatea zborurilor comerciale operate pe Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău
au fost efectuate în regim extern.
Compania Blue Airline Management Solutions S.R.L. a reprezentat în cursul anilor
2013-2015 principalul operator aerian care a dezvoltat curse externe regulate (Roma, Torino,
Milano, Bologna, Catania, Londra, Liverpool, Dublin, Bruxelles, Paris). Pe durata sezonului
estival s-au operat și zboruri charter turistice către Antalya, Heraklion și Rhodos. Ocazional,
au operat companii aeriene private, curse charter legate de segmentul business. Un sector
distinct l-a reprezentat operarea curselor umanitare (ambulanță, SMURD) precum și curse
private, în vederea efectuării de reparații ale aeronavelor la SC Aerostar Bacău.
Traficul de pasageri pe Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău a înregistrat o
creștere cu 2% în 2014 față de 2013 și cu 16% în 2015 față de 2014.
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În tabelul de mai jos este prezentată situația totală a pasagerilor procesați
comparativ cu celelalte aeroporturi de aceeași categorie din țară, în perioada 2010-2015:
AEROPORT
Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău
Aeroportul Internațional “Transilvania”, Tg. Mureș
Aeroportul Internațional Iași
Aeroportul Internațional Sibiu
Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava

PASAGERI PROCESATI
1.956.627
1.668.954
1.403.671
1.235.599
109.420

De asemenea, mișcările de aeronave pe Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău
au înregistrat o creștere cu 3% în 2014 față de 2013 și cu 10% în 2015 față de 2014.
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Miscari aeronave

Destinaţiile anului 2015 şi frecvența lor:
2015
Oraș

Companie

Frecvență

ROMA
TORINO
BERGAMO
BOLOGNA
CATANIA
BRUXELLES
PARIS
LONDRA
LIVERPOOL
DUBLIN
RHODOS
ANTALYA

BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
AEGEAN
BLUE AIR

7 curse
4 curse
3 curse
3 curse
2 curse
3 curse
2 curse
5 curse
2 curse
2 curse
1 cursa
1 cursa

Pentru anul 2016, Compania Blue Air Airline Management Solutions SRL va introduce
două destinații noi, către Madrid (Spania) și Sttutgart (Germania), curse care vor fi operate
de două ori pe săptămână. În anul 2016, estimăm menținerea la același nivel al trendului
crescător al numărului de pasageri.
Activitatea economică
În perioada 01.01.2013–01.12.2015, activitatea curentă a Regiei Autonome a fost
asigurată din venituri proprii, respectiv: venituri aeroportuare, chirii, penalități și venituri
financiare.
În anul 2015, Regia Autonomă a realizat un profit brut de 3.320,76 mii lei. Veniturile
totale au crescut în proporție de 108,65% față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli
aprobat și nu a înregistrat plăți restante.
Pentru anul 2016, Regia Autonomă a previzionat prin bugetul de venituri și cheltuieli o
majorare a veniturilor totale cu 103,60% față de realizările din anul 2015. În perioada
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01.01.2013 – 01.12.2015, Regia Autonomă și-a achitat datoriile la bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat și la bugetele locale.
Pe parcursul anilor 2014-2015, R.A. Aeroportul “G. Enescu” Bacău a fost auditată de
următoarele instituții:
 29 octombrie – 12 decembrie 2014, regia a fost supusă acțiunii de control de
către Curtea de Conturi a județului Bacău având ca obiect “controlul situației, evoluției și
modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T. la R.A. Aeroportul
Internațional “George Enescu” Bacău. Prin Decizia nr. 103/27.01.2015 s-au dispus o serie de
măsuri cu termen de realizare. În urma acțiunii de verificare a modului de îndeplinire a
măsurilor dispuse, încheiate în data de 18.12.2015, conform Raportului de verificare, s-a
constatat faptul că măsurile au fost îndeplinite în termenele stipulate.
 07 iulie – 31 august 2015, a avut loc, la sediul regiei, inspecția economicofinanciară de către Compartimentul de specialitate din cadrul Direcției Generale Regionale a
Finanțelor Publice Iași. Obiectivele respectivei inspectii economico- financiare au fost:
- verificarea modului de organizare și exercitare a formelor obligatorii de control
intern/managerial, controlul financiar preventiv propriu și controlul financiar de gestiune,
pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014;
- verificarea modului de fundamentare și execuție a bugetului de venituri și cheltuieli
pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014;
- verificarea modului de respectare a prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991
republicată cu modificările și completările pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014;
- verificarea respectării prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public
și privat al statului și al unității administrative-teritoriale, pentru perioada 01.01.201431.12.2014;
- verificarea modului de constituire, declarare și virare a dividentelor sau
vărsămintelor pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014;
În urma verificărilor s-a întocmit Raportul de inspecție economico-financiară încheiat la
data de 31.08.2015 cu măsuri și termene care au fost realizate pana la data 31.12.2015.
 01 august – 15 noiembrie 2015, regia a fost supusă misiunii de audit de către
Compartimentul de Audit Public Intern al Consiliului Județean Bacău cu tema: Activitățile
financiare sau implicațiile financiare privind îndeplinirea serviciului de interes economic
generat. In urma recomandărilor din Raportul de audit intern, regia a elaborat un plan de
acțiune pentru punerea în practică a recomandărilor cu termen de realizare 28.02.2016.
Activitatea operațională
În domeniul operațional s-a asigurat coordonarea întregii activități desfășurate pe
suprafețele operaționale conform reglementărilor specifice și conduitei din perimetrul
aeroportului, obligatorii atât pentru pentru personalul aeroportuar cât și pentru agenții
aeronautici.
În data de 23 februarie 2015 a avut loc ședința de deschidere a reevaluării de către
Comisia mixtă de evaluare Schengen numită în baza Ordinului Ministrului Transporturilor nr.
75/03.02.2015 pentru completarea OMT 1412/2014. Comisia a avut drept scop constatarea
îndeplinirii de către Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău a condițiilor menținerii
certificării ca aeroport internațional în conformitate cu Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului
României nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale
sau deschise traficului aerian internațional. Au fost desfășurate activități de verificare în teren
a îndeplinirii condițiilor necesare de menținere a certificării ca aeroport internațional, comisia
solicitând diferite informații și documente relevante în procesul de reevaluare.
Comisia a recomandat implementarea unor acțiuni care au contribuit la eficientizarea
măsurilor adoptate în vederea menținerii condițiilor necesare pentru certificarea aeroportului
civil, ca și aeroport internațional:
 Încheierea unui protocol cu Direcția de Sănătate Publică Județeană pentru
asigurarea unei încăperi speciale destinată pentru izolarea și interviul pasagerilor;
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 Stabilirea unui protocol cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România,
Filiala Bacău pentru a asigura furnizarea pe aeroport a serviciilor de asistență medicală pe
durata întregului program de funcționare;
 Extinderea procedurii pentru includerea tuturor utilizatorilor aeroportului și
aprobarea procedurii de către președintele executiv al Aeroportului Bacău și de către ceilalți
utilizatori, în sensul precizării clare a separării în timp a zborurilor, a modalității în care este
acoperită zona dintre ieșirea din terminal și autobuz precum și pentru gestionarea mai
eficientă a fluxului de pasageri pe sensul de intrare în țară în cazul unui număr mai mare de
pasageri, pentru evitarea unei aglomerări a terminalului înaintea controlului de frontier;
 Realizarea de marcaje pe culoarele de trecere cu inscripțiile "bunuri de declarat"
(roșu) și "nimic de declarat" (verde);
 Încadrarea în schema de personal și bugetarea unor posturi suficiente pentru
asigurarea permanenței serviciilor medicale pe întreaga durată de funcționare a aeroportului;
 Asigurarea unui spațiu adecvat pentru control veterinar;
 Dotarea spațiului alocat pentru control fitosanitar cu o sursă de apă, chiuvetă și
recipient de colectare, lupă și asigurarea împotriva accesului neautorizat;
 Avizarea de către Structura de securitate aeroportuară a Protocolului încheiat cu
Serviciul Județean de Ambulanță Bacău în cuprinsul căruia s-au făcut referiri la exceptări de
la controlul de securitate;
 Montarea de folii tip oglindă care să permită vizualizarea culoarelor din interiorul
birourilor vămii, dar să nu permită vizualizarea interiorului acestor încăperi;
Comisia de reevaluare a constatat în data de 12.03.2015 că Aeroportul Internațional
"George Enescu" Bacău îndeplinește în continuare condițiile care au stat la baza certificării
ca aeroport internațional. Ținând cont de infrastructura actuală și de perspectiva creșterii
traficului de pasageri și marfă, Comisia a recomandat finalizarea construcției noului terminal
pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activităților aeroportuare specifice.
În cursul anului 2015, Aeroportul a fost auditat astfel:
 9-11 martie 2015: Audit de verificare a serviciilor de handling aeronave efectuat de
către S.C. Blue Air AMS S.R.L.;
 09 aprilie 2015: Audit de supraveghere din partea Autorității Aeronautice Civile
Române în care au fost verificate/implementate stadiul completării machetei de conformare
cu prevederile R139/2014, transmisă prin adresa AACR nr. 2585/30.01.2015, precum și
evaluarea informațiilor furnizate. Pe parcursul auditului au fost agreate:
- termenele pentru finalizarea machetei de conformare, respectiv:
• Etapa 1 (completarea autoevaluării)
• Etapa 2 (identificarea măsurilor corective și a termenelor aferente de
implementare)
• Etapa 3 (furnizarea dovezilor de conformare)
- stabilirea personalului LRBC implicat în procesul de conversie.
- întocmirea Planului propriu de implementare a Regulamentului European
139/2014.
 22 octombrie 2015: Inspecție din partea Autorității Aeronautice Române, în
vederea recertificării R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, ca agent de
handling aeronave autorizat pentru a afectua servicii de deservire a aeronavelor și
pasagerilor, conform Airport Handling Manual IATA 810, pe următoarele secțiuni:
Reprezentare, administrare și supraveghere; Servicii pasageri; Servicii de rampă; Controlul
încărcăturii, comunicații și operațiuni zbor; Servicii de cargo și poștă; Servicii suport;
Securitate; Asistență tehnică aeronave. Această inspecție s-a concretizat cu eliberarea
certificatului de autorizare pentru efectuarea serviciilor de handling AAH 64 /2015, valabil
01.11.2015 – 30.10.2016.
 10-11 decembrie 2015: Audit din partea Autorității Aeronautice Civile Române
privind supravegherea menținerii condițiilor de certificare a Aeroportului Internațional “George
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Enescu” și de supraveghere a procesului de conversie al certificatulului de aeroport având
referință Regulamentul European (UE) nr. 139/2014, de stabilire a cerințelor tehnice și a
procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr.
216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
În anul 2015, Regia Autonomă a fost inspectată de către Garda Națională de Mediu și
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară, astfel:
 13 februarie 2015: Inspecție Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor, finalizată cu nota control nr. 2012/13.02.2015 privind supervizarea
activității de identificare, colectare, sortare, transport și distrugere a deșeurilor de categoria 1,
“Deşeuri subproduse de origine animală categoria 1”, provenite din mijloacele de transport
aerian folosite la nivel internațional. Comisia a făcut recomandări pentru îmbunătățirea
acestor operațiuni, în vederea conformării cu cerințele legale privind siguranța sănătății
publice.
 27 aprilie 2015: Inspecție Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor, finalizată cu Nota de control nr. 5138/27.04.2015 privind supervizarea
activității de colectare, identificare transport și distrugere a deșeurilor de categoria 1 de la
mijloacele de transport internaționale aeriene. Comisia a constatat implementarea de către
regie a tuturor recomandărilor făcute la inspecția anterioară.
 17 decembrie 2015: Inspecție Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor, nota de control nr. 17298/17.12.2015 privind supervizarea activității de
colectare, identificare, transport și distrugere a deșeurilor de categoria 1 de la mijloacele
aeriene de transport internațional. Comisia a constatat conformitatea la toate punctele
prevăzute ale controlului.
 18 decembrie 2015: Inspecție anuală Garda Națională de Mediu, Comisariatul
Județean Bacău în data de 18.12.2015 prin care s-au verificat respectarea cerințelor
Autorizației de mediu 199/2009 valabilă până la data de 08.07.2019. Au fost verificate:
Consumuri utilități; Evidențe gestiune deșeuri; Raportări la autoritățile de mediu; Elaborarea
și
publicarea
hărților
strategice
de
zgomot;
Gestionarea
deșeurilor
și
înregistrărilor/rapoartelor conform cerințelor legale aplicabile
Concluziile raportului inspectorilor Gărzii Naționale de Mediu au fost favorabile arătând
că activitățile R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău au un nivel de
performanță ridicat și un impact mic asupra mediului.
Activitatea tehnică
În activitatea de exploatare și administrare a Aeroportului Internațional și pentru a se
conforma cu cerințele normelor aeronautice privind siguranța și securitatea zborurilor, Regia
Autonomă a executat o serie de lucrări de întreținere, reparații și amenajări ale infrastructurii
aeroportuare, după cum urmează:
 reparații cu mixturi asfaltice BAPC16 pentru asigurarea planeității căilor de rulare;
 colmatări cu mastic bituminos a rosturilor la pista de decolare/aterizare;
 marcaje rutiere;
 reparații la gardul perimetral;
 supraînălțarea cu sârmă ghimpată a gardului despărțitor dintre zona de securitate
cu acces restricționat și zona de operațiuni aeriene;
 defrișări în zona de Sud a Aeroportului;
 montarea de plase la geamuri pentru prevenirea introducerii în zona de securitate
cu acces restricționat a obiectelor interzise;
 pereți despărțitori din tâmplărie de aluminiu în zona cabinelor de control a Poliției
de frontieră;
 reamenajarea camerei de arest din zona administrativă a Poliției de frontieră;
 amenajarea diferitelor camere pentru buna desfășurare a activității entităților în
cadrul Aeroportului Bacău – SRI, Vamă, Politia de frontieră;
 reparații acoperiș remiză PSI;
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 întreținerea permanentă a suprafețelor înierbate care pot obtura fluxul luminos al
lămpilor de balizaj;
 reamenajarea și igienizarea spațiilor de lucru ale personalului propriu.
Alte măsuri întreprinse:
 Organizarea parcării publice, având în vedere creșterea traficului de pasageri și
pentru a evita situațiile inerente de supraaglomerare din vârfurile de sezon sau cele cauzate
de întârzieri ale zborurilor. Parcarea are o capacitate de cca. 110 autoturisme;
 Dotarea personalului propriu cu echipamente speciale de intervenție pentru
stingerea incendiilor și echipamente individuale de protecție;
 Menținerea operațională a Aeroportului în situații extreme, condiții meteo
nefavorabile.
Activitatea de securitate aeronautică
În domeniul securității aeronautice s-a asigurat desfășurarea întregii activităti atât în
zonele publice cât și în zonele de securitate cu acces restricționat punându-se în aplicare
regulamentele europene, astfel:
 A fost elaborat, dezvoltat și propus spre aprobare Comitetului de Securitate al
Aeroportului Internațional ”George Enescu” Bacău Programul de Securitate și
amendamentele necesare la acesta;
 Au fost conduse activitățile de supraveghere, inspecție și investigare în
conformitate cu procedurile stabilite prin Programul de Securitate (PSA) al Regiei Autonome
Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău;
 S-a menținut legătura permanentă între administrația aeroportului și alte autorități
implicate în securitatea aviației civile;
 S-a organizat periodic pregătirea de specialitate a personalului compartimentului
de securitate al aeroportului;
 Au fost conservate toate informațiile și probele relevante pentru evenimentele
produse;
 S-au analizat toate cererile de eliberare a documentelor de acces pentru
persoanele și autovehiculele care solicită acces în zonele restricționate;
 Permanent s-a verificat respectarea măsurilor de securitate aplicate în aeroport,
dispunându-se măsuri de anulare a accesului și/sau interzicerea desfășurării unor activități
de aviație civilă, dacă acestea nu se desfășoară în deplină securitate;
 S-au efectuat inspecții periodice pentru a verifica modul cum sunt aplicate
măsurile de securitate pe aeroport;
 Au fost solicitate operatorilor aerieni și agenților economici care își desfășoară
activitatea pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, prezentarea programelor
proprii de securitate în scopul asigurării unei cooperări eficiente în situații de criză pe
aeroport.
 A fost elaborat planul de management în cazuri de criză teroristă, document
evaluat și avizat de către structurile locale ale SRI;
 Au fost clarificate și preluate toate documentele pe segmentul protecției
informațiilor clasificate.
În această perioadă, Aeroportul Internațional “G. Enescu” Bacău a fost auditat de
instituții ale statului, cronologic, după cum urmează:
3-4 septembrie 2015: Audit de securitate având ca obiectiv verificarea implementării
acțiunilor de remediere a neconformităților menționate în Raportul A/14/06/AACR/BCM/AP
privind auditul de securitate aeronautică la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău,
efectuat în perioada 28.07-01.08.2014. Obiectivul auditului a constat în verificarea
implementării acțiunilor de remediere a neconformităților menționate în Raportul
A/14/06/AACR/BCM/AP privind auditul de securitate aeronautică la Aeroportul Internațional
“George Enescu” Bacău, efectuat în perioada 28.07-01.08.2014. Echipa de inspecție a
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AACR a identificat cerințe la care nivelul de conformitate al măsurilor de securitate a fost
evaluat cu 1 – “Conform în totalitate”.
21-22 octombrie 2015: Audit de securitate ce a avut ca obiectiv verificarea
implementării corecte și eficiente a măsurilor de securitate aeronautică și determinarea
nivelului de conformitate cu aviația civilă, referitoare la următoarele seturi de măsuri de
securitate, astfel cum sunt stabilite în Apendicele I la Regulamentul (UE) nr.185/2010 al
Comisiei. Activitătile de inspecție s-au desfășurat în conformitate cu prevederile Programului
Național de Control al Calității în domeniul Securității Aeronautice, PNCC-SECA, aprobat prin
OMT 1613/2014, Regulamentul UE 185/2010 al Comisiei și OMTI nr. 179/2009, cu
modificările și completările ulterioare. Inspecția de securitate aeronautică a fost o activitate
neanunțată la nivelul aeroportului, a transportatorilor aerieni, a instituțiilor statului cu activități
în cadrul aeroportului, precum și la nivelul celorlaltor entități care își desfășoara activitatea pe
aeroport. Pe timpul activității, echipa de inspecție nu a indentificat cerințe (neconformități)
privind securitatea aviației civile pentru care măsurile de securitate implementate la nivelul
Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacău să nu conducă la un nivel de conformitate
cu standarde de bază comune în materie.
26-27 noiembrie 2015: Obiectivul inspecției de securitate aeronautică a fost
verificarea implementării corecte și eficiente a măsurilor de securitate aeronautică și
determinarea nivelului de conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 300/2008 și cu
Programul National de Securitate al Aviației Civile, referitoare la măsurile de securitate,
stabilite în Apendicele I la Regulamentul (UE) nr.185/2010 al Comisiei. Echipa de inspecție a
identificat anumite cerințe privind securitatea aeronautică pentru care măsurile de securitate
implementate la nivelul aeroportului/entităților care își desfășoară activitatea pe Aeroportul
International “G. Enescu” Bacău, conduc la un nivel de conformitate cu standardele de bază
comune în materie de securitatea aviației civile sau cu unele prevederi din Programul
Naționale de Securitate Aeronautică. Un capitol adiacent securității aeronautice a fost și
elaborarea Planului de Management al situațiilor de criză al R.A Aeroportul Internațional “G.
Enescu” Bacău.
În data de 21.01.2015 s-a procedat la prima întâlnire a Grupului de elaborare al
Planului menționat, cu participarea tuturor instituțiilor și entităților care își desfășoară
activitatea în cadrul aeroportului și care sunt implicate în rezolvarea situațiilor de criză:
- Regia Autonomă Aeroportul Internațional “G. Enescu” Bacău;
- Biroul Vamal Bacău;
- Poliția de Frontieră Bacău;
- SRI-Biroul de Protecție și Intervenție Antitero;
- Inspectoratul Județean Bacău – Gruparea Mobilă de Jandarmi;
- Inspectortul Județean pentru Situații de Urgență;
- Ministerul Apărării Naționale – UM 02015;
- Romatsa DSNA Bacău;
- Poliția Transporturi Aeriene Bacău;
- Aerostar Bacău;
- Azia Security Bacău
Managementul situațiilor de criză urmărește reducerea la minim a efectelor acestor
situații, obiectivele majore fiind salvarea și protejarea vieților omenești, precum și menținerea
la un nivel cât mai apropiat de normalitate al activităților operaționale de aviație civilă. Planul
de management al situațiilor de criză al Aeroportului Internațional ,,George Enescu” Bacău
este documentul care prezintă concepția, acțiunile operaționale, repartizarea sarcinilor și
responsabilităților, precum și procedurile de coordonare ale serviciilor aeroportuare cu alte
entități și societăți comerciale care își desfășoară activitatea pe aeroport și în zona apropiată,
în cadrul acțiunilor comune de intervenție la situațiile de criză, produse în incinta aeroportului
sau în vecinătatea acestuia. Planul are drept scop stabilirea măsurilor necesare informării,
alarmării și participării tuturor entităților implicate în rezolvarea situațiilor de criză ce se pot ivi
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pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău și în zona sa de responsabilitate. Planul
de management al situațiilor de criză a fost întocmit cu luarea în considerare a tuturor
normelor internaționale și naționale și se aplică în situația producerii oricărui eveniment din
următoarele categorii: act de intervenție ilicită, amenințare cu bombă, deturnarea, sabotaj,
acte de intervenție ilicită, evenimente.
Pentru elaborarea Planul de management al situațiilor de criză s-au organizat ședințe
de lucru săptămânale, în perioada 21.01.2015 – 05.03.2015, la final fiind supus avizării și
aprobării.
Achiziții derulate de regia autonomă în perioada 2013-2015
În perioada noiembrie 2013–decembrie 2015, în cadrul Regiei Autonome au fost
efectuate achiziții de echipamente semnificative atât din punct de vedere al efortului financiar
dar și al respectării unor condiții prevăzute în legislația europenă în privința dotărilor de
aerodrom obligatorii.
Achiziții în domeniul operațional:
a) Sistem balizaj luminos PAPI, pentru asigurarea ghidării vizuale a aeronavelor, la
aterizare, care a presupus, atât efectuarea unui proiect, achiziția de echipamente, lucrări de
amenajare, cât și verificarea de specialitate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
b) Dotări:
 Skidometru – utilaj necesar pentru determinarea coeficientului de frânare al
suprafețelor aeroportuare, îndeplinind astfel o cerință a Autorității Aeronautice
Civile Române;
 Autobuz pentru pasageri – necesar pentru transportul călătorilor între terminal și
aeronavă, nefiind suficient cel aflat în folosința Regiei Autonome;
 Utilaje pentru tractarea remorcilor de bagaje și a altor echipamente de handling;
 Scara tractabilă pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor;
 Scara tractabilă pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dispozitiv anexă
pentru persoanele cu dizabilități
 Dispozitiv laser verde îndepărtare păsări;
 Scaun rulant special pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor cu mobilitate
redusă în/din aeronave de tip Boeing si Airbus;
 Dispozitiv semnalizare și afișare mesaje “Follow me” necesar pentru mașină inspecție pistă;
 Mâneca de vânt – echipament pentru indicarea direcției vântului;
 Microbuz - destinat transportului echipajelor companiilor aeriene și pasageri
aferenți chartere, la solicitare;
 Grup electrogen (GPU-Ground Power Unit) pentru alimentarea aeronavelor cu
curent;
 Echipament cu aer comprimat (ASU) pentru pornirea motoarelor aeronavelor.
Achiziții in domeniul securității aeroportuare:
 Echipamentul “Complet control de securitate” format din:
- Echipament pentru controlul de securitate al bagajelor de cabină/mână, cu raze
X, Standard 2, categorie de operare C, cu capabilitate de detectare a
explozibililor lichizi (LEDS);
- Complet de analiză LEDS pentru controlul de securitate al lichidelor,
aerosolilor, și gelurilor din bagajele de cabină/mână, Standard 3 categoria de
operare B și Standard 2 pentru categoria de operare A.
 Echipament pentru detectarea explozibili și narcotice;
 Poartă detectoare metale control securitate;
 Autoturism Duster - pentru departamentul de securitate aeroportuară destinat
supravegherii perimetrale a aeroportului, a posturilor de pază, a zonelor în care se
află Unitatea Militară, societatea Aerostar dar și a celorlaltor obiective aflate în
perimetrul aeroportuar;
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 Autoturism Logan – pentru departamentul de securitate utilizat pentru: deplasări,
corespondență specială;
 Sistem de supraveghere video;
 Container amenajare punct control acces și de securitate pentru procesarea
personalului aeroportuar și echipajelor companiilor aeriene; în urma auditurilor pe
linie de securitate s-a accentuat necesitatea înființării acestui Punct de Control
Acces, pentru persoanele specificate mai sus, dar și pentru verificarea în condiții
de maximă securitate a tuturor transporturilor de provizii de aeroport; acest punct
de control s-a impus a fi dotat cu echipamente de securitate;
 Sistem server stocare imagini;
 Cabine pază posturi de supraveghere și patrulare.
Echipamentele enumerate anterior înglobează tehnică de ultimă generație și reprezintă o
componentă financiară importantă din cuantumul taxei de securitate încasată de către Regia
Autonomă, taxă cu destinație exclusivă, monitorizată anual de Ministerul Transporturilor.
Achiziții în domeniul administrativ:
 Autoturism Skoda – destinat deplasărilor personalului de conducere;
 Motostivuitor – necesar diverselor operațiuni de manipulare a materialelor
(degivrant, combustibili etc);
 Freza de zăpadă – utilaj folosit pentru dezăpezirea zonei garajelor, drumurilor
perimetrale din zona terminalului, parcării atât a autovehiculelor ce deservesc
activitatea de handling dar și a celei publice;
 Sistem afișare TV – utilizat pentru informarea pasagerilor în ceea ce privește
cursele aeriene dar și referitor la o serie de alte informații obligatorii, utile în privința
călătoriei și a condițiilor de zbor și pentru activitatea de publicitate;
 Mobilier aerogară - aferent tipurilor de echipamente de Securitate achiziționate și
activității de check-in;
 Sistem calculatoare windows – dotare birouri personal administrativ
Proiectele de modernizare a Aeroportului Internațional "George Enescu" Bacău au ca
scop asigurarea capacității infrastructurii și facilităților operaționale necesare satisfacerii
nivelului de cerere de servicii de transport aerian din anii 2020–2025 și desemnarea
Aeroportului ca și Hub Internațional. În același timp, se continuă demersurile în vederea
cuprinderii Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacău pe una dintre primele poziții ale
Master Planului General de Transport. Acest fapt va prioritiza Regia Autonomă în obținerea
de fonduri europene.
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