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SINTEZĂ

Stimaţi cetăţeni ai judeţului Bacău, cu prilejul acestui
moment de bilanţ, doresc să vă mulţumesc pentru încrederea
acordată. În egală măsură, vreau să subliniez faptul că multe
dintre rezultatele anului 2013 nu ar fi fost posibile fără suportul şi
implicarea consilierilor judeţeni, instituţiilor subordonate şi
întregului aparat de specialitate. Împreună am format o echipă a
cărei principală preocupare a fost şi rămâne îmbunătăţirea
standardului de viaţă a băcăuanilor.
În decursul anului 2013, Consiliul Judeţean Bacău s-a întrunit în 13 şedinţe, dintre
care 12 au fost şedinţe ordinare şi una extraordinară, în cadrul cărora au fost adoptate 4
proiecte de hotărâri de guvern, 207 hotărâri de consiliu judeţean şi 391 dispoziţii.
În anul 2013, Consiliul Judeţean Bacău a derulat cu succes proiecte şi acţiuni
necesare asigurării unei calităţi a vieţii locuitorilor judeţului la un nivel cât mai ridicat:
• În domeniul sănătăţii:
1. Amenajarea şi modernizarea Maternităţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău;
2. Modernizarea și dotarea Secției de Urologie din cadrul SJU Bacău;
3. Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate (Corp A) integrat Spitalului;
4. Reparație capitală a Secției Boli Infecțioase Copii din cadrul SJU Bacău;
5. Reparație capitală Serviciul de Internări-Externări Pediatrie din cadrul SJU Bacău;
6. Achiziţionarea de aparatură performantă în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău;
7. Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor
operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est – proiect derulat prin
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (ADIE).
• În domeniul infrastructurii
1. La reţeaua de drumuri judeţene s-au efectuat:
- lucrări de reparaţii pe sectoare de drum însumând aproximativ 52.044 mp;
- lucrări de reprofilare şi așternere material pietros pe aproximativ 198 km;
- şanţuri pereate pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungime totală de
1507m pe DJ 241A- Dealu Morii, DJ 252-Buhoci, DJ 207F-Bereşti Bistriţa.
- tratamente bituminoase executate pe 33,39 km precum şi covoare bituminoase în
lungime de 5,0 km.
2. Refacerea Podului de la Gârleni şi a porţiunii de şosea aferentă.
3. Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor
solide în judeţul Bacău” a finalizat următoarele obiective de investiţie:
- Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri de la Dărmăneşti, Moineşti, Târgu
Ocna, Comăneşti;
- Construcţia Staţiilor de transfer deşeuri la Bereşti Tazlău, Găiceana;
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- Construcţia Staţiei de sortare, Staţiei de compostare şi Staţiei de transfer deşeuri
Oneşti.
4. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice în judeţul Bacău.
5. Dezvoltarea infrastructurii hardware şi software pentru oferirea de servicii de
e-administraţie inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în județul
Bacău – acesta fiind contractat la sfârşitul anului 2013.
• În domeniul educaţiei
1. Proiectul “Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a
învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău, pentru anul
şcolar 2013 – 2014;
2. Decontarea transportului studenţilor bursieri din judeţul Bacău, care efectuează stagii
de pregătire in străinătate.
•
1.
2.

3.

4.

5.

În domeniul dezvoltării şi promovării judeţului
Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate,
cultură – finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013;
Promovarea produselor piscicole şi de acvacultură – finanţat prin Programul
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, având ca obiectiv general stimularea
consumului de peşte şi produse din peşte la nivelul Regiunii Nord Est, România;
SCHI PARC Slănic Moldova – finanţat prin Programul Operaţional Regional
2007-2013, având ca obiectiv realizarea unei infrastructuri turistice de agrement:
domeniu schiabil în Slănic Moldova;
Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape Bacău în vederea
finanţării şi realizării în comun a proiectului “Etapa Naţională Individuală de
ENDURO”.
Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit Oneşti,
în vederea finanţării şi realizării în comun a celei de-a III-a ediții a RALIULUI
MOLDOVEI, etapă în Campionatul Naţional de Raliuri.

Pentru anul 2014 ne-am propus finalizarea iniţiativelor demarate în 2013, continuarea
derulării proiectelor de succes şi implementarea unor noi proiecte de interes pentru
comunitatea bacăuană.
Domeniile prioritare vor rămâne sănătatea şi infrastructura, obiectivele principale fiind:
- redeschiderea Secţiei de Radioterapie din Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;
- modernizarea Aeroportului “George Enescu” Bacău;
- refacerea podului de pe şoseaua Bacău - Braşov, situat în zona comunei Oituz;
- reabilitarea tronsonului Comăneşti – Gimeş-Făget de pe şoseaua spre Miercurea
Ciuc;
- debutul lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Bacău, ce va fi construită în
regim de autostradă;
- restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – Observatorul
Astronomic “Victor Anestin” Bacău.
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I. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău

1. Direcţia de dezvoltare durabilă şi managementul proiectelor
COOPERĂRI – PARTENERIATE PROIECTE
Contracte de parteneriat/ Acorduri de cooperare
1. Parteneriat între Consiliul Judeţean Bacău, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”
Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România - filiala Bacău, în vederea organizării şi desfăşurării
proiectului: “Toamnă Bacoviană - ediţia a III-a”.
Consiliul Judeţean Bacău a iniţiat proiectul “Toamnă Bacoviană - ediţia a III-a” ca urmare a
succesului avut la ediţia anterioară, dedicată poetului George Bacovia.
Proiectul a avut ca obiectiv principal reunirea atât a oamenilor de cultură, scriitorilor din ţară şi
străinătate, membrii ai Academiei Române, profesorilor universitari, actorilor, muzicienilor şi criticilor
de artă, dar şi a tinerelor talente literare şi artistice din judeţul Bacău, în vederea prezentării operei
marelui scriitor George Bacovia care rămâne poetul cu cel mai adânc ecou asupra poeziei române
moderne, fiind izolat în strania lui frumuseţe, cu o personalitate distinctă şi un geniu care l-au dus la o
creaţie poetică de neegalat.
Manifestarea - care a avut loc în perioada 18-21 septembrie 2013 -, a constituit un cadru generos
de afirmare şi diseminare, reunind în multitudinea acţiunilor cultural-artistice propuse, scriitori, editori,
actori, muzicieni, în scopul de a pune la dispoziţia publicului larg, opera marelui liric băcăuan, precum
şi creaţiile literare şi artistice inspirate de scrierile acestuia.
La acest eveniment au participat peste 250 de persoane (scriitori, membrii ai Academiei Române,
editori, cadre didactice, actori, muzicieni, studenţi, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură din
judeţ şi ai autorităţilor publice locale şi judeţene).

Cooperarea între Judeţul Bacău
şi Asociaţia “Cele Mai Frumoase Sate din România”

Asociatia “Cele Mai Frumoase Sate din România” care este membră a Federaţiei celor mai
frumoase sate din Europa, şi-a propus să reunească aproximativ 81 de sate (comune) tradiţionale,
care să constituie modele de dezvoltare rurală în România, după modelul francez şi belgian «Cele
Mai Frumoase Sate din Franţa», respectiv, «Cele Mai Frumoase Sate din Valonia». Asociaţia şi-a
propus să contribuie la renovarea, conservarea şi la promovarea patrimoniului cultural şi turistic al
satelor membre şi să iniţieze programe/proiecte în vederea dezvoltării durabile a acestora, impunând
recunoaşterea etichetei “Cele mai frumoase sate din România” ca brand naţional și european
(promovând astfel patrimoniul local-rural, produsele locale, tradiţiile şi obiceiurile populare specifice
satelor membre).
Luând în considerare faptul că o parte din satele comunelor judeţului Bacău, respectiv satul
Cucuieţi (com. Dofteana), satul Poiana Sărată (com. Oituz) şi satul Ciugheş (com Palanca), au intrat,
din anul 2011, în baza satelor cele mai frumoase din judeţ, implicit din România şi au fost prezentate
în cadrul Ghidului cultural-turistic “Cele Mai Frumoase Sate din România” şi ca urmare a acţiunilor
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 continuarea
cooperării Judeţului Bacău cu această asociaţie, în scopul evidenţierii satelor care aparţin judeţului
Bacău cu toate dimensiunile lor – cele spirituale (obiceiuri, datini, folclor), cele morale (ospitalitatea,
corectitudinea, cinstea) şi ecologice (produsele obţinute în gospodăria proprie, avantajele oferite de
peisajul şi biodiversitatea vastă din unele zone rurale).
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Dintre acţiunile organizate de asociaţie, Consiliul Judeţean Bacău a ales să participe, alături de
comunele Palanca şi Dofteana, la “Ziua satului românesc”, care a avut loc la Cluj în perioada 10 12.05.2013.
De asemenea a participat la lansarea ediţiei revizuite, adăugite şi bilingve (franco-română) a
ghidului turistic şi cultural “Cele mai frumoase sate din România” care a avut loc la Muzeul
Satului “Dimitrie Gusti” din București, în data de 06.12.2013 şi a achiziţionat un număr de 100 de
exemplare din ghidul bilingv “Cele mai frumoase sate din România”, ediţie revizuită şi adăugită.
Urmează, ca în 2014 să-şi mai prezinte candidatura de a deveni membre ale asociaţiei sus amintite în
vederea evaluării pentru titlul: „unul din cele mai frumoase sate româneşti”, încă alte 3 sate din judeţul
Bacău.

Cooperarea între Judeţul Bacău şi Regiunea Limousin

În baza Convenţiei de cooperare între Judeţul Bacău şi Regiunea Limousin (FR), Consiliul
Judeţean Bacău a iniţiat în parteneriat, proiectul cu titlul:“Accesarea Fondurilor Europene 20142020 – formarea personalului din APL”
Scopul proiectului îl constituie formarea de resurse umane din administraţia publică locală,
respectiv Consiliul Judeţean Bacău în probleme de fonduri europene pentru orizontul 2014-2020 prin
organizarea de cursuri de expert accesare fonduri structurale și de coeziune și prin transfer de savoir
– faire de către specialiștii Regiunii Limousin (Fr). Perioada de implementare a proiectului este
decembrie 2013- iunie 2014. Activităţile proiectului vizează:
- formarea a 18 persoane din administraţia publică locală, respectiv Consiliul Judeţean, în
probleme de fonduri europene pentru etapa 2014-2020 și pentru o nouă specializare, respectiv aceea
de expert accesare fonduri structurale și de coeziune;
- transferul de experienţă a Regiunii Limousin privind utilizarea şi managementul fondurilor
europene (fonduri structurale) și pregătirea pentru perioada 2014-2020;
- realizarea de noi proiecte de cooperare între Judeţul Bacău şi Regiunea Limousin utilizând
avantajele fondurilor structurale și de coeziune pentru perioada 2014-2020.
Ca urmare a implementării proiectului, personalul format din cadrul structurilor administraţiei
publice judeţene ca experți accesare fonduri structurale și de coeziune 2014-2020, va fi implicat
pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială stabilite prin strategia regională;
autorităţile publice locale vor fi sprijinite în vederea mobilizării şi a implementării unei politici de
dezvoltare locală integrată, în acord cu strategia de dezvoltare regională şi strategia pentru coeziune
economică şi socială, printr-o politică bazată pe utilizarea fondurilor europene 2014-2020 pentru
proiecte privind dezvoltarea economico-socială a judeţului Bacău.
Tot în baza axelor de colaborare cu Regiunea Limousin a avut loc participarea la întâlnirea
internaţională a localităţilor şi regiunilor înfrăţite care a avut loc la Limoges în perioada 17-19 mai
2013.
Delegaţia judeţului Bacău a fost formată din reprezentanţi ai autorităţilor locale ale comunei
Livezi, înfrăţită cu localitatea Feytiat (Regiunea Limousin) iar din partea Judeţului Bacău înfrăţit (în
cooperarea) cu Regiunea Limousin a participat un consilier judeţean.
În cadrul manifestărilor care au avut loc la Limoges, reşedinţa Regiunii Limousin, delegaţia
judeţului Bacău a prezentat un stand cu artizanat, materiale de promovare a judeţului şi materiale
informative privind activităţile realizate în cadrul înfrăţirii dintre comuna Livezi şi localitatea Feytiat şi
a participat la conferinţa cu tema: “Cetăţenia europeană şi impactul economic a politicilor
europene în teritorii”. Standul a fost prezentat în cadrul „ Pieţei europene”, loc de întâlnire între
aleşi, reprezentanţii localităţilor înfrăţite, membrii comitetului de înfrăţire din Regiunea Limousin şi
cetăţenii din Limoges sau alte localităţi ai regiunii Limousin prezenţi la eveniment.
PARTENERIATE –ASOCIERI .
Contracte de asociere
1. Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău în vederea
organizării şi desfăşurării proiectului: “COLOCVIUL FRANCOFON PLUMÉE 2013”, ediţia a III-a.
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Prin Proiectul anterior menţionat s-a organizat la Bacău, în perioada 22 - 25.05.2013, un
colocviu francofon, ajuns la ediţia a III-a, în scopul dezvoltării de legături strânse între diferitele
comunităţi ştiinţifice francofone, prin reuniunea la doi ani a unui larg colectiv de profesori universitari,
cercetători şi doctoranzi din diverse domenii, pentru a se prezenta lucrări ştiinţifice originale şi
tendinţele actuale în cercetarea ştiinţifică.
Prin participarea, inclusiv internaţională, la acest colocviu s-au oferit oportunităţi în vederea
iniţierii unor relaţii de cooperare ştiinţifică şi a unor colaborări interdisciplinare între participanţi şi s-au
deschis, totodată, noi direcţii de cercetare în domenii cum ar fi: Materiale, Mediu, Mecatronică,
Informatică, Energetică şi Electronică.
Programul întâlnirii a cuprins: prezentarea unor lucrări științifice în plen și pe secțiuni, vizită la
sediul Consiliului Județean Bacău și organizarea unei excursii cu vizitarea unor obiective cultural istorice importante din judeţ şi zonele limitrofe.
La Colocviu au participat un număr de 150 persoane invitaţi din ţară şi din străinătate. Printre
invitaţii din străinătate au fost prezenţi reprezentanţi ai universităţilor renumite din Australia, Franţa
(Poitiers, Nice, Lille, Le Havre, Limoges), Camerun (Yaoundé), Algeria (Béjaia), Senegal (Gaston
Berger de Saint-Louis), Republica Moldova (Chişinău), Australia (Crawley), Liban (Beyrouth), Algeria
(M’sila), iar din ţară s-au prezentat reprezentanţi ai Universităţii “Babes-Bolyai” du Cluj-Napoca,
Universitatea „POLITEHNICĂ” Bucureşti şi de la IMT(Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare
Re în Microtehnologii),Bucureşti.
2. Asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia Romano-Catolicilor “Dumitru Mărtinaş- Bacău, în
vederea organizării şi desfăşurării proiectului: “Recunoştinţă pentru înaintaşi - realizarea soclului
şi bustului profesorului Dumitru Mărtinaş”.
Scopul proiectului a fost de a realiza un bust din bronz pe soclu de beton placat cu granit,
dedicat profesorului Dumitru Mărtinaş, un erudit care, cu un devotament dus până la sacrificiu, şi-a
închinat întreaga viaţă demonstrării originii româneşti a romano-catolicilor din Moldova;
Din motive obiective, s-a reuşit realizarea doar a bustului profesorului Dumitru Mărtinaş,
urmând ca soclul care va fi montat lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfinții Petru și Paul” din Bacău
și inaugurarea statuii profesorului, să se realizeze în prima parte a anului 2014.
3. Asocierea Judeţului Bacău cu Clubul Sportiv Municipal Onești în vederea organizării şi
desfăşurării proiectului: “40 DE ANI DE PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ - CSM ONEŞTI”.
Scopul proiectului a fost păstrarea vie și recunoașterea valorii sportivilor oneşteni care au
reprezentat România, județul Bacău de-a lungul a 40 de ani atât în țară cât și în marile competiții
internaționale precum: Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene, Campionate
Balcanice. În cadrul proiectului mai sus menționat a fost prevăzută organizarea Galei aniversare a
Clubului Sportiv Municipal Onești dedicată sportului oneștean, la care au participat personalităţi
sportive: Nadia Comăneci, Gabriela Szabo, Florica Lavric, Doina Melinte, Vasile Pușcașu, Monica
Roșu, Nicu Vlad, Andreea Răducanu, Elisabeta Lipa, Ivan Patzaichin, Cristian Popescu.
4. Asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea
organizării şi desfăşurării proiectului: ”ZIUA STATISTICII“
Anul 2013 a fost declarat „Anul Internaţional al Statisticii”. Institutul Naţional de Statistică al
României şi alte peste 1400 organizaţii din 111 ţări şi-au unit eforturile pentru a promova
Statistics2013, o iniţiativă la nivel mondial care a subliniat contribuţiile statisticii în identificarea
soluţiilor la provocările globale cu care se confruntă în prezent omenirea. Participanţii la Statistics
2013 au inclus societăţi profesionale naţionale şi internaţionale, universităţi, şcoli, întreprinderi, agenţii
guvernamentale şi institute de cercetare.
La eveniment au participat 250 elevi şi studenţi care au avut posibilitatea să cunoască aspecte
inedite ale statisticii. Au avut loc discuţii între cadrele didactice din Universitatea „Vasile Alecsandri” şi
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, cu scopul de a înătri legătura între cele două nivele
şi pentru a prezenta elevilor posibilităţile de care ar beneficia dacă ar alege să urmeze studii
superioare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
5. Asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia “SOCIETATEA CORALĂ – ATENEU – a
Cadrelor Didactice Bacău, România” în vederea organizării şi desfăşurării proiectului: “Muzică şi
pasiune - 90 de ani de dăruire muzicală”
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Prin performanţele interpretative, prin valorificarea patrimoniului muzical coral naţional şi
universal, prin profesionalismul dirijorilor, ansamblul coral al cadrelor didactice din judeţul Bacău a
trezit admiraţia muzicologilor şi melomanilor din ţară şi străinătate. Recunoaşterea valorii este
demonstrată de afilierea Corului“Ateneu” la Asociaţia Română de Cânt Coral, la Organizaţia
Internaţională “A Coeur Joie “ şi la Federaţia “Europa Cantat”.
Scopul proiectului a fost marcarea sărbătoririi a 90 de ani de existenţă şi de activitate
neîntreruptă, plină de dăruire şi pasiune pentru muzică a Coralei “Ateneu” din Bacău, prin susţinerea
unui concert omagial ce a avut loc în data de 22 iunie 2013, la sala Ateneu a Filarmonicii “Mihail
Jora”, Bacau şi prin editatrea şi tipărirea monografiei corului-“ATENEU-JUBILEU 90” (1923-2013),
care include şi CD-ul omagial.
1.
Continuarea Asocierii Consiliului Judeţean Bacău cu Asociaţia
Judeţeană de Fotbal Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului
“Sprijinirea activităţii fotbalistice din judeţul Bacău “.
Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea socializării tinerilor şi
menţinerea unei bune stări de sănătate prin practicarea fotbalului. Obiectivul general
al proiectului este promovarea fotbalului ca mijloc de interacţionare şi integrare
socială în judeţul Bacău şi asigurarea de condiţii cât mai bune pentru organizarea şi practicarea
fotbalului la nivelul judeţului Bacău
Beneficiarii acestui proiect au fost 32 echipe de seniori si 36 echipe de juniori din judetul
Bacau. Proiectul s-a desfăşurat în perioada martie-iunie 2013, şi a constat în achizitionarea de mingi
de fotbal competitie, pentru fiecare din cele 32 de echipe de seniori participante in campionatul
judetean Bacau, precum si a unui numar de 1360 de bucati veste reflectorizante.In total vor fi 412
bucati mingi fotbal competitie si 136 seturi de veste reflectorizante.
2.
Asocierea Consiliului Județean Bacău cu Asociația Conștiința Europeană în
vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului “Promovarea impactului acţiunilor Consiliului
Judeţean Bacău asupra populaţiei judeţului”. Proiectul s-a desfăşurat pe o perioada de 6 luni, cu
posibilitatea prelungirii la fiecare şase luni. Activităţile principale au constat în: identificarea grupului
ţintă, stabilirea programului, aria de distribuţie a publicaţiei, achiziţionarea aparaturii tehnice necesare
derulării proiectului, documentare şi selecţia de materiale ce au fost incluse în publicaţie, publicarea
materialelor şi întocmirea de raport tehnico-financiar către finantator.
3.
Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape Bacău în
vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ” Etapa Nationala Individuala de ENDURO” .
Scopul acestui proiect a fost de a susține performanța sportivă prin organizarea de competiții
sportive, precum și încurajarea performanței sportive pe plan național.Competiția a avut loc în
perioada 24-26 mai 2013 in județul Bacău.
Cei mai buni sportivi au fost prezenţi şi au concurat pentru cel mai bun loc într-o competiţie
organizată pe un traseu spectaculos amenajat de Clubul X-Cape.
4. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Asociaţia Club Sportiv
Rally Spirit Oneşti în vederea finanţării şi realizării în comun a celei de a III a
ediții a RALIULUI MOLDOVEI, etapă în Campionatul Național de Raliuri, ce s-a
desfașurat la Bacău în perioada 13-14 septembrie 2013. Clubul ACS Rally Spirit
a dezvoltat pentru oraşul şi judeţul Bacău un regal automobilistic ce s-a
desfăşurat odată cu ultima etapă din Campionatul Naţional de Raliuri organizat
începând cu 2011 la Bacău în perioada 14-15 Octombrie sub denumirea de RALIUL MOLDOVEI –
BACĂU 2011. Prezenţa piloţilor străini a făcut ca evenimentul să fie unul atractiv atât pentru presa
centrală cât şi cea locală crescând astfel mediatizarea judeţului Bacău şi atragând încă de la prima
ediţie întreaga comunitate de motorsport din România. Rolul piloţilor străini invitaţi la raliu a fost acela
de a trasnforma încă de la prima ediţie evenimentul întrunul internaţional, în acest fel raliul va fi
cunoscut în cele 4 ţări targetate – Ungaria, Bulgaria, Cehia şi Ucraina. Au fost observatori FIA
(Federaţia Internaţională de Automobilism) pentru a demara procedurile de înregistrare a competiţiei
în calendarul FIA pentru Cupa Europei de Est sau Campionatul European.
5.
Consiliul Judeţean Bacău a semnat în luna octombrie 2012 acordul de
parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea realizării
obiectivelor aferente proiectului „Towards 100% RES rural communities” (CĂTRE
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COMUNITĂŢI RURALE CARE UTILIZEAZĂ 100% SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ)” pe
teritoriului judeţului Bacău, proiect finanţat prin programul Inteligent Energy Europe, număr contract
IEE/11/014/SI2.616363/2012, proiect în care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău activează ca
partener iar Consiliul Judeţean Bacău în calitate de Coordonator Teritorial. Obiectul colaborării îl
constituie parteneriatul celor doi în vederea promovării politicilor naţionale şi europene în domeniul
dezvoltarii durabile şi prevenirii schimbărilor climatice prin dezvoltarea de acţiuni comune şi sprijin
reciproc acordat pentru activităţi şi proiecte ce se derulează pe teritoriul judeţului Bacău. 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.
6.
Centrul de informare EUROPE DIRECT Bacău reprezentat prin Universitatea din
Bacău, administraţia publică locală, reprezentată prin Consiliul Judeţean Bacău, Primăria Municipiului
Bacău, Primăria oraşului Slănic-Moldova şi sectorul non-guvernamental, reprezentat de Asociaţia
Repere Bacău.
Activitatile derulate pe parcursul anului 2013 au fost :
I. Servicii de informare zilnice privind instituţiile, politicile şi domeniile de acţiune ale
Uniunii Europene offline (modul 1b)
• 413 contacte personale, prin participarea la evenimente organizate inter-relaţionat cu
proiectul,74 de vizite la sediul centrului,
• 31 de solicitări, prin telefon şi email, în domenii europene
• Domeniile în care au fost primite solicitările sunt: educaţie şi training, cultură, locuri de muncă,
drepturile cetăţenilor, fonduri europene, media, strategia Europa 2020;
• 6 e-buletine de informare bilunar, transmise electronic la 170 de persoane din baza de date a
Centrului de Informare Europe Direct Bacău;
• 25 de articole de informare lunare, publicate în presa locală şi judeţeană (online şi print).
II. Servicii de informare zilnice privind instituţiile, politicile şi domeniile de acţiune ale
Uniunii Europene online (modul 2: site web, prezenţă în reţele de socializare) Modul 2: site web
Site-ul
Centrului
de
Informare
Europe
Direct
Bacău
are
denumirea
www.europedirectbacau.ro. Statisticile au fost obţinute prin Google Analytics.
Număr vizite
Număr vizitatori
diferiţi

01
75

02
65

03
90

04
55

05
90

06
70

07
52

08
31

09
71

10
110

11
125

12
120

TOTAL
954

51

60

62

40

60

35

35

25

50

75

111

100

705

În total site-ul a fost accesat de 704 vizitatori diferiţi, într-un număr de 954 de vizite.
III. Organizarea de activităţi de informare pe tematici specifice (modul 7b: organizarea
de evenimente pentru grupuri ţintă specifice
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Caravana de informare “Limbajul cetăţeniei şi multiculturalitatea”
Obiective tematice: Evenimentul a promovat Anul European al Cetăţeniei 2013 şi a diseminat
drepturile şi obligaţiile derivate din statutul de cetăţean european.
Calendar: aprilie – noiembrie 2013
Obiective instrumentale: 1. Informarea cetăţenilor privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere
pe teritoriul Uniunii Europene şi, în general, privind drepturile garantate cetăţenilor Uniunii,
inclusiv în situaţii transfrontaliere; 2. Informarea cetăţenilor privind modul în care aceştia pot
beneficia în mod concret de drepturile şi politicile UE atunci când locuiesc într-un alt statmembru; 3. promovarea cetăţeniei participative, prin informarea cetăţenilor privind viitoarele
Alegeri pentru Parlamentul European.
Colaboratori: Colegiul Naţional “Gh. Vrănceanu” din Bacău, Colegiul Naţional “Vasile
Alecsandri” din Bacău, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, şcoli din mediul rural
(Sascut, Cleja, Faraoani)
Grup-ţintă: cadre didactice din mediul rural şi urban, ONG-uri din mediul rural şi urban, părinţi,
elevi, comunitatea academică, tineri implicaţi în voluntariat
Rezultate: Informarea şi implicarea activă a 400 de persoane în activităţi cu tematică
europeană,
benefice comunităţii.
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•

Şcoala de vară TACTIC
IV. Realizarea de materiale promoţionale (modul 5b: materiale promoţionale)
V. Realizarea de materiale tipărite (modul 5a: materiale tipărite)
VI. Realizarea de alte activităţi de informare şi evenimente adhoc (modul 1b, modul 6)
• Au fost realizate două vizite în cadrul acestui modul: o vizită de documentare şi informare la
Europe Direct Llangollen, Ţara Galilor şi o vizită de informare pentru Reţeaua Multiplicatorilor
Europe Direct Bacău la următoarele instituţii europene: Comitetul Regiunilor, Parlamentul
European şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România - Biroul de Reprezentare la
Bruxelles.
Vizită de informare a Reţelei Multiplicatorilor Europe Direct Bacău
Perioadă: 2-6.12.2013
Scop: 1. de a se oferi multiplicatorilor o mai bună cunoaştere a modului de funcţionare a
instituţiilor europene (Parlamentul European - comisiile pe domenii de acţiune, Comitetul Regiunilor),
2. de a se identifica posibilităţi de cooperare în viitoare proiecte, între instituţii regionale şi organizaţii
din alte state-membre şi instituţiile reprezentate de multiplicatorii Europe Direct Bacău, 3. stabilirea
contactelor necesare pentru organizarea şcolii de iarnă „Jurnalismul cetăţenesc şi Alegerile
Europarlamentare 2014”, ce va fi organizată în 21-23 februarie 2014
IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
În perioada 2000 - 2004 Consiliul Judeţean Bacău a demarat un program ambiţios de
reabilitare a unei importante reţele de drumuri judeţene, în special în partea de est a judeţului, atât
prin surse de la Bugetul local, cât şi datorită sprijinului financiar din partea Ministerului Transporturilor,
prin alocarea unor importante sume din Fondul special al drumurilor, constituit în baza Legii
118/1996.
Începând cu anul 2005 finanţarea drumurilor judeţene de la bugetul statului a fost drastic
diminuată (practic, inexistentă), fondurile colectate din taxele de drum fiind destinate în proporţie
covârşitoare reabilitării drumurilor naţionale.
În permanenţă sunt căutate noi surse de finanţare guvernamentale sau comunitare pentru
reabilitarea şi modernizarea sectoarelor de drum judeţean ce necesită investiţii ample cu costuri
ridicate. O oportunitate în acest sens o constituie Programul Operaţional Regional 2007-2013,
elaborat de Ministerul Integrării Europene în strânsă colaborare cu Agenţiile de Dezvoltare Regională,
proiect ce a fost transmis Comisiei Europene.
Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POR 2007 – 2013 Consiliul Județean
Bacău a depus proiecte pe următoarele axe prioritare:
1. Axa prioritară 2, domeniul de intervenţie 2.1, - aplicaţii pentru reabilitarea şi modernizarea unor
drumuri judeţene primare (drumuri judeţene ce fac conexiuni la reţeaua drumurilor naţionale) şi
anume:
• Reabilitarea DJ 119F, Căiuti- Pralea km 0+000-14+300, judeţul Bacău;
• Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg Ocna-Oituz km 15+800 – 26+700, Jud. Bacău;
• Reabilitare DJ 252, Huruieşti- Găiceana- Parincea_Bibireşti-Buhoci, km 75+300130+100, jud. Bacău;
• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km.1+680-12+300 şi
14+300-28+050;
• Reabilitare şi modernizare DJ 207 D, Dămieneşti-Mîgla-Prăjeşti-Traian, km.28+00050+254;
• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, km.33+400-44+758;
• Reabilitare şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, km.0+000-12+116.
Primele 3 obiective de investiţii au fost implementate in perioada 2009-2012, după cum
urmează:
• Reabilitarea DJ 119F, Căiuţi- Pralea km 0+000-14+300, judeţul Bacău – porţiunea de
drum vizată prin proiect a fost reabilitată în întregime (13,24 Km)- finalizat;
• Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg Ocna-Oituz km 15+800 – 26+700, Jud. Bacău –
s-au modernizat 8,56 km de drum – finalizat;
• Reabilitare DJ 252, Huruieşti - Găiceana- Parincea-Bibireşti-Buhoci, km 75+300130+100, jud. Bacău – s-a reabilitat porțiunea de 54,8 km de drum vizată în proiectfinalizat.
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Următoarele 4 obiective de investiţii au fost evaluate şi sunt trecute pe lista de rezervă a
Organismului Intermediar, în vederea finanţării:
• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, km.33+400-44+758;
• Reabilitare si modernizare DJ 207D, Dămieneşti-Mîgla-Prăjeşti-Traian, km.28+00050+254;
• Reabilitare şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, km.0+000-12+116;
• Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km.1+680-12+300 şi
14+300-28+050,
2. Axa prioritară 5 domeniul de interventie 5.1 - aplicatia pentru restaurarea și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, și anume:
• Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – OBSERVATORUL
ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACAU
• domeniul de intervenție 5.2 - aplicație pentru crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale și pentru creșterea calității
serviciilor turistice, și anume:
• Complex de agrement turistic, de relaxare și sportiv în orașul Slănic Moldova, județul Bacău
Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POSCCE 2007 – 2013 Consiliul
Județean Bacău a depus 2 proiecte pe 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-guvernare1 şi
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, în cadrul apelului de proiect 3,
următoarele aplicații:
• Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice în judeţul Bacău.
• 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.
Proiecte CONTRACTATE şi aflate în stadiul de implementare:
1. SCHI PARC Slănic Moldova
 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Măsura 5.2. Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterii calităţii serviciilor turistice;
 Durata de implementare: 28 luni (începând cu 14.12.2011, când s-a semnat Contractul de
finanţare);
 Obiectivul general – sprijinirea dezvoltării economice și sociale, într-o manieră durabilă,
echilibrată și eficientă, a județului Bacău și Regiunii Nord Est prin realizarea unei infrastructuri
turistice de agrement: domeniul schiabil în Slănic Moldova;
 Obiectivele specifice ale proiectului vizează dezvoltarea (diversificarea), valorificarea și
promovarea potențialului natural al statiunii balneo-climatice Slănic Moldova;
 Rezultate așteptate: Dezvoltarea domeniului schiabil Slănic Moldova se va concretiza într-un
ansamblu de servicii integrate, în structura căruia se regăsesc următoarele servicii prin care
se crează valoare adăugată, atât economic, cât și social, respectiv:
o un serviciu de bază: pârtia de schi, respectiv oferirea posibilității de a schia, acest
serviciu fiind absolut nou pentru stațiunea Slănic Moldova și pentru județul Bacău și
care va conduce la creșterea și diversificarea categoriilor de turiști atrași;
o un set de servicii necesare serviciului de bază: instalație de transport cu cablu
(telescaun), serviciu de salvamont, dotări și facilități pentru protecția schiorilor;
o servicii adăugate: mașina de bătut zăpada, instalație de iluminat nocturn, instalație de
înzăpezire artificială, școală de schi, servicii de închiriere echipamente specifice (ce
se vor dezvolta ulterior și independent de prezentul proiect), organizarea de
competiții, organizarea de jocuri sportive și distractive, organizarea unui festival al
zăpezii.
1

inclusiv servicii de e-administraţie, conform Legii nr. 161/2003
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2. Reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului de specialitate (Corp A) al Spitalului
Județean de Urgență Bacău
 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - Îmbunătățirea
infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.1– Reabilitarea /modernizarea/ echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate;
 Durata de implementare: 24 luni (incepand cu 21.11.2012, când s-a semnat Contractul de
finanţare);
 Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de
asistență medicală pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor județului Bacău la
serviciile de sănătate de tip ambulatoriu.
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului Integrat
de Specialitate Adulți (Corp A) al Spitalului Județean de Urgență Bacău prin:
o Realizare termosistem izolație pentru Ambulatoriul Integrat de Specialitate
Adulți (Corp A): parter, etaj 1 si etaj 2 și schimbarea tâmplariei pentru toate
nivelele;
o Reconversie și recompartimentare funcțională și modernizare demisol, parter
și etaj 1 pentru spațiile interioare;
o Realizarea, la nivelul parterului, a unor spații sociale pentru servicii publice
nemedicale prin modernizarea curților interioare existente;
o Dotarea, pentru asigurarea accesului egal la serviciile medicale de tip
ambulatoriu al persoanelor cu dizabilități fizice, cu elevator (pentru acces în
cladire) și lift (acces etaj 1).
3. Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor
operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est- COD SMIS 3612
Proiectul se derulează prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (ADIE),
fondată la începutul anului 2008 de către consiliile județene Bacău, Botoșani, Iași, Neamț,
Suceava și Vaslui pentru accesarea fondurilor disponibile în cadrul POR 2007-2013, Axa 3,
DMI 3.3. Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, căreia i-au fost alocate, în cadrul acestei Axe,
aprox. 16,5 milioane euro, pentru îmbunătățirea infrastructurii și capacității de intervenție în
situații de urgență la nivel prespitalicesc în vederea asigurării populației cu servicii de calitate.
Localizarea proiectelor : Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ,
Suceava, Vaslui).
 Finanţat Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3. – Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
 Perioada de implementare a proiectului este de 18 de luni de la semnarea contractului de
finanţare, februarie 2013 – august 2014 .
 Obiectivul general al proiectului, compatibil cu prevederile Ghidului Solicitantului de finanţare
în cadrul Axei 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 al POR 2007-2013, îl reprezintă crearea
premiselor necesare asigurării populaţiei cu servicii de calitate, prin îmbunătăţirea
infrastructurii serviciilor pentru siguranţă publică şi asistenţă medicală în situaţii de
urgenţă.
 Grupul ţintă - Populaţia din Regiunea NE aflată în raza de acţiune a bazelor operaţionale
pentru situaţii de urgenţă.
 Beneficiari direcţi:
o 6 inspectorate judetene pentru situaţii de urgenţă (Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă
“Maior C-tin Ene” Bacău);
o angajaţii sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi
intervenţie la incidente majore.
 Beneficiari indirecţi : toţi cei aprox. 3,5 milioane de locuitori ai Regiunii NE.
 Echipamentele ce revin judeţului Bacău, în cadrul proiectului :
o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime - 1 buc


4. Dezvoltarea infrastructurii hardware si software pentru oferirea de servicii de eadministratie inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în județul Bacău
 finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 20072013, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi
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public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice
electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare2 şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar;
Durata de implementare: 18 luni (incepand cu 03.12.2013, când s-a semnat Contractul de
finanţare);
Obiectivul general –achizitionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului
Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea
soluţiilor software
Obiectivele specifice ale proiectului sunt de a pune la dispoziţie serviciile administrative prin
mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru
administraţia publică. Beneficiile utilizatorilor pot fi exprimate succint prin oferirea unui acces
facil la serviciile administraţiei publice;
Rezultate așteptate:
o O bază de date comună privind evidența în domeniul agricol, utilă în emiterea HCL
sau HCJ, în emiterea titlurilor de proprietate, în evitarea litigiilor/ a proceselor civile
cauzate de lipsa de date corelate între instituții
o Obținearea unei evidențe unitare a Registrului Agricol, gestionată în format electronic

Proiecte finalizate în 2013
1. Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate,
cultură
 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Măsura 5.3 Promovarea
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică, Operaţiunea “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern
prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”;
 Durata de implementare: 28 luni (începând din 28.02.2011, când s-a semnat Contractul de
finanţare);
 Obiectivul general al proiectului a constat în valorificarea şi promovarea elementelor
distinctive ale potenţialului turistic specific judeţului Bacău – turismul de agrement, turismul
balneo-climateric, turismul cultural şi turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse
turistice integrate, competitive la nivel naţional, pe măsura valorii resurselor turistice de care
dispune judeţul şi care să impună acest domeniu printre activităţile economice prioritare în
cadrul sistemului economic judeţean;
 Obiective specifice:
o crearea unei imagini favorabile la nivelul pieţei naţionale privind avantajele judeţului
Bacău ca destinaţie turistică şi imaginea mărcii sale turistice;
o conştientizarea populaţiei din Bacău cu privire la bogăţiile turistice ale judeţului şi
dorinţa de a le împărtăşi turistilor;
o creșterea rolului agenţiilor de turism din judeţ, ca intermediari în procesele de
promovare prin oferirea de informaţii potențialilor vizitatori din județul Bacău și din
țară, în legătură cu produsele și serviciile turistice vizate; asigurarea mecanismelor
de sprijin coordonat pentru organizaţiile de turism locale în dezvoltarea politicii
turismului din judeţ;
o dezvoltarea şi implementarea planului de promovare a destinaţiilor turistice prin
colaborarea dintre toate parțile interesate, vizând toate obiectivele turistice cu
potenţial pentru judeţul Bacău;
o crearea unei baze de date la nivel judeţean privind produsele, facilitățile,
evenimentele şi serviciile din industria turistică, pentru a asigura creşterea
accesibilităţii publicului la obiectivele prezentate în proiect;
o realizarea unui portal de turism judeţean, ca un instrument major de informare şi
promovare;


2

2. Promovarea produselor piscicole şi de acvacultură
finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Măsura 3.4. Dezvoltarea de
noi pieţe şi campanii de promovare

inclusiv servicii de e-administraţie, conform Legii nr. 161/2003
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 Durata de implementare: 24 luni (începând din 29 iulie 2011, când s-a semnat Contractul
de finanţare)
 Obiectivul general – stimularea consumului de peşte şi produse din peşte la nivelul Regiunii
Nord Est, România;
 Obiective specifice:
o Creşterea nivelului de informare (awareness) al populaţiei cu privire la zonele
pescăreşti cu tradiţie din regiunea Nord-Est;
o Stimularea dezvoltării economiilor locale din zonele pescăreşti cu tradiţie prin
promovarea produselor piscicole realizate la nivelul regiunii Nord-Est;
o Creşterea nivelului de informare (awareness) al populaţiei cu privire la efectele
benefice ale consumului de peşte proaspăt şi/sau alte produse din peşte prin
realizarea unei campanii de informare şi promovare;
o Creşterea nivelului general de cunoştinţe al populaţiei cu privire la produsele din
peşte şi/sau activităţi conexe prin realizarea unei campanii de informare şi
promovare;
Finanţarea nerambursabilă de proiecte sociale, culturale şi sportive din bugetul
Consiliului Judeţean Bacău alocată pentru activităţi nonprofit de interes judeţean
Prin intermediul Legii nr. 350/2005, administraţiile publice locale au posibilitatea de a acorda,
din bugetul propriu, finanţări nerambursabile persoanelor fizice/juridice fără scop patrimonial –
asociaţii sau fundaţii constituite conform legii, precum şi cultelor religioase recunoscute conform legii.
În acest sens, conform principiilor cadrului general şi procedurii pentru atribuirea contractelor
de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, Consiliul Judeţean Bacău a finanţat 24 proiecte
sociale, sportive şi culturale, cu o sumă totală de 300.000 lei, următorilor beneficiari:
Lista proiectelor selectate
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14

Suma
aprobată

Tipul
proiectului

10.000

Social

13.000

Social

10.000

Social

Pas cu pas spre o viață activă

10.000

Social

Centrul privind dezvoltarea deprinderilor de
viață independentă Don Bosco Bacău

12.000

Social

Centrul de zi pentru copii cu activități educativrecreative “Micul Prinț”

10.000

Social

Norocel - un exemplu de viață

13.000

Social

Școala de vară “Culorile copilăriei”, ed. II

12.000

Social

Integrare sociala prin sport a persoanelor
nevăzătoare

10.000

Social

Festivalul Național de Teatru, Muzică și Dans
Neghiniță, ed. aV-a

13.000

Cultural

Sărbătoarea Artelor Moderne

10.000

Cultural

11.000

Cultural

Solicitant

Titlul proiectului

Asociația Trust Orfelinat
Ungureni
Asociația Lumina Comănești
Asociația de Asistență
Socială și Educație - AsAe
Asociația Casa de copii Sf.
Maria Ajutorul crestinilor
Barați
Fundația “Sf. Ioan Bosco”
Bacău
Congregația Surorilor
Providenței - Centrul pentru
servicii sociale Sfântul Luigi
Scosoppi
Asociația ‘Sprijin pentru
părinți’
Asociația Creștină de
Caritate și Ajutor reciproc
Ovidenia
Filiala Județeană a
Asociației Nevăzătorilor
Bacău
Fundația Teatrală
“Neghiniță”
Asociația culturală “Armonie
și culoare”
Asociația Culturală
“Octavian Voicu”
Asociația culturală “Nume
noi” Bacău
Asociația “Comunico”

Părintele, copilul și școala- un parteneriat
eficient
Și totusi sunt ca voi!
Creștem împreună

Simpozionul Cultural “O șansă pentru viitorul
Bacăului”, ed. II
Zilele muzicii instrumentale “Saxofonul
Romantic” Bacău, ed. III
Bacăul - trecutul prezent

12.000

Cultural

10.000

Cultural

13

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2013

15

Asociația de prietenie
româno- franceză Izvorul
Berheciului- ST-Leu-LaForet

Școala de vara de arte plastice “Împreună cu
George Apostu la el acasă”, Stănișești 2013

11.000

16

Fundația culturală “Georgeta
și Mircea Cancicov”

Festivalul- concurs internațional de Creație
Literară “Avangarda XXII”, ed. a XII-a

11.000

Cultural

17

Asociația Centrul European
de Educație și Training

Metamorfoze culturale băcăuane

10.000

Cultural

Stea printre stele

10.000

Cultural

18
19

Asociația de sprijin a copiilor
handicapați neuromotor
Bacau
Asociația AdBlog

Cultural

Bacău 360- Turul virtual al județului Bacău

12.000

Cultural

20

CS Bronx Powerlifting Club
Bacău

Sportul de performanță, munca de ieri,
rezultatul de azi și sacrificiul de mâine

11.000

Sportiv

21

Asociația Club Sportiv
“Bacău Rally” Onești

Susținerea pregătirii sportive
intercompetiționale ale echipei ce reprezintă
jud Bacău în competițiile naționale, în
domeniul automobilismului sportiv

40.000

Sportiv

22

Club Sportiv Dinamic
Euroteam Onești

Promovarea tinerelor talente

10.000

Sportiv

23

Asociația Club sportiv Tenis
60 Bacău

Renașterea tenisului de masă în rândul
cetățenilor din județul Bacău

12.000

Sportiv

24

Asociația Club Sportiv Oblio

Totul pentru sport, totul pentru sănătate

17.000

Sportiv

Asociația culturală “Nume noi” Bacău nu a mai implementat proiectul “Zilele muzicii
instrumentale “Saxofonul Romantic” Bacău, ed. III” din motive obiective. Astfel, suma de 12.000 lei , a
rămas necheltuită.
In concluzie, s-au finanţat 23 de proiecte în valoare de 288.000 lei.
“POVEŞTILE SPORTULUI BĂCĂUAN”
Consiliul Judeţean Bacău a iniţiat proiectul “Poveştile sportului băcăuan”.
Scopul proiectului a fost de a realiza un material audio-video (documentar) despre “povestea
performanţelor” celor mai importanţi sportivi şi antrenori ai Judeţului Bacău din perioada 1945-1990.
Prin realizarea documentarului audio-video despre poveştile sportului băcăuan, despre
sportivii şi performanţele lor dobândite în perioada 1945-1990, s-a încercat să se menţină vii în rândul
comunităţii, valorile incontestabile ale sportului băcăuan.
DELEGAŢII
Excelența Sa, domnul Pande Lazarevski, ambasadorul
Macedoniei în România a efectuat, în data de 17 aprilie 2013,
o vizită în județul Bacău. La întâlnirea care a avut loc la
Prefectura județului Bacău, din partea Consiliului Judeţean
Bacău a participat Vicepreşedintele Ionel Floroiu. Scopul
declarat al vizitei fiind dorința de a promova o cunoaștere
reciprocă a județelor și regiunilor din România și Macedonia și
intenția de a demara o
serie de parteneriate pe
multiple planuri.
Ionel Floroiu, vicepreședintele Consiliului Județean
Bacău a participat în data de 12 aprilie 2013, alături de
subprefectul județului, de reprezentanți ai primăriei
municipiului și ai mediului de afaceri băcăuan, la întâlnirea
prilejuită de vizita Excelenței Sale, domnul Vasyl Boiechko,
consul al Ucrainei în România.
Agenda de lucru a avut subiecte de interes comun
precum parteneriatele în domeniul economic și cultural.
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Vineri, 22 martie 2013, Consiliul Județean Bacău a
primit vizita ambasadorului statului Israel la București,
Excelența Sa, domnul Dan Ben-Eliezer. Agenda discuției a
vizat o trecere în revistă a istoricului comun Israel-Bacău și noi
perspective de colaborare în domeniile economic, turistic și
cultural. Parteneriatele în domeniul cultural au fost un punct
prioritar în cadrul discuțiilor.

În data de 19 noiembrie 2013, Vicepreședintele
Consiliului Județean Bacău, dl. Ionel Floroiu a primit vizita
partenerilor francezi din cadrul proiectului «Towards 100%
RES Rural Communities», derulat prin programul “Intelligent
Energy Europe”, finanțat de Uniunea Europeană, în care
Consiliul Județean Bacău este implicat în calitate de
coordonator teritorial.
Delegația franceză formată din Didier Somen,
președintele Asociației Le Pays de l’ Albigeois et des Bastides,
Sylvain Cals, vicepreședintele asociației, Isabelle Meiffren,
reprezentanta companiei Solagro (Toulouse) și Julien Frat,
responsabil tehnic - Climate Energy Plan a fost însoțită de conf. univ. dr. ing. Liliana Topliceanu de la
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, instituție cu rol de partener de proiect.
Vicepreședintele Ionel Floroiu a primit în data de 23
mai 2013, vizita unei delegații a Universității “Vasile
Alecsandri” din Bacău, formată din invitații prezenți la Colocviul
francofon multidisciplinar “PLUMEE”. Evenimentul, aflat la cea
de-a treia ediție s-a desfășurat în Bacău, în perioada 22 25.05.2013 și a fost un proiect cofinanțat de Consiliul Județean
Bacău în cadrul asocierii dintre Județul Bacău și Universitatea
“Vasile Alecsandri” din Bacău.
La întâlnirea care a avut loc în Sala Mare a Consiliului
Județean Bacău au fost prezenți reprezentanți ai universităților
și institutelor de cercetare științifică din Franța, S.U.A.,
Senegal,
Congo,
Republica
Centrafricană,
profesori
universitari, cercetători, doctoranzi, masteranzi și studenți.
ALTE ACTIVITĂŢI
Consiliul Judeţean Bacău, a participat în perioada 14 - 17 martie 2013 la ediţia de primăvară
a Târgului de Turism al României organizat la Centrul Expoziţional ROMEXPO Bucureşti, la care a
fost prezent un număr record de 275 de firme din România şi
străinătate, 12 organizaţii şi instituţii de promovare a regiunilor expozanţi, 8 participări oficiale din străinătate şi peste 30.000 de
vizitatori.
Reprezentanţi din cadrul Direcţiei de dezvoltare durabilă şi
managementul proiectelor precum şi de la Serviciul public judeţean
pentru promovarea turismului şi coordonarea activităţii de
SALVAMONT, au
participat la acest eveniment prin proiectul
„Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică:
agrement, sănătate, cultură”, finanţat prin Programul Operaţional Regional, axa prioritară
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, cod Smis

15

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2013

16028, pe care Consiliul Judeţean Bacău îl are în implementare. Aceştia au promovat 3 pachete
turistice integrate de produse şi servicii reprezentative:
• ,,Turismul de agrement şi balnear’’, constituit din produse turistice de agrement asociate
cu tratament balneo-terapeutic oferit nu numai de staţiunea Slănic Moldova, numită cândva, pe drept
cuvânt ,,Perla Moldovei” cu cele 12 izvoare vindecătoare ci şi de oraşul Tg. Ocna sau Salzburgul
Românesc, cu izvoarele sale de ape minerale şi cu renumita salină în interiorul căreia există un
sanatoriu de boli respiratorii.
• ,,Turismul Cultural’’, constituit din case memoriale şi centre de cultură, puse în valoare
pentru aducerea aminte a personalităţilor din judeţul Bacău, precum: Centrul de Cultură "Rosetti
Tescani-George Enescu" din Tescani şi casele memoriale din Bacău ale poetului precursor al post modernismului românesc „George Bacovia”, a pictorului „Nicu Enea” şi nu numai. De asemenea,
muzeele precum Muzeul etnografic din curtea bisericii "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Dărmăneşti
care completează, aşa zisul drum al muzeelor din judeţul Bacău, pe cele două din municipiul Bacău
şi anume: Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu" cu secţiile istorie, artă şi etnografie şi Complexul
Muzeal de Ştiinţele Naturii ,,Ion Borcea", reprezintă obiective turistice culturale atractive pentru
oricare iubitor de istorie, artă, etnografie şi natură.
• ,,Turismul ecumenic’’ reprezintă cel de-al treilea pachet turistic şi este compus dintr-o
importantă salbă de lăcaşe de cult. Numai oraşul Tg. Ocna are ridicate un număr de 24 de biserici la
14 000 de locuitori, printre acestea, se numără şi Biserica “Sfânta Varvara”, situată în mina de sare
“Trotuş” din oraş. Lăcaşe de cult speciale precum: Biserica din Borzeşti, ridicată în 1494 de Ştefan cel
Mare împreună cu fiul său, Alexandru-Vodă, care a zidit în 1491 Biserica Precista din Bacău,
Mănăstirea Bogdana din comuna Ştefan cel Mare, ridicată în 1660, refăcută după 100 de ani şi care
adăposteşte un fond de carte veche preţios, Mănăstirea de la Runc sau Mănăstirea de la Răchitoasa
care a fost înălţată în 1697, Mănăstirea Măgura Ocnei din apropierea oraşului Tg. Ocna, construită
între 1750-1757, conturează profilul turistic al judeţului nostru.

2. Direcţia resurse umane, management
În anul 2013, unul dintre principalele obiective avute în vedere în activitatea privind
managementul resurselor umane, a fost acela al optimizării organizării interne, astfel operându-se
modificări în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi la instituţiile
publice aflate sub autoritatea acestuia prin crearea unor structuri flexibile, eficiente şi funcţionale.
S-a aprobat organigrama şi statul de funcţii la Consiliul Judeţean şi unităţile subordonate cu
actualizarea fişelor posturilor cuprinzând obligaţiile, competenţele şi răspunderile personalului.
Aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău
şi a unităţilor subordonate s-a realizat in baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.77/2013 pentru
stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de
posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau
în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru
unitatea administrativ-teritorială a judeţului Bacău.
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
2012. 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.
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În anul 2013 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 şi la solicitarea
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, în cursul anului 2013 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 2014 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; R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău.
În prezent, judeţul Bacău este acţionar la următoarele societăţi comerciale: S.C. Parc
Industrial Hit S.R.L Bacău, S.C. Compania Regională de Apă S.A. Bacău şi S.C. Centrul de Afaceri
Expoziţional S.A. Bacău.
De asemenea, sub autoritatea administraţiei publice judeţene işi desfăşoară activitatea
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, al
cărei management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Bacău.
La aceste unităţi aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău s-a avut în vedere
îmbunătăţirea managementului prin crearea unor structuri flexibile, eficiente de funcţionare,
monitorizarea şi gestionarea contractelor de management, creşterea operativităţii şi calităţii serviciilor
oferite prin realizarea indicatorilor pentru măsurarea performanţelor activităţii desfăşurate cu rezultat
în creşterea calităţii actului administrativ la toate nivelurile.
În domeniul cultură
- au fost elaborate Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Bacău, în temeiul căreia a fost verificat modul de respectare a
clauzelor Contractelor de management încheiate cu managerii celor 8 instituţii publice de cultură
aflate sub autoritatea Consiliului judeţean, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind
aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la aceste instituţii publice de cultură;
- au fost organizate sesiunile de evaluare a managementului anual şi concursul de proiecte
pentru asigurarea managementului la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului
Judeţean Bacău, asigurându-se secretariatul acestora, cu respectarea procedurilor prevăzute de
lege.
În domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
- au fost elaborate Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind actualizarea
componenţei Structurii de securitate a Consiliului Judeţean Bacău şi cea privind actualizarea
componenţei nominale a Comisiei pentru probleme de apărare a Consiliului Judeţean Bacău.
În domeniul situaţiilor de urgenţă
- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău;
- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planurilor de
măsuri şi acţiuni al Serviciului Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei din cadrul
Inspecţiei de Prevenire, aflate în structura Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin
Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2014.
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În domeniul asigurării ordinii publice
- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind modificarea componenţei şi
validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul
2012-2016;
- a fost asigurat secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău (ATOP), prin
organizarea şedinţelor ordinare şi a şedinţelor celor 3 comisii de specialitate ATOP;
- au fost prezentate, în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean, informări trimestriale asupra
eficienţei serviciului poliţienesc, precum şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii;
- a fost elaborat şi prezentat, în plenul Consiliului Judeţean, raportul anual asupra eficienţei
activităţii poliţiei;
- a fost elaborat şi prezentat, în plenul Consiliului judeţean, Planul Strategic cuprinzând
principalele obiective de acţiune ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi indicatorii de
performanta minimali pentru anul 2013.
În domeniul relaţiilor cu presa şi a promovării imaginii judeţului Bacău
- În colaborare cu personalul Cabinetului Preşedintelui, în anul 2013 s-au organizat 6
conferinţe de presă pe diverse tematici, cum ar fi lansări sau finalizări de proiecte cu finanţare
europeană, semnări de contracte de finanţare, diverse evenimente în care au fost implicate instituţia
Consiliului Judeţean Bacău şi conducerea acesteia;
- S-au realizat materiale de promovare a instituţiei şi judeţului, destinate presei;
- S-a asigurat participarea, în perioada 31 august – 2 septembrie 2013 la manifestarea
„Saloanele Moldovei”, expoziţie de pictură comună, Bacău-Chişinău, cu realizarea materialelor de
promovare.
- S-au elaborat materiale informative destinate presei (comunicate de presă) şi materiale de
promovare, asigurându-se totodată implicarea efectivă în evenimentele prilejuite de:
1. Finalizarea proiectului „Promovarea produselor piscicole şi de acvacultură”;
2. Finalizarea proiectului „Promovarea judeţului Bacău ca destinaţie turistică - ProBacTur”;
3. Finalizarea lucrărilor de construcţie la staţia de sortare, compostare şi transfer Oneşti,
judeţul Bacău;
4. Târgul de promovare a sectorului piscicol, realizat în cadrul proiectului „Promovarea
produselor piscicole şi de acvacultură”;
5. Inaugurarea Maternităţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău;
6. Reabilitarea şi modernizarea Ambulatorului de Specialitate (Corp A) al Spitalului Judeţean
de Urgenţă Bacău;
7. Lansarea la Muzeul Satului din Bucureşti a Ghidului bilingv „Cele mai frumoase sate din
România”, ediţia a II-a.
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3. Structura arhitect şef
Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 350/2001 şi Legea nr. 50/1991,
cu modificările şi completările ulterioare, structura de specialitate în domeniul amenăjarii teritoriului şi
urbanismului condusă de arhitectul-şef al judeţului a coordonat activitatea de amenajare a teritoriului
şi de urbanism la nivel judeţean şi a gestionat procedura autorizării executării lucrărilor de construcţii,
prin desfaşurarea următoarelor activităţi principale:
a) ACTIVITĂŢI SPECIFICE PRIVIND AVIZAREA ŞI AUTORIZAREA EXECUTĂRII
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
- Emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi eliberarea
avizelor structurii de specialitate, într-un cuantum numeric şi valoric de:
 305 certificate de urbanism – pentru emiterea cărora s-au încasat 66539,23 lei;
 141 autorizaţii de construire/desfiinţare – pentru emiterea cărora s-au încasat
1.016.623,07 lei ;
 442 avize ale structurii de specialitate – pentru emiterea cărora s-au încasat 7912,80 lei ;
TOTAL : 1.091.075,10 lei
- Prelungirea valabilităţii unui număr de 24 de certificate de urbanism si 8 autorizaţii de
construire în cuantum valoric de 1066,00 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 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 2013, respectiv Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Pregătirea documentaţiilor complete, depuse în vederea analizării, redactarea actelor de
autoritate pentru care documentaţiile respectă prevederile legale, semnarea, înregistrarea şi
înaintarea acestora solicitanţilor;
- Determinarea valorii timbrului arhitecturii pentru fiecare investiţie pentru care se solicită
autorizaţia de construire şi întocmirea documentelor necesare virării lunare a taxelor în contul
unităţilor beneficiare, respectiv Uniunea Arhitecţilor din România şi Ordinul Arhitecţilor din România,
conform opţiunii autorului dreptului de autor sau moştenitorilor acestuia, dupa caz;
- Întocmirea lunară şi semestrială a situaţiei actelor de autoritate emise şi transmiterea
acesteia Inspectoratului de Stat în Construcţii al judeţului Bacău şi Direcţiei Judeţene de Statistică,
precum şi asigurarea caracterului public, în conformitate cu prevederile legii;
- Reactualizarea băncii de date cuprinzând documentaţiile aferente certificatelor de
urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra
terenurilor, precum şi valorificarea conţinutului acesteia prin eliberarea de copii dupa documentele
existente, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice interesate;
- Regularizarea unui număr de 72 autorizaţii de construire eliberate de Consiliul Judeţean
Bacău, în funcţie de anul emiterii autorizaţiilor, dupa cum urmeaza:
- anul 2009: 5 autorizaţii;
- anul 2010: 11 autorizaţii, în cuantum valoric de 13190,45 lei;
- anul 2011: 33 autorizaţii, în cuantum valoric de 2001,70 lei;
- anul 2012: 19 autorizaţii, în cuantum valoric de 8964,46 lei;
- anul 2013: 4 autorizaţii;
TOTAL : 24.156,61 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
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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 9642,00 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;
- Verificarea, prezentarea şi analizarea în plenul Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism a unui număr de 126 documentaţii de urbanism, respectiv:
 3 Planuri Urbanistice Generale – comunele Balcani, Odobeşti, Urecheşti;
 27 Planuri Urbanistice Zonale – pentru care s-au încasat 486,00 lei;
 1 Plan Urbanistic de Detaliu pentru care s-au încasat 18,00 lei;
 5 Regulamente locale referitoare la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului;
 1 documentaţie în lucru;
- Coordonarea elaborării, avizării şi aprobării Planurilor Urbanistice Generale, a Planurilor
Urbanistice Zonale, a Planurilor urbanistice de Detaliu şi Regulamentelor Locale de Urbanism ale
municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Bacău;
- Reprezentare în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice;
- Participarea la întâlnirile de lucru ale Registrului Urbaniştilor din România;
- Participarea la întâlnirile de lucru ale Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de judeţe, organizate sub
egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice;
- Participare la intalnirea de lucru a Ordinului Arhitectilor.
c) ACTIVITĂŢI SPECIFICE PRIVIND CADASTRU ŞI BANCA DE DATE URBANE:
- Asigurarea activitaţii de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul judeţului;
- Asigurarea activităţii de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul judeţului;
- Întocmirea de referate şi recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi planurilor de situaţie
pentru imobile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului, respectiv D.G.A.S.P.C. – Căsuţe
Centrul “Alexandra” Oneşti, Spitalul Judeţean Bacău, Muzeul Iulian Antonescu, pentru înscrierea în
cartea funciară a unor imobile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului,
- Desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării
tehnice/casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public si privat al judeţului;
- Verificarea, restituirea pentru completare, recepţia şi/sau avizarea documentaţiilor pe baza
cărora urmează să se elibereze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor
aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, solicitate în temeiul H.G. nr. 834/1991
de către S.N.P. Petrom S.A.; S. C. CFR Marfa S.A.;
- Asigurarea asistenţei tehnice privind vânzarea-cumpărarea de terenuri din domeniul privat
al autorităţilor publice locale, concesionări, închirieri de terenuri şi/sau spaţii comerciale sau
productive, la solicitarea autorităţilor publice locale;
- Participarea în comisia de recepţie a lucrării Sistem informational specific domeniului
imobiliar edilitar şi al băncii de date urbane pentru municipiul Moineşti;
- Participarea în comisia constituită cf.Legii 10/2001.
d) ACTIVITĂŢI DETERMINATE DE ÎNDEPLINIREA UNOR ATRIBUŢII SPECIFICE
- Îndeplinirea atribuţiilor care revin în temeiul H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, de către responsabilul cu
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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;
- Actualizarea şi gestionarea bazelor de date privind Proiectele pentru obiectivele de
investiţii la Consiliile locale;
- Asigurarea secretariatului comisiei socio-economice de examinare si avizare a implantării
structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare;
- Desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării
tehnice/casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public al judeţului;
- Participarea în comisiile de delimitare a unităţilor administrativ teritoriale ale judeţului
Bacău;
- Verificarea şi soluţionarea scrisorilor şi a petiţiilor;
- Participarea la cursuri de perfecţionare,
- Întâlnirea periodică a personalului cu atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului din cadrul administraţiilor publice locale.

4. Direcția tehnic-investiții și lucrări publice
Activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei Tehnic Investiţii şi Lucrări Publice au urmărit
coordonarea activității consiliilor locale ale comunelor și orașelor în vederea realizării serviciilor
publice de interes județean, asigurând transpunerea la nivelul teritoriului judeţului a strategiilor,
politicilor şi programelor de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului, prin fundamentarea,
implementarea, gestionarea și monitorizarea programelor de investiții publice în domeniul
infrastructurii și de utilități publice, astfel:
A. Gestionarea din punct de vedere tehnic și monitorizarea lucrărilor publice
• Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Municipiul Onești în vederea
realizării Planului de investiţii prioritare pentru municipiul Onești, necesare conformării
cu standardele impuse de Uniunea Europeană referitoare la calitatea apei potabile şi
tratarea apei uzate prevăzut în Etapa I a Master Planului întocmit pentru județul Bacău în
sectorul apă/apă uzată, constând în realizarea următoarelor investiții (contribuția CJ – 90%;
contribuția CL – 10%):
1). Extindere şi reabilitare SEAU (Stație de epurare a apelor uzate) centrală existentă în
Oneşti – Proiectare + Execuţie
În baza studiului de prefezabilitate întocmit în cursul anului 2011, cele doua 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 – proiectul urmând a fi finalizat și aprobat în cursul anului 2014.
Valoarea estimată a investiției, conform studiului de prefezabilitate, este de cca. 7 mil. euro.
2). Reţea canalizare nouă în Borzeşti (2,58 Km) – Proiectare + Execuţie lucrări
În anul 2013 s-a contractat și s-a finalizat studiul de fezabilitate, au fost aprobați prin
Hotărârea Consiliului județean nr. 141/27.08.2013 și prin Hotărârea Consiliului Local Onești nr.
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111/22.08.2013, indicatorii tehnico-economici aferenți investiției, iar în luna octombrie s-a încheiat
contractul de prestari servicii privind elaborarea proiectului tehnic.
Conform indicatorilor aprobați, valoarea totală a investiţiei este de 2.346,120 mii lei din care,
construcţii-montaj - 1.968,252 mii lei.
Contribuția Consiliului județean în anul 2013 a fost de 22,32 mii lei, reprezentând 90% din
valoarea studiului de fezabilitate.
•

Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Comuna Dofteana în
vederea realizării obiectivului de investiții Piața zonală Dofteana – Proiectare (cu
excepția SF) + Execuție lucrări
Prin Hotărârea nr. 68/26.04.2013 Consiliul județean a aprobat Contractul de asociere și
indicatorii tehnico-economici aferenți acestui obiectiv, conform cărora valoarea totală a investiției este
de 1.990,505 mii lei din care, lucrări de construcții-montaj - 1.681,840 mii lei. În luna august 2013 s-a
contractat elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor, iar lucrările propriu-zise au început la
sfârșitul lunii septembrie – durata de execuție a acestora fiind, conform contractului de lucrări, de 12
luni.
Contribuția Consiliului județean în anul 2013 la realizarea acestui obiectiv a fost de 1065,00
mii lei, reprezentând 90% din valoarea serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic și din valoarea
lucrărilor executate.
•

Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Orașul Dărmănești în
vederea realizării obiectivului Cămin cultural cartier Plopu, oraș Dărmănești
Prin Hotărârea nr. 174/29.11.2013 Consiliul judetean 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.
În 14.12.2013 s-a încheiat contractul de prestări servicii privind elaborarea proiectului tehnic,
urmând ca după finalizarea și verificarea tehnică a proiectului, să se încheie contractul de execuție a
lucrărilor.
•

Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Comuna Mărgineni în
vederea realizării iluminatului stradal în comuna Mărgineni prin utilizarea energiei
solare - proiect aprobat spre finanțare nerambursabilă din fonduri europene în cadrul POS–
CCE, Domeniul Majoritar de Intervenție (DMI) 2 – “Valorificarea resurselor regenerabile de
energie pentru producerea energiei verzi”.
În cursul anului 2013 s-a semnat contractul de finanțare între Ministerul Economiei și Comuna
Mărgineni, s-au finalizat procedurile de achiziție pentru serviciile preliminare implementării acestui
proiect și s-au declanșat procedurile de achiziție pentru contractarea lucrărilor.
Contribuția Consiliului județean la realizarea acestui proiect este de 1 500,00 mii lei.
•

Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Comuna Podu Turcului în
vederea realizării în comun a obiectivului Piața agroalimentară – Podu Turcului
Prin Hotărârea nr. 92/31.05.2013 Consiliul județean a aprobat Contractul de asociere si
indicatorii tehnico-economici aferenți acestui obiectiv, conform cărora valoarea totală a investiției este
de 1.985,074 mii lei din care, lucrări de construcții-montaj - 1.732,534 mii lei.
În luna octombrie 2013 s-a contractat execuția lucrărilor – durata de execuție a acestora fiind,
conform contractului de lucrări, de 24 de luni.
Contribuția Consiliului județean în anul 2013 la realizarea acestui obiectiv a fost de 1.008,00
mii lei, reprezentând 90% din valoarea lucrărilor executate.
•

Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Inspectoratul pentru Situații
de Urgenta „Maior Constantin Ene” Bacău pentru amenajarea spațiului necesar
funcționării Dispeceratului Integrat I.S.U. Bacău – S.A.J. Bacău
Prin Hotărârea nr. 133/26.07.2013 Consiliul Județean Bacău a aprobat asocierea Județului
Bacău cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, în
vederea amenajării spațiului necesar funcționării Dispeceratului Integrat I.S.U. Bacău – S.A.J. Bacău,
iar conform prevederilor acesteia, prin Hotărârea nr. 154/30.09.2013 Consiliul județean a aprobat
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documentația tehnico-economică aferentă amenajării acestui spațiu, precum și Contractul de asociere
cu I.S.U. Bacău pentru realizarea obiectivului.
Lucrările de amenajare au fost finalizate și recepționate la sfârșitul anului 2013 contribuția Consiliului județean la realizarea acestui obiectiv fiind de 50,00 mii lei.
• Gestionarea execuției lucrărilor la “Catedrala Ortodoxă “ÎNALȚAREA DOMNULUI” Bacău”
- valoarea totală a lucrărilor:
50.489,238 mii lei
(actualizată la 31.01.2013, inclusiv TVA
- realizări la 31.12.2013:
42.100,000 mii lei,
din care, în anul 2013:
2.318,000 mii lei,
finalizându-se lucrările aferente învelitorii din tablă și placărilor exterioare cu piatră, precum și o
parte din lucrările de tencuieli interioare.
La investiția menționată anterior, se adaugă lucrările de instalații interioare și exterioare
aferente Catedralei:
- valoarea totală:
4.421,356 mii lei
(actualizată la 29.07.2011, inclusiv TVA
- realizat pâna la 31.12.2013:
2.176,400 mii lei
din care, în anul 2013:
109,000 mii lei,
reprezentând, în principal, lucrările privind execuția instalației de degivrare, precum și o serie de
lucrări de instalații interioare.
•

Gestionarea obiectivului Lucrări de intervenții la imobil situat în mun. Bacău, str. Mihai
Eminescu nr. 25 D, denumit Policlinica Militară - transmis din domeniul public
al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului, conform
prevederilor HG nr. 975/2009, urmând ca acesta să aibă destinația de sediu al Centrului Militar
Județean Bacău.
Valoarea investiției este de 2 906,00 mii lei; lucrările au fost demarate în luna septembrie
2012 și au fost finalizate și recepționate la sfarsitul lunii noiembrie 2013; în anul 2013 au fost
executate lucrări în valoare de 2 079,00 mii lei.
B) Monitorizarea și/sau gestionarea programelor naționale de servicii și lucrări publice
I. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
• Derularea, prin SC CRAB SA Bacău, a proiectului de investiții Măsura ISPA 2005
RO P PA 001-2 “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”,
al cărui scop îl constituie îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare
la Uniunea Europeană în domeniul protecției mediului – respectiv apă/apă uzată, precum și
pregătirea aplicației pentru accesarea fondurilor europene – Fondul de Coeziune – pentru etapa I de
implementare. Obiectul Master Planului îl constituie stabilirea necesarului de investiții în domeniul
apei/apei uzate, prioritizarea investițiilor și estimarea costurilor, pe etape de implementare, pentru o
perioada de 30 de ani.
Etapele de implementare sunt:
I
2008-2015
II
2016-2018
III
2019-2037
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,
Contrubuția CJ:
86,762 mii Euro (fără TVA)
(aferentă investițiilor la Stația de tratare Cărăboaia)
În cursul anului 2013:
- s-au efectuat plăți în valoare de 12.117 Euro – pentru servicii de asistență tehnică;
- s-a contribuit prin activitatea desfășurată, la îndeplinirea următoarelor obiective:
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a) finalizarea documentelor de atribuire și lansarea lor pe SEAP; au fost lansate pe SEAP 3
contracte de lucrari, dintre care:
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 7 – construcție stații de epurare ape uzate în Dărmănești și Tg. Ocna.
acestea urmând a fi semnate la începutul anului 2014
Lucrările au fost demarate pentru următoarele contracte:
CL1 – Stație de epurare ape uzate Bacău;
CL 2 – Extinderea infrastructurii de canalizare în orașele Buhuși și Moinești – contract de lucrări
semnat în luna noiembrie 2012;
CL 5 – Reabilitare stație tratare apă Cărăboaia;
•

Monitorizarea Programului national de dezvoltare locala derulat conform OUG nr.
28/2013
In 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 si 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, cu condiţia încadrării în domeniile
specifice prevăzute de OUG nr. 28/2013.

- număr obiective de investiții cuprinse în program pentru anul 2013:
26
din care:
¾ În cadrul subprogramului "Modernizarea satului românesc" - 25 obiective
din urmatoarele domenii:
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de
tratare a apei –
15 obiective;
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a
apelor uzate –
6 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 – 1 obiectiv;
- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale - 3 obiective;
¾ În cadrul subprogramului "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor" – 1 obiectiv
(din orașul Comănești), aparținând domeniului realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor
de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate.
Pentru realizarea obiectivelor cuprinse în program, au fost încheiate contracte de finanțare
pentru anul 2013, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și autoritățile locale
implicate, în valoare 14 071,00 mii lei, fiind efectuate pâna la sfârșitul anului 2013 plăți în valoare
totală de 8 640,00 mii lei – în baza situațiilor de lucrări realizate și în limita fondurilor alocate în
bugetul ministerului.
C) PROTECȚIA MEDIULUI
• Monitorizarea proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienți”, în cadrul căruia sunt
cuprinse 3 unități administrativ-teritoriale (Gârleni, Caiuți și Răcăciuni).
Obiectul proiectului:
- Construirea și operarea de facilități de depozitare și management a gunoiului de grajd la
nivelul întregului sat dar și la nivel de gospodarie;
- Achiziționarea de echipament destinat manipulării și aplicării gunoiului de grajd.
Valoarea totală a investițiilor este estimată la 1450 mii euro din care, 74 mii euro se vor asigura din
bugetele locale.
Stadiul proiectului:
- pentru Gârleni: s-a finalizat etapa de proiectare (pentru ambele componente), precum și
etapa de execuție constând în achiziționarea echipamentelor (2 remorci, 1 tractor, 1
încărcător, 1 cisterna vidanja);
- pentru Caiuți și Răcăciuni: s-a finalizat etapa de proiectare.
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Execuția platformelor de depozitare și management a gunoiului de grajd, în toate cele 3 comune, va fi
demarată în anul 2014, aflându-se în în curs de autorizare.
• Implementarea şi menţinerea sistemului de management de mediu la nivelul Consiliului
Judeţean Bacău în conformitate cu prevederile Standardului ISO 14001: 2005 pentru
controlul impactului asupra mediului a activităţilor proprii şi a serviciilor furnizate către
cetăţeni, în conformitate cu politica şi obiectivele de mediu asumate.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, au fost întreprinse următoarele acţiuni:
- identificarea aspectelor de mediu asociate activităţilor desfăşurate de consiliul judeţean
Bacău, întocmirea şi implementarea Programului de management de mediu pentru anul
2012, cuprinzând măsuri pentru reducerea consumurilor de materii prime, combustibili şi
materiale, gestionarea eficientă a deşeurilor, instruirea şi conştientizarea personalului
instituţiei privind importanta problematicii de mediu;
- monitorizarea permanentă a consumurilor de energie, combustibili şi utilităţi;
- colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile generate în instituţie, în conformitate cu
prevederile Legii 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
- instruirea personalului cu privire la prevederile legislative referitoare la problematica de
mediu şi a procedurilor de sistem de mediu conform Programului anual de instruire al SMI nr.
1 pentru anul 2012.
• Îndeplinirea atribuţiilor specifice în cadrul Comisiei de Analiză tehnică şi a Comitetului Special
Constituit, organizată la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău pentru evaluarea
impactului asupra mediului a proiectelor/planurilor/programelor ce se derulează la nivelul
judeţului.
• Îndeplinirea atribuţiilor specifice în cadrul grupurilor de lucru pentru monitorizarea şi
actualizarea Planului Regional de Acţiune pentru Protecţia Mediului şi a Planului Regional
pentru Gestionarea Deşeurilor.
D). Transport public judetean, activitate constând în monitorizarea derulării Programului de
transport persoane prin servicii regulate în trafic județean și a transportului special, precum și
acordarea asistenței procedurale pentru autorităților locale și pentru operatorii de transport, în
vederea îmbunătățirii și armonizării programelor de transport pe raza administrativă a județului.
În acest sens, s-au fundamentat un număr de 5 hotărâri ale Consiliului Județean privind
aprobarea de modificări și actualizarea programului de transport Județean, în funcție de nevoile
actuale de transport ale cetățenilor județului.
În ceea ce privește asigurarea și coordonarea serviciului de transport public special în județul
Bacău, s-au fundamentat un număr de 10 hotărâri ale Consiliului Județean prin care s-a aprobat
emiterea unui numar de 64 de licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de
persoane prin curse regulate.
S-a aprobat înființarea și funcționarea Comisiei Paritare, din care face parte câte un
reprezentant al Consiliului Judeţean şi al Autorităţii Rutiere Române - Agenția Bacău, prin care se
asigură propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de
atribuire a licenţelor de traseu.
De asemenea, s-a organizat prin Centrul Național de Management pentru Societatea
Informațională, ședința de licitație pentru atribuirea celor 128 de trasee județene cuprinse în
Programul de transport județean 2014-2019, prin care s-au atribuit toate traseele județene, în prima
ședință de atribuire; ulterior - Consiliului Județean a aprobat atribuirea licențelor de traseu pentru
transportatorii desemnați caștigători.
E). Desfășurarea de alte activități specifice
o asigurarea asistenței tehnice privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice
privind lucrările publice;
o asigurarea asistenței tehnice de specialitate la elaborarea caietelor de sarcini în vederea
contractării serviciilor și lucrărilor publice cuprinse în programul de investiții pe anul 2013;
o inventarierea lucrărilor publice și construcțiile autorizate, în județul Bacău - care se
realizează din fonduri publice sau private, constituirea și gestionarea băncii de date
permanente, conform HG 853/1998;
o asigurarea asistenței tehnice în acțiunea de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții
publice cuprinse în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului Județean;
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o
o
o
o
o

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;
participarea la activitatea de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul județului;
inventarierea documentelor din arhiva tehnică gestionată de Consiliul Județean ;
verificarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții
publice a căror finanțare se asigură integral sau parțial din bugetul județului și propunerea
spre aprobare a acestora de catre Consiliul Județean;

5. Direcţia economică şi managementul calităţii
În baza Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013 şi a deciziei nr 180 din 25.02.2013 a
directorului executiv al Direcţiei generale a finanţelor publice Bacău s-au alocat următoarele sume :
• pentru unităţile administrativ teritoriale :
-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din impozitul pe venit pentru
achitarea arieratelor şi pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale – 31.290
mii lei ;
-sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale – 5.465 mii lei ;
• pentru bugetul propriu al Consiliului Judeţean :
-sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului –
72.094 mii lei ;
-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 14.192 mii lei ;
-sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
(27%) – 17.550 mii lei ;
-sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale – 5.500 mii lei ;
1) Elaborarea, aprobarea şi rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău
s-a realizat în mai multe etape, astfel:
a) În baza Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013 şi a Hotărarii Consiliului Judeţean
nr.35/15.03.2013 s-a aprobat bugetul propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe cele două secţiuni :
funcţionare şi dezvoltare în următoarea structură:
Bugetul Secţiunii de Funcţionare
Denumire indicator
I . VENITURI TOTALE
1. Venituri proprii, din care :
1.1 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital (05.02.50)
1.2 Impozit pe mijloacele de transport ( 16.02.02)
1.3. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (30.02.01)
1.4 Venituri din concesiuni şi închirieri (30.02.05)
1.5 Venituri din prestări de servicii (33.02)
1.6 Diverse venituri (alte venituri 36.02.50)
2. Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%) (04.02.01)
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale(27%) (04.02.04)
4. Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţului (11.02.01)
5. Sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene (11.02.05)
6. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale (11.02.06)
7. Alte transferuri voluntare (37.02.50)
8.Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu
handicap neinstituţionalizate ( 42.02.21)

Suma
(mii lei)
184.193
2.500
500
1.600
100
130
2
168
41.000
17.550
72.094
5.500
14.192
52.004
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9.Sume primite de la administraţiile locale in cadrul progr.FEGA, implem. de APIA
(42.02.42)
10. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole (42.02.44 )
11.Subvenţii de la alte bugete pentru finanţarea persoanelor cu handicap (
43.02.07 )
12. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare ( 37.02.03 )
II.CHELTUIELI TOTALE
1. Autorităţi publice (51.02)
2. Alte servicii publice generale(54.02)din care:
- Bunuri si servicii
- Fond de rezervă bugetară
- Rambursări de crdite interne
- Servicii comunitare de evidenţă a persoanelor
3. Tranzacţii privind datoria publică (55.02)
4. Apărare (CMJ) (60.02)
5. Ordine Publică (Protecţie Civilă) (61.02)
6. Invătământ (65.02) din care:
- Produse lactate şi de panificaţie fructe
- Invăţamânt special
7. Cultură, recreere si religie (67.02)
- Instituţii de cultură
- Personal neclerical
- Proiecte Legea 350 (Cultură)
8. Asigurare si asistenţa socială (68.02), din care:
- Pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului
- Pentru centre de ingrijire şi asistenţă socială
- Alte instituţii sociale
- Proiecte sociale Legea 350
- Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate
9. Actiuni generale economice (80.02)
- Cotizatii (ADIS, ADIB, UNCJR,etc)
10.Agricultura si sivicultura(83.02)
- Camera Agricolă Judeţeană
- Serviciul Public de Protecţia Plantelor
11. Alte actiuni economice (87.02)
- Centrul de turism
12. Transporturi(84.02)
- Drumuri si poduri
Bugetul Secţiunii de Dezvoltare
Denumire indicator
I . VENITURI TOTALE
1. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare (37.02.04)
2. Subvenţii de la bugetul de stat pt proiecte din Fonduri Europene
Nerambursabile ( FEN ) – postaderare (42.02.20 )
3. Fondul European de Dezvoltare Regională ( 45.02.01 )
4. Fondul Social European (45.02.02 )
5. Fondul European pentru Pescuit (45.02.05)
II. CHELTUIELI TOTALE
1. Autoritati publice (51.02) din care:
- Cheltuieli de capital
2. Alte servicii publice generale(54.02)din care:
- Alte transferuri (Asocieri)
- Proiecte finanţate din Fonduri externe nerambursabile (56)

332
250
3.400
-24.629
184.193
8.000
12.089
6.355
1.000
3.860
874
6.940
300
361
26.298
15.471
10.827
14.572
9.432
4.940
200
100.187
21.137
26.396
550
100
52.004
1.645
1.645
458
250
208
146
146
13.197
13.197
Suma
(mii lei)
118.873
24.629
29.351
62.607
1.488
798
138.873
612
612
32.821
12.230
21.004
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- Cheltuieli de capital(Direcţia Jud. De ev. a persoanelor)
- Cheltuieli de capital aparat propriu
- Plăţi din anii precedenţi (85)
- Rambursări de credite interne(pt finanţarea proiectelor UE)
3. Apărare (CMJ) (60.02)
4. Învăţământ (65.02) din care:
- Proiecte finanţate din Fonduri externe nerambursabile(56)
- Cheltuieli de capital
5. Sănătate (66.02) din care:
- Cheltuieli de capital (51)
6. Cultură, recreere si religie (67.02) din care:
- Instituţii de cultură
- Catedrala Ortodoxă
7. Asigurare si asistenţă socială (68.02), din care:
- Proiecte finanţate din Fonduri externe nerambursabile (56)
- Cheltuieli de capital
8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (70.02)
9.Protecţia mediului (74.02), din care:
- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (56)
- Cheltuieli de capital
- Rambursări de credite interne (pt. finanţarea proiectelor UE)
10. Transporturi
- Cheltuieli de capital
- Rambursări de credite interne (pt. finanţarea proiectelor UE)

60
394
-867
0
1.500
1.373
600
773
2.674
2.674
2.700
700
2.000
1.670
500
1.170
700
84.057
68.743
134
15.180
10.766
3.100
7.666

Bugetul institutiilor finanţate
din alocaţii bugetare si venituri proprii
Denumire instituţie
1. Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza”
2. Ansamblul Busuiocul
3. Şcoala Populară de Arte şi Meserii
4. Complexul Muzeal de Ştiintele Naturii “ Ion Borcea”
5. Complexul Muzeal “ I. Antonescu”
6. Filarmonica “ M. Jora”
7. Revista “Ateneu”
8. Serviciul Public pentru Protecţia Plantelor
9. Serviciul Public Judeţean de Drumuri
10. Direcţia Judeţeană de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului
11. Camera Agricolă Judeţeană Bacău
TOTAL

Suma
(mii lei)
15
100
80
50
55
80
5
15
10
1.671
188
2.269

b) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 123/26.07.2013, bugetul propriu al Consiliului Judeţean
Bacău a fost rectificat la partea de:
Venituri :
• Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02
2.000 mii lei
• Subvenii de la bugetul de stat 42.02
3.347 mii lei
Total venituri
5.347 mii lei
Cheltuieli:
• Alte Servicii Publice Generale 54.02
1.350 mii lei
• Sănătate 66.02
1.200 mii lei
• Cultură, recreere si religie 67.02
40 mii lei
• Asigurări si Asistenţă Socială 68.02
-618 mii lei
• Acţiuni generale economice 80.02
200 mii lei
• Agricultură şi Sivicultură, din care 83.02
347 mii lei
• Transporturi 84.02
2.828 mii lei
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Total cheltuieli
5.347 mii lei
c) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr.143/30.09.2013, bugetul propriu al Consiliului Judeţean
Bacău a fost rectificat la partea de cheltuieli astfel:
• Alte Servicii Publice Generale 54.02
-420 mii lei
• Asigurări şi Asistenţă Socială 68.02
280 mii lei
• Alte acţiuni economice 87.02
140 mii lei
Total cheltuieli
0 mii lei
d) Prin Hotărarea Consiliului Judeţean nr.156/31.10.2013 bugetul propriu al Consiliului Judeţean
Bacău a fost rectificat la partea de:
Venituri:
• Subvenţii de la bugetul de stat 42.02
7.650 mii lei
• Sume primite de la UE in contul plăţilor efectuate 45.02
8.200 mii lei
Total venituri
15.850 mii lei
Cheltuieli:
• Autorităţi Publice 51.02
100 mii lei
• Alte Servicii Publice Generale 54.02
6.100 mii lei
• Tranzacţii privind datoria publică 55.02
-2.000 mii lei
• Protecţia Mediului 74.02
9.450 mii lei
• Acţiuni Generale Economice 80.02
200 mii lei
• Transporturi 84.02
2.000 mii lei
Total cheltuieli
15.850 mii lei
e) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 184/29.11.2013, bugetul propriu al Consiliului Judeţean
Bacău a fost rectificat la partea de:
Venituri:
• Venituri proprii
219 mii lei
• Subvenţii de la bugeul de stat 42.02
733 mii lei
Total venituri
953 mii lei
Cheltuieli:
• Cultură,recreere si religie 67.02
20 mii lei
• Asigurări şi Asistenţă Socială 68.02
719 mii lei
• Agricultură şi Sivicultură 83.02
115 mii lei
• Transporturi
99 mii lei
Total cheltuieli
953 mii lei
f) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr.203/20.12.2013, bugetul propriu al Consiliului Judeţean
Bacău a fost rectificat la partea de cheltuieli astfel:
• Autorităţi Publice 51.02
0 mii lei
• Alte Servicii Publice Generale 54.02
-570 mii lei
• Tranzacţii privind datoria publică 55.02
0 mii lei
• Apărare 60.02
0 mii lei
• Ordine publică 61.02
0 mii lei
• Învăţământ 65.02
0 mii lei
0 mii lei
• Sănătate 66.02
•
Cultură , recreere si religie 67.02
570 mii lei
• Asigurări şi Asistenţă Socială 68.02
0 mii lei
• Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02
0 mii lei
• Protecţia Mediului 74.02
0 mii lei
• Acţiuni Generale Economice 80.02
0 mii lei
• Agricultură şi Sivicultură 83.02
0 mii lei
• Transporturi 84.02
0 mii lei
• Alte acţiuni economice 87.02
0 mii lei
Total cheltuieli
0 mii lei
2)

Repartizarea pe unitaţi administrativ teritoriale a „ Cotelor defalcate din impozitul pe
venit şi pentru achitarea arieratelor, pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii locale”.
a)
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr.158/31.10.2013 s-a repartizat suma de
3000 mii lei pe unitaţi administrativ teritoriale.
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b)
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr.168/29.11.2013 s-a repartizat suma de
400 mii lei pe unităţi administrativ teritoriale.
3 ) Elaborarea proiectului de buget pe anul 2014 si a estimărilor pentru perioada 20152017
Pentru realizarea obiectivelor propuse s-a estimat un necesar de 292.136 mii lei in 2014, de 250.999
mii lei in 2015, de 230.916 mii lei in 2016 si de 236.527 mii lei in 2017.
Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite şi urmărirea realizării veniturilor
Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite a fost corelată cu urmărirea realizării
veniturilor proprii, prin promovarea proiectelor pentru stabilirea impozitelor, taxelor şi tarifelor la nivel
judeţean în baza propunerilor formulate de direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean şi a
instituţiilor din subordinea acestuia.
S-a monitorizat şi analizat modul de încasare a veniturilor conform bugetului aprobat de
Consiliul Judeţean. În acest sens, au fost identificate sursele pentru realizarea veniturilor proprii şi
fundamentarea acestora în proiectul de buget pe anul 2013. S-a urmărit încasarea debitelor şi
calcularea majorărilor de întârziere pentru debitele neachitate la termen.
Împrumutul bancar aflat în derulare, contractat de Consiliul Judeţean Bacău in anul 2005,
pentru realizarea investiţiilor de interes local, a fost monitorizat şi raportat lunar la Ministerul
Finanţelor Publice şi Direcţia Finanţelor Publice a Judeţului Bacău.
De asemenea, a fost monitorizat imprumutul bancar contractat în cursul anului 2012, în
valoare de 60.000 mii lei, pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării proiectelor
finanţate din fonduri europene nerambursabile.
A fost organizată evidenţa proiectelor cu finanţare de la Uniunea Europeană şi s-a urmărit
încasarea sumelor solicitate prin cererile de rambursare şi cererile de plată din fondurile europene şi
de la bugetul de stat.
De asemenea s-a urmărit organizarea contabilităţii veniturilor în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi înregistrarea corectă şi la termen a veniturilor în contabilitate.
Principalele activităţi şi acţiuni realizate:
• Calcularea şi plata salariilor şi drepturilor de personal
• Acordarea vizei de control financiar preventiv
• Acordarea avansurilor pentru deplasări interne şi externe şi urmărirea justificării lor.
• Verificarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor mişcărilor patrimoniale, (intrări 41.472.564,26
lei, ieşiri 22.248.674,37 lei) ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a materialelor, din
care :
Mijloace fixe
- Obiecte de inventar
- Materiale + corn,lapte şi măr
TOTAL:

Intrări
4.169.535,95
16.648.972,81
20.654.055,50
41.472.564,26

Ieşiri
57.568,97
1.921.173,73
20.269.931,67
22.248.674,37

Inventarierea anuală a bunurilor şi organizarea acesteia prin identificarea bunurilor materiale
şi a valorilor băneşti din patrimoniul Consiliului Judeţean Bacău, Centrului Militar Judeţean,
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a bunurilor ce alcătuiesc domeniul
public al judeţului Bacău şi a investiţiilor în curs de execuţie.

6. Direcţia Achiziţii Publice, Contracte
În anul 2013, Serviciul Achiziţii Publice a participat la fundamentarea şi elaborarea
programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesitãţilor şi prioritãţilor comunicate de direcţiile de
specialitate şi creditelor bugetare aprobate.
A elaborat documentaţiile de atribuire (caiete de sarcini, fişe de date a achiziţiilor, contracte
etc.) pentru prezentarea ofertei, asigurând totodatã personal pentru comisiile de deschidere,
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evaluarea ofertelor şi desemnarea ofertei câştigãtoare, cu îndeplinirea obligaţiilor referitoare la
publicitate prin transmiterea anunţurilor şi a invitaţiilor de participare cãtre 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 lucrãri.
Serviciul Achiziţii Publice a fost implicat în următoarele proiecte finanţate din fonduri
structurale:
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (Axa prioritarã nr. 5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice),
Parteneriatul dintre Judeţul Bacãu şi Unitatea Administrativ Teritorialã - Oraşul Slãnic Moldova a
obţinut finanţarea proiectului “SCHI PARC SLÃNIC MOLDOVA”, Cod SMIS: 3393.
În cadrul acestui program s-au derulat urmãtoarele proceduri de achiziţie publicã:
- Servicii de consultanţã în managementul de proiect în cadrul proiectului intitulat „Schi Parc
Slãnic Moldova, judeţul Bacãu” Cod SMIS 3393;
- Servicii de diriginţie de şantier la obiectivul de investiţii „Schi Parc Slãnic Moldova, judeţul
Bacãu” Cod SMIS 3393;
Programul Operaţional pentru Pescuit, Axa 5 Asistenţă tehnică, Măsura 3.4. ”Dezvoltarea
de noi pieţe şi campanii de promovare”.
În cadrul acestui program s-au derulat urmãtoarele proceduri de achiziţie publicã:
- Servicii de marketing pentru realizarea şi difuzarea materialelor de promovare în cadrul
proiectului „Promovarea produselor piscicole şi de acvacultură”;
Promovarea judeţului Bacãu (ProBacTur) ca destinaţie turisticã: agrement, sãnãtate,
culturã, cod SMIS 16028.
În cadrul acestui program s-au derulat urmãtoarele proceduri de achiziţie publicã:
- Servicii de promovare prin emisiuni TV în cadrul proiectului “Promovarea judeţului Bacău
(ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”;
- Servicii de promovare prin presa scrisa nationala, radio national si local în cadrul proiectului
“Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”
Ambulatoriu de specialitate adulţi (Corp A) – al Spitalului Judeţean Bacău cod SMIS 12223,
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.
În cadrul acestui program s-au derulat urmãtoarele proceduri de achiziţie publicã:
- Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – Ambulatoriu
de specialitate adulți (Corp A) – al Spitalului Județean Bacău cod SMIS 12223;
- Servicii de dirigenție de santier in cadrul proiectului Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate Ambulatoriu de specialitate adulți (Corp A) – al Spitalului
Județean Bacău cod SMIS 12223;
- Servicii de audit in cadrul proiectului Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate Ambulatoriu de specialitate adulți (Corp A) – al Spitalului Județean Bacău cod
SMIS 12223;
- Servicii de publicitate si promovare in cadrul proiectului Reabilitarea, modernizarea si
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate Ambulatoriu de specialitate adulți (Corp A) – al
Spitalului Județean Bacău cod SMIS 12223;
- Servicii de consultanță privind intocmirea documentației pentru depunere proiect in
domeniul TIC, care va fi depus spre finanțare in cadrul Programului 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.
- Servicii de management in vederea implementării proiectului intitulat “Dezvoltarea
infrastructurii hardware si software pentru oferirea de servicii de e-administrație, inclusiv gestionarea
Registrului Agricol in format electronic in județul Bacău, cod SMIS 48412”.
- Servicii de elaborare Proiect tehnic pentru investiția ce face obiectul proiectului – Complex
de agrement turistic, de relaxare si sportiv in orașul Slănic Moldova, județul Bacău, cod SMIS 48256,
depus spre finanțare in cadrul POR 2007-2013”.
- Servicii de consultanță în vederea elaborării unei Strategii de Dezvoltare a Județului Bacău
pentru perioada de programare 2014-2020.
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- Servicii de realizare a unui studiu de piață privind identificarea nevoilor de creștere a calității
vieții la nivelul cetățenilor județului Bacău pentru perioada de programare 2014-2020.
In anul 2013 Consiliul Judeţean Bacãu, in cadrul unor acorduri de asociere a încheiat o serie
de contracte, astfel:
- Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate aferent investiției Extindere si reabilitare SEAU –
Stație de epurare ape uzate in municipiul Onești;
- Servicii de proiectare aferente investiției Rețea de canalizare noua in cartierul Borzești,
municipiul Onești;
- Proiectarea si execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții“ Construire Piață zonală
Dofteana”;
- Servicii de verificare a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții “
Construire Piață zonală Dofteana”;
- Servicii de dirigenție de șantier in vederea asigurării execuției corecte a lucrărilor in cadrul
obiectivului de investiții “Construire Piață zonală Dofteana”;
- Execuția de lucrări de construcții, instalații si de amenajări exterioare aferente obiectivului de
investiții “Modernizare Piață Agroalimentară – Comuna Podu Turcului, Județul Bacău;
- Servicii de proiectare aferente investiției Cămin cultural cartier Plopu, oraș Dărmănești;
De asemenea, in anul 2013 Consiliul Judeţean Bacãu prin compartimentul de specialitate, a
atribuit contracte de furnizare, servicii şi lucrãri, dupã cum urmeazã:
- Carburanţi auto - benzinã şi motorinã;
- Aprovizionare şi distribuţie produse lactate pentru elevi şi preşcolari;
- Aprovizionare şi distribuţie produse de panificaţie pentru elevi si preşcolari;
- Achiziţionare pachete de rechizite privind proiectul “Ghiozdanul şcolarului”;
- Publicarea anunţurilor de convocare - şedinţe ale Consiliului Judetean Bacau în ziarele locale
Deşteptarea şi Ziarul de Bacãu
- Servicii de informare a publicului pe postul de televiziune Realitatea TV Bacãu cu privire la
desfãşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Bacãu
- Servicii de transport rutier de mãrfuri in cadrul programului PEAD 2013;
Evaluări: imobil Casa Vasile Alecsandri; a Spațiilor de instruire, cazare și depozitare la Statul
Major al Apărării Civile Bacau; depozit de sulfat in cadrul Stației de tratare Darmănești;
Serviciul Achiziţii Publice a asigurat asistenţã tehnicã de specialitate în vederea derulãrii
procedurilor de achiziţii publice de cãtre consiliile locale, care au solicitat consultanțã în acest sens.
Totodatã, serviciul a monitorizat derularea contractelor de achiziţie publicã, a întocmit raportul
anual privind contractele atribuite şi a transmis la ANRMAP rapoartele privind îndeplinirea obligaţiilor
contractuale de cãtre operatorii economici şi a realizat gestionarea dosarelor achiziţiilor publice.

32

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2013

7. Unitatea de implementare a proiectului
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”
Pe parcursul anului 2013, Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” a finalizat următoarele obiective de investiţie:
-

Închidere depozit neconform deşeuri Dărmăneşti cu recepţie la terminarea lucrărilor din data
de 21.06.2013;

-

Închidere depozit neconform deşeuri Moineşti cu recepţie la terminarea lucrărilor din data de
25.06.2013;

-

Închidere depozit neconform deşeuri Târgu Ocna cu recepţie la terminarea lucrărilor din data
de 25.07.2013;

-

Închidere depozit neconform deşeuri Comăneşti cu recepţie la terminarea lucrărilor din data
de 31.07.2013;
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-

Construcţia Staţiei de transfer deşeuri Bereşti Tazlău a cărei recepţie la terminarea lucrărilor
s-a desfăşurat în data de 01.08.2013;

-

Construcţia Staţiei de transfer deşeuri Găiceana cu recepţie la terminarea lucrărilor din data
de 02.08.2013;

-

Construcţie Staţie de sortare, Staţie de compostare şi Staţie de transfer deşeuri Oneşti, cu
recepţie la terminarea lucrărilor din data de 06.08.2013;

-

Construcţia celulei doi a depozitului judeţean de deşeuri, a cărei recepţie la terminarea
lucrărilor a avut loc înainte de termen, respectiv în data de 16.10.2013, în loc de ianuarie
2014.
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-

Construcţia drumului de acces către Staţia de transfer Bereşti Tazlău, recepţionat in iulie
2013.

De asemenea, la începutul lunii noiembrie 2013 a fost finalizată livrarea tuturor celor
176.810 echipamente destinate colectării deşeurilor la nivel judeţean, în cadrul contractului de
„Furnizare de echipamente de precolectare a deşeurilor în judeţul Bacău”.

În luna decembrie 2013 a fost finalizată şi aprobată în AGA – ADIS documentaţia necesară
demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii
serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul Bacău.

8. Compartimentul de audit public intern
Planul anual de audit public intern, a urmărit prevederile Hotărârilor Consiliului Județean
Bacău pentru compartimentul de audit public intern, semnalele emise de ordonatorul principal de
credite, de direcţiile/serviciile din aparatul propriu și din instituțiile subordonate, ţinând 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 iniţial următoarea: audit privind procesul
bugetar în proporţie de 95%, iar alte domenii în proporţie de 5%. Gradul de îndeplinire a misiunilor
planificate a fost de 95%.
Misiunile de audit care au vizat procesul bugetar privind utilizarea finanţărilor nerambursabile
de către 23 de entitaţi, sau a contribuţiilor din fonduri publice în derularea unor proiecte/acţiuni de
interes judeţean, conform celor 9 contracte de asociere, aprobate de către Consiliul Județean Bacău,
au evaluat încadrarea în bugetele aprobate şi respectarea legalităţii.
Recomandările cuprinse în rapoartele de audit public intern au fost implementate până la
finele anului 2013, şi au vizat următoarele aspecte:
1) nedecontarea unor cheltuieli care nu îndeplineau unul sau mai multe criterii de eligibilitate;
2) întocmirea de catre asociaţii/partenerii din proiectele de interes judeţean, a raportărilor
intermediare şi finale, cu respectarea cerinţelor contractuale;
3) respectarea formei şi conţinutului documentelor justificative anexate rapoartelor financiare
depuse spre decontare.
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Un număr de 4 misiuni de audit au ţintit angajamentele bugetare şi legale din care derivă
direct sau indirect obligaţii de plată, plăţile asumate şi administrarea patrimoniului” la instituţii/regii
aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, respectiv la R.A. Aeroportul Internaţional “George
Enescu“ Bacău, Ansamblul Folcloric “Busuiocul Bacău, Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău
şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău.
Recomandările cuprinse în rapoartele de audit public intern au vizat în principal următoarele
aspecte:
1) 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 precum
şi închirierea bunurilor din domeniul public şi privat;
2) întocmirea corespunzătoare şi avizarea de către persoanele în drept a documentelor care
stau la baza înregistrării cheltuielilor cu carburanţii (foi parcurs, FAZ);
3) întărirea controlului cheltuielilor publice şi urmărirea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei
utilizării fondurilor publice, aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea
cheltuielilor reprezentând consumul de carburant nejustificat;
4) organizarea evidenţei contabile a angajamentelor bugetare şi legale.
Unele recomandări au fost implementate până la finele anului 2013 iar altele au termen de
finalizare în anul 2014.

9. Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău a fost înfiinţat conform Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău, nr. 92/2006 pentru ca normele şi cerinţele Uniunii Europene referitoare la
organizarea autorităţilor administrativ teritoriale să fie respectate. În consecinţă a fost emisă şi
aprobată Dispoziţia nr. 265/16.11.2006 de către Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, document
ce reglementează atribuţiile personalului din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău.
Prin natura sarcinilor şi îndatoririlor prevăzute în această dispoziţie, Cabinetul Preşedintelui
Consiliului Judeţean poate fi considerat ca o interfaţă între preşedintele Consiliului Judeţean, pe de o
parte, şi opinia publică, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, autorităţile publice locale si
naţionale, alte organisme, pe de altă parte.
1. În ceea ce priveşte relaţia cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean,
Cabinetul Preşedintelui cere persoanelor abilitate din direcţiile de specialitate note informative,
documente persoanelor care au obligaţia să răspundă cererilor formulate în termenul stabilit de
normele interne, în baza mandatului dat de Preşedinte. De asemenea, colaborează cu direcţiile şi
compartimentele din aparatul de specialitate în vederea stabilirii agendei Preşedintelui Consiliului
Judeţean. Tot pe această linie se comunică şi programul Preşedintelui Consiliului Judeţean direcţiilor
şi compartimentelor implicate în desfăşurarea activităţilor cuprinse în agenda Preşedintelui.
De asemenea se realizează traduceri, note, sinteze, rapoarte, referate, se analizează
documente specifice, la solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean în colaborare cu direcţiile şi
compartimentele aparatului de specialitate al instituţiei; se elaborează machete pentru promovarea
imaginii judeţului Bacău pentru diverse materiale.
Anual, Cabinetul Preşedintelui desfăşoară activităţile necesare implementării următoarelor
proiecte:
“Ghiozdanul şcolarului”
Proiectul “Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a învăţământului
preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2013 – 2014, constă în
punerea la dispoziţia beneficiarilor a unui număr total de 45.036 pachete de rechizite şcolare după
cum urmează:
• pachet A (preşcolari) – 9.367 pachete
• pachet B (clasele pregătitoare – IV) – 18.351 pachete
• pachet C (şcolari clasele V – VIII) – 17.318 pachete
Valoarea acestui proiect pentru anul 2013 - 2014 este de 4.700.000 RON.
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Sarcinile Cabinetului cu privire la desfăşurarea acestui proiect:
- solicitarea de la ISJ Bacau a listelor cu persoanele beneficiare ale proiectului
- redactarea referatului, a expunerii de motive a proiectului;
- stabilirea regulamentului de organizare si operare a intregii echipe in vederea distribuirii:
numarul beneficiarilor, componenta pachetelor pe grupe de varsta, impartirea pe echipe a traseelor
catre beneficiari
- tinerea in evidenta a comenzilor de seturi de rechizite.
Decontarea transportului studenţilor bursieri din judeţul Bacău,
care efectuează stagii de pregătire in străinătate
Sarcinile Cabinetului cu privire la desfăşurarea acestui proiect:
- Analiza dosarelor depuse de către tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii
de pregătire în străinătate conform Hotărârii nr. 47/20.04.2006 cu modificările şi completările
ulterioare;
- Verificarea documentelor justificative: act de identitate atestând cetăţenia şi domiciliul pe
raza judeţului Bacău; documentele de la Universitate adeverind calitatea de student şi invitaţia de la
universitatea care a aprobat bursa; contractul financiar încheiat între student şi universitatea din
România; dar şi facturile şi chitanţele cât şi copiile dupa bilete;
- Obţinerea aprobării membrilor comisiei;
- Darea spre plată a dosarelor aprobate.
2. În ceea ce priveşte relaţia cu opinia publică, Cabinetul Preşedintelui Consiliului
Judeţean asigură funcţionarea permanentă a relaţiei cu mass-media, informând opinia publică
operativ, în mod practic şi clar, bazat pe date reale, despre activitatea desfăşurată de Preşedintele
Consiliului Judeţean, în baza mandatului acestuia şi nu în ultimul rând, participă împreună cu
Preşedintele Consiliului Judeţean sau în numele acestuia la festivităţi şi activităţi publice:
- realizarea articolelor de presă cu privire la activitatea desfaşurată de Consiliul Judeţean
Bacău;
- realizarea şi punerea la dispoziţie a materialelor informative solicitate de diferite ONG-uri în
baza Legii numărul 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
- informare cu privire la proiectele desfăşurate de către insitituţie;
- realizarea comunicatelor de presă cu privire la activitatea desfăşurată de Preşedintele
Consiliului Judeţean;
- realizarea materialelor informative solicitate de diverse publicaţii cu privire la promovarea
imaginii judeţului Bacău;
- organizarea efectivă a conferinţelor de presă;
- monitorizarea mass-media locală cu privire la imaginea Consiliului Judeţean Bacău;
3. În vederea stabilirii agendei de lucru a Preşedintelui Consiliului Judeţean sunt
gestionate activităţile de pregătire şi verificare a tuturor documentelor care urmează să fie supuse
atenţiei Preşedintelui (materiale informative, mapa cu documente). Preşedintele Consiliului Judeţean
aprobă programul săptămânal, urmând apoi asigurarea difuzării zilnice a formei actualizate a agendei
de lucru interne către persoanele din conducerea autorităţii. Agenda de lucru a Preşedintelui
Consiliului Judeţean cuprinde şi elaborarea notelor de propuneri pentru marcarea unor date şi
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momente importante în viaţa social-politică a judeţului. Se asigură şi se răspunde de selecţia,
ierarhizarea şi indicarea temelor relevante din documentele cu caracter informativ şi a celor din mapa
de corespondenţă a Preşedintelui; se înregistrează corespondenţa adresată Preşedintelui Consiliului
Judeţean şi i se prezintă sistematic actele normative şi activităţile publice relevante pentru activitatea
acestuia.
Membrii Cabinetului participă şi însoţesc Preşedintele Consiliului Judeţean la diferite
evenimente şi conferinţe.
Acţiuni desfăşurate
conform Agendei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 2013

În data de 31.01.2013, Domnul Dragoş Benea, Preşedintele
Consiliului Judeţean Bacău, a participat la Şedinta Plenară
organizată de Comitetul Regiunilor la Bruxelles pe mail multe teme
de actualitate socială şi politică.

Seminar cooperare descentralizată româno-franceză
Pe data de 21 martie, Domnul Preşedinte, Dragoş Benea, a participat la seminarul dedicat
cooperării descentralizate franco-române, care a avut loc la Paris. Evenimentul, organizat de către
Ambasada României în Franţa, a avut ca principale teme de dezbatere cooperarea bilaterală
franco-română şi perspectivele ei, cooperarea descentralizată în context european şi reforma
administrativ–teritorială, subiect de actualitate atât în România, cât şi în Franţa.

Vizita Vice-Ambasadorului Marii Britanii în Bacău
În 23 aprilie, am avut onoarea de a o primi în vizită pe
Excelenţa Sa, doamna Esther Blythe, vice-ambasador al Marii
Britanii la Bucureşti.
S-au discutat mai multe probleme, printre care cele mai
importante au fost cele privind regionalizarea, absorbţia de
fonduri, interesul investitorilor străini în România şi facilitarea
procedurilor legislative care îi vizează pe aceştia.

Ambasadorul Frantei, Philippe Gustin,
în vizită la Consiliul Judeţean Bacău
În data 24 aprilie, am avut deosebita plăcere de a-i avea
ca invitaţi pe Excelenta Sa Ambasadorul Franţei, Philippe
Gustin şi domnul Alain Ramette, directorul Institutului Francez
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din Iaşi. Întâlnirea a avut ca teme de dezbatere subiecte atât din sfera culturală, cât şi din cea
economică şi administrativă. Excelenta Sa, prin intâlnirile sale de lucru, işi propune o mai buna
promovare a culturii şi limbii franceze, pe teritoriul tării noastre.
Adunarea Generală a ARE
În perioada 15-19 mai, Domnul Preşedinte a participat la Adunarea Generală condusă de
Doamna Michele Sabban, Preşedintele ARE. La acest eveniment au fost invitaţi toţi preşedinţii
regiunilor membre ARE. În cadrul întâlnirii a avut loc al 3 lea Summit al ARE pe tema Criza şi
Regiunile, “În faţa crizei, Regiunile în fruntea Europei”. Acest summit va închide lucrările desfăşurate
de Organizaţia ARE din 2012 pentru a pune în lumina rolul Regiunilor în vederea scoaterii Europei din
criza.
Europa tinerilor, tinerii Europei
Cu ocazia Zilei Europei, Preşedintele Dragoş Benea a participat alături de europarlamentarul
Minodora Cliveti, de oameni politici şi elevi ai liceelor bacăuane, la o dezbatere cu tema “Europa
tinerilor, tinerii Europei”.
Alături de autorităţi locale din domeniul administraţiei, sănătăţii, justiţiei, poliţiei s-au punctat
problemele actuale cu care se confruntă tinerii, invitându-i pe aceştia la dialog.
Având în vedere că până acum programele pentru tineri aproape au lipsit, Preşedintele
Dragoş Benea şi-a manifestat dorinţa ca in perioada 2014-2020 Consiliul Judetean să aducă o
îmbunătăţire vizibilă, în ceea ce priveşte proiectele şi programele pentru tineret, dar şi parteneriatele
între instituţiile administraţiei publice locale şi centrale.

Amenajarea şi modernizarea Maternităţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău
În 20 iunie, Domnul Dragoş Benea a participat alături de europarlamentarii Daciana Sârbu,
Cătălin Ivan, Minodora Cliveti, de ministrul Nicu Bănicioiu, de senatori, deputaţi şi consilieri judeţeni la
inaugurarea Maternităţii din Bacău.
Valoarea totală a investiţiei este de 6 733 000 Euro, din care contribuţia Consiliului Judeţean
Bacău este de 4.183.000 Euro şi cea a Ministerului Sănătăţii UMP – BM (Banca Mondială) este de
2.550.000 de Euro, plus aparatura medicală constând în 170 de aparate, în valoare de aproximativ
900 000 de Euro. Suprafaţa desfaşurată modernizată este de aproape 10 000 mp.

Forumul liderilor locali din China şi Uniunea Europeană Centrală şi de Est
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În perioada 1 - 4 iulie, Preşedintele Dragoş Benea a fost prezent la Forumul liderilor locali din
China şi Uniunea Europeană Centrală şi de Est, care a avut loc în Chongqing, China. Din delegaţia
României au făcut parte premierul Victor Ponta, Dan Sova - Ministrul pentru Proiecte de Infrastructură
- şeful acestei delegaţii, Doru Costea, Ambasadorul României în Republica Populară Chineză,
conducători de unităţi administrativ - teritoriale, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din
România. Tematica acestui Forum a avut în vedere prezentarea şi promovarea mediului investiţional
atât din China, cât şi din Europa Centrală şi de Est. La această reuniune au participat 16 ţări din
cadrul Uniunii Europene şi 16 unităţi administrativ - teritoriale din China.
Semnare acorduri de finanţare BERD
În data de 15 iulie, Preşedintele Consiliului Judeţean
Bacău, a semnat împreună cu Primarul Municipiului Bacău, dl.
Romeo Stavarache şi Directorul General al Companiei Regionale
de Apă Bacău, dl. Răzvan Găină, acordurile de finanţare cu Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Ceremonia
de semnare a contractelor de împrumut, de garantare şi de sprijin,
a avut loc la sediul BERD, din Londra. Proiectul „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”
este de o importanţă majoră pentru toţi locuitorii judeţului, având o valoare totală de 124.153.236
EUR (inclusiv TVA). Sursele finanţării Proiectului sunt: Fonduri UE, Buget de Stat, Buget local şi
BERD. Această colaborare este cu atât mai importantă cu cât cetaţenii întregului judeţ vor beneficia
de servicii de apă şi canalizare la standarde europene.

Lansarea site-ului Bacau360.ro
Un eveniment local de mare interes a fost lansarea site-ului Bacau360.ro - turul virtual al
judeţului Bacău, avându-l ca invitat pe Domnul Dragoş Benea, în data de 24 septembrie.
Proiectul este realizat de Asociaţia Divanul AdBlog şi cofinanţat de Consiliul Judeţean Bacău. În
cadrul aceluiaşi eveniment, au fost acordate şi premii la concursul de fotografie.
Cu acestă ocazie Preşedintele Consiliului Judetean Bacău a declarat: “Iubesc şi fotografia de
călătorie, iubesc şi fotografia realizată în natură şi iubesc judeţul Bacău. Aşa că am găsit toate
ingredientele ca să mă bucur de acest proiect şi ca să îmi doresc să particip la lansare. Este tipul de
proiect pe care Consiliul Judeţean îl va susţine şi în continuare. E un proiect care va aduce plus
valoare judeţului Bacău. Am mai spus-o, avem un judeţ cu peisaje pitoresti. Îi felicit încă o dată pe
aceşti tineri că au reuşit să genereze un asemenea proiect.”

A 103-a Sesiunea Plenară - Comitetul Regiunilor
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În perioada 8-9 octombrie, Domnul Preşedinte în calitate de Membru al Delegaţiei României
la Comitetul Regiunilor, a luat parte la 103-a Sesiunea Plenară. Şedinţa s-a evidenţiat prin Sesiunea
de deschidere a Open Days, Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor. Tema întâlnirii a fost
“Dezvoltarea capacităţii României de a influenţa politica Europeană ”.
Reabilitarea şi Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate (Corp A)
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău
În 15 noiembrie, Preşedintele Dragoş Benea a participat alături de vicepreşedintele
Consiliului Judeţean, Ionel Floroiu, managerul Spitalului Judetean de Urgenţe, Dan Stoica şi directorul
medical al Spitalului Judetean de Urgenţe, dr. Aurelia Ţaga, la demararea proiectului „Reabilitarea şi
modernizarea Ambulatoriului de Specialitate (Corp A) al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă
medicală pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor judeţului Bacău la serviciile de sănătate de
tip ambulatoriu.
Şoseaua de centură a municipiului Bacău
prinde contur
Compania Nationala de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România (CNADNR) a desemnat, în luna
noiembrie câştigătoarea licitaţiei pentru construcţia variantei
de ocolire a municipiului Bacău compania turcă Eko Insaat
Ve Tic AS, firmă cu un bogat portofoliu în Turcia, Bulgaria şi
Kazahstan.
Cu această ocazie Preşedintele Consiliului
Judeţean Bacău declara: “Este un proiect ireversibil;
lucrările vor începe, în cel mai rau caz, în primăvara anului
viitor iar la demararea lor, vor fi prezenţi şi premierul Victor
Ponta, ministrul Dan Sova şi primarul Romeo Stavarache.
Noi, autorităţile locale, vom fi alături de acest proiect în
continuare, în toate etapele pe care urmează să le parcurgă. Este
cea mai bună veste din activitatea mea de Preşedinte de Consiliu
Judeţean. În sfârşit, începem să ne ţinem de cuvânt cu
promisiunile făcute în localele din iunie 2012.
Şoseaua de centură va avea o lungime de 30,2 kilometri,
va cuprinde un pod şi 14 podeţe, iar de-a lungul ei vor fi amenajate
două spaţii de parcare de lungă durată. Valoarea lucrărilor este de
393.881.398 lei, exclusiv TVA (488.412.933,52 lei, TVA inclus).
Sursele de finanţare sunt Fondul European de Dezvoltare
Regională şi bugetul de stat. Şoseaua de centură va face parte din
autostradă spre Suceava, coridorul Paneuropean IX ce va lega
sudul de nordul Europei.”
Seara de nota "Zece”
Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate a Clubului Sportiv Municipal Oneşti, Sala
Polivalentă „Nadia Comăneci” a fost, în 21 noiembrie, gazda Galei Campionilor, eveniment în cadrul
căruia au fost premiaţi primii zece sportivi, dar şi cei mai buni trei antrenori ai anului 2013.
A fost un eveniment emoţionant la care Preşedintele Dragoş Benea a participat alături de foşti
şi actuali campioni: Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gabriela Szabo, Doina Melinte, Nicu Vlad, Simona
Amânar, Andreea Răducan, precum şi susţinători ai sportului românesc: Ministrul Tineretului şi
Sportului, Nicolae Bănicioiu, Primarul Oneştiului Victor Laurenţiu Neghina, Viceprimarul Nicolae
Gnatiuc. Un moment special a fost acela în care Preşedintelui Consiliului Judeţean i s-a acordat
Premiul Special pentru implicarea asiduă în susţinerea sportului băcăuan.
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Reuniunea Delegaţiei României la Comitetul Regiunilor
În data de 28 noiembrie, Domnul Dragoş Benea a
participat în cadrul Reuniunii Delegaţiei Naţionale a României la
Comitetul Regiunilor, în calitate de membru, la cea de-a 104
Sesiune Plenară, eveniment ce a avut loc la Bruxelles.
În cadrul acestei reuniuni Preşedintele Consiliului
Judetean Bacău l-a întâlnit pe Comisarul European pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală, dl. Dacian Ciolos, ocazie cu care
au fost discutate aspecte legate de Politica Agricolă Comună după
2013, implicaţiile pentru România şi rolul ţării noastre în vederea
punerii ei în aplicare.

Podul de la Gârleni, redeschis circulației
La începutul lunii decembrie, s-a finalizat o investiţie
importantă pentru infrastructura judeţului: lucrările de refacerea a
podului de la Gârleni şi a porţiunii de şosea aferentă.
Cu acestă ocazie, Preşedintele Dragoş Benea a declarat:
“Pentru anul viitor, prioritare sunt podul de pe şoseaua Bacău Braşov, situat în zona comunei Oituz, ce trebuie reabilitat pentru
că şi în acea zonă circulaţia autocamioanelor de peste 13 tone
este interzisă de peste cinci ani, necesitând rute ocolitoare de
peste 50 de km; reabilitarea tronsonului Comăneşti - Ghimeş
Făget de pe şoseaua spre Miercurea Ciuc, în prezent grav
degradat, precum şi debutul lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Bacău, ce va fi construită în
regim de autostradă.”
4. Pe linia întocmirii şi gestionării documentaţiei specifice se ţine evidenţa documentelor
intrate şi se menţionează locul unde au fost repartizate spre rezolvare sau spre informare; sunt
realizate traduceri pentru documente şi activităţi specifice; se întocmesc şi se redacteaza adrese,
documente şi corespondenţa specială a Preşedintelui Consiliului Judeţean; şi nu în ultimul rând, se
răspunde de gestionarea operativă a documentelor informative cu caracter special.
5. Activităţile de protocol fac parte integrantă din atribuţiile Cabinetului Preşedintelui în
cadrul cărora se asigură organizarea unitară a concepţiei şi execuţiei ceremonialului şi protocolului la
acţiunile care au loc pentru marcarea unor date importante; se gestionează propunerile pentru
persoanele care urmează a fi felicitate de Preşedintele Consiliului Judeţean şi răspunsurile la
felicitările adresate acestuia. În altă ordine de idei, se întocmesc şi se gestionează lista de cadouri
simbolice ce se oferă cu diferite prilejuri, supunându-se spre aprobare listele de invitaţi la recepţiile
organizate cu ocazia festivităţilor; pregătirea ceremonialului de acordare a Titlului de Cetăţean de
Onoare; precum şi a ceremoniilor de depunere a jurământului în faţa Preşedintelui Consiliului
Judeţean de către funcţionarii publici. Organizarea în vederea unei bune desfăşurări a vizitelor
oficiale.
6. Pe linia relaţiei cu alte organisme, Cabinetul Preşedintelui asigură legătura acestuia cu
autorităţile publice locale şi centrale precum si ambasade, consulate, Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România, Adunarea Regiunilor Europene si Comitetul Regiunilor; se transmit mesaje
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interne şi externe prin sistemul computerizat, se urmăresc şi se controlează stadiul rezolvării lucrărilor
şi răspunsurilor, în termenul legal, către petenţi, autorităţi, instituţii sau persoane juridice, referitoare la
activitatea specifică.

II. Secretarul judeţului
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, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 84/2001privind
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu
modificările și completările ulterioare, Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și
unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a
celor stabilite prin acte administrative de autoritate (ordine ale prefectului sau dispoziții ale
președintelui Consiliului Județean Bacău).
Din modul în care atribuţiile secretarului unităţii administrativ-teritoriale sunt stabilite prin
art.117 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, acesta desfășoară patru categorii de activităţi:
1) atribuţii legate de activitatea autorităţii administrației publice locale
deliberative cum sunt: participarea la ședințele consiliului judeţean; asigurarea procedurilor
de convocare a consiliului judeţean şi efectuarea lucrărilor de secretariat, întocmirea procesului –
verbal al şedinţei consiliului judeţean, pregătirea lucrărilor
supuse dezbaterii consiliului judeţean și redactarea hotărârilor consiliului judeţean,
asigurarea transparenţei şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele
interesate a actelor adoptate de către autoritatea administraţiei publice locale autonome deliberative.
2) atribuţii legate de activitatea autorităţii administraţiei publice executive:
dintre care amintesc: 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 amintesc:
- 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 in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- președinte al Comisiei pentru protecția copilului, constituită prin hotărâre a Consiliului
Județean Bacău în baza H.G. nr.1.437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a
comisiei pentru protecția copilului;
- reprezentant al Consiliului Județean Bacău numit prin hotărârea acestuia, în
Adunarea generală a S.C. Compania Regională de Apă Bacău;
- verificarea și analizarea documentațiilor depuse în vederea emiterii certificatelor de
urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, semnarea certificatelor de urbanism și a
autorizațiilor de construire/desființare;
- acordare de consultanță de specialitate consiliilor locale și primarilor din județul Bacău.
Activitatea desfășurată în vederea îndeplinirii atribuțiilor de la punctele 1-3 s-a realizat prin
intermediul Direcției juridice și administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate a
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consiliului județean, a Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor și a Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului, de care răspund și pe care la coordonez direct în baza dispoziției
președintelui Consiliului Județean Bacău, este prezentată detaliat în rapoartele întocmite de cele trei
direcții și care sunt atașate alăturat.

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 şi transparenţă
decizională şi coordonare a activităţii autorităţilor locale din judeţul 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 naţionale şi locale, precum şi cu autorităţile publice locale din judeţul Bacău.
Structura Direcţiei juridice şi administraţie publică locală cuprinde Serviciul juridic,
documentare şi reglementări, Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală,
Compartimentul Monitorul Oficial şi transparenţă decizională şi Compartimentul coordonare a
activităţii consiliilor locale.
În perioada ianuarie – decembrie 2013, Direcţia juridică şi administraţie publică locală, prin
intermediul serviciilor şi compartimentelor din subordine a desfăşurat următoarele activităţi:
I. Serviciul juridic, documentare şi reglementări este structurat potrivit Regulamentului de
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău pe trei domenii:
Serviciul juridic, documentare şi reglementări, Compartimentul de lucru consilieri judeţeni şi Arhiva.
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 116 dosare (civile, contencios-administrativ, comerciale, penale).
Dintre acestea, un număr de 115 au fost dosare proprii în care Consiliul Judeţean Bacău sau
instituţiile aflate în subordinea Consiliul Judeţean Bacău au fost parte şi un dosar de reprezentare şi
asistenţă juridică a autorităţilor administraţiei publice locale din următoarele unităţi administrativteritoriale:
- s-au formulat răspunsuri la un număr de 193 adrese externe;
- s-a răspuns unui număr de 111 adrese interne formulate de: Direcţia buget-finanţe, Direcţia
urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice, Direcţia resurse umane, management,
informatizare, Direcţia integrare europeană, Compartiment audit public intern şi Direcţia achiziţii
publice, contracte, venituri.
- s-au promovat 4 proiecte de hotărâri de guvern;
- s-a promovat 207 hotărâri de consiliu judeţean şi 391 dispoziţii ale preşedintelui Consiliului
Judeţean Bacău;
- s-a asigurat verificarea legalităţii actelor administrative elaborate de direcţiile şi serviciile din
cadrul Consiliului Judeţean Bacău;
- s-a asigurat consultanță de specialitate consiliilor locale din județ la solicitarea primarilor;
- juriştii din cadrul serviciului au participat în calitate de membri în diverse comisii de
examen/concurs pentru ocuparea unor funcţii publice, precum şi în cadrul comisiilor de achiziţii;
- implicarea direcţiei în derularea contractelor având ca obiect finanţări nerambursabile
conform Legii nr. 350/2005.
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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 şi autorităţi
publice cu competenţe în domeniul verificării implementării programelor de dezvoltare europene
accesate de către Judeţul Bacău au fost întocmite, în colaborare cu direcţiile şi compartimentele de
specialitate din cadrul aparatului, o serie de precizări şi clarificări la proiectele de note şi proceseverbale de constatare a abaterilor şi de stabilire a corecţiilor financiare.
De asemenea, au fost demarate procedurile administrative privind contestarea şi revocarea
corecţiilor financiare stabilite în sarcina Judeţului Bacău de către autorităţile de management a
diferitelor fonduri europene accesate, prin întocmirea de plângeri prealabile şi contestaţii, în termenul
legal de 30 de zile, la notele şi procesele-verbale de constatare a abaterilor şi de stabilire a corecţiilor
financiare primite. În urma soluţionării acestora, urmează să fie întocmite cereri de chemare în
judecată pentru anularea actelor de control amintite anterior.
2. În domeniul de activitate al Compartimentului de lucru cu consilieri judeţeni
S-a asigurat publicarea convocării şedinţelor Consiliului Judeţean Bacău în presa locală
precum şi convocarea telefonică şi în scris a consilierilor judeţeni la şedinţele Consiliului Judeţean
Bacău şi la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău.
Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a şedinţelor de consiliu judeţean şi a comisiilor
de specialitate au fost multiplicate şi îndosariate în mape aproximativ 597 805 de pagini,
reprezentând materiale de studiu. Totodată, consilierii judeţeni au primit spre studiu materialele de
şedinţă pe e-mail şi pe CD alături de cele pe suportul de hârtie (mape).
În anul 2013 au avut loc 13 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău din care 12 au fost şedinţe
ordinare şi una a fost extraordinare. Prezenţa consilierilor la şedinţele consiliului judeţean a fost de
98,8%.
În cele 13 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău au fost adoptate 211 hotărâri care au fost
afişate pe site-ul consiliului judeţean şi au fost comunicate Prefectului Judeţului Bacău pentru
verificarea legalităţii acestora.
Cele 211 hotărâri au reuşit să reglementeze întreaga paletă de atribuţii date de lege în
competenţa consiliului judeţean, sintetizate, după cum urmează:
- adoptare buget;
- rectificare buget;
- stabilirea unor taxe şi impozite locale;
- modificarea, completarea sau revocarea totală sau parțială a unor hotărâri ale Consiliului
Judeţean Bacău adoptate anterior;
- aprobare organigrame, state de funcţii şi regulamente de organizare şi funcţionare ale
aparatului de specialitate şi ale unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Bacău;
- modificarea regimului juridic al unor terenuri şi clădiri;
- aprobare sau modificare de „Programe de transport persoane prin servicii regulate”;
- aprobarea unor studii de fezabilitate;
- stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aplicabile în anul 2012;
- aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
- aprobare şi finanţare de programe, proiecte şi acţiuni social culturale și sportive;
- soluţionare plângeri prealabile;
- aprobare asocieri, fuziuni etc;
- alte probleme curente.
Din cele 211 hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Bacău, 200 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
şedinţelor consiliului judeţean prin publicarea acestora pe site-ul propriu www.csjbacau.ro.
În anul 2013 au fost adoptate 381 dispoziţii cu caracter individual şi cu caracter normativ din
care, una a fost afişată la afişierul Consiliului judeţean, în vederea aducerii la cunoştinţă publică.
Pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău
s-a asigurat consultarea şi multiplicarea documentelor originale aflate în păstrarea compartimentului
(hotărâri, expuneri de motive, rapoarte și documentațiile aferente hotărârilor, dispoziţii şi referate
aferente dispoziţiilor).
Din multitudinea problemelor soluţionate prin dispoziţii, enumerăm:
- convocarea şedinţelor de consiliu judeţean;
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- numirea unor comisii (de examinare, de licitaţie, de recepţie, de preluare, de predareprimire);
- angajarea, reangajarea, eliberare din funcţie şi promovări în trepte profesionale sau grade
profesionale a personalului din aparatul de specialitate;
- modificarea sau revocarea unor dispoziţii adoptate anterior;
- admiterea schimbării pe cale administrativă a numelui sau prenumelui unor persoane.
Au fost primite, înregistrate, multiplicate şi expediate celor vizaţi, în termenele prevăzute de
lege, cele 211 hotărâri adoptate şi cele 381 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 corespondenţa pe direcţiile Consiliului Judeţean sau unităţi
subordonate, primită cu rezoluţie de la administratorul public.
S-a trimis corespondenţa Consiliului Judeţean la unităţi subordonate prin poşta civilă, unele
recomandate si unele cu confirmare de primire şi prin poşta specială.
S-au distribuit monitoarele oficiale, presa locală şi centrală personalului de conducere şi
direcţiilor Consiliului Judeţean.
S-a pus sigiliul pe ordinele de plată, bonurile de benzină şi foile de parcurs ale serviciului
administrativ-transport din cadrul direcţiei buget-finanţe, precum şi actele administrative şi adresele
semnate de vicepreşedinţii consiliului judeţean.
Până la sfârşitul anului 2013 s-au înregistrat un număr de 18359 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.
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 şi arhivate la fondul arhivistic respectiv.
S-a efectuat serviciul de distribuire al corespondenţei Consiliului Judeţean la unităţile din
subordine sau la alte instituţii;
S-a dus şi adus corespondenţa, plicuri, colete de la Oficiul poştal nr. 1 Bacău.
II. Activitatea Serviciului relaţii cu publicul şi administraţie publică locală este
structurată pe două domenii: Relaţii cu publicul şi administraţie publică locală şi Soluţionarea
problemelor ridicate de cetăţeni în scrisori şi în audienţe.
1. În domeniul relaţiilor cu publicul şi administraţie publică locală
Prin Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală se asigură atât informarea
operativă a cetăţenilor privind activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei, cât şi modalitatea concretă
de realizare a acestei activităţi în sensul transmiterii informaţiilor solicitate.
Astfel, la nivelul Consiliului Judeţean Bacău au fost înregistrate un număr de 26 de cereri
privind informaţii de interes public, structurate pe categorii de solicitări.
Din numărul total de solicitări înregistrate au fost soluţionate toate cele 26 cereri, cu
respectarea riguroasă a termenelor şi a temeiurilor legale de soluţionare ale acestora.
Întrucât solicitările privind informaţiile de interes public au putut fi soluţionate prin mijloacele
de informare de care dispune Consiliul Judeţean Bacău: touch - screen, e-mail, fax, avizier, telefon
tip linie verde, mass media locală, activitatea din cadrul compartimentului de specialitate nu a
necesitat cheltuieli suplimentare care să depăşească sumele alocate prin bugetul Consiliului
Judeţean Bacău.
Menţionăm că au fost situaţii în care un număr mare de cetăţeni, chiar dacă au solicitat copii
după documentele existente, primind lămuriri pe loc şi punându-li-se la dispoziţie documentele
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solicitate la Biroul Relaţii cu publicul şi administraţie publică locală, s-au declarat mulţumiţi şi nu au
mai solicitat copii după documente.
De asemenea, un număr semnificativ de cetăţeni au solicitat relaţii, prin telefon, fax, 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 informaţiile publice sau refuzul de a soluţiona vreo petiție.
2. În activitatea privind soluţionarea problemelor ridicate de cetăţeni în scrisori şi în
audienţe.
În spiritul asigurării unei relaţii directe şi nemijlocite între cetăţeni şi autorităţile administraţiei
publice, în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean este organizat un compartiment
distinct de Informare şi Relaţii Publice prin intermediul căruia se realizează un serviciu public capabil
să răspundă cât mai bine cerinţelor cetăţenilor, cât şi standardelor Uniunii Europene în domeniu.
Acest compartiment asigură înregistrarea petiţiilor adresate direct Consiliului Judeţean, cât şi
rezolvarea petiţiilor transmise spre soluţionare de către instituţiile centrale, sporind astfel încrederea
cetăţenilor faţă de instituţiile statului, precum şi faţă de funcţionarii publici care desfăşoară activitatea
în acest sector de activitate.
O atenţie deosebită se acordă activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la persoanele din
conducerea consiliului judeţean, precum și la secretarul județului asigurându-se în permanenţă un
climat de încredere şi respect reciproc, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
autorităţii.
Conştientizând faptul că cetăţenii au aşteptări tot mai mari din partea autorităţii şi o relaţionare pe
măsură, funcţionarii acestui compartiment au ca preocupare permanentă soluţionarea într-un termen
cât mai scurt a petiţiilor, fără a depăşi termenul de 30 de zile, respectându-se astfel cu stricteţe
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
A intrat în practica curentă şi primirea cetăţenilor în afara orelor de audienţă de către secretarul
judeţului şi 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 judeţeană, referindu-ne în mod special la
persoanele cu dizabilităţi, pentru care deplasarea la sediul autorităţii este realmente o problemă.
Totodată, în întâmpinarea acestora, dar şi a tuturor cetăţenilor, funcţionează o linie telefonică tip „linie
verde”, cu apel gratuit pentru cetăţenii judeţului, la care funcţionarii compartimentului relaţii cu publicul
răspund şi acordă relaţii în domeniile care intră în competenţa Consiliului Judeţean.
Pentru perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013, statistic, activitatea de soluţionare a
petiţiilor se prezintă astfel:
- număr de scrisori
TOTAL
- 154
- scrisori locale
TOTAL
- 152
din care:
- rezolvate
- 143
- în curs de rezolvare
- 11
- scrisori centrale
TOTAL
- 2
din care:
- rezolvate
-2
- în curs de rezolvare
0
- număr audienţe
TOTAL
- 207
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 şi autorităţilor 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 instituţii sau autorităţi, ajutoare financiare sau materiale
pentru depăşirea unor situaţii cu care se confruntă, demararea unor proceduri.
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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
şi, în măsura posibilităţilor, cu respectarea legislaţiei, 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 nicio reclamaţie administrativă şi nu s-a înregistrat nicio
cauză la instanţa de contencios administrativ.
Se urmăreşte permanent aplicarea codului de conduită al funcţionarilor publici, pentru
realizarea unor relaţii cu cetăţenii in conformitate cu standardele administraţiei publice al cărui
beneficiar final este cetăţeanul, astfel încât etica funcţiei publice să reprezinte o componentă
esenţială a activităţii desfăşurate de Compartimentul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală.
De asemenea, activitatea de relaţii cu publicul se desfăşoară în fiecare vineri cu program
prelungit până la orele 18,30 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind
combaterea birocraţiei în, activitatea de relaţii cu publicul cu modificările şi 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.
III. Activitatea Compartimentului Monitorul Oficial şi transparenţă decizională
Compartimentul şi-a început activitatea în luna septembrie 2006, în baza dispoziţiilor art.2 din
Ordonanţa Guvernului nr. 75 din 28 august 2003, conform cărora la nivelul fiecărui judeţ, se
înfiinţează servicii publice de editare a monitoarelor oficiale.
Potrivit prevederilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale,
actualizată, monitorul oficial al judeţului este publicaţia oficială care are ca obiect de activitate
producţia editorială, tipografică si de difuzare a actelor şi documentelor emise sau adoptate de
autorităţile administraţiei publice locale, preşedintele consiliului judeţean, prefect şi serviciile publice
descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale.
Din cauza lipsei unui buget pentru Compartimentul Monitor Oficial şi Transparenţă
Decizională, Monitorului Oficial al Judeţului Bacău nu a fost editat nici în anul 2013.
Au fost arhivate monitoarele oficiale primite în anul 2013 de la alte judeţe din ţară.
Ca şi activitate în anul 2013:
- s-a asigurat instruirea periodică a lucrătorilor în conformitate prevederile Legii nr. 319/2006
privind protecţia şi securitatea muncii şi a tematicilor pentru instruirea semestrială suplimentară şi
completarea fişelor de instruire individuală;
- împreună cu Compartimentul de lucru consilieri judeţeni s-a asigurat pregătirea şedinţelor de
consiliu judeţean şi transmiterea hotărârilor adoptate şi a dispoziţiilor emise;
- s-a asigurat pregătirea pentru arhivare şi predare la arhiva consiliului judeţean a dispoziţiilor
preşedintelui consiliului judeţean şi a hotărârilor adoptate în Consiliul Judeţean Bacău în anul 2011;
- a fost asigurată depunerea declaraţiilor de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni în
conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative;
- s-a răspuns la timp corespondenţei primite de la Agenţia Naţională de Integritate cu privire la
declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni.
IV. Programul „Cornul şi laptele”
În vederea desfăşurării în bune condiţii a Programului „cornul şi laptele” derulat în baza
prevederilor O.G. nr. 96/2002, a fost desemnat domnul Ciprian Nica – consilier în cadrul Serviciul
relaţii cu publicul şi administraţie publică locală care, împreună cu Serviciul Achiziţii Publice, a
întocmit caietele de sarcini pentru licitaţiile electronice organizate în conformitate cu O.U.G. nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
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În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare, au fost îndeplinite procedurile legale privind consultarea
cetăţenilor asupra proiectelor de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, aplicabile în anul 2014 şi a celui privind
avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite
conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale OMFP nr. 2875/2011, pentru anul 2014.
Facem precizarea că nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau observaţii din partea
cetăţenilor, a asociaţiilor 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 unsprezece Servicii Publice Comunitare Locale de Evidenţă a
Persoanelor (SPCLEP) - pe linie de evidenţa persoanelor şi nouăzeci şi trei de primării - pe linie de
stare civilă.
În planificarea activităţilor Direcţiei, s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
1. punerea în aplicare într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare, în domeniul evidenţei
persoanelor şi stare civilă;
2. verificarea modului în care personalul serviciilor publice comunitare locale de evidenţa
persoanelor cunoaşte şi aplică în practică prevederile actelor normative care reglementează
activitatea în materie de evidenţa persoanelor şi stare civilă;
3. cunoaşterea dinamicii şi a particularităţilor activităţii de evidenţa persoanelor şi stare civilă,
în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate comunităţii;
4. reducerea factorilor de risc privind declararea unei false identităţi, precum şi a celor privind
infracţiunile în legătură cu serviciul;
5. instituirea unui sistem flexibil de relaţii cu publicul, adaptat cerinţelor comunităţii, pentru
diminuarea birocraţiei ;
6. protecţia şi promovarea drepturilor omului.
I. Activităţi pe linie de management
• S-au efectuat 10 controale de sprijin şi îndrumare la SPCLEP, s-a participat la 6 şedinţe ale
Consiliului Judeţean şi s-au efectuat 11 instruiri.
• În privinţa organizării şi desfăşurării activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor, în anul
2013, la nivelul DJEP BC, s-au desfăşurat 351 audienţe;
• Conducerea DJEP Bacău a acordat sprijin Primăriilor Palanca, Răcăciuni şi Secuieni în
vederea operaţionalizării serviciilor de evidenţă a persoanelor, înfiinţate la nivelul acestor unităţi
administrative
• S-a finalizat documentaţia completă aferentă Sistemului de Control Managerial Intern
Conform OMFP 946/2005, s-a aprobat la nivelul DJEP Bacău şi s-a implementat.
• S-a întocmit proiectul de dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind
împuternicirea unor salariaţi din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău care să
constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr.119/1996 cu privire la actele de
stare civilă.
În cursul anului 2013, la nivelul DJEP BC şi al SPCLEP -urilor aferente judeţului Bacău s-au
desfăşurat activităţi pe linia protecţiei şi promovării drepturilor omului. Dintre acestea amintim:
A. Activităţi pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de identitate
• În judeţul Bacău, care are o populaţie activă de 747259 persoane ce este deservită de 11
SPCLEP, a fost stabilit programul de lucru cu publicul astfel încât acesta să fie în concordanţă cu
prevederile legale şi să răspundă solicitărilor cetăţenilor. Astfel, în anul 2013 s-au eliberat 84092 acte
de identitate (din care: 80819 cărţi de identitate şi 3273 cărţi de identitate provizorii) şi au fost luate în
evidenţă 8532 persoane (din care: 7164 la naştere, 585 la dobândirea cetăţeniei române şi 783 la
schimbarea domiciliului din străinătate în România);
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• La sfârşitul anului 2013 existau 5994 persoane fără act de identitate şi 27689 cu act de
identitate al cărui termen de valabilitate era expirat (total 33683 persoane). În urma verificărilor
efectuate de către poliţiştii de ordine publică şi a rezultatelor materializate în procesele-verbale de
către aceştia, s-au efectuat menţiuni în baza de date de către SPCLEP-uri cu privire la motivele
pentru care 8984 persoane nu s-au prezentat la evidenţa persoanelor pentru a intra în legalitate,
astfel: 4788 persoane plecate în străinătate, 2612 persoane în alte localităţi din ţară, 120 persoane
posibil decedate, 144 persoane reţinute/arestate, 1097 persoane necunoscute la adresa de domiciliu,
99 persoane urmărite,124 persoane alte cazuri;
• Pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de identitate valabile s-au
efectuat deplasări cu camera mobilă la domiciliul persoanelor bolnave, netransportabile, în comunele
arondate şi în special în cele situate la distanţe mai mari faţă de sediul SPCLEP;
• Au fost trimise un număr de 23442 invitaţii persoanelor cărora le-au expirat actele de
identitate sau nu aveau act de identitate;
• Activităţi pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a persoanelor internate în unităţi
de ocrotire şi de protecţie socială (45 controale executate, ocazie cu care au fost puse în legalitate un
număr de 440 persoane);
• Au fost desfăşurate activităţi de identificare, verificare şi punere în legalitate a minorilor aflaţi
în plasament la: Centrul Rezidenţial „Alexandra”, „Copii în sânul familiei” şi reţeaua de apartamente
„Casa mea” toate din municipiul Oneşti;
• Pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor de etnie romă s-au desfăşurat
2 acţiuni ale SPCLEP - urilor în colaborare cu lucrători ai Poliţiei şi cu mediatorii pe probleme de romi
în cursul cărora:
65 persoane au fost depistate fără acte de identitate sau cu acte de identitate expirate,
65 persoane au fost puse în legalitate cu acte de identitate,
pentru 64 persoane s-au înaintat invitaţii la domiciliul acestora
• Au fost organizate şi desfăşurate acţiuni de identificare, verificare şi punere în legalitate a
unui număr de 1450 persoane de etnie romă atât pe linie de stare civilă cât şi de evidenţă a
persoanelor, astfel:
277 persoane cu certificate de naştere,
1173 persoane cu acte de identitate, din care 869 majori şi 304 minori.
În acest sens s-a cooperat cu societatea civilă şi în special cu organizaţiile neguvernamentale
care apără şi promovează interesele acestei minorităţi.
• Tot în acest mod s-a procedat şi cu persoanele aflate în dificultate, fără posibilităţi materiale,
persoane vârstnice sau minori proveniţi din familii dezorganizate, faţă de care s-a manifestat toleranţă
şi nediscriminare;
• Pentru persoanele aflate în detenţie în SNAP Tîrgu Ocna şi în Spitalul Penitenciar Tîrgu
Ocna au fost puse în legalitate 16 persoane cu acte de identitate;
• Prin structura de stare civilă din cadrul SPCLEP au fost solicitate şi eliberate, la cerere,
certificate de stare civilă pentru persoanele care din diferite motive nu s-au putut deplasa în localităţile
unde acestea se aflau înregistrate.
B. Prelucrarea datelor cu caracter personal respectând prevederile Legii nr. 677/2001
• Activităţi şi măsuri în vederea prelucrării datelor cu caracter personal conform prevederilor
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date, sens în care atât direcţia judeţeană cât şi toate cele 11 servicii
locale sunt înregistrate ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de
Supraveghere, au afişate la avizier extras din această lege în ceea ce priveşte drepturile persoanei
vizate. La nivelul judeţului Bacău, în anul 2013 s-au efectuat, în conformitate cu legislaţia în vigoare,
un număr de 45242 verificări în Registrul Naţional/Judeţean de Evidenţă a Persoanei;
• Cu ajutorul radiourilor, televiziunilor şi presei locale au fost iniţiate 89 de activităţi de
mediatizare cu privire la importanţa actelor de identitate şi s-au difuzat extrase din Legea nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date.
C. Colaborarea cu societatea civilă şi parteneriatele încheiate cu organizaţii
neguvernamentale
La nivelul judeţului Bacău, în anul 2013, nu s-au încheiat protocoale, iar cele care există sunt
din anii anteriori.
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S-a reuşit organizarea unei întâlniri de lucru în vederea prevenirii traficului şi abandonului
copilului în unităţile sanitare şi de protecţie socială, cu reprezentanţi ai mai multor instituţii publice,
după cum urmează: DGASPC BC, Spitalul Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică, Maternitatea,
Pediatria, Asistenţa Socială şi Poliţia Municipiului Bacău.
În urma acestei întâlniri s-a reuşit convingerea celor implicaţi pentru reluarea protocolului
vechi şi îmbunătăţirea cu obligaţiile specifice fiecărei părţi. Protocolul nou a fost redactat şi trimis spre
consultare pe email în data de 20.12.2013, tuturor părţilor.
D. Respectarea dreptului la petiţionare
• La sediul instituţiei noastre şi a celor 11 SPCLEP-uri din judeţul Bacău au fost depuse un
număr de 73 petiţii care au fost soluţionate în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
• Au fost primite în audienţă la conducerea unităţilor sus amintite un număr de 1542
persoane.
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 M.A.I. în
vederea prelucrării şi aplicării prevederilor acestora;
coordonarea metodologică a activităţilor necesare aducerii la îndeplinire a sarcinilor ce
revin SPCLEP;
monitorizarea activităţii SPCLEP prin centralizarea, verificarea şi analizarea indicatorilor
comunicaţi zilnic şi lunar;
asigurarea mediatizării legislaţiei în materie şi a obiectivelor şi rezultatelor structurilor
teritoriale de evidenţa persoanelor.
În anul 2013, 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 10 SPCLEP-uri, constatările şi măsurile dispuse fiind aduse la cunoştinţă secretarilor
unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora funcţionează.
Au fost verificate în baza judeţeană şi centrală un număr de 685 comunicări pentru obţinerea
statutului de CRDS şi au fost înaintate la DEPABD un număr de 75 cereri pentru emiterea
certificatelor de atestare a cetăţeniei şi domiciliului. Tot în perioada supusă analizei au fost
centralizate şi transmise la DEPABD, situaţiile statistice privind activităţile desfăşurate de către
SPCLEP pentru punerea în legalitate pe linie de evidenţa persoanelor, a asistaţilor din unităţile de
ocrotire şi protecţie socială.
Având în vedere faptul că activitatea principală a SPCLEP este punerea în legalitate cu acte
de identitate, a cetăţenilor din raza de competenţă şi în conformitate cu Planul de Măsuri DEPABDIGPR 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.
În conformitate cu atribuţiile ce revin DJEP, lucrătorii biroului au monitorizat activitatea de
eliberare a actelor de identitate, desfăşurată de către cele 11 servicii locale, centralizând lunar şi
înaintând la DEPABD, statistica activităţii de evidenţa persoanelor.
Au fost eliberate un număr de 84092 (+4131 faţă de anul 2012) acte de identitate, din care
80819(+4110 faţă de 2012) C.I. şi 3273(+21 faţă de 2012) C.I.P. Ca urmare a expirării valabilităţii au
fost eliberate 33683 C.I. şi 8984 pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.
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Privitor la rezolvarea volumului de muncă planificat pentru anul 2013, situaţia pe formaţiuni se
prezintă astfel:

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

MAJORI
Volum 2013
planificat
29.026
3.608
4.391
1.219
10.948
6.223
2.503
525
2.136
2.298
1.008
63.885

REZOLVAT
21.747
2.663
3.547
1.005
8.781
5.211
1.894
428
1.734
1.779
875
49.664

COPII
Volum 2013
planificat
3.734
502
589
188
1.504
1.008
464
67
242
464
172
8.934

REZOLVAT
2.292
299
438
120
1.080
778
331
52
208
304
154
6.056

Deşi D.J.E.P. nu are atribuţii directe pe linia punerii în legalitate a cetăţenilor, coordonarea şi
controlul metodologic presupun monitorizarea, centralizarea şi analiza indicatorilor realizaţi de către
serviciile locale, pe linia eliberării actelor de identitate persoanelor care nu au solicitat acest lucru în
termenul prevăzut de lege.
Cu toate eforturile depuse de către forţele implicate în activitatea de identificare şi legalizare a
persoanelor ce au actul de identitate cu termenul de valabilitate expirat, precum şi al tinerilor care au
împlinit vârsta de 14 ani şi nu posedă acte de identitate, la nivelul judeţului Bacău, la finele anului
2013 au fost puse în legalitate 49.664 din totalul de 63.885, ceea ce reprezintă 77,74%, iar din totalul
de 8934 tineri ce au fost planificaţi pentru a fi puşi în legalitate cu primul act de identitate au fost
rezolvaţi 6056, ceea ce reprezintă 67,79%.
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 2013 este determinat de o serie
de factori ca:
- existenţa unor comune unde multe familii sunt plecate în străinătate;
- situaţia financiara precară a multor cetăţeni din mediul rural;
- nefolosirea cu eficienţă de către persoanele împuternicite a sistemului sancţionator
prevăzut de lege;
- autorităţile administraţiei publice locale nu au solicitat SPCLEP organizarea unor acţiuni
de fotografiere şi preluare de documente, comparativ cu anii anteriori când se organizau mai multe
astfel de acţiuni.
La nivelul biroului judeţean de evidenţa persoanelor s-au înregistrat 18 petiţii şi 3 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 2013 a fost depistat un act de identitate emis cu substituire de persoană, la care
lucrătorii BEP au efectuat verificări în limita competenţelor, informându-se în acest sens DEPABD
Bucureşti.
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-şi activitatea corespunzător atribuţiilor ce le revin din fişa postului.
B. Starea civilă
Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău a
desfăşurat în anul 2013 următoarele activităţi:
1. Îndrumare şi control pe linie de stare civilă la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor şi primăriile din judeţ, conform graficului anual aprobat de Preşedintele
Consiliului Judeţean.
S-au efectuat 90 controale având ca obiective:
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- verificarea modulului în care ofiţerii de stare civilă îşi îndeplinesc atribuţiile în materie de
stare civilă;
- respectarea prevederilor legale privind înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă;
- urmărirea modului de transmitere a comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni
români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români;
- urmărirea modului de transmitere a actelor de identitate ale persoanelor decedate;
- înregistrarea, operarea şi comunicarea menţiunilor;
- urmărirea modului de evidenţiere şi de folosire a certificatelor de stare civilă;
- asigurarea securităţii documentelor de stare civilă, etc.
S-a verificat un număr de 18560 acte de stare civilă, din care:
- de naştere
– 7032
- de căsătorie
– 3431
- de deces
– 8097
La nivelul întregului judeţ au fost înregistrate 39 căsătorii mixte.
Constatările rezultate în urma controalelor la SPCLEP–uri /primării şi măsurile stabilite pentru
remedierea unor deficienţe au fost consemnate în procese verbale, conform modelului prevăzut în
Anexa nr.8 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,
aprobată prin H.G.nr.64/2011.
Principalele nereguli şi deficienţe constatate au fost următoarele:
a) acte de stare civilă (naştere, căsătorie şi deces) înregistrate cu erori materiale;
b) acte de căsătorie mixtă (cetăţean străin şi cetăţean român) constituite cu nerespectarea
prevederilor art. 31, alin.(1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi
art. 44, alin.(1), lit. f) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare
civilă, aprobată prin H.G.nr.64/2011, în sensul că cetăţeanul străin nu a prezentat dovada din care să
rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei pe
teritoriul României;
c) necomunicarea în termenul legal de 10 zile a modificărilor intervenite în statutul civil, fie ca
urmare a întocmirii unui act de stare civilă, fie dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă, ori printr-un act administrativ al unei autorităţi publice, încălcându-se astfel prevederile art.
8, alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art. 10, lit. e) din
Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin
H.G.nr.64/2011;
Aceste deficienţe au fost remediate astfel:
a.1. au fost promovate acţiuni de rectificare a actelor de stare civilă greşit întocmite
(conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată);
b.1. dosarele de căsătorie mixtă au fost trimise la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date pentru efectuarea verificărilor, prin intermediul Ministerului Afacerilor
Externe, referitoare la condiţiile de fond pe care trebuia să le îndeplinească cetăţeanul străin pentru
încheierea căsătoriei în România. Din aceste verificări a rezultat faptul că cetăţeanul străin îndeplinea
condiţiile legale pentru căsătoria în România;
c.1. într-un termen cât mai scurt modificările intervenite în statutul civil al persoanelor au fost
comunicate către serviciile publice comunitare locale sau primării.
2. Schimbarea numelui pe cale administrativă, în baza O.G. nr. 41/2003 privind
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, modificată şi
completată ulterior.
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 au fost înregistrate 52 dosare prin care s-a
solicitat schimbarea numelui şi/sau a prenumelui. Din acestea 45 au fost aprobate de Preşedintele
Consiliului judeţean Bacău, 1 dosar a fost restituit pentru completare, 3 dosare sunt în curs de
rezolvare, iar 3 dosare au fost respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale.
3. Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru transcrierea în actele de
stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români, procurate
din străinătate.
În cursul anului 2013, un număr de 2079 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
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a fost adoptată începând cu data de 13.06.2009, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 201/2009
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
4. Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru rectificarea actelor de
stare civilă.
În 2013 au fost verificate 312 dosare de rectificare pentru care au fost emise avize favorabile
în vederea rectificării prin dispoziţia primarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv au fost
respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale.
5. Completarea Formularului E 401 (partea B) – “Atestat privind componenţa familiei în
vederea 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 703 Formulare
E 401 pentru lucrătorii cetăţeni români care au domiciliul în România şi care îşi desfăşoară activitatea
în alte state membre ale Uniunii Europene.
6. Certificate de stare civilă şi extrase de uz oficial comunicate de primării către
DEPABD prin Serviciul Stare Civilă al DJEP Bacău.
În anul 2013 s-a urmărit procurarea de la primării a 109 certificate de stare civilă şi extrase
pentru uz oficial şi înaintarea acestora la DEPABD.
7. Atribuirea CNP în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date biometrice
incluse.
În baza Radiogramei DEPABD nr. 2034566 din 7 ianuarie 2010, au fost 3 solicitări de
atribuire a CNP, în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date biometrice incluse, din
care pentru o persoană s-a stabilit din verificări faptul că avea atribuit C.N.P.
8. Monitorizarea naşterilor din judeţul Bacău
Activitatea de monitorizare a naşterilor din judeţ s-a desfăşurat lunar şi trimestrial, în sensul
că s-a confruntat situaţia certificatelor medicale constatatoare ale născuţilor vii transmisă de Direcţia
de Sănătate Publică Bacău cu situaţia actelor de naştere înregistrate la serviciile publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor/primării. S-au luat în calcul naşterile din maternităţile de stat, din
clinicile private, precum şi cele de la cabinetele medicale individuale. Astfel, în cursul anului 2013 sau născut 5489 copii, au fost înregistrate în registrele de stare civilă 5568 acte de naştere (în acest
număr intră şi copii născuţi în anul anterior), rămânând la sfârşitul anului un număr de 135 de copii
fără certificat constatator de naştere.
9. Eliberări extrase pentru uz oficial de pe actele de stare de stare civilă, ex. II.
La cererea autorităţilor administraţiei publice a fost eliberat un număr de 738 extrase pentru
uz oficial de pe actele de stare civilă, ex. II.
10. Operarea menţiunilor
Din totalul de 29031 comunicări de menţiune (4664 rămase din 2012 şi 24367 din 2013)
înregistrate în registrul intrare-ieşire, au rămas neoperate la sfârşitul anului 1977 menţiuni. În anul
2013 au fost operate 9 menţiuni de redobândire a cetăţeniei române şi 5 menţiuni de renunţare la
cetăţenia română.
11. Soluţionarea petiţiilor
În anul 2013 au fost înregistrate un număr de 23 petiţii în materie de stare civilă, din care 22
sunt rezolvate şi una este în curs de rezolvare.
12. Alocarea din Registrul unic a numerelor certificatelor de divorţ
În anul 2013 au fost alocate 73 de numere din Registrul unic al certificatelor de divorţ de către
DJEP Bacău pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţ.
13. Gestiunea registrelor şi certificatelor de stare civilă
Situaţia gestionării registrelor şi certificatelor de stare civilă, la nivelul DJEP Bacău se prezintă
în felul următor:
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a. Gestiunea certificatelor de stare civilă
Nr.
crt.
1
2
3
4

SPECIFICAŢII

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

Stoc la data de 31.12.2012
Nr. certificate ridicate de la DEPABD de către DJEP în
anul 2013
Nr. certificate ridicate de la DJEP Bacău de către
primării în anul 2013
Stoc certificate la data de 31.12.2013

5500

9975

7650

23125

19000

3000

10000

32000

21525

6275

10125

37925

2975

6700

7525

17200

SPECIFICAŢII

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

Stoc la data de 31.12.2012

44

64

46

154

Nr. registre ridicate de la DEPABD de către DJEP în
anul 2013

49

10

69

128

70

34

86

190

23

40

29

92

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

Nr. registre ridicate de la DJEP Bacău de către primării în
anul 2013
Stoc registre la data de 31.12.2013

Sinteza volumului de servicii furnizate în anul 2013 de către DJEP BC, atât pe linie de
evidenţa persoanelor, cât şi pe stare civilă se găseşte într-o anexă la prezentul raport de evaluare.
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 2013, următoarele activităţi cu caracter periodic:
- modificarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiei, aprobată prin Hotărârea C.J.
Bacău nr.94/31.05.2013, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, numărul total de
posturi aprobat fiind de 47;
- transformarea unor posturi contractuale în funcţii publice, conform art.111 din Legea
nr.188/1999;
- organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare în grad profesional imediat
superior a funcţionarului public, conform prevederilor art.63, art.64 şi art.65 din Legea nr.188/1999,
art.125 şi art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008;
- organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
consilier clasa I, grad profesional asistent, la Biroul de evidenţa persoanelor - Compartiment ghişeu
unic, din cadrul instituţiei, cu respectarea prevederilor art.5 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă
nr.77/2013, cu prevederile art.58 alin.(2) lit. b) din Legea nr.188/1999 şi cu prevederile art.22 din
Hotărârea Guvernului nr.611/2008; În urma susţinerii acestui concurs niciun candidat nu a întrunit
punctajul minim de promovare de 50 puncte, în aceste condiţii postul a rămas vacant;
- 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
funcţionari publici acesta se transmite în format electronic la Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici, conform Hotărârii Guvernului nr.553/2009, iar pentru personalul contractual acesta se
transmite în format electronic Inspectoratului teritorial de muncă, conform Hotărârii nr. 500/2011;
- actualizarea dosarelor profesionale ale salariaţilor;
- întocmirea lunară a fişelor colective de prezenţă pentru salariaţi,în vederea acordării
drepturilor băneşti;
- evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale;
- urmărirea întocmirii fişelor de post pentru fiecare salariat, înmânarea acestora titularului şi
arhivarea lor;
- primirea, înregistrarea şi transmiterea declaraţiilor de avere şi interese ale funcţionarilor
publici;
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- întocmirea rapoartelor de evaluare pentru activitatea desfăşurată în cursul anului 2012
pentru tot personalul instituţiei;
- exercitarea atribuţiilor de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de
conduită, conform Legii nr. 7/2004;
- completarea şi transmiterea la A.N.F.P. a formatului-standard privind modificările
intervenite în situaţia funcţionarilor publici şi a formatului-standard al evidenţei funcţiilor publice şi
funcţionarilor publici, potrivit normelor legale;
- transmiterea către SPCLEP- uri a conţinutului radiogramelor pe linie de resurse umane,
primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
- organizarea activităţii privind securitatea, sănătatea în muncă şi P.S.I., conform
prevederilor Legii nr.319/2006 şi Legii nr.307/2006.
S-a întocmit planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici în conformitate
cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. nr.13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a
formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare,
înaintat prin adresa nr.920/2013 Consiliului 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 2014, în
conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. nr. 7660/2006 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr.176/2013.
IV. Activitatea pe linie juridică, contencios şi relaţii publice
Compartimentul juridic a realizat în cursul anului 2013, următoarele activităţi:
- întocmirea tuturor actelor procedurale pentru instanţele de judecată în cauzele în care
D.J.E.P. Bacău este parte;
- transmiterea la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a altor organe, relaţiile solicitate
sau copii după acte;
- ţinerea evidenţei cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
- întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea taxei speciale privind furnizarea
datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor;
- întocmirea proiectului de dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind
împuternicirea unor salariaţi din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău să
constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr.119/1996 cu privire la actele de
stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- participarea la întocmirea Protocolului de colaborare privind prevenirea abandonului în
maternităţi/spitale de pediatrie/centre de plasament, a traficului de copii precum şi pentru punerea în
legalitate, pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, a celor asistaţi în unităţile sanitare şi de
protecţie socială;
- avizarea pentru legalitate a unui număr de 54 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);
- 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 2013 următoarele activităţi:
- Verificarea modului de actualizare a RJEP Bacău de către cele 11 SPCLEP -uri din judeţ;
- Controlul celor 11 SPCLEP - uri din judeţ privind remedierea deficientelor identificate în
Raportul nr. 436493/2013 aprobat de conducerea MAI cu principalele concluzii rezultate în urma
inspecţiei efectuată la DJEP BC şi la BJABDEP BC în perioada 15.04 -26.04.2013;
- Prezentarea Proiectului “Sistemul naţional integrat de introducere şi actualizare a
informaţiilor legate de evidenţa persoanelor” (SNIEP), noua aplicaţie informatică;
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- Instruirea operatorilor de la cele 11 SPCLEP - uri din judeţ privind funcţionalităţile noii
aplicaţii SNIEP;
- Supravegherea testelor pentru noua aplicaţie SNIEP la nivelul celor 11 SPCLEP -uri din
judeţ;
- Asigurarea calităţii bazei de date judeţene de evidenţă a persoanelor;
- Sprijinirea lucrătorilor de la SPCLEP - uri în scopul accesării portalului, server-ului de email 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 civila la DEPABD;
- Asigurarea legăturii cu societăţile ce acordă service la reţea, router, modem precum şi alte
echipamente, servicii sau programe informatice;
- Preluarea corespondenţei de pe serverul FTP al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor si
Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
- Transmiterea radiogramelor prin reţeaua VPN către SPCLEP - urile din judeţ;
- Remedierea erorilor din baza judeţeană de evidenţă a persoanelor;
- Instalarea de sisteme de operare şi programe conform necesităţilor;
- Generarea listelor cu persoanele cărora le-a expirat termenul de valabilitate al cărţii de
identitate;
- Preluarea centralizată zilnică a indicatorilor de evidenţa persoanelor de la cele 11
SPCLEP - uri din judeţ.
- Asigurarea coerenţei între baza centrală de evidenţă persoanelor şi baza centrală de
paşapoarte;
- Actualizarea site-ului web al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
- Actualizarea zilnică a softului legislativ Eurolex;
- Administrarea reţelei locale conectate la internet;
- Gestionarea căsuţei de e-mail a direcţiei;
- Gestionarea licenţelor software achiziţionate;
- Desfăşurarea de activităţi de studiu şi documentare tehnică precum şi instruirea angajaţilor
în legătură cu problemele legate de funcţionarea şi utilizarea sistemelor de calcul.
În baza unei note interne dispuse de conducerea DJEP s-au remediat următoarele erori din
baza judeţeană de evidenţă a persoanelor:
1. Persoanele cărora li s-a eliberat carte de identitate în perioada 01.04.2013-30.09.2013, iar
RJEP nu a fost actualizat cu informaţiile privind certificatul de naştere.
2. Persoanele minore cărora li s-a eliberat carte de identitate în perioada 01.04.201330.09.2013, iar RJEP nu a fost actualizat cu informaţiile privind CNP-ul părinţilor.
3. Persoanele cărora li s-a eliberat carte de identitate, iar datele privind apartamentul din
adresa înscrisă pe actul de identitate nu sunt conforme cu datele înscrise în actele de spaţiu.
4. Persoanele cărora li s-a eliberat carte de identitate, iar datele privind localitatea de
domiciliu nu sunt conforme cu datele înscrise în actele de spaţiu, în sensul că nu este menţionată
subdiviziunea „sat”.
5. Persoanele cărora li s-a înscris menţiunea privind stabilirea reşedinţei în cartea de
identitate şi nu a fost preluată imaginea persoanei, conform prevederilor Dispoziţiei DEPABD nr.
2074465/504130/07.08.2009.
6. Persoanele cărora li s-a eliberat carte de identitate, cu motivul Dobândit cetăţenia Română
sau Schimbarea domiciliului din străinătate în România, iar RJEP nu a fost actualizat cu datele de
migrare.
VI. Activitatea pe linie administrativă şi asigurare tehnico-materială
Pe baza bugetului aprobat pentru anul 2013 şi a programului anual de achiziţii:
- s-au achiziţionat 2 calculatoare „desktop” necesare implementării noilor aplicaţii din
Proiectul „ Sistemul naţional integrat de introducere si actualizare a informaţiilor legate de evidenţa
persoanelor(SNIEP), împreună cu licenţele softwere;
- s-au asigurat materialele de protecţie ţinând seama de condiţiile de lucru ale salariaţilor ce
lucrează în arhiva de stare civilă.
În conformitate cu HG 167/2010, Art. 661*) - Începând cu anul 2010, autoritatea contractantă
are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru
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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 61%.
Pe linie de aprovizionare cu materiale şi imprimate specifice asigurate de către D.E.P.A.B.D.
Bucureşti, acestea au fost aprovizionate la timp şi în cantităţi suficiente desfăşurării activităţii la nivelul
judeţului.
Menţionăm că pe parcursul acestui an, au fost unele probleme privind asigurarea
„Certificatelor de naştere” şi a „Registrelor de naştere” deoarece D.E.P.A.B.D. nu a fost în măsură să
le furnizeze la termenele solicitate si nici in cantităţile necesare.
Au fost probleme şi în asigurarea formularelor „Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate”
deoarece cantităţile care ni s-au repartizat au fost insuficiente( 20.000 de formulare repartizate fata de
aprox. 80.000 acte de identitate eliberate).
Necesarul privind materialele şi imprimatele specifice activităţilor de evidenţă a persoanelor şi
de stare civilă a fost centralizat la nivelul judeţului, şi s-a făcut raportarea către D.E.P.A.B.D. în
vederea planificării pentru anul 2014, la nivelul ţării.
Pentru asigurarea funcţionării în bune condiţiuni a direcţiei s-au întocmit anexele bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, privind necesarul de rechizite, materiale, obiecte de inventar,
mijloace fixe, servicii, ş.a.
Inventarierea rechizitelor, materialelor, carburanţilor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor
fixe s-a desfăşurat fără a se înregistra lipsuri sau diferenţe în gestiune.
VII. Activitatea pe linie financiar-contabilă
Un rol important al compartimentului financiar-contabil este de a asigura informaţii
ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei
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 2013, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău a avut iniţial un buget de
venituri şi cheltuieli în sumă de 934 mii lei, aprobat prin H.C.J. nr. 35 din 15.03.2013.
În cursul anului 2013 au fost două modificări ale bugetului instituţiei prin virări de credite între
articolele şi aliniatele aceluiaşi capitol – “Bunuri şi servicii”, în lunile august şi 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:
934,00
829,36
Subvenţii buget local
60,00
8,00
Subvenţii (T.V.A.)
874,00
821,36
Cheltuieli totale din care:
934,00
818,03
Cheltuieli de personal
700,00
683,67
Bunuri şi servicii
174,00
126,38
Cheltuieli de capital
60,00
7,98
La capitolul investiţii, în anul 2013 s-au aprobat în buget următoarele achiziţii:
- două calculatoare cu licenţele aferente;
- soft pentru informatizarea stării civile.
Softul pentru informatizarea stării civile nu s-a mai achiziţionat în anul 2013, întrucât proiectul
iniţiat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi finanţat prin Banca Mondială, nu s-a concretizat
nici până în prezent şi în consecinţă nu s-au demarat procedurile de achiziţionarea a acestuia întrucât
nu se cunosc parametrii şi caracteristicile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească acest soft,
pentru a fi compatibil cu cel ce va fi implementat la nivel central.
Având în vedere necesitatea informatizări stării civile dispusă conform Legii nr.119/1996 cu
modificările şi completările ulterioare precum şi Sistemul Informaţional Integrat de Emitere a Actelor
de Stare civilă (SIIEASC) introdus de DEPABD Bucureşti, s-a solicitat din nou aprobarea achiziţionării
în anul 2014 a softului de informatizare a stării civile.
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În cursul anului s-a asigurat organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar –contabile în
conformitate cu dispoziţiile legale, urmărindu-se realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari
aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi respectarea disciplinei bugetare şi a celei
financiare.
S-a realizat raportarea lunară şi trimestrială către Direcţia Buget – finanţe 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. Nici o cheltuială din fondurile publice nu a putut fi angajată,
ordonanţată şi plătită dacă nu a existat baza legală pentru respectiva cheltuială, toate documentele
fiind supuse controlului financiar preventiv intern.
Au fost întocmite în termen declaraţia D 112 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 şi băneşti), precum şi păstrarea integrităţii patrimoniului şi recuperarea
debitelor.
S-a asigurat întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum
şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special în conformitate cu dispoziţiile legale.
În luna noiembrie s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului instituţiei, în conformitate
cu dispoziţiile legale, concluziile şi rezultatele inventarierii fiind consemnate în procesele verbale
întocmite de comisiile de inventariere la data de 12 decembrie 2013.
Lunar s-au centralizat situaţiile privind veniturile realizate de personalul detaşat din cadrul
M.A.I. la SPCLEP .- urile din judeţ şi s-au transmis aceste situaţii către D.E.P.A.B.D. Bucureşti. De
asemenea s-a asigurat transmiterea către SPCLEP - uri a radiogramelor primite de la D.E.P.A.B.D.
Bucureşti ce conţin reglementari de natură financiar-contabilă.
VIII. Obiective pentru anul 2014
Având în vedere rolul DJEP în coordonarea şi controlul metodologic al activităţii SPCLEPurilor şi pentru eliminarea neajunsurilor care mai există, atât în activitatea noastră, cât şi cea din
teritoriu ne propunem următoarele obiective:
1. Instruirea persoanelor nou angajate pentru Serviciile de evidenţă a persoanelor înfiinţate la
Răcăciuni, Palanca şi Secuieni, în aşa fel încât DEPABD Bucureşti să avizeze funcţionarea acestor
servicii începând cu trimestrul II 2014 (s-a avizat numai înfiinţarea lor);
2. Modificarea arondării actuale a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor din judeţul Bacău, conform art. 25 alin. 3 din O.G. 84/2001, prin hotărâre de Consiliu
Judeţean;
3. Semnarea „Protocolului de colaborare” în vederea prevenirii abandonului copilului de către
familie în unităţile sanitare precum si a traficului de copii încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bacău, Maternitatea Bacău, Asistenţa Socială Bacău, Direcţia de
Sănătate Publică Bacău, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi DJEP
Bacău) ca urmare a întocmirii unui nou protocol;
4. Actualizarea Instrucţiunii DJEP BC nr.127/12.01.2010 cu privirea la îndrumarea şi controlul
în instituţiile sanitare şi de protecţie socială, aprobată de secretarul judeţului Bacău.
5. Intensificarea activităţilor şi colaborarea cu factorii responsabili pentru identificarea şi
punerea în legalitate a persoanelor care sunt restanţiere pe linie de evidenţa persoanelor;
6. Folosirea mijloacelor mass-media pentru informarea populaţiei cu privire la obligaţiile care
le au pe linie de stare civilă şi evidenţa persoanelor;
7.Dezvoltarea aplicaţiei informatice, pentru gestionarea arhivei de stare civilă, exemplarul 2 şi
implementarea unor noi facilităţi de căutare;
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8. Continuarea organizării de instruiri profesionale la nivelul judeţului atât pe linie de evidenţa
persoanelor cât şi pe linie de stare civilă;
9. Comunicarea modului de soluţionare a unor speţe complexe către SPCLEP - urile şi/sau
unit. administrativ - teritoriale din judeţ;
10. 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;
11. Analiza copiilor născuţi, a constatatoarelor de naştere eliberate şi a actelor de naştere
înregistrate in judeţul Bacău pentru a monitoriza copii care se nasc şi rămân fără certificat constatator
de naştere / act de naştere precum şi cei care au certificat constatator de naştere, dar naşterea nu a
fost declarată la starea civilă, pentru a reduce numărul de copii fără certificat constatator de naştere /
act de naştere.
Anexa
Volum servicii furnizate în anul 2013 de D.J.E.P. Bacău
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SERVICIUL FURNIZAT

Volum de servicii
DJEP Bacău

A. Starea Civilă

2012

2013

77

52

1797

2079

696

738

1

3

93
356
24096
(4664)

90
703
29031
(1977)

318

312

15

23

0

1

69

69

7

2

97

109

82

73

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
Instruiri cu personalul de stare civilă ( DJEP + toate unităţile adm. teritoriale din judeţul
Bacău)
Control şi îndrumare la SPCLEP - uri şi Primării
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
Petiţii stare civilă
Răspunsuri cu privire la liberul acces la informaţiile cu caracter public conform Legii
544/2001
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 pt. 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
B. Evidenţa persoanelor
Furnizarea datelor din Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, la solicitarea
persoanelor fizice/juridice
Sprijin, îndrumare şi control
Comunicări CRDS
Verificare cereri pentru atestarea cetăţeniei şi domiciliului
Transmiterea indicatorilor zilnici la DEPABD
Instruiri anticorupţie +clasificate+furnizări date+evidenţă
Petiţii evidenţa persoanelor
Răspunsuri cu privire la liberul acces la informaţiile cu caracter public conform Legii
544/2001
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 11 SPCLEP din judeţ
Activităţi cu caracter permanent privind rezolvarea erorilor din BDC privind CNP-urile
duble, decedaţi etc.

2012

2013

3293

3614

11
666
62
267
11
18

10
685
75
255
8
18

0

3

1

1

440

440

522

132
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3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău
1. INTRODUCERE
Anul 2013 a debutat pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bacău sub semnul bilanțului, dat fiind faptul că se încheie perioada de programare 2006-2013 și este
necesară pregătirea și elaborarea unui nou ciclu de planificare strategică pe termen mediu și lung în
conformitate cu prevederile Legii 292/2011- Legea asistenței sociale. De asemenea, în scopul
eficientizării activității manageriale a D.G.A.S.P.C. Bacău în semestrul I 2013 a fost analizată şi
modificată structura organizatorică a instituţiei prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
116/28.06.2013.
În cifre, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în anul 2013
înseamnă:
 20.864 beneficiari ai serviciilor sociale și activităților DGASPC Bacău din care:
 694 copii/tineri beneficiari ai serviciilor rezidențiale;
 1.294 copii/tineri în servicii specializate de tip familial;
 907 persoane adulte cu dizabilități și vârstnici beneficiari în servicii rezidențiale;
 6.966 persoane pentru care s-au eliberat certificate de încadrare în grad de handicap (adulți
și copii), din care: 1.811 cazuri noi;
 16.057 persoane cu handicap neinstituționalizate beneficiare de drepturi financiare și facilități
acordate conform legii;
 57 deschideri procedură de adopție;
 12 adopții finalizate;
 203 copii/tineri care au părăsit sistemul de protecție special, din care: 51 din centrele
rezidenţiale şi 152 din sistem familial;
 2 contracte de finanțare în cadrul POSDRU, cu o valoare totală de 4.208 mii lei;
 278 salariați ai D.G.A.S.P.C participanți la activități de formare profesională susținute
financiar din bugetul instituției;
 57 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat;
 185 apariții în presa scrisă și audio-vizuală.
2. EVOLUȚIA INDICATORILOR REFERITORI LA SERVICIILE PENTRU PROTECȚIA COPILULUI
2.1. Protecția de tip rezidențial a copilului/tânărului în dificultate (centre de plasament,
apartamente și case de tip familial)
La 31.12.2013, structura serviciilor de protecție de tip rezidențial este următoarea:
Nr.
Denumirea serviciului
Tip serviciu/Componenţă
crt.
Centrul de servicii sociale „Ghiocelul” Bacău – Reţea de case
5 case de tip familial
1.
de tip familial
Centrul de servicii sociale „Alexandra” Oneşti – Reţea de
2.
6 case de tip familial
case de tip familial
7 case de tip familial şi 3
3. Centrul rezidenţial „Pro Familia” Bacău
apartamente
4. Reţeaua de apartamente „Casa mea” Bacău
12 apartamente
5. Reţeaua de case de tip familial „Pietricica” Comăneşti
4 case de tip familial
6. Centrul rezidenţial “Henri Coandă”
Centru de plasament clasic
TOTAL

Nr. beneficiari
31.12.2013
57
89
78
62
45
86
417

(Structura serviciilor rezidențiale protecția copilului, Tabel nr.1)
Analiza datelor privind evoluţia numărului de copii/tineri din sistemul rezidențial evidențiază o
ușoară creștere față de anii anteriori, ajungând la finalul anului 2013 la 417 copii/tineri față de 410
copii/tineri în anul 2010. În cifre absolute, în anul 2013 au intrat în sistemul rezidențial un număr de 54
copii și au ieșit un număr de 51 copii/tineri.
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420

417
414

415
410
410
405
400
393

395
390
385
380

2010

2010

2011

2012

2013

410
393

2011

414

2012

417

2013

(Situaţie comparativă copii/tineri instituţionalizaţi 2010 –2013, Grafic nr.1)
În ceea ce privește distribuția pe grupe de vârste, raportat la anul 2013, ponderea o deține
numărul de copii cu vârsta în intervalul 14-17 ani şi ≥ 18 ani, respectiv 248 copii/tineri, reprezentând
61% din totalul acestora.

An

Nr. total
copii/tineri

2010
2011
2012
2013

410
393
414
418

Număr copii – grupe de vârsta (ani împliniţi)
<1
2
2
0
2

1–2
1
4
6
9

3–6
20
14
34
29

7–9
39
33
37
42

10 – 13
72
76
83
87

14 – 17
132
122
117
119

≥ 18
144
142
137
129

(Structura pe grupe de vârstă a copiilor din serviciile de tip rezidenţial, Tabel nr.2)
Procentul copiilor/tinerilor încadrați în grad de handicap este de 55,74% din totalul
beneficiarilor din sistem rezidențial, reprezentând în cifre: 233 copii/tineri, din care: 120 copii/tineri
au certificat de încadrare într-un grad de handicap emis de Comisia pentru Protecţia Copilului, iar 113
tineri au certificat de încadrare într-un grad de handicap emis de Comisia Judeţeană de Evaluare a
persoanelor cu handicap pentru adulţi.
Cei doi indicatori, respectiv numărul de copii/tineri cu vârsta 14-17 ani şi ≥ 18 ani și numărul
de copii/tineri încadrați într-un grad de handicap, se mențin pe același trend crescător specific ultimilor
ani, situație cu implicații și asupra sistemului de protecție specială a persoanelor adulte cu handicap.
Componentă a protecției de tip rezidențial, protecția copilului în regim de urgență a înregistrat
anul 2013 următoarele cifre:
•
Centrul de Primire în Regim de Urgență:
- 128 copii au beneficiat de servicii în Centrul de Primire în Regim de Urgență: 35 copii cu
Dispoziţii de plasament în regim de urgenţă, 17 copii cu Ordonanţe preşedinţiale, 66 copii cu referate
de găzduire, din care:
‐ 94 cazuri copii cu măsură de protecție în regim de urgență au fost soluționate prin:
reintegrare în familia naturală – 38 copii, plasament în sistem rezidenţial privat – 4 copil,
plasament în sistem rezidenţial public - 38 copii; plasament în sistem familial – 13 copii;
plasament în alte județe -1 copil;
•
Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață
- 98 de copii, din care: 77 cazuri noi, au beneficiat de servicii în cadrul Adăpostului de zi și de
noapte pentru copiii străzii, din care: 40 copii au fost integrați în familii, 12 copii au primit măsură
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de plasament în C.R. publice, 3 copii au fost transferaţi în judeţele de origine – măsuri de protecţie,
4 copii au plecat voluntar, iar 24 copii sunt prezenţi în unitate.
2.2. Protecţia de tip familial a copilului în dificultate
Protecția de tip familial a copilului în dificultate este asigurată prin intermediul Centrului pentru
servicii de tip familial, organizat pe două componente:
¾ Componenta Asistenţi Maternali Profesionişti.
¾ Componenta Plasamente de Tip Familial,Tutelă şi Evaluare a Copilului care a săvârşit o faptă
penală şi nu răspunde penal.
Sintetic beneficiarii serviciilor oferite sunt prezentaţi în tabelul următor:
Nr. copii 31.12.2012
Nr. copii 31.12.2013
Total,
Hot. CPC/
Regim
Total,
Hot. CPC/
Regim
din care:
Sentinţă
urgenţă din care: Sentinţă
urgenţă
426
425
1
391
384
7
113
108
5
103
99
3

Măsura protecţie
Plasament la rude pană la gr. IV
Plasament la alte familii sau
persoane
Plasament la asistent maternal
Tutela
Supraveghere specializată
TOTAL

570
67
3
1179

550
67
3
1153

20
26

578
59
1158

550
59
1130

28
28

(Dinamica numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de protecţie specială de tip familial, Tabel nr.3)
La data de 31.12.2013 reţeaua de asistenţă maternală însuma 369 asistenţi maternali
profesionişti la domiciliul cărora beneficiză de măsură de protecţie specială un număr de 578 copii,
din care: 136 copii/tineri sunt încadraţi în grad de handicap.

1000
500
0

2010

2011

2012

2013

AMP

655

590

570

578

Plasament rude

440

437

426

391

Pasament familii/persoane

101

111

113

103

67

73

67

59

lă

(Situaţie comparativă copii în servicii de tip familial 2010 – 2013 , Grafic nr.2)
Din analiza graficului anterior constatăm următoarele:
• scăderea continuă a numărului de copii care beneficiază de o măsură de protecție de
tip familial, de la 1271 copii/tineri la 31.12.2010 la 1134 copii/tineri la 31.12.2013; în cifre
absolute este vorba de 137 copii/tineri.
• scăderea numărului copiilor care au beneficiat de îngrijire la asistenţi maternali
profesionişti faţă de anul 2010, înregistrându-se o scădere cu aproximativ 12%, procent datorat și
scăderii numărului de asistenţi maternali profesionişti de la 412 persoane la 31.12.2010, la 369 la
31.12.2013;
• scăderea numărului de copii aflați în plasament la rude până la gradul IV, de la 440 copii
în anul 2010 la 391 copii la 31.12.2013;
2.3. Adopţie
Statistic, anul 2013 nu se evidențiază prin evoluții semnificative ale principalilor indicatori
privind adopția față de anii anteriori, vorbind astfel de o constanță în activitatea serviciului, după cum
urmează:
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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

2010

2011

2012

2013

41

45

33

46

51
19
28
38
29
100

39
16
39
38
27
102

43
13
24
26
30
86

42
25
12
9
21
70

(Situaţie comparativă activitate Serviciul Adopţii Tabel nr.4)
În anul 2013 prin activitatea sa, echipa Serviciului Adopții a contribuit la dezinstituţionalizarea
unui număr de 21 copii aflaţi în sistemul de protecţie specială din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău.
2.4. Servicii de asistenţă şi sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu dizabilităţi sau cerinţe
educative speciale (Serviciul management de caz –Compartimentul pentru deprinderi de viaţă
independentă şi integrare socio-profesională a tinerilor )
În cursul anului 2013, s-au aflat în evidenţa Compartimentului pentru deprinderi de viață
independentă și integrare socio-profesională a tinerilor, un număr de 211 beneficiari, din care, 59
tineri absolvenţi promoţia 2013.
Ca și în ceilalți ani, activitatea Compartimentului pentru dezvoltarea deprinderilor de viață
independentă s-a axat pe integrarea socio-profesională a tinerilor care urmează să părăsească
sistemul de protecție, principalii indicatorii de rezultat ai activităților fiind:
- 22 beneficiari integraţi profesional;
- 16 beneficiari sprijiniţi pentru a obţine o locuinţă de tip social;
- 1 beneficiar înscris la cursuri de re/calificare;
- 45 beneficiari participanţi la Bursa locurilor de muncă, din care 9 beneficiari sunt din
promotiile de absolvire 2014- 2015;
- 22 tineri cuprinşi în procesul de monitorizare postintegratorie.
2.5. Servicii non rezidențiale asigurate copiilor aflaţi în situație de risc de abuz, neglijare,
exploatare
În perioada analizată pe această componentă, au fost instrumentate un număr de 217
cazuri, înregistrându-se acelaşi trend ascendent comparativ cu anii anteriori.
Analizând tipologia cazurilor instrumentate, este evident faptul că situațiile de
abuz/neglijare/exploatare reprezintă în fiecare din ultimii, dețin o pondere semnificativă( aproximativ
81% din totalul cazurilor).
Remarcăm o scădere a numărului de copii abandonaţi în unităţi sanitare şi o creştere
semnificativă a copiilor aflaţi pe teritoriul altor state și a copiilor străzii.
Tipologie
Abuz/neglijare/exploatare/alte situaţii
Copiii strazii
Copii aflaţi pe teritoriul altor state
Copii aflaţi pe teritoriul altor state, victime ale
exploatării în străinătate
Copii abandonaţi în unităţi sanitare
Copii întorşi de la vamă
Trafic intern de copii
Total

2010
459
36
26

2011
273
19
16

2012
377
19
22

2013
437
34
44

2

0

1

3

39
3
9
574

27
10
5
350

21
4
6
450

10
2
7
537

(Situaţie comparativă evoluția tipologiei copiilor în situație de risc, Tabel nr.5)
2.6. Servicii de evaluare complexă şi recuperare pentru copii cu dizabilităţi
a) Evaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi
La 31.12.2013, în evidenţa Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi sunt
1859 copii cu dizabilităţi, încadraţi în grad de handicap.
Distribuţia pe grade este următoarea:
- Gradul grav – 1113 copii;
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- Gradul accentuat – 364 copii;
- Gradul mediu – 371 copii;
- Gradul uşor - 11 copii.
În perioada raportată au primit certificate de încadrare în grad de handicap un numar de 319
copii cazuri noi şi au fost reevaluate 1540 cazuri copii.
b) Servicii de recuperare destinate copilului cu dizabilități și familiilor acestora
Unitatea mobilă de intervenție la domiciliu
În perioada raportată cele 3 echipe mobile s-au deplasat în 88 de localităţi din județul Bacău
şi au asigurat 516 de intervenții de recuperare la domiciliu unui număr de 165 copii cu handicap
neuropsihic şi neuromotor şi servicii consiliere, informare şi instruire terapeutică la domiciliu unui
număr de 165 familii care au în întreţinere copii cu deficienţe neuropsihice şi neuromotorii.
Sintetic rezultatele pe specializări ale intervenţiilor realizate se prezintă astfel:
• 163 intervenţii consiliere socială şi sprijin pentru depăşirea situaţiilor de criză;
• 164 sedinţe de consiliere psihologică copii/părinţi;
• 55 familii beneficiare de consiliere/informare/instruire kinetoterapeutică;
• 89 cazuri au beneficiat de consiliere/informare cu privire la înbunătăţirea igienei corporală;
• 86 cazuri au beneficiat de consiliere informare cu privire la alimentaţie şi hidratare;
• 34 cazuri au beneficiat de consiliere cu privire la igiena locuinţei.
La data de 31.12.2013 în baza de date a Unităţii Mobile de Intervenţie la Domiciliu se aflau
105 beneficiari.
Centre de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilităţi
În anul 2013, 291 copii/tineri și părinții acestora au beneficiat de servicii de îngrijire de zi,
terapie educaţională, abilitare/reabilitare, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de
viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, consiliere, educare pentru parinţi sau
reprezentanţii legali prin intermediul celor două Centre de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi din
structura C.S.S. „Ghiocelul” Bacău şi „Alexandra” Oneşti.
Centrul de consiliere și asistență a persoanelor cu TSA (înființat în parteneriat cu
Fundaţia Romanian Angel Appeal, în cadrul Proiectului “Şi ei trebuie să aibă o şansă” finanțat prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane): la data de 31.12.2013 sunt
înregistrați în evidența Centrului TSA, 31 copii, beneficiari ai serviciilor de recuperare, consiliere
și informare, furnizate de o echipă din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, formată din 3 terapeuți.
Servicii oferite în cadrul Centrului TSA:
• Consilierea părinţilor sau a reprezentanţilor legali după confirmarea diagnosticului TSA;
• Evaluarea psihologică a persoanelor diagnosticate;
• Intervenţii specifice individuale şi de grup;
• Consilierea familiei în vederea continuării procesului de recuperare;
• Evaluarea intervenţiilor terapeutice;
• Organizarea de grupuri de suport pentru părinţi.
În scopul diseminării informaţiilor au fost distribuite beneficiarilor centrului materiale de
informare constând în 53 broşuri şi 49 flayere, iar la nivelul instituţiilor/organizaţiilor şi publicului larg
au fost distribuite 5 broşuri şi 40 de flayere.
2.7. Prevenirea separării copilului de familia sa
Biroul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii
În anul 2013 în evidenţa Biroului s-au înregistrat 161 cazuri în care au fost implicaţi 222 copii.
Tipologie cazuri
Neglijare/Abuz
Abuz sexual
Conflicte intrafamiliale
Tulburări de
comportament
Alte situaţii
Total

2010

2011

2012

2013

Cazuri

Copii

Cazuri

Copii

Cazuri

Copii

Cazuri

Copii

23
61
46

58
82
48

13
77
23

22
122
27

15
72
39

22
116
42

30
9
74
37

50
10
93
48

12
160

53
241

18
120

29
200

15
141

29
209

11
161

21
222

(Situaţia comparativă cazuri instrumentate, pe tipologii 2010 –2013, Tabel nr.6 )
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Centrul de intervenţie specializată în domeniul protecţiei familiei
În perioada raportată au beneficiat de rezidenţă în centru un număr de 44 mame si 69 de
copii. Din cele 44 de cazuri, 36 au fost admise în anul 2013, iar 8 cazuri provin din 2012. Durata
medie de rezidenţă a fost de 6 luni.
Cazuistica privind copiii care au beneficiat de rezidenţă in centru se prezintă astfel:
Nr.
crt

Nr. copii ocrotiţi
la data de 1.01.2013

1

11

Nr. copii ocrotiţi
la data de
30.11.2013
19

Nr. copii ocrotiți în perioada
1.01.2013- 30.11.2013

Nr. copii încadrați întrun grad de handicap

66

0

Cazuistica privind mamele care au beneficiat de rezidenţă în centru se prezintă astfel:
Nr.
crt.

Nr. rezidente
la data de
1.01.2013

Nr. rezidente
la data de
30.11.2013

1

8

13

Nr. rezidente în
perioada
1.01.2013 –
30.11.2012
44

Nr. rezidente
însarcinate la
admitere

Nr. rezidente
care provin
din sistem

Nr. rezidente
cu grad de
handicap

7

11

1

Din cele 44 (40 din modulul Maternal şi 10 din modulul Artemis) de cazuri, au părăsit centrul 31
de cazuri astfel:
- 2 mame s-au angajat şi îşi cresc singure copii;
- 19 mame şi partenerii lor ( soţi, concubini, prieteni) au beneficiat de consiliere de cuplu,
mamele şi copiii integrandu-se in familia naturala sau familia nou formată;
- 6 mame şi copiii s-au reintegrat în familia largită;
- pentru 3 cazuri s-a stabilit masura de protecţie la asistenţi maternali profesionişti;
- pentru un caz s-a impus internarea în S.R.N. din cadrul Secției de pediatrie Bacău
2.8. Activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
În anul 2013, Comisia pentru Protecţia Copilului Bacău a analizat un număr total de 1214
dosare, din care: 1859 de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap şi 331 dosare cu
măsuri de protecţie specială. Analiza succintă a măsurilor de protecţie specială a copilului adoptate
de comisie în anul 2013 înfăţişează următoarea situaţie: total hotărâri adoptate 309, din care: 30
hotărâri pentru cazurile noi care au necesitat instituirea unei măsuri de protecţie, 32 hotărâri de
modificare a măsurilor stabilite în baza Legii nr. 272/2004, 28 hotărâri de menţinere a măsurii de
plasament până la finalizarea studiilor sau până la integrarea socio-profesională, 105 hotărâri de
încetare a măsurii de protecţie specială, 18 hotărâri de atestare, 93 hotărâri de reatestare AMP, 3
hotărâri respingere propuneri autorități locale. Deasemeni, au fost discutate un număr de 11 dosare
pentru care a fost nevoie să se solicite(9 dosare) sau să se elibereze(3 dosare) avize favorabile
pentru plasament în alte judeţe.
3. EVOLUȚIA INDICATORILOR REFERITORI LA SERVICIILE PENTRU PROTECȚIA
PERSOANELOR ADULTE (persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice, victime ale
traficului de persoane și violenței domestice)
3.1. Protecţia de tip rezidenţial a persoanelor adulte/vârstnice
În structura D.G.A.S.P.C. Bacău, la 31.12.2013, sunt 11 centre destinate protecţiei
persoanelor adulte, din care: 10 sunt destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi şi 1 centru este
destinat persoanelor vârstnice .
La 31.12.2013 în sistemul de protecţie de tip rezidenţial erau instituţionalizate 858 persoane
adulte, în scădere cu 1,63 procente față de anul 2012. Din totalul de 858 persoane, 84% sunt
persoane adulte încadrate într-un grad de handicap. Ca şi în anii precedenţi, dinamica numărului
persoanelor instituţionalizate este influenţată în mare măsură de decesul acestora (89% din totalul
ieșirilor din sistemul rezidențial). De asemenea, se remarcă o pondere crescută a solicitărilor de
instituţionalizare, pe parcursul anului 2013 intrând în sistem un număr de 28 persoane din familie,
în contextul menținerii deficitului de servicii sociale comunitare.
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(Dinamica numărului persoanelor instituţionalizate in anul 2013 , Grafic nr.3 )
În perioada 29-31 mai 2013, în Bucureşti, reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C. au participat la
Conferinţa Anglo-Română - Spre excelenţă în asistenţa socială din România, conferinţa adresânduse directorilor, persoanelor de conducere şi factorilor de decizie interesaţi să schimbe Politicile de
Asistenţă Socială şi modul în care acestea afectează instituţiile de îngrijire a adultului şi copilului din
România, precum şi barierele întâlnite în obţinerea excelenţei în instituţiile de asistenţă socială.
În fiecare an între specialiştii din centrele de protecţie specială pentru persoanele cu
dizabilităţi din judetul Bacău şi cei din centre similare din Marea Britanie are loc un schimb de
experienţă, prilej cu care între 23-26 iunie 2013 un numar de 6 specialişti s-au deplasat la invitaţia
ONG –ului englez Muzika în Anglia, vizitând centre rezidenţiale şi de zi pentru persoanele cu
dizabilităţi psihice, familiarizându-se şi împărtăşind modalităţi de lucru, forme de terapie, tipuri de
servicii şi activităţi.
Și în anul 2013, în cadrul centrelor rezidențiale s-a păstrat și continuat tradiția participării
beneficiarilor la activități cum ar fi:
a) activităţi sportive:
- participarea beneficiarilor din lotul sportiv de la C.R.R.N. Răcăciuni la a XV a editie a
„Decathlon – Relay Run Around Europe” – 20.04.2013-04.05.2013,
- în perioada 31.05-03.06.2013, beneficiari de la C.R.R.P.H. Ungureni au participat la Jocurile
Regionale Special Olympics organizate în judeţul Cluj.
b) promovarea şi valorificarea produselor realizate de beneficiari în cadrul atelierelor:
- în luna februarie 2013, D.G.A.S.P.C. Bacău în colaborare cu Colegiul Naţional „Vasile
Alecsandri” Bacău a organizat expoziţia cu vânzare „Întampinarea Mărţişorului” – ediţia a III a – unde
au fost expuse mărţişoare şi felicitări.
- D.G.A.S.P.C. Bacău a organizat cea de a-VI-a ediţie a expoziţiei concurs intitulat „Cel
mai frumos ou de Paşte”. Acţiunea s-a desfăşurat în Bacău – 26.04.2013 la Arena Mall, la
Comăneşti în data de 24.04.2013 în spaţiul public din zona de amplasament a târgului orăşenesc
Comăneşti şi la Tg. Ocna – 29.04.2013 în faţa sediului Primăriei. Scopul acestei expoziţii a fost
stimularea creativităţii persoanelor ocrotite în centrele rezidenţiale prin valorizarea produselor
activităţii de terapie ocupaţională.
- în data de 1 octombrie 2013 de Ziua internaţională a persoanelor vârstnice, Primaria
Tg. Ocna si D.G.A.S.P.C. Bacau au organizat două concursuri:
 „Plăcintele bunicilor” la care au participat persoane vârstnice din oraşul Tg. Ocna şi din
centrele rezidenţiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău, care au oferit spre degustare diverse
preparate. La categoria centre rezidenţiale concursul a fost câstigat de CRRPH Comăneşti;
 „Bicicleta, prietena varstei a III a” dedicat persoanelor varstnice pasionate de mersul pe
bicicleta.
3.2.

Asistenţa socială a persoanelor adulte neinstituţionalizate
În ceea ce privește asistența socială a persoanelor adulte neinstituționalizate (persoane
adulte cu handicap, persoane vârstnice, persoane adulte victime ale traficului de persoane și ale
violenție domestice) prin serviciile de specialitate, D.G.A.S.P.C. Bacău a realizat în anul 2013,
următoarele activități:
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3.2.1. Evaluare, eliberare certificate de handicap, acordare drepturi de beneficii de asistență
socială, conform Legii 448/2006 republicată)
a) Încadrarea în grad de handicap a persoanelor cu dizabilităţi
În anul 2013, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a eliberat un număr de
5.107 certificate, din care: 1492 cazuri noi şi 3615 cazuri reevaluate.
Anul
2010
2011
2012
2013

Certificate eliberate
5.589
4.961
5.161
5.107

Cazuri noi
1.238
1.341
1.484
1.492

Cazuri reevaluate
4.351
3.620
3.677
3.615

(Situaţia comparativă a numarului de certificate pentru persoanele cu handicap, Tabel nr. 7)
La data de 31.12.2013 în evidenţa D.G.A.S.P.C Bacău, se află un număr de 14.804 persoane
adulte cu dizabilităţi neinstituționalizate, în creştere cu 281 persoane față de anul 2012.

2010
2011
2012
2013

Persoane cu dizabilităţi
neinstituţionalizate total, din care:
15.420
15.132
14.523
14.804

Gradul grav
5.814
5.554
4.895
4.932

Gradul
accentuat
8.519
8.527
8.542
8.629

Gradul
mediu
1.025
1.008
1.065
1.203

Gradul
uşor
62
43
21
40

(Situaţia comparativă persoane cu handicap neinstituţionalizate, Tabel nr. 8 )
b) Drepturi şi facilităţi asigurate persoanelor cu handicap
La 31.12.2013 beneficiază de drepturi şi facilităţi un numar de 16.057 persoane cu handicap,
neinstituţionalizate.
În anul 2013 s-au eliberat un număr de 19.016 bilete CFR, 23.030 bilete ITA, asistenţi
personali, însoţitori, 679 legitimaţii transport urban pentru persoane cu handicap şi asistenti personali.
De asemenea, au fost preluate un număr de 3.053 dosare privind acordarea prestaţiilor sociale,
cazuri noi şi prelungiri în baza Legii nr. 448/2006, republicată (indemnizaţie şi buget personal
complementar).
Plățile efectuate în anul 2013, conform prevederilor Legii 448/2006, republicată sunt în sumă
de 52.521 mii lei și reprezintă aproximativ 51% din bugetul de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C.
Bacău pentru anul 2013.
Alte activități:
• au fost eliberate 1967 acorduri, din care: 750 pentru asistent personal şi 1217 pentru
indemnizaţie de însoţitor; 1790 solicitări pentru anchetă socială (790 pentru asistent personal şi
1000 pentru indemnizaţie de însoţitor);
• au fost soluţionate un numar de 83 petiţii înregistrate;
• s-au eliberarat un număr de 70 adeverinţe pentru Casa Judeţeană de Pensii Bacău, în
vederea obţinerii biletelor de transport;
• au fost demarate acţiuni de mediatizare prin toate mijloacele şi în toate instituţiile publice a
facilităţilor persoanelor cu handicap şi a obţinerii rovinietei gratuite pentru 322 persoane cu
handicap sau însoţitorii acestor persoane;
• 23 persoane cu handicap consiliate în vederea obținerii unui loc de muncă adaptat;
• La finele anului 2013 în baza de date figura un numar de 1620 asistenti personali.
3.2.2. Incluziunea socială a victimelor violenţei în familie şi a traficului de persoane adulte
 Compartimentul de prevenire şi combatere a violenţei domestice - urmăreşte sprijinirea
şi consilierea victimelor violenţei în familie, precum şi prevenirea oricărui tip de abuz sau agresiune.
Funcţionarea acestui compartiment garantează creşterea calităţii vieţii victimelor violenţei domestice
şi a persoanelor aflate în dificultate prin medierea conflictelor intrafamiliale, evaluarea şi suportul
psihologic, consilierea juridică şi socială a acestora.
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Număr de cazuri
active la
01.01.2013
31

Intrări

Ieşiri

65

48

Număr de
victime din
mediul urban

Numar de
victime din
mediul rural

Număr de
cazuri active la
31.12.2013

37

60

48

Număr TOTAL
de cazuri
instrumentate
2013
96

 Servicii acordate în cadrul compartimentul de asistenţă pentru victimele adulte ale
traficului de persoane:
a) suport şi asistenţă pentru victimă şi familia sa;
b) recuperare şi reabilitare;
c) mediere socială,
d) consiliere în cadrul instituţionalizat;
e) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională.
În anul 2013 au fost instrumentate 10 cazuri.
4. MANAGEMENTUL D.G.A.S.P.C.
4.1. Management organizațional
În scopul eficientizării activității manageriale a D.G.A.S.P.C. Bacău în semestrul I 2013 a fost
analizată şi modificată structura organizatorică a instituţiei.
Principalele modificări aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 116/28.06.2013 sunt:
¾
înfiinţarea Direcţiei furnizare servicii sociale pentru familie şi copil cu ca entitate fără
personalitate juridică în structura Direcţiei generale, având în componenţă 2 servicii şi 9 complexe şi
centre pentru protecţia familiei şi a drepturilor copilului;
¾ Înfiinţarea Complexului de servicii pentru intervenţie specializată în domeniul protecţiei
familiei şi a drepturilor copilului prin preluarea Serviciului de incluziune socială a victimelor
violenţei în familie şi a traficului de persoane adulte, a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi
copii şi a Centrului maternal;
¾ Înfiinţarea Complexului de servicii sociale pentru intervenţie în situaţii de urgenţă în
domeniul protecţiei copilului, prin preluarea Centrului de primire în regim de urgenţă, a Adăpostului
de zi şi de noapte pentru copiii străzii Morcoveaţă, a Biroului de consiliere pentru copilul străzii, copilul
repatriat şi copilul victimă a traficului de persoane și a compartimentului de evaluare a copilului care a
săvârșit fapte penale, dar nu răspunde penal;
¾ Reorganizarea Centrului de servicii sociale Ghiocelul prin includerea Unităţii mobile de
intervenţie la domiciliu şi a Compartimentuluide consiliere pentru persoanele cu tulburări din spectrul
autist;
¾ Înfiinţarea Serviciului management de caz cu următoarele componente: biroul de evidenţă
intrări-ieşiri, biroul management de caz și compartimentul pentru formarea deprinderilor de viață
independentă și integrarea socio-profesională a tinerilor, rezultat în principal prin preluarea
Telefonului copilului „983” și a Serviciului pentru îngrijire de tip rezidenţial în domeniul protecţiei
copilului;
¾ Înfiinţarea Serviciului strategii, proiecte şi monitorizare, rezultat din unificarea Serviciului
strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului cu Serviciul de evaluare
şi monitorizare în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
¾ Înfiinţarea Sercretariatului comisiilor pentru protecţia copilului
şi de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap rezultat din unificarea Sercretariatului comisiei pentru protecţia
copilului şi a Secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
4.2. Management financiar (buget şi surse de finanţare)
Analiza surselor de finanțare
În anul 2013, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a
fost finanțată din următoarele surse:
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Mii lei
Sursa de finanţare

Suma alocată

TOTAL GENERAL
Venituri proprii (contribuţii)
TOTAL din care:
TVA
Subvenţii/alocaţii, din care:
venituri încasate de la primării prin
contracte de asociere
subvenţii/alocaţii de la Consiliul Judeţean

103.699,30
1.671,00
102.028,30
40.019,00
9.387,30
3.122,00
6.265,30

Transferuri de la M.M.F.P.S.P.V. (A.J.P.I.S. şi
D.P.P.H.)

52.622,00

(Situație privind sursele de finanțare ale bugetului D.G.A.S.P.C Bacău, in anul 2013, Tabel nr.9)
Din analiza surselor de finanțare prezentată în tabelul nr. 10, rezultă faptul că, principalele
surse de finanțare sunt reprezentate de transferurile de la M.M.F.P.S.P.V (51%) și sume alocate din
TVA (39%). La polul opus se află sumele provenite din subvenții/alocații de la Consiliile Locale și
Consiliul Județean (9%).
Analiza alocărilor bugetare și cheltuielilor
Alocările bugetare în anul 2013 respectă indicatorii din tabelul următor, reprezentând
structura activității DGASPC Bacău:
Total buget
an
2013

Plăţi efectuate la
31.12.2013

Procent de realizare al
plăţilor
(%)

Componenta ADULŢI
Componenta COPIL

22.216
23.087

22.192
23.078

99,89%
99,96%

Aparat propriu
Cofinanţare fundaţii şi asociaţii
(BETANIA şi FSC)
Transferuri de la MMFPSPV

4.193
550

4.193
550

100%
100%

52.622

52.521

99,81%

500

214

42,80%

Denumire indicator

Cofinanţare proiecte din fonduri
externe nerambursabile
Plăţi din anii precedenţi
TOTAL

-1139,70
102.028,30

-1139,70
101.608,30

100%
99,59%

(Situaţia prevederilor bugetare anuale precum şi plăţile la data de 31.12.2013, Tabel nr.10)
Plățile efectuate până la 31.12.2012, detaliate pe tipuri de cheltuieli și componente sunt
prezentate în continuarea, după cum urmează:
Titlul 10 “Cheltuieli de personal”
Cheltuielile de personal, vizând drepturile salariale ale personalului angajat în cadrul
DGASPC Bacău, aprobate în bugetul anului 2013, au fost de 35.179 mii lei și reprezintă 34,10%
din total buget. Plățile efective efectuate la acest titlu bugetar au fost în anul 2013 în valoare de
35.146 mii lei, din care:
- cheltuieli cu drepturile salariale acordate personalului ………….23.915 mii lei
- contribuţiile unităţii la fondurile de asigurări sociale……………...11.231 mii lei
Titlul 20 “Bunuri şi servicii” include cheltuielile directe cu beneficiarii( hrană, medicamente și
materiale sanitare, bani de buzunar, transport copii) dar și cheltuieli indirecte( utilități, reparații
curente, furnituri de birou, carburanți etc). La acest titlu, pentru anul 2013 s-a aprobat suma de
12.767 mii lei, reprezintând 12,38% din totalul bugetului. Conform execuției bugetare, până la
31.12.2013, s-au efectuat plăți în valoare de 12.757 mii lei, urmărind asigurarea funcționalității
serviciilor sociale specializate furnizate beneficiarilor instituționalizați și neinstituționalizați, achitându-
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se cu prioritate utilitățile (41% din totalul alocat la titlul 20), hrana, medicamente și alte drepturi
prevăzute de legislația în vigoare etc.
Inclusă la acest titlu, în anul 2013 cheltuiala medie cu alocaţia zilnică de hrană în centrele
din structura D.G.A.S.P.C. Bacău, a fost în medie de 8,41 lei/zi/beneficiar ( 7,96 lei/zi/beneficiar
componenta copil și 8,86 lei/zi/beneficiar adult), sub plafonul aprobat prin HCJ nr. 188/17.12.2012,
de 12 lei/zi/beneficiar.
Titlul 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei (Fundaţii şi asociaţii)
În bugetul anului 2013, la acest titlu s-a aprobat suma de 550 mii lei, reprezentând 0,53% din
bugetul total. Până la 31.12.2013 s-a utilizat integral bugetul aprobat, după cum urmează:
• Asociaţia Creştină de Caritate Misiune şi Ajutor “Betania”
Până la 31.12.2013, s-au făcut plăţi în valoare de 200 mii lei pentru proiectul care face
obiectul Contractului de asociere nr. 26107/17.04.2013 între D.G.A.S.P.C. Bacău şi A.C.C.M.A.
“Betania”, respectiv: Centrul de integrare a tinerilor.
• Fundaţia de Sprijin Comunitar
Până la 31.12.2013 conform Contractului de asociere nr. 26104/17.04.2013 încheiat între
D.G.A.S.P.C. Bacău şi F.S.C. Bacău, s-au făcut plăţi în valoare de 350 mii lei în vederea sprijinirii
copiilor proveniţi din familii defavorizate din comunele Podu-Turcului, Stănişeşti, Vultureni, DealuMorii, Motoșeni şi Mărgineni.
Titlul 57 ”Transferuri“ - sunt prevăzute sumele necesare pentru plata prestaţiilor sociale şi a
facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate conform Legii nr.448/2006, republicată. Pentru
anul 2013 s-a aprobat suma de 52.622 mii lei, reprezentând 51% din bugetul total aprobat. Până la
31 decembrie 2013 s-au efectuat plati in valoare totala de 52.521 mii lei dupa cum urmeaza :

mii lei
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire prestatie sociala
Indemnizatie insotitor pentru adultul nevazator-grav
Indemnizatie lunara pentru persoana cu handicap grav
Indemnizatie lunara pentru persoana cu handicap accentuat
BPC pt persoana cu handicap grav
BPC pentru persoana cu handicap accentuat
BPC pt persoana cu handicap mediu
Dobanda
Transport interurban auto
Alocatii lunare de hrana pt.copii cu HIV/SIDA
Taxe postale
TOTAL

Numar mediu
lunar
beneficiari la
31.12.2013
1.179
4883
8531
5817
8803
1437
*
*
8
16057
*

Total plati la
31.12.2013
8.468
11.667
16.924
6.318
7.160
571
56
857
32
468
52.521

Totodată, în perioada de raportare au fost rezolvate cereri privind mandatele returnate ale
persoanelor cu handicap neinstitutionalizate in suma de 305,89 mii lei. Platile respective s-au derulat
din contul 5006.
Titlul 70 “Cheltuieli de capital” - din programul de investiţii aprobat pentru anul 2013 cu o
valoare totală de 1.550 mii lei, au fost realizate plăţi în valoare totală de 1.545,45 mii lei, de unde
rezultă faptul că acest program a fost realizat în procent de 99,71% .
Sume alocate din venituri proprii (autofinanţate)
Veniturile proprii realizate din activitatea de autofinanțate (iîn principal contribuții beneficiari
centre de adulți și unele activități din vânzarea de produse) de către centrele de protecție specială a
persoanelor adulte, la sfârşitul anului 2013 sunt de 1.527,10 mii lei la care s-a adăugat suma de
592,78 mii lei reportată din anul 2012 rezultând un fond de 2.119,88 mii lei. Până la finele anului
2013 s-au făcut plăți în valoare de 1.383,85 mii lei pentru acoperirea unor nevoi urgente întrucât
bugetul aprobat din fondurile primite de la Consiliul Județean Bacău a fost insuficient.
Sponsorizări, contracte de donaţie şi colaborare
În perioada 01.01-31.12.2013 DGASPC Bacău a beneficiat de sponsorizări constând în
produse în valoare totală de 166,79 mii lei reprezentând în principal alimente, medicamente,
îmbracaminte şi încalţăminte pentru beneficiarii instituționalizați ai DGASPC Bacău.
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În concluzie, din analiza alocărilor bugetare pe titluri și indicatori bugetari, în anul 2013
structura bugetului D.G.A.S.P.C Bacău a fost următoarea:
 51,00%
- sume alocate pentru plata beneficiilor sociale pentru persoanele cu
handicap neinstituționalizate;
 34,10%
- sume alocate pentru cheltuieli de personal;
 12,38%
- sume alocate pentru bunuri şi servicii (inclusiv hrana beneficiari);
 1,50 %
- sume alocate pentru cheltuieli de capital conform programului de investiții;
 0,53%
- sume alocate pentru cofinanțare activitate asociații și fundații;
 0,49%
- sume alocată pentru implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă
Analiza procentelor evidențiază constanța în alocarea sumelor și în bugetul anului 2013
privind următoarele aspecte:
 Un procent de 51% 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 46,48% din alocările bugetare au mers spre cheltuielile de personal(34,10%)
și bunuri si servicii( 12,38%);
 Pentru invenstiții și dezvoltarea serviciilor si activităților DGASPC Bacău s-a alocat un
procent de aproximativ 2% din totalul bugetului.
4.3. Managementul resurselor umane
Structura de personal și de servicii (stat de funcții și organigrama)
La 31 decembrie 2013, înregistrăm un total de 1981 posturi aprobate în statul de funcţii, din
care sunt ocupate un număr de 1785,5 posturi. Precizăm că prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
116/28.06.2013 s-a aprobat o nouă organigramă și un nou stat de funcții al D.G.A.S.P.C Bacău.
Dinamica resurselor umane:
9 Recrutare, selecție și încadrarea personalului
Pe parcursul anului 2013 s-au organizat 3 concursuri pentru ocuparea unui număr de
103,5 posturi vacante și temporar vacante, în urma cărora au fost recrutate și încadrate 98 de
persoane.
9 Încetări de activitate:
În această perioadă, unui număr de 108,5 salariaţi le-au fost încetate contractele individuale
de muncă, iar unui număr de73 salariaţi le-au fost suspendate contractele individuale de muncă.
Promovarea în carieră și evaluarea performanțelor profesionale
În ceea ce priveşte promovarea în carieră, în anul 2013 au fost promovaţi 155 de salariați.
Evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru anul 2013 a fost realizată în perioada 01 –
19 aprilie 2013 pentru un număr de 1626 de salariați, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea
nr.284/2010. Precizăm faptul că nu s-au înregistrat salariați evaluați cu ”Nesatisfăcător” , în timp ce
aproximativ 70% dintre salariații evaluați au obținut calificativul ”Foarte bine”.
Formare continuă a personalului din sistemul de asistență socială
• Organizarea cursului de calificare de gradul II în profesia de lucrător social, în 2 grupe, cu
un număr total de 59 de participanți;
• 3 sesiuni de instruire specifică în domeniul resurselor umane la care au participat 45 șefi de
birou/servicii/centre/complexe și 20 persoane cu atribuții de resurse umane din centre;
• Din bugetul instituției s-a finanţat cu peste 150 mii lei participarea a unui număr de 278 de
salariaţi la 8 cursuri de formare profesională.
Colaborare interinstituțională cu:
- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău pentru punerea în plată a
salariaţiilor care au beneficiat de indemnizaţie de şomaj;
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău: înlocuirea şi completarea Registrului General de
Evidenţă a Salariaţilor;
- Casa Judeţeană de Pensii şi alte Drepturi de Asistenţă Socială Bacău, sprijin în realizarea
dosarelor de pensii.
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4.4. Managementul de proiect
I. Proiecte contractate în anul 2013, în curs de implementare
a. 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.
Proiectul vizează 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 în cadrul acestui proiect sunt S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. Galaţi şi
S.C. SIDA GROUP S.R.L.
Beneficiarii direcţi: 263 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile distribuite astfel:
• 30 tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie
• 50 persoane cu dizabilităţi
• 183 persoane de etnie romă
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.
În perioada 01.07-31.12.2013 au fost realizate atât activități de natură administrativă, respectiv:
întocmirea organigramei proiectului, fișelor de post, manualelor de proceduri, selecția resurselor
umane, stabilirea planului de acțiune și partajarea acestuia între parteneri, cât și activități specifice
proiectului:
- proiectarea, organizarea și desfasurarea unei conferințe de lansare a proiectului și de
prezentare mass-media,
- 6 seminarii de informare pentru grupul țintă în cadrul cărora au fost informate un număr de
31 persoane cu dizabilități , 33 tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de protectie și 16 romi,
- Identificarea realității sociale din regiunea de implementare, categorii de grupuri vulnerabile,
identificarea nevoilor de pregătire profesională și a competențelor obținute pe alte căi decât cele
formale prin aplicarea a 31 chestionare persoanelor cu dizabilități, 33 chestionare aplicate tinerilor
peste 18 ani care au parasit sistemul de protecție, 16 chestionare aplicate persoanelor de etnie romă,
- Identificarea autoritatilor si institutiilor publice, persoanele juridice, publice sau private, care
au cel putin 50 de angajati si care nu au agajate persoane cu handicap in limita legala-22 chestionare
aplicate instituțiilor publice, persoanelor juridice publice și private care au peste 50 angajați.
- Informarea managerilor instituțiilor cu mai mult de 50 de angajați asupra beneficiilor
proiectului;
- Prezentarea cadrului ICF(International Classification of Functioning, disability and health) și
transferul acestuia profesioniștilor din sectorul public/privat din agențiile care furnizează servicii
sociale și de ocupare persoanelor vulnerabile ( 3 mese de lucru de prezentare a cadrului ICF și 3
seminarii de aplicații practice );
- Orientarea și consilierea profesională a persoanelor cu dizabilități, aplicând parametrii de
analiză a cadrului ICF: 31persoane cu dizabilitati orientate și consiliate;
- 1 campanie de constientizare prin deplasarea in comunitatile rome pentru prezentarea
programelor de formare profesionala-deplasare la Targu Ocna
- Orientarea si consilierea profesionala (inclusiv bilantul competentelor) romilor înscrişi în
grupul ţintă. 42 persoane rome orientate catre cursuri de calificare
- Informare, orientare si consiliere profesionala pentru tinerii care au parasit sistemul de
protecţie socială-28 tineri orientate catre cursurile de calificare
b. 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
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sărăcie. Atingerea acestui obiectiv presupune parcurgerea unor trasee integrate de informare,
orientare, consiliere şi formare profesională finalizate cu acţiuni de suport în vederea integrării pe
piaţa muncii a categoriilor dezavantajate.
Parteneri în proiect sunt: S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene Galaţi (Partener 1) şi
S.C. SIDA GROUP SRL (Partener 2), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
având rol de lider de parteneriat.
Beneficiarii direcţi ai proiectului: 210 persoane cu dizabilităţi, persoane care aparţin etniei
rome şi tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.971.021,00 lei, din care: 166.117,65 lei (8,60%)
reprezintă finanţare de la bugetul de stat, iar valoarea de 1.765.482,93 lei (91,40%) reprezintă suma
alocată din Fondul Social European. Contribuţia eligibilă a beneficiarului (DGASPC Bacău) este
de 2%, respectiv 39.420,42 lei.
În perioada 01.07-31.12.2013 au fost realizate atât activități de natură administrativă,
respectiv: întocmirea organigramei proiectului, fișelor de post, manualelor de proceduri, selecția
resurselor umane, stabilirea planului de acțiune și partajarea acestuia între parteneri, cât și activități
specifice proiectului: conferință de lansare a proiectului, elaborare raport bune practici europene în
domeniul comunicării cu grupurile vulnerabile, crearea web site-ului proiectului, elaborarea de către
partenerul transnational a unui raport privind modalitati de identificare si analiza a nevoilor grupurilor
dezavantajate prezentat in sedinta grupului de coordonare a proiectului, administrarea unui număr de
600 de chestionare pentru identificarea modalitatilor prin care poate fi dezvoltata capacitatea de
ocupare a grupurilor dezavantajate, identificarea grupului țintă – 36 persoane identificate;
c. Proiect “Diamond - Legături între generaţii – cunoaşterea activă a muzeului
ştiinţific”.
Proiectul s-a derulat în baza unui parteneriat încheiat între Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii “Ion Borcea” Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi
Fundaţia de Educaţie, Dezvoltare şi Sprijin Comunitar “Constantin Brâncoveanu” pe o perioadă de 12
luni şi are ca scop creșterea impactului, înţelegerea, comunicarea ştiinţifică şi diseminarea informaţiei
ştiinţifice în viaţa de zi cu zi a societăţii contemporane luând în calcul diferenţele culturale şi sociale.
Proiectul cuprinde atât activităţi de vizitare a expoziţiilor din cadrul Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii, prezentări multimedia pe diverse teme ştiinţifice, workshop-uri ştiinţifice dar şi
activităţi de training DS (digital storytelling) la care au participat 2 persoane din cadrul C.I.A.P.V.
Răchitoasa.
Grupul ţintă este constituit din 25 persoane vârstnice din judeţul Bacău, din care 13 provin din
cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice Răchitoasa.
Rezultate obținute
• 13 persoane vârstnice din cadrul CIAPV Răchitoasa au acces la informaţia specifică
furnizată de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” Bacău( 1 vizită a persoanelor
vârstinice la Muzeu și 1 vizită a specialiștilor din cadrul Muzeului la CIAPV Răchitoasa);
• 2 persoane din cadrul DGASPC Bacău –CIPAV Răchitoasa au participat la training-ul DS
(digital storytelling);
• Dezvoltarea parteneriatului dintre DGASPC Bacău și Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii “Ion Borcea” Bacău;
II. Proiecte implementate și finalizate în anul 2013
a. “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 2013 în patru comunităţi din judeţul Bacău (Corbasca, Coloneşti,
Gura Văii şi Răchitoasa), scopul fiind dezvoltarea serviciilor sociale de bază la nivel comunitar.
Principalele activități desfășurate în anul 2013:
 Continuarea activităților din anul 2012- continuarea furnizării pachetului minim de
servicii;
 Continuarea consolidării structurilor comunitare consultative în contextul
întâlnirilor trimestriale;
 Concurs de proiecte pentru susţinerea sau înființarea unor structuri de tip centru de
sprijin și consiliere pentru copii și părinți
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 Un element de noutate îl reprezintă accentul pe identificarea şi integrarea serviciilor
sociale de bază cu precădere asistenţă socială, educaţie şi asistenţă medicală primară
(conlucrarea şi cooperarea cu (acolo unde există) asistentul medical comunitar şi/sau mediator
sanitar rom, mediatorul şcolar în furnizare de servicii ale pachetului minim, interacţiunea cu structurile
comunitare consultative şi structurile judeţene, şi mai ales în vederea implementării activităţilor din
cadrul proiectului (micro-grant) 2013.
Principalele rezultate obținute:
 Diminuarea riscurilor de separare a copilului de familie și a celor de violență asupra
copilului, funcție de situația socio-economică a familiilor acestora: 594 copii identificaţi într-o
situaţie de vulnerabilitate asupra cărora s-a intervenit prin acţiuni de informare, consiliere,
procurare acte de identitate, grupuri de suport, acces la beneficii sociale, etc.
 Creșterea capacității a 4 autorități publice locale de a adresa problemele sociale la
nivel comunitar
` S-a introdus un nou instrument de lucru – Baza de date urmarire cazuri, utilizat de
asistenții sociali în procesul de intervenție;
` Profesioniști din domeniul educației, sănătății, poliției dar și reprezentanți ai autorităților
locale( consilieri locali, primari etc) sau ai bisericilor din comune au fost implicați în adresarea
problemelor sociale comunitare și sunt mai bine informați cu privire la drepturile copilului, familiilor și
la responsabilitățile aferente acestora
` Părinții copiilor din mediul rural/comunitățile rurale sunt mai bine informate cu privire la
drepturile copilului, ale familiilor și la responsabilităție aferente acestora;
2 sesiuni de formare a profesioniștilor care activează la nivel comunitar în comunele Colonești,
Răchitoasa, Corbasca, Gura Văii, Blăgești, Stănișești, Ungureni, Berzunți, în cadrul componenteiÎntărirea Asistenţei Medicale Comunitare pentru “Copiii Invizibili” – FAZA II cu 20 de
participanți – asistenți sociali din primării, cadre didactice, mediatori școlari, asistenți medicali ai
medicului de familie și evident mediator sanitar și AMC;
`
12 întâlniri cu membrii SCC din cele 4 comunităţi (câte 3 întâlniri / trimestru/SCC) pe tema
“Rolul şi locul SCC-urilor în comunitate”, scopul fiind consolidarea structurilor comunitare consultative;
`
Crearea și dezvoltarea unui număr de 4 centre comunitare de sprijin și consiliere
pentru copii și părinți, în baza concursului de proiecte organizat în cadrul proiectului ( nr.
mediu de beneficiari 15 copii/centru)
 Scăderea presiunii asupra sistemului de protecția copilului prin adresare la nivel local
a problemelor și nevoilor;
 Creșterea capacității DGASPC Bacău de a oferi sprijin metodologic efectiv autorităților
locale;
b. “Calculatorul – o şansă pentru integrarea socio-profesională a copiilor
instituţionalizaţi”, proiect derulat în cadrul apelului de proiecte Assoclic, program de donaţii IT al
Asociaţiei Ateliere fără Frontiere.
Proiectul s-a derulat în cadrul Apelului de proiecte Assoclic, un program de donaţii IT al
Asociaţiei Ateliere fără Frontiere şi a vizat creşterea şanselor de integrare socio-profesională a
copiilor care provin din sistemul instituţionalizat de protecţie prin familiarizarea cu noţiunile de bază
ale tehnologiei informaţionale şi de comunicare.
Rezultatele proiectului
Având în vedere că obiectivul general al proiectului a vizat facilitarea integrării sociale şi
profesionale a copiilor care provin din sistemul instituţionalizat de protecţie prin acces la tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor, implementarea acestuia a condus la obţinerea următoarelor rezultate:
• pentru un număr de 130 copii au fost aplicate chestionare pentru evaluarea abilităţilor de
utilizare a calculatorului;
• au fost aplicate 100 de chestionare pentru evaluarea abilităţilor de utilizare a calculatorului
după parcurgerea cursului de instruire;
• un număr de 130 copii au dobândit abilităţi practice de lucru cu calculatorul;
• 80 ore de pregătire şi practică parcurse;
• 80 copii cunosc foarte bine regulile generale de tehnoredactare în programul word;
• 55 copii cunosc foarte bine etapele realizării unei prezentări în power point;
• 83 copii îşi pot crea singuri o adresă de e-mail;
• 76 copii cunosc foarte bine etapele căutării de informaţii de pe internet prin folosirea
motoarelor de căutare;
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Activităţile derulate au avut un caracter practic şi au urmărit dezvoltarea abilităţilor şi
competenţelor de utilizare a calculatorului şi a programelor de operare, constituind astfel o alternativă
în ceea ce priveşte dezvoltarea personală şi integrarea socială şi profesională a copiilor
instituţionalizaţi.
Prin participarea la acest program beneficiarii şi-au dezvoltat abilităţile de tastare corectă şi
rapidă, au dobândit deprinderi de utilizare a unui procesor de texte, au învăţat să utilizeze mijloacele
moderne de comunicare – reţeaua de Internet.
c. Proiect – “Paşi către autonomie”
Proiectul Paşi către autonomie a fost aplicat în cadrul programului de micro-granturi Paşi
către autonomie lansat de Asociaţia SOS Satele copiilor cu finanţare de la SOS Satele copiilor
Danemarca, în baza unei donaţii de la Fundaţiile Velux, Danemarca.
Proiectul a vizat pe de o parte implementarea unui program privind formarea, dezvoltarea,
consolidarea deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii care părăsesc sistemul instituţionalizat
de protecţie, iar pe de altă parte formarea personalului din sistemul de asistenţă socială şi protecţia
copilului prin consolidarea capacităţilor, competenţelor şi în alte domenii precum managementul
cariereri, management de caz, consiliere vocaţională, integrarea socio-profesională a persoanelor
dezinstituţionalizate.
Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 37 tineri absolvenți din sistemul de protecție specială
și 26 asistenţi maternali, educatori implicaţi în procesul de protecţie, îngrijire, educare şi pregătire
pentru viaţă independentă a copiilor/tinerilor beneficiari ai unei măsuri de protecţie specială au
participat la programul de instruire.
Rezultatele obținute ca urmare a implementării prezentului sunt următoarele:
 întărirea capacităţii instituţiei DGASPC şi a serviciilor specializate implicate în proiect
în lucrul cu copiii/tinerii lipsiţi de îngrijire părintescă sau care sunt în situaţie de risc să-şi piardă acestă
ocrotire;
 creşterea nivelului de informare şi implicare a persoanelor de referinţă din centrele
rezidenţiale şi din sistemul AMP în ceea ce priveşte formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă şi de integrare socio-profesională a tinerilor care prin efectul legii vor fi
dezinstituţionalizaţi;
 37 tineri participanți la programul privind formarea, dezvoltarea, consolidarea
deprinderilor de viață indepentă;
 26 de asistenți maternali și educatori participanți la programul de instruire
 16 de tineri, beneficiari ai proiectului integraţi profesional şi sprijiniţi pentru obţinerea
unui spaţiu locativ;
 12 angajatori de inserție implicați direct în procesul integrativ: SC ARTIMA SRL(
CARREFOUR), SC PAMBAC SA, ASOCIAȚIA BETANIA, SC EUROBYOTA CONSTRUCT SRL, SC
URBA ERA CLEAN SRL, SC KARY ADEL SRL, SC ECOGOMMA SRL, SC PMS INTERNAȚIONAL
SRL, SC ECO SCOR SRL,SC DOCUPRINT SRL,SC SCUT SA Bacău, SC VIKINGS SRL .
 26 de asistenți maternali și educatori au devenit formatori în acest domeniu de
referinţă, facilitând crearea unei reţele de suport pentru tinerii absolvenţi din promoţiile viitoare;
 Elaborarea unui manual de bună practică - “Ghidul tânărului post-instituţionalizat”
 1 campanie de conștientizare și sensibilizare derulată;
 minim 50 agenți economici, potențiali angajatori, informați cu privire la problematica
integrării socio-profesionale a tinerilor ;
 minim 12 angajatori de inserție implicați direct în procesul integrativ;
 150 fluturași editați, tipăriți și distribuiți;
 2 conferințe de presă organizate.
d. Proiect “Şi ei trebuie să aibă o şansă” – Program de sprijin pentru integrarea socială şi
profesională a persoanelor cu tulburări din spectrul autist
Proiectul implică creşterea şanselor de integrare socială şi de acces pe piaţa muncii a
persoanelor cu tulburări din spectrul autist prin diagnosticarea precoce şi facilitarea accesului la
servicii şi programe de recuperare şi asistenţă specializată.
De la începutul perioadei de implementare a proiectului o echipă de specialişti constituită din
2 terapeuţi şi 1 monitor au oferit servicii de consiliere şi recuperare unui număr de 37 copii. Echipa de
specialişti a centrului s-a extins în scopul adresării unui număr cât mai mare de beneficiari. În acest
context, la momentul raportării echipa are în componenţă un număr de 4 terapeuţi şi un monitor cu rol
de coordonare, care derulează activităţi în următoarele centre din cadrul DGASPC:
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- 3 terapeuţi furnizează servicii în cadrul centrului TSA;
- 2 terapeuţi desfăşoară activităţi la domiciliul beneficiarilor;
- 1 terapeut furnizează servicii de recuperare în cadrul Centrului de recuperare “Alexandra”
Oneşti.
În scopul diseminării informaţiilor au fost distribuite beneficiarilor centrului materiale de
informare constând în 53 broşuri şi 49 flayere, iar la nivelul instituţiilor/organizaţiilor şi publicului larg
au fost distribuite 5 broşuri şi 40 de flayere.
4.5. Managementul comunicării organizaționale
Registratura electronică reprezintă o componentă importantă a activităţii D.G.A.S.P.C. Bacău,
fiind practic oglinda tuturor documentelor care au intrat/ieşit din instituţie în perioada de referinţă.
Astfel, în perioada ianuarie-31 decembrie 2013 au fost înregistrate 88500 documente, dintre acestea
16152 reprezentând documente de intrare în instituţie.
În perioada raportată, D.G.A.S.P.C. a înregistrat aproximativ 24000 apeluri telefonice –
Componenta Copil şi Componenta Adult - cu referire la date de interes general: semnalări situaţii de
risc, sesizări ce au fost orientate către serviciile cu competenţă în domeniu, audienţe, program de
lucru etc.
Au solicitat audienţe la conducerea D.G.A.S.P.C., 2216 persoane atât din mediul rural cât şi
urban. Potrivit declaraţiilor persoanelor înscrise în audienţă, principalele probleme aduse în discuţie
au facut referire la respectarea Legii nr.448/2006, a Legii 272/2004, a Legii 273/2004 au fost solicitări
de internări în Centrele ce oferă servicii de asistenţă socială persoanelor adulte, solicitări de sprijin
material, solicitări legate de obţinerea unui loc de muncă precum şi situaţii care impuneau intervenţia
D.G.A.S.P.C. în cazuri de abuz sau neglijare asupra unor copii sau persoane adulte.
În cifre, relația D.G.A.S.P.C Bacău cu mediul extern (instituții,organizații și beneficiari) s-a
concretizat astfel:
• 24.000 informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal;
• 191 solicitări scrise de informaţii de interes public;
• 85 articole publicate;
• 100 intervenţii pe posturi radio;
• 80 comunicate de presă transmise;
• 49 de petiţii cărora le-a fost formulat răspuns potrivit Ordinului nr. 27/2002;
• 88500 documente înregistrate în registrul electronic dintre acestea 16152 reprezentând
documente de intrare.
4.6. Colaborări și parteneriate
Colaborarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău cu
autorități publice locale, instituții publice și ONG–uri a avut ca scop susținerea și dezvoltarea
activitatii în domeniul asistenței sociale.
Astfel, au fost încheiate convenţii, protocoale şi/sau acte adiţionale după cum urmează:
• 95 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;
• 57 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat;
• 12 contracte de sponsorizare;
• 2 contracte de asociere cu A.C.C.M.A. Betania şi FSC având ca obiect finanţarea de
servicii sociale;
• 66 contracte de voluntariat încheiate cu persoane fizice;
5. PROBLEME ȘI DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE
 Supraîncărcarea specialiștilor din serviciile sociale specializate, cu efect în direct asupra
calității serviciilor furnizate;
 Dificultăți în gestionarea cazurilor beneficiarilor cu tulburări de comportament din sistemul
de protecție specializată a copilului;
 Dificultăți în realizarea reformei instituționale în domeniul protecției speciale a persoanelor
cu dizabilități, conform Planulului Județean de Restructurare/Închidere și Strategiei Județene în
domeniul asistenței sociale și protecției copilului;
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 Serviciile de tip rezidențial, atât pe componenta protecția copilului cât și pe component
protecția persoanei adulte cu dizabilități, funcționează la capacitatea maximă sau peste capacitate;
 Dificultăți în gestionarea situației tinerilor cu dizabilități rezidenți în centrele rezidențiale
pentru protecția copilului, pentru care integrarea socio-profesională și/sau reintegrarea în familie nu
este posibilă;

III. Instituţii subordonate Consiliului Judeţean Bacău

1. Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău
Strategia managerială la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău s-a structurat în anul
şcolar 2012 – 2013 pe derularea programelor de învăţământ în domeniul educaţiei permanente.
Am urmarit păstrarea prin programele de şcolarizare a specificului zonal şi a cerinţelor
populaţiei pe care o deservim, stimularea creativităţii şi talentului.
Pentru a permite unui număr cât mai mare de cursanţi să frecventeze şcoala noastră, sub
genericul “O şcoală pentru timpul dumneavoastră liber”, “Arta ca terapie” am decis să organizăm
cursuri pe toată durata saptămânii, mai ales că sunt şi navetişti care nu pot veni decât sâmbăta sau
duminica. Astfel, am reuşit să păstrăm o cifră de şcolarizare onorabilă (aprox.100 elevi) în contextul
autofinanţării de 100% la capitolul cheltuieli de personal.
Disciplinele artistice existente în anul 2013 sunt în funcţie de numărul de elevi şi de cererea
publicului: (canto, muzică uşoară, muzică populară), pian, orgă, chitară, instrumente de suflat, actorie,
pictură, grafică, iconografie, design vestimentar.
Şcoala funcţionează cu un număr de 2 profesori angajaţi cu contract de muncă pe perioadă
determinată şi 7 profesori colaboratori. Personalul administrativ (secretar, administrator, şofer,
îngrijitor) este acelaşi personal de la C.J.C.P.C.T., instituţiile funcţionând în aceiaşi clădire, personalul
deservind ambele instituţii.
În luna ianuarie 2013, s-au organizat întruniri atât în şcoli, cât şi în instituţii, pentru a dialoga
pentru beneficiile artei în scop terapeutic şi de a găsi noi talente din rândul elevilor cât şi în rândul
oamenilor maturi (Şcoala generală „Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala „ Mihail Sadoveanu” Bacău, Şcoala
generală „A. Piru” Mărgineni, Liceul „Vasile Alecsandri” Bacău, Liceul „George Apostu” Bacău şi
Grădiniţa „Crai Nou” Bacău.
În calitate de director/manager al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, am făcut parte din
comisia de evaluare la Salonul Naţional “Primăvara Artei Naive“ – ediţia XX-a, în data de 19 martie
2013, în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Bacău, elevii şcolii au obţinut premii importante.
În luna mai 2013, am început demersurile privind realizarea proiectului “Dali” (privind
reparaţiile capitale ale clădirii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, situată pe str. Caişilor, nr.7).
Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, în parteneriat cu Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău a
organizat de 1 iunie 2013 un recital artistic „DE ZIUA TA, COPILE DRAG” însoţit de o expoziţie de
pictură, ai celor mai talentaţi elevi ai şcolii. Totodată a fost lansată şi o carte pentru copii.
În cadrul Festivalului “Bobocel de la Bacău”, ediţia a XI-a de pe 1 iunie, s-a colaborat cu
Asociaţia Culturală “Floricica” Bacău, unde au fost premiaţi şi elevi din cadrul Şcolii Populare de Arte
şi Meserii Bacău.
La începutul lunii august, s-a efectuat igienizarea clădirii (văruit, vopsit).
În data de 27 august 2013, Consiliul Judeţean Bacău hotărăşte stabilirea taxelor şcolare
pentru disciplinele de lungă şi scurtă durată ale Şcolii Populare de Arte si Meserii Bacău.
Începând cu luna septembrie 2013, a fost înfiinţată clasa pregătitoare pentru elevii clasei de
pictură. Au avut loc examene pentru celelalte discipline din cadrul şcolii.
În zilele de 9, 10, 11 septembrie 2013, am publicat în cotidianul “Deşteptarea”, anunţ privind
redeschiderea cursurilor din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, începând cu data de 16
septembrie 2013.
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În data de 4 octombrie 2013 a avut loc şedinţa Consiliului de administraţie şi al cadrelor
didactice, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău.
În luna noiembrie 2013, elevii şcolii au participat la diferite concursuri de muzică uşoară şi
instrumentală şi la expoziţii de pictură în ţară, unde au obţinut premii.
În data de 14 decembrie 2013, Consiliul Judeţean Bacău, împreună cu Muzeul de Ştiinţele
Naturii “Ion Borcea”, în parteneriat cu Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău au organizat un
spectacol de colinde.
În data de 20 decembrie 2013, Consiliul Judeţean Bacău împreună cu Şcoala Populară de
Arte şi Meserii Bacău si Galeria de Artă “Frunzetti” au organizat un spectacol de colinde şi expoziţie
de pictură “CRACIUN FERICIT.
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 unul dintre cele mai vechi şi reputate colective
artistice din România, datorită calităţilor interpretative deosebite, originalităţii şi bogăţiei repertoriului
moldovenesc în special şi românesc în general.
Având în vedere bogăţia şi diversificarea repertoriului abordat, calităţile sale interpretative,
pentru modul autentic de preluare şi valorificare scenică a folclorului bãcãuan, acest colectiv artistic a
primit aprecieri deosebite la nivel naţional şi internaţional.
În anul 2013 Ansamblul Folcloric “BUSUIOCUL” a avut ca principale obiective următoarele:
Realizarea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi recitaluri, cu noi repertorii, asumate
pe criterii de autenticitate şi valoare;
Organizarea şi susţinerea proiectelor culturale: Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”,
Manifestarea „Sântilia de la Poiana Sarată”, „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”;
Participarea la importante manifestări de amploare interjudeţeană, naţională şi internaţională;
Dezvoltarea activităţilor lucrative în domeniul artizanatului, în mod deosebit, a confecţionării
de costume populare;
Sprijinirea aşezămintelor de cultură, a ONG-urilor cu profil cultural din oraşele şi satele
băcăuane pentru relansarea vieţii cultural-artistice locale.
Acţiuni întreprinse de Ansamblul Folcloric „Busuiocul” în vederea îndeplinirii obiectivelor
mai sus menţionate
1. De-a lungul întregului an, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a programat şi susţinut un larg
evantai de spectacole, concerte şi recitaluri, promovând cântece, jocuri populare şi obiceiuri
tradiţionale, autentice şi valoroase, reprezentative pentru zonele etnofolclorice băcăuane. Acestor
creaţii li s-au alăturat importante lucrări muzical-coregrafice din alte zone româneşti, asigurându-se, în
mod constant, primenirea şi diversificarea repertoriilor.
Şi în această perioadă, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” s-a dovedit a fi singura instituţie
artistică profesionistă care prezintă spectacole în localităţile judeţului nostru, mai ales în mediul rural.
Astfel, spectacolele s-au derulat în cămine culturale, dar şi în spaţii neconvenţionale, pe scene
amplasate în aer liber etc. O seamă de reprezentaţii au avut loc cu prilejul unor manifestări
desfăşurate sub generice, precum: „Zilele comunei”, „Zilele oraşului” ori „Ziua recoltei”, „Hramul
Satului”, „Hramul Bisericii”, în localităţi cum ar fi: Oituz, Dărmăneşti, Filipeşti, Cleja, Răcăciuni, Valea
Seaca, Tamaşi, Orbeni, Slănic Moldova, Buhuşi, Oneşti, Bacău, Iaşi, Bucureşti..
2. În anul 2013, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a continuat organizarea şi desfăşurarea celor
3 ample proiecte culturale, manifestări cu care s-a înscris, cu mai mulţi ani în urmă, pe agenda
festivalurilor româneşti.
a) Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”
În 24 iunie, la Bacău, s-a desfăşurat cea de a XXI - a ediţie a Festivalului Naţional de Folclor
„Ion Drăgoi”, la organizarea căruia Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a avut ca partener Societatea de
Televiziune ETNO TV. 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
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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 cinci emisiuni.
b) „Sântilia de la Poiana Sarată”
Cu ediţia din 2013, acest proiect cultural a demonstrat, o dată în plus, că parteneriatul dintre
Ansamblul Folcloric „Busuiocul” şi Căminul cultural Oituz (întreţinut de Primăria din localitate), poate
asigura evenimente cultural-artistice remarcabile. „Sântilia” a propus, în perioada 15 august - 8
noiembrie, un program bogat şi divers în cadrul căruia spectacolele artistice s-au împletit cu
manifestările cultural-educative şi cu manifestările omagiale.
c) „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”
Manifestarea – ajunsă la cea de a 48 - a ediţie – s-a derulat în inima orasului Bacău, în ziua
de joi, 27 decembrie 2013. La actuala ediţie au participat formaţii de jocuri cu măşti din localităţile
băcăuane Dofteana, Balcani, Livezi, Scorţeni, Roşiori, Plopana, Pârjol, Vultureni precum şi din
comunele Todireşti (judeţul Vaslui), Scobinti – Iaşi (cu 4 formaţii), Botoşani (Hlipiceni şi Costeşti).
Ca un preambul al acestei manifestări şi în întâmpinarea Sfintelor Sărbători de Crăciun,
Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, a organizat, în ziua de 22 decembrie 2013, în Sala Teatrului
Municipal „George Bacovia””, spectacolul de colinde „O, ce veste minunată!”. În mod expres, în
program au fost cuprinse colinde religioase, vestitoare ale Naşterii Domnului, precum şi colinde laice,
în conţinutul cărora putem încă descoperi teme şi simboluri din mitologie românească. Interpreţi de
mare clasă au susţinut recitaluri care au stârnit puternice aplauze.

3. Biblioteca Judeţeană „C. 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
organizează, pe lângă activităţile specifice prevăzute de lege,
manifestări culturale şi de promovare a cărţii la nivel judeţean.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău deţine
aproximativ 450 000 de unităţi de bibliotecă – cărţi în limba
română şi în limbi străine, cum şi alte documente audio – video,
partituri, albume, publicaţii periodice, şi altele. Colecţiile au
caracter enciclopedic, adresându-se tuturor categoriilor sociale,
profesionale şi de vârstă, şi au o structură pluridisciplinară.
Serviciile bibliotecii asigură condiţii optime pentru
studiu, documentare – cercetare sau recreere. Fondul de
publicaţii este structurat pe următoarele secţii, destinate relaţiilor cu publicul:
Sala de lectură fond documentar şi de patrimoniu: pune la dispoziţie aproximativ
25 000
volume, constituite în câteva colecţii valoroase;
Secţia de împrumut pentru adulţi şi tineret, oferă, prin acces liber la raft, cărţi din toate
domeniile cunoaşterii;
Secţia pentru copii asigură micilor cititori o lectură instructivă, într-o ambianţă plăcută, atât în
sala de lectură cât şi prin împrumut la domiciliu; întreg fondul este cu acces liber la raft;
Sala de lectură carte;
Sala de lectură publicaţii periodice;
Compartimentul informare bibliografică elaborează bibliografii la cerere, sinteze ale
bibliografiei locale;
Secţia de artă şi multimedia găzduieşte cartea de artă şi documente audio – vizuale; întreg
fondul este cu acces liber la raft;
Biroul referinţe şi servicii internet.
Filiale.
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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 2013 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 biblioinformaţionale;
- servicii de consultanţă pentru utilizatori şi rezervări carte;
- servicii de animaţie culturală realizate în colaborare cu alţi factori educaţionali şi culturali şi
cu posibila implicare a utilizatorilor, voluntarilor, în organizarea lor;
- servicii de informare şi cercetare bibliografică pe suport electronic, bibliografie locală, fişiere
tematice;
- servicii de promovare a imaginii bibliotecii;
- servicii de asistenţă şi îndrumare metodică în reţeaua bibliotecilor publice din judeţ;
- serviciul de împrumut interbibliotecar;
- serviciul „Calculatoare cu Internet gratuit pentru public”;
- serviciul de organizare a unor sesiuni de curs de formare a unor abilităţi IT.
Aceste servicii sunt adaptate la categoriile de public: copii, tineret, adulţi, persoanele de
vârsta a treia, alte grupuri comunitare.
Obiectivele generale ale anului 2013 au fost:
- Valorificarea şi gestionarea corectă a resurselor prin adoptarea optimă a fondurilor şi
serviciilor la nevoile utilizatorilor bibliotecii, cu accent pe alocarea într-un mod inovativ şi flexibil a
resurselor existente;
- Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional, cultural şi educaţional, cu un
accent deosebit pe folosirea inovativă a noilor tehnologii, dar şi pe ideea că nu trebuie să fie
schimbate sau oprite serviciile deja orientate spre nevoile utilizatorilor;
- Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului pentru a putea oferi servicii de
înaltă calitate;
- Creşterea gradului de utilizare a bibliotecii, ca răspuns la valorificarea şi gestionarea
adecvată a resurselor;
- Îndrumarea metodologică de specialitate a bibliotecilor publice din judeţul Bacău,
municipale, orăşeneşti şi comunale;
- Promovarea imaginii şi a serviciilor bibliotecii.
Au fost menţinute şi dezvoltate activităţile tradiţionale de bază şi în acelaşi timp au fost
dezvoltate servicii noi, moderne, apreciate de public şi realizate cu mijloacele tehnologiei
informaţionale. În acelaşi timp biblioteca şi-a orientat activitatea spre acele zone în care prin serviciile
ei poate aduce beneficii comunităţii. A fost urmărită individualizarea bibliotecii în contextul cultural în
care evoluează, orientând-o spre servicii care nu dublează serviciile altor instituţii, dar sunt
complementare cu acestea şi se realizează în parteneriat, adăugând valoare rezultatelor obţinute.
Valorificarea şi gestionarea eficientă a resurselor
Prin aceasta biblioteca îşi realizează misiunea ei de bază şi anume aceea de a satisface
cerinţele publicului care o frecventează.
Acest lucru s-a obţinut prin:
Aplicarea unor politici de achiziţii de documente astfel ca sumele alocate pentru acest capitol
să fie cât mai eficient folosite.
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Oferta de documente noi este unul dintre principalele aspecte apreciate de utilizatori. S-a
efectuat o documentare mai amplă asupra pieţei editoriale, o comunicare optimă şi eficientă cu
furnizorii, dar şi o mai bună colaborare între compartimentul achiziţii şi secţiile de relaţii cu publicul.
Astfel, în 2013 s-au completat colecţiile bibliotecii cu un număr de aproximativ 3000 unităţi de
bibliotecă (cărţi, documente audio-video, periodice). Din acestea, aproximativ 2500 reprezintă
documente achiziţionate cu factură din fondurile alocate, aproximativ 500 documente achiziţionate
din donaţii, 220 fiind documente pentru fondul Depozitului Legal. În 2013 biblioteca a contractat un
număr de 65 abonamente de publicaţii periodice.
Astfel, colecţiile bibliotecii însumează la finele anului 2013 un număr de aproximativ 450 000
de unităţi de bibliotecă.
Continuarea informatizării bibliotecii, a completării bazei de date în format electronic,
menţinerea accesului on-line la catalogul bibliotecii.
Implementarea tehnicilor moderne de lucru în prelucrarea documentelor a avut drept
consecinţă o informare mai eficientă a publicului, prin intermediul bazei de date electronice obţinânduse, în minimum de timp, maximum de informaţii.
S-au introdus în catalogul electronic al bibliotecii datele de identificare patrimoniale proprii
pentru 4774 de titluri carte şi documente audio-video, 57 titluri documente seriale. S-au operat diverse
intervenţii în relaţie cu: autorităţi 2906, subiecte 1210, numere de inventar 13106, corespunzătoare
unităţilor biblioteconomice prelucrate. S-a completat baza de date electronică „Articole din publicaţii
seriale”, din softul integrat de bibliotecă TinRead cu 2512 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. În afară de acestea, prin Programul Naţional
„Biblionet – lumea în biblioteca mea”, Biblioteca Judeţeană a primit, în 2013, 4 calculatoare cu
echipamente periferice la Filiala Mioriţa, unde este livrat utilizatorilor un nou serviciu de bibliotecă, şi
anume „Calculatoare cu Internet gratuit pentru public”. În
cadrul aceluiaşi Program, în anul 2013 sau primit alte 14
calculatoare cu echipamente periferice: 10 pentru Sala de
Internet pentru public de la sediul central şi 4 pentru Secţia
pentru Copii.
Infrastructura logistică şi de comunicaţii a fost
administrată corespunzător, de asemenea softul de
specialitate TinRead. S-a menţinut accesul la Internet pentru
public, în mod gratuit.
Staţii de lucru pentru utilizatori conectate la Internet:
10 la sediul central, 4 la Secţia pentru copii, 8 la Filiala Bicaz,
8 la Filiala Ştefan cel Mare şi 10 la Filiala Mioriţa.
Foto: Serviciul de Internet gratuit pentru public
Verificarea patrimoniului bibliotecii la termenele prevăzute de lege.
Menţinerea condiţiilor optime de funcţionare în toate spaţiile bibliotecii.
În acest sens, s-au reorganizat în permanenţă colecţiile din cadrul secţiilor bibliotecii şi
filialelor pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor utilizatorilor.
Pornind de la principiul că biblioteca trebuie să ofere un spaţiu atractiv pentru utilizatori şi
pentru personal, în acest an s-au efectuat reparaţii, îmbunătăţiri, reorganizări atât la sediul central cât
şi la filiale.
Astfel, putem afirma, că atât sediul central cât şi filialele în care biblioteca desfăşoară activităţi
pentru public sunt modernizate, oferă o ambianţă plăcută, asigură servicii şi facilităţi moderne.
Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional, cultural şi educaţional
Valorificarea colecţiilor bibliotecii, ca activitate specifică importantă, rămâne o preocupare
constantă şi alături de împrumutul de documente, popularizarea lor prin catalogul on-line, prin
expoziţii, prin prezentări şi lansări de carte, se adaugă şi un alt mod de valorificare, prin crearea
produselor de informare proprii.
Au fost realizate pe suport de hârtie şi/sau în format electronic şi postate pe site-ul bibliotecii
următoarele lucrări: Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău – articole în periodice 2012 –
bibliografie; Calendarul cultural – 2013.
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Programele şi proiectele culturale ale anului 2013 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 2013, la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” s-au organizat un număr de 38 activităţi
culturale complexe, 150 expoziţii, 16 lansări de carte, 74 panouri foto-documentare, 11 video –
proiecţii, şi 162 de alte tipuri de activităţi cu caracter cultural, din care 10 sesiuni de cursuri, de câte o
săptămână fiecare, livrate fie publicului fie 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,
Colegiul Naţional Gheorghe Vrănceanu, Şcoala Al. Ioan Cuza, Şcoala Alexandru Şafran, Asociaţia
Nevăzătorilor – filiala Bacău, Căminul pentru persoane vârstnice, ş.a.) dar şi în judeţ (Lespezi,
Răcăciuni, etc.).
Este o practică frecventă a bibliotecii stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu alte
instituţii de cultură sau educative băcăuane, pentru creşterea gradului de interoperabilitate şi
eficienţă a acţiunilor organizate.
Principalele parteneriate şi protocoale de colaborare s-au realizat cu instituţii culturale, cu
mass-media, grădiniţe, şcoli şi licee, instituţii de învăţământ superior din oraş şi judeţ, dar şi la nivel
regional şi naţional. S-au încheiat parteneriate şi cu alte tipuri de organizaţii, cum ar fi: Asociaţia
Nevăzătorilor filiala Bacău, Fundaţia Cartea Călătoare Focşani, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Societatea Cultural – Ştiinţifică
„Vasile Alecsandri” Bacău, Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, Asociaţia „Zibo – Help” Satu – Mare,
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Centrul Europe Direct Bacău, ş.a.
Numărul total de astfel de parteneriate şi protocoale pentru anul 2013 este de 78.
În continuare biblioteca este căutată frecvent de alţi parteneri şi numărul relaţiilor stabilite în
această formă este în creştere.
Dintre programele şi proiectele bibliotecii se remarcă:
Sub moto-ul „Poveştile bunicilor prind viaţă!” Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza" Bacău a
continuat implementarea cursului gratuit de iniţiere în calculator, în cadrul Clubului 60+ poveşti
digitale, destinat seniorilor băcăuani, care au dorit să-şi dezvolte aptitudini de utilizare a calculatorului
folosind tehnica poveştilor digitale.
Cursanţii au avut oportunitatea de a-şi împărtăşi
propriile experienţe de viaţă, de a depăna amintiri şi de a
„ţese”/crea o poveste digitală de 2-3 minute care să combine
naraţiunea cu imaginile, muzica, înregistrarea vocii şi alte
tehnici specifice acestei metode.
Proiectul face parte dintr-un program european de
învăţare continuă - Life Long Learning, Extending Creative
Practice, iniţiat şi finanţat de Fundaţia Progress Bistriţa şi IREX
România. Scopul programului este de a folosi povestirea
digitală - digital storytelling ca un mijloc de a spori gradul de
utilizare a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în rândul cetăţenilor de vârsta a treia.
Sub moto-ul „Biblioteca publică – spaţiu de învăţare pe tot parcursul vieţii”, Biblioteca
Judeţeană a implementat Senior IT Club - cursuri gratuite de iniţiere IT pentru persoane vârstnice.
Astfel că Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza" Bacău şi - a format deja o tradiţie în a furniza servicii de
formare către comunitate. Obiective majore: adaptarea categoriei de vârstă a seniorilor la cerinţele
unei societăţi informatizate şi petrecerea în mod plăcut şi eficient a timpului liber.
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Foto: Imagini de la curs
2013 – Anul internaţional al cooperării în domeniul apei; marcat printr-o amplă expoziţie
tematică, cu obiectivul de a sensibiliza cu privire la provocările cu care se confruntă managementul
apei, având în vedere creşterea cererii de apă, de acces, de alocare şi de servicii.
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.
Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău – 120 de ani de la înfiinţare, eveniment ce a fost
organizat cu prilejul aniversarii a 120 de ani de la înfiinţarea primei biblioteci publice băcăuane şi a
marcat totodată încununarea celor cinci ani de Program - Biblionet, lumea în biblioteca mea.

Foto: Imagini de la eveniment
La eveniment au participat bibliotecarii publici din judeţul Bacău intraţi în Programul Naţional
Biblionet şi seniorii care au participat la cursurile gratuite de iniţiere în calculator organizate de
Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza".
Salonul Cărţii pentru Copii, activităţi cu şi pentru copii, de promovare a literaturii pentru ei;
Programul de vacanţă, care a însemnat o diversă gamă de activităţi pentru petrecerea
vacanţei într-un mod plăcut şi util pentru micii noştri utilizatori.

Foto: Imagini de la activităţile Programului de vacanţă
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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.

Foto: Serbările Pomului de Crăciun
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
2013 a fost de 7000 din care nou înscrişi 2500. Utilizarea bibliotecii prin vizite directe la sediul central
şi la cele trei filiale, dar şi utilizarea bibliotecii de la distanţă prin servicii telefonice, vizite virtuale via
Internet, au fost de 150000, cu o frecvenţă medie zilnică de aproximativ 600. Din totalul de 150000
vizite, 90000 sunt vizite directe la bibliotecă, cu o frecvenţă medie zilnică de aproximativ 400; restul
sunt servicii oferite telefonic, fax, poştă, online, vizite virtuale via Internet, numărul de participanţi la
evenimente culturale.
S-au împrumutat 180000 unităţi de bibliotecă, din care 50000 consultate în bibliotecă.
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului Bibliotecii Judeţene şi a
bibliotecarilor publici din judeţ pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate. Îndrumarea
metodologică de specialitate a bibliotecilor publice din judeţul Bacău
Din punct de vedere al pregătirii profesionale, anul 2013, pentru sectorul metodic al Bibliotecii
Judeţene, a fost unul încărcat de evenimente.
Pregătirea profesională de specialitate, prin Centrul Naţional de Pregătire în Cultură Bucureşti
sau prin Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), a inclus, în
anul 2013, un curs de specializare în statistică de bibliotecă pentru o bibliotecară de la Biblioteca
Judeţeană. De asemenea, în perioada 16 - 17 septembrie 2013, două persoane au luat parte la
cursurile de audit organizate de Consiliul Judeţean Bacău.
O altă componentă foarte consistentă a acestor activităţi a fost pregătirea bibliotecarilor
publici în cadrul Programului Naţional Biblionet, prin Centrul Judeţean de Formare al Bibliotecii
Judeţene Bacău. În perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2013 a avut loc cursul de IT şi Managementul
Calculatoarelor cu Internet pentru Public la care au participat 10 bibliotecari publici din judeţ,
angrenaţi în runda a patra Biblionet. Tot pentru runda a 4-a a fost organizat cursul „Bazele Serviciilor
Noi de Bibliotecă” în perioada 8 - 10 aprilie 2013, la care au luat parte 11 persoane. Vorbim de o
densitate a acestor cursuri, fiindcă în luna următoare, între 27 - 31 mai 2013, la sediul Bibliotecii
Judeţene a avut loc cursul de IT pentru runda a 5-a, angrenând 10 bibliotecare din judeţ. Şi, imediat,
între 3 - 6 iunie 2013, Centrul Judeţean de Formare a găzduit Cursuri Rectificative pentru IT în două
grupe, de începători şi de avansaţi, la care au venit 71 de bibliotecari din judeţ. În aceeaşi lună, la 27
iunie 2013, bibliotecarii publici s-au reîntâlnit la sediul Bibliotecii Judeţene la „Gala Absolvenţilor
Biblionet”, consemnându-se faptul că au fost instruiţi 112 bibliotecari prin Programul Biblionet. În
perioada 15 - 18 iulie 2013, la sediul Bibliotecii Municipale Oneşti am organizat încă o rundă de
cursuri de rectificare IT cu o grupă din zonă formată din 18 bibliotecari. În fine, între 21 - 23 octombrie
2013, la Bacău, a avut loc cursul BSNB pentru cei din runda a 5-a, cu participarea a 10 bibliotecari.
Tot în aria pregătirii profesionale intră absolvirea cursurilor de calificare profesională de către
bibliotecarele din Găiceana şi Comăneşti.
O componentă la fel de importantă pentru pregătirea profesională a bibliotecarilor publici a
constituit-o instruirea trimestrială a acestora. Ea a avut în componenţă şi un curs intitulat „Bani IQ în
bibliotecile publice”, susţinut de trainerii bibliotecii.
Menţionăm că anul acesta a fost finalizat Programul Naţional Biblionet, cu runda a 5-a, în
care au fost admise încă 10 biblioteci publice din judeţul nostru, echipate cu calculatoare şi adiţionale.
Au fost efectuate anul acesta 40 de vizite în comunele şi oraşele judeţului, pentru post-evaluarea
celor din runda 4, eligibilitatea celor din runda 5, prelungirea perioadei de comodat pentru unele
biblioteci din rundele 3 şi 4, evaluarea pentru acordarea donaţiilor celor care au îndeplinit criteriile.
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Am avut un dialog mai intens şi o corespondenţă mult mai bogată cu primăriile, cu bibliotecile dar şi
cu IREX Bucureşti.
Prin această activitate desfăşurată pe teren am reuşit să repunem în funcţiune bibliotecile
comunale din Palanca şi Nicolae Bălcescu, activitatea acestora fiind întreruptă 2 ani şi să revigorăm
activitatea bibliotecară la Letea Veche unde biblioteca a fost mutată într-un sediu adecvat şi de la
Comăneşti unde a fost numită o bibliotecară cu normă întreagă. Datorită emulaţiei provocată de
informatizarea bibliotecii, la Palanca şi la N. Bălcescu au avut loc concursuri de ocupare a postului de
bibliotecar.
Odată cu introducerea serviciilor de acces public gratuit la internet, furnizate de bibliotecarii
instruiţi în cadrul Biblionet, cetăţenii din comunităţile incluse în program au reuşit să-şi rezolve
probleme medicale, să-şi găsească un loc de muncă, să comunice mai uşor cu rudele din străinătate
sau să găsească informaţii din domeniul educaţiei şi al legislaţiei. Acestea sunt doar câteva exemple
cu privire la modul în care biblioteca publică furnizează cetăţenilor asistenţa şi resursele de care au
nevoie pentru accesul la informaţie, la soluţiile şi rezolvările unor probleme cu care aceştia se
confruntă. Nu ai nevoie de diplomă, ochelari de intelectual sau certificat de elitist ca să te bucuri de
oferta unei biblioteci publice.
Viitorul aparţine bibliotecilor în schimbare, iar Biblioteca Judeţeană a făcut eforturi
considerabile în acest sens.
Promovarea imaginii şi a serviciilor bibliotecii
Pentru o instituţie publică, promovarea unei imagini corecte şi vizibilitatea tuturor acţiunilor
sunt condiţii esenţiale pentru a fi percepută şi apreciată corespunzător de către comunitate.
Colaborarea cu mass-media locală şi naţională s-a concretizat în multiple apariţii în presa
scrisă şi audiovizuală. Toate evenimentele mari ale bibliotecii au beneficiat de anunţuri, prezentări,
interviuri, emisiuni TV şi radio, transmisii de înregistrări, referiri pe blogurile şi site-urile băcăuane.
Referirile sunt atât în presa locală tipărită (sunt cca. 100 de referiri la activitatea bibliotecii) cât şi în
presa electronică (bloguri, site-uri, etc.).
Anunţurile postate pe site-ul bibliotecii (www.bjbc.ro) şi informaţiile despre serviciile şi
activităţile curente au fost o altă modalitate de informare, dar şi de formare a imaginii instituţiei care
se vrea prezentă mereu în atenţia publicului.
Dezvoltarea serviciului de pe site-ul web, denumit Întreabă bibliotecarul , are de asemeni un
rol de promovare a serviciilor bibliotecii. Pe lângă acesta, 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.
Materialele informative distribuite utilizatorilor sub formă de broşuri, pliante, invitaţii, fluturaşi,
afişe au informat publicul despre oferta bibliotecii, programul de funcţionare, condiţii de înscriere,
parteneri, colaboratori etc.

4. Camera Agricolă Judeţeană Bacău
Camera Agricolă Judeţeană Bacău - instituţie publică descentralizată, de interes judeţean, cu
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Bacău şi în coordonarea tehnicometodologică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Politici în Zootehnie şi
Industrie Alimentară.
Este înfiinţată în baza HG nr.1609 din 16.12.2009, prin reorganizarea Oficiului Judeţean de
Consultanţă Agricolă Bacău şi în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 5/29.01.2010.
Finanţarea instituţiei se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din venituri proprii.
Camera Agricolă Judeţeană Bacău are în componenţă:
- 1 birou financiar-contabil cu următoarele compartimente:
 Compartiment financiar, implementare proiecte;
 Compartiment consultanţă şi promovare forme asociative;
 Compartiment deservire
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-

1 compartiment resurse umane, formare profesională, relaţii publice
1 compartiment camere agricole locale

Camera Agricolă Judeţeană Bacău are următoarele atribuţii principale:
elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă;
întocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a
prognozelor;
furnizează formare profesională de specialitate;
asigură asistenţă tehnică de specialitate persoanelor care desfăşoară activităţi în
domeniul agricol;
asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor
europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;
organizează seminarii, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii
competitivităţii agriculturii;
contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor
specifice în domeniul de competenţă;
Pornind de la atribuţiile Camerei Agricole Judeţene prezentate, putem spune că anul 2013 a
însemnat şi pentru Camera Agricolă Judeţeană Bacău o perioadă de implicare intensă în accelerarea
procesului de reformă prin care trece agricultura românească în vederea alinierii sale la standardele şi
exigenţele Uniunii Europene.
Activitatea Camerei Agricole Judeţene Bacău o putem structura pe următoarele domenii:
Elaborarea de proiecte de dezvoltare rurală în anul 2013
Număr
proiecte
total
23
Total

Valoare
proiecte total
- euro 640.164
640.164

Măsura 112
Nr.
Valoare
proiecte
–euro17
540.000
17
540.000

Măsura 141
Nr.
Valoare
proiecte
–euro4
30.000
4
30.000

Măsura 121
Valoare
Nr. proiecte
–euro2
70.164
2
70.164

În anul 2013 nu au fost sesiuni de depunere proiecte la nivel naţional şi specialiştii consultanţi
de la C.A.J. Bacău au întocmit proiecte numai pentru măsurile şi sesiunile deschise de grupurile de
acţiune locală din judeţul Bacău.
Realizarea activităţilor de asistenţă tehnică de specialitate cu caracter permanent
Nr.
crt.
I.
1
2
3
4
II.
III.
IV.

Domeniul

Total

Domeniul vegetal
Cultura mare
Legumicultură
Pomicultură
Viticultură
Domeniul zootehnic
Accesare
de
fonduri
europene şi naţionale
Alte domenii
Legislatie
Mecanizare
Fond forestier
Fond funciar
Total general

1766
900
349
366
151
574
376
1056
655
160
15
226
3772

Număr consultaţii
d.c. exploataţii
mici
medii
mari
1654
83
29
799
72
29
349
355
11
151
522
43
9
350
20
6
879
539
134
15
191
3405

136
98
17
21
282

41
18
9
14
85

Încadrarea exploataţiilor în cele trei tipuri de dimensiuni este următoarea:
Mici = 0 – 10 ha
Medii = 10 – 50 ha
Mari = peste 50 ha
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Formare profesională
Cursuri de formare profesională a producătorilor agricoli

a. Realizarea de cursuri de calificare a producătorilor agricoli
Cursuri autorizate
Nr.
crt.
1
2
3

Meseria
Apicultor
Lucrător în cultura plantelor
Lucrător
în
creşterea
animalelor
Total

3
2

Număr
persoane
înscrise
75
52

3

74

68

360

8

201

188

-

Număr
cursuri

Număr
absolvenţi

Durata cursului
(ore)

71
49

360
360

Aspecte din activitatea practică- cursuri
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b. Realizarea de cursuri de iniţiere a producătorilor agricoli
Cursuri autorizate
Nr.
crt.

Număr
cursuri

Meseria

Număr
persoane
înscrise

Număr
absolvenţi

Durata cursului
(ore)

Nu este cazul

Realizarea de materiale de specialitate (pliante, postere, fişe tehnologice)
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Titlul publicaţiei

Nr.
exemplare
300
300
300
900

Pliant-Bunele condiţii agricole şi de mediu- GAEC
Pliant-Cerinţele legale în materie de gestionare-SMR
Pliant-Priorităţile MADR privind politica de dezvoltare rurală 2014-2020
Total

Realizarea de loturi demonstrative
a) domeniul vegetal
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Cultura
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Total porumb
Rapiţă
Total rapiţă
Grâu
Grâu
Total grau
Legume
Legume
Total legume
Floarea soarelui
Total fl.soarelui
Sfeclă de zahăr
Total sfeclă de zahăr
Livadă pomi
Livadă pomi
Total pomi
Legume în solar
Legume în solar
Total legume în solar
Total general

Suprafa
ţa
ha
3
1,5
3
0,5
3
4
15
5
5
2,5
3
5,5
0,5
1
1,5
1
1
5
5
0,5
0,5
1
0.86
0,5
1,36
35,36

Nr.
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
18

Ardeoani
Racova
Sauceşti
Izv.Berheciului
Răcăciuni
Glăvăneşti

CAL ARDEOANI
CAL RACOVA
CAL SAUCEŞTI
CAL IZV.BERHECIULUI
CAL RĂCĂCIUNI
CAL GLĂVĂNEŞTI

Verigile
tehnologice
urmărite
Hibrizi
Hibrizi
Tehnologie
Tehnologie
Tehnologie
Tehnologie

Ardeoani

CAL ARDEOANI

Tehnologie

Cabeşti
Frumuşelu

CAL P.Turcului
CAL Glăvăneşti

Tehnologie
Tehnologie

Gioseni
Motoşeni

CAL N.Bălcescu
CAL Glăvăneşti

Tehnologie
Tehnologie

Frumuşelu

CAL Glăvăneşti

Tehnologie

Gh. Doja

CAL Răcăciuni

Tehnologie

Izv.Berheciului
Glăvăneşti

CAL Izv.Berheciului
CAL Glăvăneşti

Tehnologie
Tehnologie

Siret
Fichiteşti

CAL Săuceşti
CAL Podu Turcului

Tehnologie
Tehnologie

Localitatea

Organizatori

b) domeniul zootehnic
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Specia

Număr loturi

Număr
animale

Localitatea

Organizatori

Vaci lapte
Vaci lapte
Oi lapte
Capre
Apicultura
Total general

1
1
1
1
1
5

12
7
180
140
80 fam.
-

Solonţ
Dofteana
P.Turcului
Dofteana
Frumuşelu
-

CAL Ardeoani
CAL Dofteana
CAL P.Turcului
CAL Dofteana
CAL Glăvăneşti
-

Verigile
tehnologice
urmărite
tehnologie
tehnologie
tehnologie
tehnologie
tehnologie
-

89

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2013

Realizarea de demonstraţii practice
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tăieri de rărire si fructificare la pomi
Tăieri de rărire si fructificare la pomi
Tăieri de rărire si fructificare la pomi
Tăieri de rărire si fructificare la pomi
Tăieri de rărire si fructificare la pomi
Tăieri de rărire si fructificare la pomi
Tăieri de rodire la pomi
Tăierile la viţa de vie

Locul
desfăşurării
Dărmăneşti
Comăneşti
Secuieni
Roşiori
Săuceşti
Iteşti
Comăneşti
Comăneşti

Data
desfăşurării
06.02
21.02
22.02
23.02
12.02
16.02
06.03
07.03

9.

Tăieri de rodire la pomi

Onceşti

13.03

10

Tăieri de rodire la pomi

Ciutureşti

14.03

11.

Tăieri de rodire la pomi

Glăvăneşti

06.03

12.

Tăieri de rodire la pomi

Frumuşelu

06.03

13.

Tăieri de rodire la pomi

Sarata

20.03

14.

Tăieri de rodire la pomi

Tisa

21.03

15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25
26
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tăieri de rodire la pomi
Tăieri de rodire la pomi
Tăieri de rodire la pomi
Tăierile la viţa de vie
Tăierile la viţa de vie
Tăierile la viţa de vie
Tăierile la viţa de vie
Tăieri de rodire la pomi
Tăieri de rodire la pomi
Tăieri de rodire la pomi
Tăieri în livadă
Fertilizarea la culturile de cereale păioase
Tăieri de rodire la pomi şi arbuşti
Plantarea pomilor
Tăieri de rodire la pomi
Tratamente fitosanitare la pomi
Plantatul cartofului
Tăieri de rodire la pomi
Pregătire pat germinativ la culturi de
primăvară
Semănatul porumbului
Semănatul porumbului
Tratamente fitosanitare in pomicultură
Erbicidarea culturii de ceapă
Erbicidarea cartofului
Tratamente fitosanitare în pomicultură
Tratamente fitosanitare în pomicultură
Erbicidare preemergentă porumb
Erbicidare fl. Soarelui
Tratamente fitosanitare la viţa de vie
Erbicidarea porumbului
Tratamente fitosanitare la legume
Tratamente fitosanitare la viţa de vie
Tratamente fitosanitare la legume
Tratamente fitosanitare la legume
Semănatul la palete alveolare la legume
pentru culturi succesive
Lucrări la legume in câmp si solarii.
Sisteme comparative cultura ecologică şi
standard
Soiuri de tomate in solar. Utilizarea foliei
pe straturi. Irigarea prin picurare
Recoltare cereale păioase
Tratamente fitosanitare la legume
Tratamente fitosanitare la viţa de vie
nobilă

Negri
Prăjeşti
Traian
Secuieni
Traian
Podu Turcului
Negri
Săuceşti
Iteşti
Măgura
Tg. Ocna
Căbeşti
Magireşti
Comăneşti
Săuceşti
Caşin
Asău
Iteşti

13.03
14.03
15.03
18.03
19.03
21.03
21.03
14.03
18.03
20.03
16.03
13.03
05.04
08.04
8.04
09.04
17.04
12.04

CAL Comăneşti
CAL Comăneşti
CAL Secuieni
CAL Secuieni
CAL Săuceşti
CAL Săuceşti
CAL Comăneşti
CAL Comăneşti
CAJ Bacău
CAL Izv. Berheciului
CAJ Bacău
CAL Odobeşti
CAJ Bacău
CAL Glăvăneşti
CAJ Bacau
CAL Glăvăneăti
CAJ Bacău
CAL N.Bălcescu
CAJ Bacău
CAL Odobeşti
CAL Secuieni
CAL Secuieni
CAL Secuieni
CAL Secuieni
CAL Secuieni
CAL Podu Turcului
CAL Secuieni
CAL Săuceşti
CAL Săuceşti
CAL Săuceşti
CAL Oneşti
CAL Podu Turcului
CAL Comăneşti
CAL Comăneşti
CAL Săuceşti
CAL Oneşti
CAL Dofteana
CAL Săuceşti

Căbeşti

24.04

CAL Podu Turcului

6

Glăvăneşti
Putredeni
Glăvăneşti
Dărmăneşti
Moineşti
Iteşti
Săuceşti
Glăvăneşti
Dealu Morii
Frumuşelu
Glăvăneşti
Glăvăneşti
Frumuşelu
Izv. Berheciului
Dofteana

22.04
23.04
05.04
07.05
08.05
15.05
17.05
10.05
12.05
20.05
04.06
25.06
27.06
13.06
13.06

CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Comăneşti
CAL Comăneşti
CAL Săuceşti
CAL Săuceşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Izv. Berheciului
CAL Oneşti

17
14
12
4
4
8
6
17
14
11
11
9
12
9
8

Faraoani

08.06

CAL Săuceşti

21

Bacău

13.06

SCDL Bacău si
CAL Săuceşti

22

N.Bălcescu

13.06

CAL Săuceşti

22

Frumuşelu
Glăvăneşti

17.07
25.07

CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti

15
10

Frumuşelu

15.07

CAL Glăvăneşti

12

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Denumirea activităţii practice

Numărul de
participanţi
4
4
7
6
5
6
4
4

Organizatori

21
12
23
18
9
12
8
6
5
6
5
6
5
15
14
2
9
5
4
4
11
5
8
6
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55.

Irigat legume prin picurare şi aspersiune
Executare tratamente fitosanitare la
legume
Tratamente fitosanitare la pomi fructiferi
Recoltat porumb boabe
Tratamente fitosanitare la legume
Tratamente fitosanitare la legume
Înfiinţarea culturii de tomate ciclul 2
Recoltarea semi-mecanizată a morcovului.
Ambalare şi depozitare
Tăieri de formare şi regenerare la pomii
fructiferi
Tăieri de formare şi regenerare la pomii
fructiferi
Total

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Motoşeni

26.07

CAL Glăvăneşti

9

Glăvăneşti

25.08

CAL Glăvăneşti

10

Frumuşelu
Racova
Săuceşti
Faraoani
Săuceşti

19.08
30.09
18.07
25.07
14.08

CAL Glăvăneşti
CAL Racova
CAL Săuceşti
CAL Săuceşti
CAL Săuceşti

12
11
6
5
5

Săuceşti

19.09

CAL Săuceşti

6

Iteşti

29.10

CAL Săuceşti

5

Săuceşti

29.10

CAL Săuceşti

4
596

Realizarea/participarea la târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri, seminarii, simpozioane,
întâlniri, mese rotunde, dezbateri
Nr.
crt.
I

Specificaţie
Târguri

Tematica

Locul desfăşurării

Perioada
-201302.11

INDAGRA 2013

Bucureşti

2

TÂRGUL PRODUSELOR TRADIŢIONALE

Asău

24.09

3.

ZIUA RECOLTEI

Plopana

06.10

Total
II

Organizator
CAJ Bacău
GAL Valea
Muntelui
CAL Dofteana
Primăria Plopana
CAL Odobeşti

Nr
part.
44
250
120
414

Expoziţii

1

AGROMEXPO. –
ALIMENT
EXPO,
EXPOGRĂDINABACĂU STANDURI EXPOZIŢIONALE

2

TI-AGRO BACĂU

3

EXPOZIŢIE LEGUME-Producători locali
cu legume de sezon din zona P.Turcului

4.

EXPOAGROALIMENT BACĂU 2013

5.

CONCURS
MERE

6.

CENTRAL PLAZA
BACĂU

28.0330.03

CENTRUL DE
AFACERI BACĂU

12.0414.04

P.Turcului

24.06

CENTRUL DE
AFACERI BACĂU

18-20.10

Universitatea V.
Alecsandri Bacău

08.11

FESTIVALUL VIEI ŞI VINULUI BACHUS
2013

Focsani

03-06.10

EXPOZIŢIE LEGUME-Producători locali
cu legume de sezon din zona P.Turcului

P.Turcului

08-15.07

NAŢIONAL

DEGUSTARE

CAMERA DE
COMERŢ ŞI
INDUSTRIE BACĂU
CAJ BACĂU
SC GENERAL
CONFORT SRL
BACĂU
CAL Podu Turcului
SC CENTRUL DE
AFACERI
CAJ BACĂU
Universitatea V.
Alecsandri Bacău
CAJ Bacău
Consiliul Judeţean
Vrancea
CAJ Vrancea
CAL Podu Turcului

Total

300

20
150
250
63
4
115
902

III. Seminarii
1

CENTRAL PLAZA
BACĂU

Măsuri din PNDR accesibile în 2013

28.03

CAMERA DE
COMERT SI
INDUSTRIE BACĂU
CAJ BACĂU

2
Total
IV. Simpozioane

70

70

1

Participare
la
prezentare
„Rezultate pesticide Bayer-2013”

loturi-

2.

Strategii pentru reconversie în
pomicultură

3.

Finanţare prin PNDR 2014-2020

4.

Codul bunelor practici agricole
conservarea mediului înconjurător

şi

Staţiunea C.A. Secuieni
Roman

21.06

Universitatea V.
Alecsandri Bacău

08.11

Dofteana

12.10

Dofteana

24.11

Staţiunea C.A.
Secuieni Roman
Firam Bayer
Universitatea V.
Alecsandri
Bacău
CAJ Bacău
Caravana PNDR
CAL Dofteana
CAL Dofteana

Total

3

63
45
18
129
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V. Întâlniri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inputuri pentru campania de primăvară 2013
Inputuri pentru campania de primăvară 2013
Amenajarea răsadniţelor cu pat cald
Măsuri de activare a formelor asociative
Inputuri în agricultură in 2013
Inputuri în agricultură in 2013
Subvenţii pe suprafaţa 2013
Imputuri în zootehnie
Subvenţii pe suprafaţa 2013
Imputuri în zootehnie
Condiţii de realizare răsadniţe cu pat cald
Altoirea la pomi
Accesare PNDR-2013
Accesare PNDR-2013
Oferte inputuri 2013
Oferte inputuri 2013
Pagubele produse de Paduchele de San
Jose în pomicultură. Combatere
Plantarea pomilor fructiferi
Lucrări de întreţinere la culturile prăşitoare
Gărgăriţa florilor de măr-combatere
Viespea seminţelor de prun-combatere
Agricultura şi energiile regenerabile
Agricultura şi energiile regenerabile

21

Agricultura şi energiile regenerabile

22
23
24

Accesare FEADR
Recoltarea cerealelor păioase
Politica Agricolă Comună privind utilizarea
energiei din resurse regenerabile
Viespea seminţelor de prun-combatere
Accesare FEADR
Oferte inputuri –toamna 2013
Oferte inputuri –toamna 2013
Semănatul cerealelor de toamnă
Plantarea pomilor în sezonul de toamnă
Codul bunelor practici agricole în fermele
mici
Întâlnire de informare privind ajutorul de
minimis în zootehnie-HG 859/2013
Întâlnire de informare privind ajutorul de
minimis în zootehnie-HG 859/2013
Întâlnire de informare privind ajutorul de
minimis în zootehnie-HG 859/2013
Informare privind problemele din zootehnie
şi la accesarea fondurilor europene
referitoare la zootehnie în perioada 20142020
Utilizarea
resurselor
regenerabile
în
agricultură
Cerinţe
minime
pentru
utilizarea
îngrăşămintelor şi pesticidelor
Implementarea directivei 91/676 CEE
privind nitraţii

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Glăvăneşti
Motoşeni
Magireşti
Comăneşti
Glăvăneşti
Motoşeni

30.01
30.01
05.02
07.02
20.02
20.02

Coloneşti

17.02

Dărmăneşti
Asău
Sarata
L.Călugara
Glăvăneşti
Răchitoasa

04.03
05.03
06.03
07.03
22.03
22.03

CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Comăneşti
CAL Comăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Izv.
Berheciului
CAL Izv.
Berheciului
CAL Comăneşti
CAL Comăneşti
CAL N.Bălcescu
CAL N.Bălcescu
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti

Onceşti

17.02

Moineşti

03.04

CAL Comăneşti

4

Dărmăneşti
Ardeoani
Zemeş
Dărmăneşti

04.04
04.06
14.05
13.05

4
3
4
4

Podu Turcului

06.05

Dealu Morii

13.05

Găiceana

21.05

Ardeoani
Poduri

17.06
19.06

CAL Comăneşti
CAL Ardeoani
CAL Comăneşti
CAL Comăneşti
CAL Podu
Turcului
CAL Podu
Turcului
CAL Podu
Turcului
CAL Ardeoani
CAL Ardeoani

2.
3.
4.
5.

19
13
4
4
6
6
15
18

9
8
8
4
3

Parava

15.06

CAL Răcăciuni

10

Dărmăneşti
Livezi
Glăvăneşti
Glăvăneşti
Coţofăneşti
Dărmăneşti

13.07
17.08
29.08
02.09
19.09
07.10

CAL Dofteana
CAL Oneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Oneşti
CAL Dofteana

12
24
15
9
13
17

Odobeşti

14.11

CAJ Bacău

6

Glăvăneşti

25.11

CAL Glăvăneşti

9

Motoşeni

26.11

CAL Glăvăneşti

7

Răchitoasa

26.11

CAL Glăvăneşti

10

Săuceşti

26.11

CAL Săuceşti

17

Glăvăneşti

03.12

CAL Glăvăneşti

12

Motoşeni

05.12

CAL Glăvăneşti

10

Răchitoasa

06.12

CAL Glăvăneşti

14

Total
VI. Mese rotunde
1.

17
11
4
4
20
18

395
Subvenţii pe suprafata şi la animale în 2013.
Inputuri în agricultură
Politica
Agricola
Comuna
privind
promovarea utilizarii energiei din resurse
regenerabile
Schimbări climatice Agricultura si energiile
regenerabile
Politica
Agricolă
Comuna
privind
promovarea utilizării energiei din resurse
regenerabile
Materialul biologic valoros-factor de progres
în agricultură

Săuceşti

25.01

CAL Săuceşti

21

Secuieni

28.01

CAL Secuieni

13

Glăvăneşti

28.01

CAL Glăvăneşti

9

Răchitoasa

29.01

CAL Glăvăneşti

11

Moineşti

01.02

CAL Comăneşti

4
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Cultura nucului
Subvenţii pe suprafată şi la animale in 2013
Sprijin financiar acordat agricultorilor în
2013
Sprijin financiar acordat agricultorilor în
2013
Sprijin financiar acordat agricultorilor în
2013
Subvenţii pe suprafată şi la animale in 2013
Subvenţii pe suprafată şi la animale in 2013
Subvenţii pe suprafată şi la animale in 2013
Subvenţii pe suprafată şi la animale in 2013
Poluarea cu nitriţi şi nitraţi în agricultură
Accesare fonduri europene prin PNDR şi
GAL-uri
Poluarea cu nitriti si nitrati in agricultura
Accesare fonduri europene prin PNDR si
GAL-uri
Subvenţii pe suprafată-2013
Pregatirea terenului pentru semanat culturi
epoca.1
Sprijin financiar acordat agricultorilor în
2013
Cerinţe pedoclimatice a culturilor din epoca
1 de semănat
Măsuri PNDR accesibile in 2013
Poluarea cu nitriţi şi nitraţi în agricultură.
Accesare fonduri europene prin PNDR si
GAL-uri
Igienizarea păşunilor si fâneţelor
Perdelele de protecţie în agricultură
Utilizarea furajelor combinate complete în
nutriţia animalelor.
Bunele condiţii agricole şi de mediu în
România-GAEC
Evidenţa contabila la PFA-uri
Taberele de vară pentru animale
Poluarea cu nitriţi şi nitraţi în agricultură
Accesare fonduri europene prin PNDR şi
GAL-uri
Accesare fonduri europene prin GAL-uri
Politica
Agricolă
Comunitara
privind
subvenţiile în agricultură 2014-2020
Politica
Agricolă
Comunitară
privind
subvenţiile în agricultură 2014-2020
Politica
Agricolă
Comunitară
privind
subvenţiile în agricultură 2014-2020
Politica
Agricolă
Comunitară
privind
subvenţiile în agricultură 2014-2020
Accesare FEADR-Măsura 121-Ferma de
familie
Accesare FEADR prin GAL-uri
Accesare FEADR prin GAL-uri
Accesare FEADR prin GAL-uri
Accesare FEADR prin GAL-uri
Informare privind subvenţiile în zootehnieAPIA 2013
Obligaţiile fermierilor beneficiari de fonduri
europene
PAC privind utilizarea energiei din resurse
regenerabile
Program de acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi
Subvenţie motorină 2013-2014
Subvenţie motorină 2013-2014
Subvenţie motorină 2013-2014
Cod de bune practici agricole, norme de
ecocondiţionalitate
Cod de bune practici agricole, norme de
ecocondiţionalitate

Asău
Secuieni

04.02
12.02

CAL Comăneşti
CAL Secuieni

4
40

Buhuşi

12.02

CAL RACOVA

16

Racova

20.02

CAL RACOVA

20

Blăgeşti

21.02

CAL RACOVA

18

Roşiori
Traian
Prăjeşti
Negri

13.02
15.02
16.02
18.02

CAL Secuieni
CAL Secuieni
CAL Secuieni
CAL Secuieni

27
13
43
26

Glăvăneşti

21.02

CAL Glăvăneşti

78

Motoşeni

22.02

CAL Glăvăneşti

41

Sarata

25.02

CAL N.Bălcescu

15

Măgireşti

01.03

CAL Comăneşti

4

Gârleni

20.03

CAL RACOVA

12

Moineşti

02.03

CAL Comăneşti

4

Secuieni

12.03

CAL Secuieni

10

Răchitoasa

16.04

CAL Glăvăneşti

12

Asău
Zemeş

01.04
02.04

CAL Comăneşti
CAL Comăneşti

4
4

Buhuşi

09.04

CAJ Bacău

18

Măgireşti
Asău
Motoşeni

09.05
10.05
27.05

CAL Comăneşti
CAL Comăneşti
CAL Glăvăneşti

4
4
10

Motoşeni

27.05

CAL Glăvăneşti

10

Motoşeni

27.06

CAL Glăvăneşti

18

Podu Turcului

03.06

CAL P.Turcului

14

Dealu Morii

11.06

CAL P.Turcului

6

Stănişeşti

04.07

CAL P.Turcului

9

Găiceana

18.07

CAL P.Turcului

6

Oneşti

19.06

CAL Oneşti

8

Răchitoasa
Motoşeni
Răchitoasa
Motoşeni

10.07
10.07
06.08
08.08

CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti

11
9
7
8

Glăvăneşti

26.09

CAL Glăvăneşti

12

Tg. Ocna

10.11

CAL Oneşti

26

Agăş

18.11

CAL Dofteana

17

Racova

21.10

CAL Racova

10

Glăvăneşti
Motoşeni
Răchitoasa

15.11
18.11
18.11

CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti

8
10
9

Glăvăneşti

09.12

CAL Glăvăneşti

9

Motoşeni

10.12

CAL Glăvăneşti

10
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49.
50.
Total
VII. Dezbateri
1
2
3
4
5
6
7

Cod de bune practici agricole, norme de
ecocondiţionalitate

Răchitoasa

10.12

CAL Glăvăneşti

12
714

Necesitatea asigurarii anuale a culturilor
Implementarea Directivei 91/676/CEE
Implementarea Directivei 91/676/CEE
Implementarea Directivei 91/676/CEE
Promovarea activităţilor din mediul rural
care valorifică resursele locale
Promovarea activităţilor din mediul rural
care valorifică resursele locale
Promovarea activităţilor din mediul rural
care valorifică resursele locale

Rachitoasa
Răchitoasa
Motoşeni
Glăvăneşti
Frumuşelu

03.06
02.07
04.07
05.08
11.12

CAL Glavanesti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti
CAL Glăvăneşti

11
8
11
10
9

Fântânele

04.12

CAL Glăvăneşti

11

Răchitoasa

02.12

CAL Glăvăneşti

12

Total

72

Aspecte din promovarea programului agroturistic

Păstrăvăria ÎNŢĂRCĂTOAREA – MĂNĂSTIREA CAŞIN
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Promovarea produselor tradiţionale – comuna ASĂU

Realizarea de filme, materiale audio-vizuale
Emisiuni radio-tv
1

EMISIUNE TV

2

EMISIUNE TV

Denumire/tematică
Perspectivele agriculturii
bacauane in 2013
Viaţa la ţară

Postul radio/tv.

Data difuzării

Durata

EURO TV BACAU

17.04.2013

50 minute

B 1 TV BACĂU

12.12.2013

60 minute

Alte activităţi
În anul 2013 s-au întocmit pentru fermierii beneficiari de proiecte FEADR:
260 dosare cereri de plată la Măsura 141
35 dosare cereri de plată la Măsura 112,
- 102 dosare de modificare cerere de finanţare
Activitatea economico-financiară
Activitatea financiar-contabilă şi execuţia de casă a bugetului, în anul 2013, s-au desfăşurat în
conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Legii nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002
pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale şi ale legii bugetare anuale, asigurând îndeplinirea programelor şi obiectivelor
planificate, precum şi acoperirea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti.
Situaţia bugetului aprobat iniţial şi rectificat, se prezintă astfel:
- total buget iniţial
– 438.000 lei, din care:
- subvenţii
- 250.00 lei;
- venituri proprii
- 188.000 lei;
- total buget final
– 900.000 lei, din care:
- subvenţii
- 712.000 lei;
- venituri proprii
- 188.000 lei;
În cursul anului 2013, până la data de 16.12.2013, s-au încasat venituri proprii în sumă de
79.400 lei, din taxele percepute prentru întocmirea de proiecte de accesare a fondurilor europene,
cursuri de calificare şi perfecţionare a producătorilor agricoli şi din taxe de întocmire a dosarelor de
plată a beneficiarilor de fonduri europene. Sumele au fost utilizate pentru plata drepturilor de personal
şi pentru plata cheltuielilor specifice activităţii instituţiei. Nu au fost realizate investiţii.
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V. Concluzii
Pentru anul 2014 specialiştii Camerei Agricole Judeţene Bacău îşi propun să accentueze
diseminarea informaţiilor în toate zonele judeţului prin atragerea a cât mai mulţi beneficiari pentru a
accesa măsurile pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. De asemenea, se va
intensifica acţiunea de colaborare cu firmele distribuitoare de seminţe şi material săditor pentru
extinderea suprafeţelor cultivate cu loturi demonstrative în cât mai multe localităţi, deoarece
demonstraţiile practice s-au dovedit a fi cele mai eficiente din punct de vedere al aplicaţiei lor în
producţie.
De asemenea, vom încerca să venim în întâmpinarea fermierilor privind calificarea lor pe
domeniile care le vizează şi nu în ultimul rând acordarea asistenţei tehnice de specialitate la cât mai
mulţi beneficiari.

5. Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău iniţiază şi
desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi culturii tradiţionale,
cerceteaza stadiul actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a
judeţului Bacău.
Conform obiectului de activitate (H.C.J. nr.40/ 30.04.2004) strategia managerială a urmărit
prin programul iniţiat reabilitarea spiritualitaţii satului băcăuan, dezvoltarea activitaţii aşezămintelor
culturale şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial al judeţului Bacău. În anul 2013
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 XXa, Târgul
Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale - ediţia a VIIa, Salonul Naţional al Artei Naive – ediţia a XXa, Conexiuni Culturale, “Nedeea de la Pădurăreni” (Solonţ).
II. Activităţi conform scopului şi obiectului de activitate (teme de cercetare şi realizarea de
documente fotografice şi filmate – “Meşteşuguri tradiţionale din judeţul Bacău”, tema de
cercetare în lucru, autori: referenţi – Feodosia Rotaru şi Amedeo Spătaru, finalizată la data de
15 decembrie 2012 şi tiparită cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Bacău în septembrie
2013.
1.
FESTIVALUL JUDEŢEAN DE FOLCLOR
Acest festival urmăreşte păstrarea acurateţii şi frumuseţii costumelor, autenticităţii textelor
poetico-muzicale, ineditului dansurilor populare, stilurilor interpretative de excepţie. La manifestare,
care a avut loc la Slănic Moldova (partenerii fiind Primăria şi Consiliul Local), au participat aprox. 600
artişti amatori din 18 localităţi ale judeţului.
Spectacolul de Gală al Festivalului, (care începe de fapt în luna ianuarie urmărind mai multe
etape) s-a desfăşurat în perioada 19-21 iulie 2013 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.
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 2013, ca şi la ediţiile precedente, am urmărit prin promovarea Târgului
Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale” punerea în evidenţă a meşteşugurilor specifice practicate în
judeţul Bacău şi implicit a meşterilor care le practică, angrenarea lor în circuitul turistic pentru o mai
bună popularizare a meşteşugurilor respective, atragerea de noi actanţi, precum şi promovarea
imaginii judeţului Bacău şi a meşteşugurilor specifice zonei.
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O particularitate a constituit-o faptul că turistul aflat în staţiunea Slănic Moldova (locul de
desfăşurare al târgului) a avut posibilitatea să participe şi să lucreze direct la roata olarului, războiul
de ţesut să împletească fibre vegetale luând astfel contact direct cu meşteşugul, îndeletnicirea
respectivă.
Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 19-21 iulie 2013, în staţiunea Slănic Moldova
(parteneri Primăria şi Consiliul Local).
3.
SALONUL NAŢIONAL AL ARTEI NAIVE
Aflat la cea de a XX-a ediţie, Salonul Naţional al Artei Naive s-a bucurat şi în anul 2013, 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 manifestare 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 2013 la Muzeul de Artă Contemporană al
Centrului Internaţional de Cultură şi Artă “George Apostu”, partenerul C.J.C.P.C.T.Bacau.
4.
CONEXIUNI CULTURALE
Programul intitulat generic CONEXIUNI CULTURALE şi-a propus şi în anul 2013 reabilitarea
vieţii cultural artistice din comunele şi satele băcăuane. În acest scop C.J.C.P.C.T. în parteneriat cu
primăriile şi consiliile locale cu şcolile şi parohiile din zonă au organizat o serie de colocvii, seminarii
spectacole artistice, întâlniri ale oamenilor locului cu artişti, pictori, scriitori, profesori băcăuani.
Aceste întâlniri interactive au menirea de a satisface nevoile culturale comunitare în scopul,
creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. Prin acest program cultural
C.J.C.P.C.T. Bacău sprijină, coordonează afirmarea creatorilor şi interpreţilor tradiţiei şi creaţiei
populare autentice, contribuie la pregătirea formaţiilor artistice de amatori prin atragerea tinerilor, în
vederea participării acestora la manifestările culturale locale şi naţionale, la revitalizarea şi
promovarea unor domenii populare tradiţionale.
Acest program cultural se desfăşoară la iniţiativa directorului instituţiei, în afara proiectelor şi
programelor culturale minimale şi se desfăşoară în parteneriat cu primăriile, consiliile locale, şcolile,
parohiile din judeţul Bacău.
Anexăm proiectele din acest Program desfăşurate în anul 2013:
LUNA
IANUARIE

FEBRUARIE

APRILIE

MAI
IUNIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
DECEMBRIE

PROIECTE
- 15 ianuarie “EMINESCU, MIT AL CULTURII NAŢIONALE”
Spectacol de muzică şi poezie la împlinirea a 163 de ani de la naşterea poetului Mihai
Eminescu (parteneriat cu Şcoala, parohia Centrul Social Luncani, comuna Magirereşti şi
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău).ZIUA CULTURII NAŢIONALE.
- 2 februarie – “CONEXIUNI CULTURALE” în cadrul Programului intitulat generic
“CONEXIUNI CULTURALE” în municipiul Moineşti - s-a organizat o şezătoare cultural artistică.
- Ştefan Luchian – poetul florilor
- Intâmpinarea Domnului
- 24 februarie “CONEXIUNI CULTURALE”:
- “DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE” (Ziua îndrăgostiţilor la români).
Şezătoare cultural artistică în parteneriat cu grupul folcloric “Măgurelul” din comuna Măgura.
- “CONEXIUNI CULTURALE “ sezătoare literar artistică în comuna Solonţ
- 20 aprilie Veronica Micle şi Mihai Eminescu
- 20 aprilie Ziua Internaţională a Cărţii
- 20 aprilie “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
- 26 mai “NEDEEA DE LA PĂDURĂRENI” – serbare câmpenească cultural artistica şi
religioasă cu ocazia hramului Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena (în parteneriat cu Primăria,
Consiliul Local, Şcoala şi Parohia din Cucuieţi – Solonţ)
- 1 IUNIE “ COPILĂRIA MEA” – spectacol dedicat Zilei Copilului – comuna Oituz
- 15 august “MEMORIA OITUZULUI”
- “SÂNTILIA DE LA POIANA SĂRATĂ” (NEDEE MOCĂNEASCĂ)
- 29 august “ZIUA BRADULUI”- Serbare câmpenească în comuna Livezi.
- Conexiuni Culturale – Şezătoare literar-artistică în comuna Gaiceana
- “ALAIUL DATINILOR ŞI OBICEIURILOR DE IARNA” (coorganizator) organizator principal
“Ansamblul folcloric “Busuiocul”
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6. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău
Raportul anual de activitate pentru anul 2013 este parte a contractului de management încheiat
în baza Proiectului de management fundamentat pentru perioada 2011 – 2016.
Prezentul raport reprezintă activitatea desfăşurată de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” în anul 2013, 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.

Muzeul de Ştiinţele Naturii

Secţiile Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău

Vivariul
Observatorul Astronomic
„Victor Anestin”

Casa Memorială „Ion Borcea”
Racova

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.
Anul 2013 a fost cel de-al şaselea an în care Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” a fost prezent în unităţi şcolare din Bacău, pe lângă proiecte expoziţionale, prin expoziţii
itinerante.
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,
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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.
Pentru prima dată în istoria sa, Complexul
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” este partener
direct într-un proiect european important. în cadrul
proiectului DIAMOND: „DIAloguing Museums On a New
cultural Democracy” / „Dialog între muzee, într-o nouă
democraţie culturală” DIAMOND proiect aprobat cu nr.
526264-LLP-1-2012-1-IT-GRUNDTVIG-GMP;
- Acest proiect este parte a Acordului nr. 2012 –
3688 / 001 – 001 încheiat între CONTRACTANT şi
EACEA.
- Contractantul în cazul proiectului menţionat
este ECCOM (Centrul European pentru Organizaţii
Culturale şi Management), cu sediul la Lungotevere
Flaminio 76, 00196 Roma, Italia.
Partenerii proiectului sunt:
P1 – ECCOM - Centrul European pentru
Organizaţii Culturale şi Management Roma, Italia;
P2 – Muzeul Civic de Zoologie Roma, Italia;
P3 – Muzeul de Istorie naturală „Grigore Antipa”
Bucureşti, România;
P4 – Complexul Muzeal de ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău, Romania;
P5 – Muzeul de Ştiinţe Naturale din Valencia
Spania;
P6 – Asociaţia Culturală „Melting Pro” Roma, Italia;
Cheltuielile totale ale proiectului pentru perioada contractuală din Acordul 2012 – 3688 / 001 –
001, sunt estimate la 338.582,00 Euro (cu toate contribuţiile şi taxele incluse).
Contribuţia maximă din cadrul programului LLP (Lifelong Learning Programme) pentru a
acoperi cheltuielile suportate de parteneri va fi de 253.934,00 Euro.
Contribuţia financiară finală va depinde de evaluarea calităţii rezultatelor proiectului nr. 526264LLP-1-2012-1-IT-GRUNDTVIG-GMP, în conformitate cu normele stabilite la nivel comunitar.
Durata proiectului este de 24 luni, începând cu 01.11.2012.
Instituţia noastră, în cadrul proiectului va coordona activităţile de diseminare (pe întreaga
perioadă a proiectului), implementarea site-ului proiectului, precum şi realizarea de materiale de
publicitate;
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău a desfăşurat pe plan local în
intervalul de timp iulie – noiembrie 2013 proiectul pilot „DIAMOND – Links between generations –
active knowledge of the scientific museums”, în vederea obţinerii rezultatelor actuale, analizării
acestora după care se vor stabili proiecte ulterioare cu aplicarea metodei DS.
De asemenea a fost posibil ca 12 profesionişti din sectorul muzeal şi social să participe la
training-ul în metodologia DS (în limba engleză) organizat în cadrul proiectului, la Bucureşti în
colaborare cu Muzeul de Istorie Naturală „Gr. Antipa”.
1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea;
Pe plan local proiectele propuse şi finalizate în anul 2013, s-au realizat în colaborare cu:
‐ Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic, instituţii partenere intermediare în
concretizarea proiectelor cultural - educaţionale desfăşurate în unităţi şcolare ale judeţului Bacău,
proiecte enumerate în tabelul următor;
‐ Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi
‐ Complexul Muzeal Botoşani, secţia de Ştiinţele Naturii Dorohoi;
‐ Muzeul Judeţean Vaslui;
‐ Muzeul de Mineralogie Baia Mare, secţia Planetariu;
‐ Direcţia Silvică Bacău
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Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Asociatia Zibbo Help – Satu Mare

‐
‐
‐
Nr.
crt.
1.

Participare în calitate
de partener
Simpozionul:

3.

Săptămâna „Şcoala
Altfel”

4.

„Târgul de pescuit şi
vânătoare”

Iniţiator / Colaboratori

Locaţia

Data

Muzeul Judeţean Vaslui
Ministerul Învăţământului
Parteneriat cu Asociatia Zibbo
Help – Satu Mare.
Centrul de Afaceri Bacău

Muzeul Judeţean Vaslui
Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii
„I. Borcea” Bacău
Centrul de Afaceri Bacău

28-30.11.2013
01 – 05.
04.2013
13-15.
09.2013

Proiecte cultural - educaţionale şi prezentări multimedia desfăşurate în anul 2013.
S-au desfăşurat 41 proiecte cultural 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) astfel:
- 7 proiecte dedicate evenimentelor din calendarul ecologic,
- 7 proiecte cultural educaţionale în continuare, iniţiate în anii 2011, 2012, finalizate în anul
2013 şi - 27 activităţi cultural educaţionale conform datelor din tabelele următoare:
Proiecte educaţionale în parteneriat/colaborare cu diferite instituţii iniţiate în anii
anteriori şi finalizate în anul 2013.
Perioada de
desfăşurare
2011 - 2013

Nr.
crt.

Instituţia iniţiatoare

Denumirea proiectului

1.

Grădiniţa cu program prelungit „Raza de Soare”
Bacău

„Micii ecologişti”

2.

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău

„Civilizaţia lemnului. Arborii,
altfel”

3.

Şcoala Gimnazială „Georgeta Mircea Cancicov”
Bacău

„Mediul în care vreau să trăiesc”

4.

Centru Şcolar de Educaţie Inclusivă Nr.1 Bacău

„Pământul – Planetă Vie”

5.

S.C. Mirtis SRL – Grădiniţa „Sweet Dreams”
Bacău

Calendarul ecologic mondial –
realizarea de activităţi
extraşcolare cu scop educativ

2012 - 2013

„Eco - Şcoala”

1 an
2012 - 2013

Calendarul ecologic mondial –
realizarea de activităţi
extraşcolare cu scop educativ

2012 – 2014

6.
7.

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

noiembrie 2012 –
iunie 2014
1 noiembrie 2012 –
1 iunie 2013
1 noiembrie 2012 –
22 iunie 2013

Activităţi cultural educaţionale desfăşurate în anul 2013.
Nr.
crt.

Parteneri

Denumirea proiectului

Perioada de
desfăşurare

1.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău; Şcoala
Gimnaziala Al.I.Cuza; Şcoala Gimnazială „Emil
Brăiescu” Măgura; Şcoala Gimnazială Traian;

„Gândeşte verde –
Gândeşte curat”

octombrie 2012
– iunie 2013

2.

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău

3.

Asociaţia Zibo Help

4.

Grădiniţa cu program prelungit nr.27 Bacău
Ministerul Educaţiei Naţionale; Colegiul Tehnic
Comunicaţii „N.V.Karpen” Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău; Colegiul Tehnic
„Dumitru Mangeron” Bacău

5.
6.

„Muzeul – Instituţie de
Educaţie şi Cultură”
„Săptămâna familiei,
săptămâna fără TV”
„Pădurea – Aurul Verde”

ianuarie - iunie 2013
01-05 aprilie 2013
martie – iunie 2013

„Tinerii şi Natura”

martie – iunie 2013

„ Armonia Universului”

15 martie 2013 -5
iunie 2013-12

100

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2013

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Şcoala Gimnazială Baraţi, Bacău
Grădiniţa cu Program Normal Baraţi Structură a Şcolii
„Alexandru Piru” Mărgineni , Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău; Şcoala
Gimnazială „Miron Costin”, Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău; Şcoala
Gimnazială „Miron Costin”, Bacău
Colegiul Tehnic de Comunicaţii N.V.Karpen”, Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău; Şcoala
Gimnazială „ Nicolae Bălcescu” şi Grădiniţa „Sfânta
Maria”, Bălcescu, Bacău

„Ocrotind natura protejăm
viaţa”
„Să iubim viaţa şi natura”
„Ne jucăm şi reciclăm”
„Luna pădurii”
„Timpul muzeelor”
„Vieţuitoarele Pădurii”

13.

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău

„Lumea Plantelor şi a
animalelor”

14.

Ministerul Educaţiei Naţionale
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Bacău

„Rapsodia Naturii”

15.

Direcția Silvică Bacău

„Luna plantării arborilor”

Colegiul „Henri Coandă”Bacău; Direcţia Silvică Bacău;
Școala „Octavian Voicu” Bacău; Şcoala „Alexandru
Şafran” Bacău, Şcoala „Nicolae Iorga” Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău; Şcoala
Gimnazială nr.1 Faraoani; Colegiul Tehnic „Anghel
Saligny”; Biblioteca Comunală „Episcop Ioan Duma”
Faraoani; Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu” Bacău;
Şcoala Gimnazială Tisa Silvestri.

15 octombrie 2012-15
iunie 2013
15 octombrie 2012 –
15 iunie 2013
mai – iunie 2013
15 martie – 15 aprilie
2013
25 – 29 martie 2013
februarie 2013 –
aprilie 2013
15 martie – 15 aprilie
2013
martie 2013 – iunie
2013
25 martie – 15 aprilie
2013

„Pădurea - Dincolo de
Speranţă”

2012 – 2013

Generaţia Verde

Februarie – iunie
2013

18.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bacău, Centru Rezidenţial „Henri Coandă”
Bacău

Calendarul ecologic
mondial – realizarea de
activităţi extraşcolare cu
scop educativ

2012 – 2014

19.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău; Liceul
Tehnologic „Petru Rareş” Bacău;Biserica Precista
Bacău; Colegiul”Grigore Antipa” Bacău; Parcul
Cancicov Inima Bacăului; Şcoala „Ion Creangă” Bacău

„Bacăul , obiectiv turistic”

01 – 05 aprilie 2013

20.

Centru Şcolar de Educaţie Inclusivă Nr.1 Bacău

„Pământul – Planetă Vie”

21.

Şcoala Gimnazială „Georgeta Mircea Cancicov” Bacău

22.

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău

„Mediul în care vreau să
trăiesc”
„Povestea Naturii”

23.

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”Bacău

„Planeta Verde”

24.

Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni

„Frumuseţile Locale”

25.

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău;
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău; Agenţia pentru
Protecţia Mediului; Direcţia Silvică Bacău

„Pădurea – Ştiinţă, Poezie,
Artă”

26.

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău

„Civilizaţia lemnului.
Arborii, altfel”

27.

Şcoala „Mihai Drgan” Bacău

„Educaţie prin astronomie”

28.

Colegiul „Grigore Antipa” Bacău

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

29.

Şcoala Gimnazială”Alexandru cel Bun” Bacău

„Educaţia prin astronomie”

30.

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Bacău

„Pământul – Planetă Vie”

31.

Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău

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

16.

17.

1 noiembrie 2012 –
22 iunie 2013
1 noiembrie 2012 –
1 iunie 2013
30 aprilie – 30 mai
1 martie 2013- - 22
iunie 2013
1 aprilie – 22 iunie
2013
Martie – iunie 2013
noiembrie 2012 –
iunie 2014
14 – 21 octombrie
2013
1 septembrie 2013 –
31.august 2014.
29.noiembrie – 6
decembrie 2013
16 septembrie 201321 iunie 2014
2013 - 2014
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2. Participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant etc.) la
programe/proiecte europene/internaţionale;
Nr.
crt.

Titlu proiect

1.

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

2.

„DIAMOND – Links
between generations –
active knowledge of
the scientific
museums”
– Proiect pilot

3.
4.

5.

Ziua Internaţională a
Muzeelor
Noaptea Europeană a
Muzeelor
„Noaptea
cercetătorilor” – proiect
iniţiat de Uniunea
Europeană – organizat la
Universitatea
„V. Alecsandri” Bacău

Iniţiator / Colaboratori
Parteneri: 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)
¾ finalizare leaflet;
¾ realizare + finalizare website pentru proiect
¾ concepere şi implementare proiect pilot
¾ stabilirea topurilor (primele trei poziţii) pentru filmuleţele realizate în
cadrul training-ului de la Bucureşti şi a celui de la Valencia
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bacău - CIAPV Răchitoasa şi Fundaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi
Sprijin Comunitar „Constantin Brâncoveanu”
¾ planificarea activităţilor în cadrul proiectului;
¾ realizarea unui pliant de prezentare a proiectului pilot;
¾ lansarea proiectului pilot – 12.07
¾ participarea echipei la training-ul privind metodologia DS – Bucureşti
(15-19.07)
¾ stabilirea programului privind activităţile ce urmează a fi derulate la
fundaţia Brâncoveanu şi la CIAPV Răchitoasa;
¾ prezentarea publică a poveştilor digitale rezultate în urma proiectului
pilot;
Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM):
Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, Consiliului Europei,
de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM)
Ţări membre UE
Universitatea „V. Alecsandri” Bacău

Perioada

noiembrie
2012octombrie
2014

iulie –
noiembrie
2013

18.05
18-19.05

27.09

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” anual, începând din anul 2007, a fost parte
a manifestării internaţionale „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.
În premieră, Muzeul de Ştiinţele Naturii a fost deschis pentru ziua şi noaptea muzeelor 18 ore
fîră întrerupere. Subunitatea Observatorul Astronomic a participat la ambele manifestări prin acţiunea
„Să privim cerul Bacăului”- observaţii astronomice în aer liber.
Specialişti ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” au participat la simpozioane,
conferinţe şi sesiuni ştiinţifice cum sunt cele organizate de instituţii similare la Iaşi, Bacău, Vaslui,
Chişinău – Republica Moldova.
3. Acţiuni publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei;
1. Afişaj urban permanent
Nr.
crt.
1.

Modalitatea de publicitate
Banner-e fixe şi tridimensionale
- expoziţii permanente
- expoziţii eveniment
- evenimente

Exemplificare
Expoziţie temporară
„Sunet şi culoare în lumea păsărilor”
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2.
3.

Afişe, invitaţii ale subunităţilor pentru
expoziţii permanente, temporare, itinerante

Expoziţia permanentă „Ocrotirea naturii”
Expoziţia itinerantă „Insecte sociale”

Implementarea experimentală a codurilor QR pentru 2
panouri ştiinţifice din expoziţia “Ocrotirea naturii”.

Prezentări multimedia
- aplicaţii pentru panouri ştiinţifice

4.

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

Modalitatea de publicitate

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

3.
4.

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

5.
6.

Turist
ElinaaGroup Travel and business

7.

Judeţul Bacău

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

www.museum.com
www.dinBacău.ro
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3. Apariţii în publicaţii centrale şi locale
- 32 articole presă scrisă
- 26 transmisiuni televizate
- 7 participări la emisiuni radio dintre care 2 în direct.
4. Materiale publicitare - Pliante, vederi şi seria de cărţi poştale “Mari biologi români”
Activitatea de marketing cultural a cuprins de asemeni, realizarea unei mape de prezentare a
instituţiei, publicarea de vederi, cărţi poştale “Mari biologi” precum şi pliante publicitare;
Nr.
crt.

Titlul materialului
publicitar

Tipul
pliantului

Limba de
publicare

1.

“Leaflet – Diamond
– dialoguing
museums for a new
cultural democracy”
– proiect european

Engleză/
pliant de
italiană/
prezentare spaniolă/
română

2.

Diamond – Links
between
generations

pliant de
Română/
prezentare engleză

Exemplificare

Română

3.

„Flori din adâncurile
Terrei”

Pliant de
prezentare

4.

Strategii de
supravieţuire în
lumea insectelor

Pliant de
română/
prezentare engleză

5.

Mari Biologi –
Ion Borcea - 130
ani de la naştere

Carte
poştală

română
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6.

Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău

Pliant de
română/
prezentare
engleză
generală

7.

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

Pliant de
română
prezentare

8.

Sistemul Solar

Pliant de
română
prezentare

9.

Luna

Pliant de
română
prezentare

10.

Minipliante muzeu

Pliant de
română
prezentare

11.

Aspecte din
expoziţia temporară
“Pădurea aurul
verde al planetei”

Vederi

română/
engleză

12.

Insecte

Vederi

română/
engleză

13.

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 2013.
4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii de PR/de strategii media;
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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:
- 1 vernisare expoziţie permanentă;
- 4 vernisări de expoziţii temporare;
- 1 vernisare expoziţie itinerantă;
- 1 proiect interactiv de implementare a codurilor QR;
5. apariţii în presa de specialitate;
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău a fost prezent prin peste 30 articolele
şi reportaje, atât în presa de specialitate revista Nopţi şi Zile, Revista Ateneu cât şi în presa locală şi
centrală. În presa locală şi centrală au fost popularizate acţiunile instituţiei noastre.
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 2013, s-au concretizat în faptul că, un număr de 23167 vizitatori
(tabelul următor – până la momentul realizării prezentului raport) au trecut pragul celor 4 subunităţi ale
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii.
7. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari
- măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată;
2013: total vizitatori 23167 dintre care 16506 cu plată şi 6661 fără plată;
Analiză: În anul 2013, principalii beneficiari ai vizitelor gratuite au aparţinut publicului adult, în
proporţie de 55%: participanţi la evenimentele culturale organizate de muzeu, la zilele de vizitare
gratuită (15-16 mai, 18 mai, 1 iunie, 25 noiembrie, 1 decembrie), oficialităţi, parteneri media şi doar
45% au fost copii până la vârsta de 7 ani, copii aflaţi în grija instituţiilor de asistenţă socială, deţinuţi şi
persoane cu handicap.
- beneficiarul-ţintă al programelor:
Judeţul Bacău, din punct de vedere al mediului social, economic, al infrastructurii
transporturilor, dar şi al mediului cultural şi educativ, relevă existenţa atât a unor elemente
favorizante, cât şi a unor puncte slabe pentru dezvoltarea interesului faţă de oferta culturală de tip
muzeal.
Poziţia geopolitică nu ne favorizează, judeţul nostru fiind situat în apropierea graniţei estice a
Uniunii Europene.
Bacăul dispune de un patrimoniu natural valoros, care merită să fie făcut cunoscut atât
publicului larg local, cât şi eventualilor turişti.
Infrastructura de circulaţie şi transport este diversificată, dar uzată moral. Starea precară a
reţelelor de transport influenţează şi accesul turistic în regiune.
Strategii pe termen scurt:
Valorificarea la maxim a potenţialului de vizitare a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion
Borcea” Bacău, prin intermediul mass media locală (site, media, publicaţii de specialitate), naţională
(site, media, publicaţii de specialitate) şi internaţională (publicaţii de specialitate);
Atragerea publicului local prin evenimente de anvergură.
Continuarea acţiunii de clasare a bunurilor de patrimoniu.
Strategii pe termen lung;
- 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
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măsura clădirii construite de Consiliul Judeţean Bacău în acest scop, dar şi pe măsura colectivului a
cărui pregătire profesională poate susţine realizarea unei asemenea expoziţii.
- Intensificarea campaniei de branding;
- Creşterea numărului de acţiuni, mese rotunde, simpozioane, publicaţii de specialitate;
- Creşterea numărului de proiecte şi acţiuni de pedagogie muzeală;
- Clasarea revistei de specialitate „Studii şi Comunicări” în categoria B;
- Activităţi de schimburi de carte de specialitate prin constituirea unei reţele de schimb.
- Activităţi de schimburi de piese prin constituirea unei colecţii de schimb. Lucru mai greu de realizat,
deoarece procedurile legale sunt neclare în această direcţie.
8. analiza utilizării spaţiilor instituţiei;
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 vara anului 2013 au fost aplicate hidroizolaţii la nivelul acoperişului şi reparate scările de
intrare în spaţiul expoziţional (scara de intrare în corpul B), treptele din faţa clădirii precum şi casa
scării de intrare a vizitatorilor. S-au realizat parţial reparaţii ale faţadei corpului A, ale terasei de la
etajul 6 din corpul A, ale unui perete al bibliotecii de specialitate de la etajul 5 corp A. Fondurile
insuficiente ne-au permis reparaţii pe o suprafaţă redusă a faţadei corpului A, reparaţiile urmând a fi
continuate şi în anul 2013.
II) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei
1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei;
Nr.
crt.

Denumirea activităţii

Data

Locaţia

I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.

PROIECTE CULTURAL EXPOZITIONALE
Expoziţii permanente
Ecosistemul de deşert - Oaza
ianuarie - decembrie
Muzeul de Ştiinţele Naturii
21 mai
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Flori din adâncurile Terrei - rearanjare
5 decembrie
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Ocrotirea naturii
Expoziţii temporare
Lumea ciupercilor
3-6 octombrie
Vivariu
Plante carnivore
ianuarie - decembrie
Muzeul de Ştiinţele Naturii - Sera
Trofee de vânătoare
13-15 septembrie
Centrul de afaceri şi Expoziţii
Bacău
Porumbei şi găini de rasă
21-24 noiembrie
Vivariu
Evoluţia stelară
ianuarie - decembrie
Observatorul Astronomic
Galaxiile
22 februarie
Observatorul Astronomic
Sistemul solar
Ianuarie - septembrie
Observatorul Astronomic
Expoziţii itinerante
Reptile exotice vii
ianuarie - martie
Vivariu
Cuiburi şi ouă
ianuarie - 21 mai
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Epopeea speciei umane
ianuarie - aprilie
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Strategii de supravieţuire în lumea ianuarie - decembrie
Instituţii similare din ţară
insectelor
Poluarea încotro
ianuarie - decembrie
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Amfibieni şi reptile - cunoaştere şi ianuarie - decembrie
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
protecţie
Comorile şi iluziile din farfurie
ianuarie - decembrie
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Insecte sociale
16 noiembrie 2013 Complexul Muzeal de Ştiinţele
30 iunie 2014
Naturii Galaţi
Fascinanta lume a scoicilor
ianuarie - decembrie
Instituţii similare din ţară
Sunet şi culoare în lumea păsărilor
octombrie - noiembrie
Muzeul Judeţean Botoşani, Secţia
Ştiinţele Naturii Dorohoi
Noutăţi în astronomie
ianuarie - decembrie
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Universul invizibil
mai - decembrie
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
II. MANIFESTARI COMPLEXE
„Biologia şi dezvoltarea durabilă” 5-6 decembrie
Muzeul de Ştiinţele Naturii/Casa
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2.
3.
4.
5.

Simpozion ediţia a XI a
Noaptea europeană a muzeelor 2013
Ziua internaţională a muzeelor 2013
Diamond – Dialoguing Museums for a
new cultural democracy
Diamond - Legături între generaţii –
proiect pilot

18-19 mai
18 mai
noiembrie 2012 noiembrie 2014
iulie - decembrie

Memorială Ion Borcea Racova
Muzeul de Ştiinţele Naturii,
Observatorul Astronomic
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele
Naturii/Fundaţia Constantin
Brâncoveanu/ Centrul Răchitoasa

III. Proiecte cultural - Educaţionale „CALENDARUL VERDE”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ziua zonelor umede
Ziua mondială a apei
Ziua Mondială a Pământului
Luna Pădurii
Ziua internaţională a mediului
Ziua Mondială a habitatului
Ziua internaţională a alimentaţiei

8.

Ziua mondială a animalelor

9.

Aplicaţii tematice educativ-interactive
pentru touchscreen cu privire la
ocrotirea naturii – implementarea
codurilor QR la câteva dintre panourile
ştiinţifice din expoziţia permanentă
Ocrotirea Naturii
IV. TIPĂRITURI
Studii şi comunicări XXV
decembrie
Harta cerului - pliant
25 aprilie

1.
2.

februarie
martie
martie - aprilie
martie - aprilie
iunie
octombrie
septembrie
octombrie
septembrie
octombrie
5 decembrie

Muzeul de Ştiinţele Naturii
Unităţi şcolare din judeţul Bacău

Muzeul de Ştiinţele Naturii

Muzeul de Ştiinţele Naturii
Observatorul Astronomic

2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate:
judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.);
Nr.
crt.
1.

2.

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

Activităţi cultural-educaţionale

Locul desfăşurării

Data

Activitate cu elevii Grupului Şcolar de Protecţia
Mediului şi Ecologie „Gr. Antipa”
„Zonele umede au grijă de ape” – în parteneriat cu:
Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N. V. Karpen”,
Colegiul Economic „Ion Ghica”, Grupul Şcolar de
Ecologie şi Protecţia Mediului „Gr. Antipa”, APM
Bacău
„Anotimpurile şi mediul înconjurător” – în parteneriat
cu Şcoala Gimnazială nr. 10
„Timpul muzeelor” – partener Colegiul Tehnic de
Comunicaţii „N. V. Karpen”
„Armonia Universului” – în colaborare cu prof. de la
Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”
„Comorile din farfurie” – partener Colegiul Economic
„Ion Ghica”
„Generaţia verde” – în colaborare cu Şcoala cu
clasele I-VIII Faraoani

Muzeul de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” /unitatea şcolară parteneră

25.01.

Muzeul de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” /unitatea şcolară parteneră

01.02

„Metode de conservare a plantelor”
„Pădurea, aurul verde” – în colaborare cu Grădiniţa
cu program prelungit nr. 27
„Tinerii şi natura” – Colegiul Tehnic de Comunicaţii
„N. V. Karpen”

11.

„Să iubim şi să ocrotim natura”

12.

„Pădurea – ştiinţă, poezie, artă”

Muzeul de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” /unitatea şcolară parteneră
Muzeul de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” /unitatea şcolară parteneră
Muzeul de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” /unitatea şcolară parteneră
Muzeul de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” /unitatea şcolară parteneră
Muzeul de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” /unitatea şcolară parteneră
Muzeul de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” /unitatea şcolară parteneră
Muzeul de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” /unitatea şcolară parteneră
Muzeul de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” /unitatea şcolară parteneră
Grădiniţa cu program săptămânal
Agricola
Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „I. Borcea” Bacău

19.02
25-29 .03
15.03
04.04
22.04
9.05 15.05
15.05
27.05
31.05
20.06
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

„Civilizaţia şi mediul”

Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „I. Borcea” Bacău
Colegiul Tehnic de Comunicaţii
„Nicolae Vasilescu Karpen”

20.06

Campania „Plant a tree for peace”, în cadrul
Programului Mondial Learning About Forest (LeAF)
„Impactul poluării asupra zonelor umede” - elevi de
la Grupul Şcolar de Ecologie şi Protecţia Mediului
"Grigore Antipa" din Bacău;
„Ocrotim natura protejăm viaţa” în colaborare cu
Şcoala gimnazială Baraţi-Structură a şcolii
„Alexandru Piru” Mărgineni
„Să iubim viaţa şi natura” în colaborare cu Grădiniţa
cu program Normal Baraţi;
Prezentări multimedia pe teme astronomie şi
astronautică - Şcoala „Mihai Drăgan”
Prezentări multimedia pe teme astronomie şi
astronautică - Şcoala „Alexandru cel Bun”
„PLANETA VERDE”, în colaborare cu Colegiul
Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău,
„Povestea naturii” -Şcoala Gimnazială „Al. cel Bun
„Ne jucăm şi reciclăm” Grădiniţa cu program
prelungit nr. 23 Bacău

Muzeul de Ştiinţele Naturii şi
Vivariu;

2013

Vivariu

15 aprilie –
15 mai

Vivariu/unitatea şcolară parteneră

Mai 2013

Vivariu/unitatea şcolară parteneră

2013

Vivariu/unitatea şcolară parteneră

2013

Vivariu/unitatea şcolară parteneră

2013

Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Ion Borcea Bacău

12.11

Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „I. Borcea”

2013

Muzeul de Ştiinţele Naturii „I.
Borcea” /unitatea şcolară parteneră

2013

„5 IUNIE - Ziua Mediului”, în colaborare cu Şcoala
Gimnazială Traian, Bacău

14 -17.
10.2013
29.11.2013

Şcoala „Mihai Drăgan”
Şcoala „Alexandru cel Bun”

1.03 -22.06.
2013
09.05.2013

Vivariu
Vivariu

„Luna pădurii” Şcoala gimnazială „Miron Costin”
„Gândeşte
verde-gândeşte
curat”
Şcoala
gimnazială „Al. I. Cuza”
„Lumea plantelor şi animalelor” proiect în
colaborare cu clasele a V-a de la Colegiul Naţional
Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
„Rapsodia Naturii” în parteneriat cu Grădiniţa nr. 23

21.09

3. proiecte realizate ca partener/coproducător.
În anul 2013 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 culturalştiinţifice (deplasări în teren, colectare de material biologic, documentare ştiinţifică, etc.), care au fost
organizate şi s-au desfăşurat conform proiectelor cultural-ştiinţifice aprobate de Consiliul Judeţean
Bacău pentru anul 2013.
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Activităţi de teren

Perioada

Nr. de zile

Rezervaţia Runc
Valea Budului, Luncani
Mănăstirea Caşin
Harghita - Iacobeni
Izvorul Alb
Bacău
V. Budului
Dofteana (pentru colectare material micologic
în vederea organizării expoziţiei temporare
„Lumea ciupercilor” – 3-6.10

25.04
26.04
30-31.05
2.06
3-5.06
7.07
12.08

1
1
2
1
3
1
1

30.09

1

02.10

1

Berzunţi (pentru colectare material micologic
în vederea organizării expoziţiei temporare
„Lumea ciupercilor” – 3-6.10

În urma participării la simpozioane s-au publicat, sau sunt în curs de publicare următoarele
lucrari ştiinţifice:
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Nr.
crt.
1.
2.
3.

Lucrări ştiinţifice care urmează a fi
publicate (în lucru)

Autor

The fascinating world of shells – temporary
exhibition

dr. Gabriela Gurău,
dr. Mihaela Arinton

Interactivity and scientific exhibitions –
permanent exhibition – “Forests from
Romania”
Agenţi de natură fizică şi biologică ce
acţionează asupra bunurilor de patrimoniu

dr. Gabriela Gurău,
dr. Mihaela Arinton
dr. Gabriela Gurău

4.

Survival Strategies in Insects World –
Temporary and Itinerary Exhibition

dr. Mihaela Arinton,
dr. Gabriela Gurău

5.

Itinerant exhibition as factor in education
and evaluation

Tudor A., Tofan F.

6.

Interactive multimedia
museum exhibitions

in

Tofan F., dr. Ghiurcă
D.

7.

QR codes implementation in museum
exhibitions

Tofan F., dr. Ghiurcă
D.

8.

The museum and the stimulation of
knowledge in students”

dr. Paraschiv D., dr.
Ardei I.

9.

The Assessment of Some Enzyme Activity
in Stachys sieboldii Miq

10.

„Forests from Romania”

dr. Arinton M., dr.
Gurău G.

11.

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

Tudor A., Tofan F.

12.

Research on the biocenotic communities
of the Călimani Mountains during 20102013 – 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.

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

13.

Date privind herpetofauna din zona Pădurii
Runc, jud. Bacău

dr. Ghiurcă D., Roşu
S.

14.

Date noi privind herpetofauna din zonele
Valea Budului - Luncani, jud. Bacău

dr. Ghiurcă D., Roşu
S.

15.

16.

17.

applications

Catalogul
colecţiei
herpetologice
a
Muzeului de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”
Bacău – Clasa Amphibia
Several morpho – physiological aspects in
stachys sieboldii miq. – study on
regenerants provided in vitro and in
conventional cultures
New contributions to the study of the
macromycetes from the basin of the
Pralea brook (Bacau County)

dr. Maftei D.

dr. Ghiurcă D.

Revista
„Studii şi comunicări”, Complexului Muzeal
de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău nr.
25/2012
„Studii şi comunicări”, Complexului Muzeal
de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău nr.
26/2013
Revista Anuală a Muzeului Judeţean
Vaslui /2014
„Studii şi comunicări”, Complexului Muzeal
de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău nr.
25/2012
„Studii şi comunicări”, Complexului Muzeal
de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău nr.
25/2012
„Studii şi comunicări”, Complexului Muzeal
de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău nr.
25/2012
„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 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 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

dr. Maftei D.

dr. Pavel O.
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Deschiderea oficială a expoziţiei permanente „Ocrotirea Naturii” 5.12.2013

7. Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” are în componenţa sa patru secţii: Istorie-arheologie,
Etnografie, Arta şi Logistică, informatizare, educaţie muzeală, cu cele patru expoziţii permanente de
arheologie, istorie, artă si etnografie; două case memoriale (Casa „George Bacovia” şi Casa „Nicu
Enea”); un Muzeu orăşenesc la Buhuşi şi o Colecţie de etnografie “Preot Vasile Heisu” în comuna
Răcăciuni.
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 socioculturale 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 2013 instituţia și-a îmbunătăţit raporturile de colaborare și
parteneriat cu alte instituţii de cultură, de învățământ, asociații și fundații din judeţ şi din ţară dar și pe
plan extern.
2. Participare în calitate de partener (coorganizator, coinițiator, invitat, participant etc.)
la programe/proiecte europene/internaționale:
- Ziua Internaționala a Muzeelor – inițiator Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM;
- Noaptea Europeană a Muzeelor – inițiator Ministerul Culturii, Franța;
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- 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 2013
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.
A. Secţia Arheologie-Istorie
Cercetarea patrimoniului muzeal este baza întregii activităţi a colectivului secţiei
Arheologie-istorie. În anul 2013 aceasta a cuprins următoarele activităţi:
- 27 mai – 7 iunie, muzeograful Bucşă Valentin a participat la cercetările arheologice
întreprinse de specialiştii de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti în situl paleolitic de
la Buda, com. Blăgeşti, jud. Bacău, punctul Între vii.
- 16 iulie – 10 august, au fost continuate cercetările arheologice în localitatea Fulgeriş,
com. Pânceşti, jud. Bacău (responsabil de şantier Istina Elena Lăcrămioara, membru Valentin Bucsa),
- 14 – 23 august, arheologul Istina Elena-Lăcrămioara a participat, într-un schimb de
experienţă, la cercetările arheologice realizate pe şantierul de la Pietroasa Mică, com. Pietroasele,
jud. Buzău, punctul Gruiu Dării.
- 7 octombrie, Istina Elena-Lăcrămioara s-a deplasat în localitatea Fântânele, com.
Hemeiuşi, jud. Bacău în vederea verificării stadiului construcţiei locuinţei proprietarului Antohe Andrei
Cosmin şi Antohe Corina, întocmind la final o Notă de constatare, depusă la Direcţia de Cultură
Bacău.
- 24 octombrie, Istina Elena-Lăcrămioara s-a deplasat, împreună cu arheologul dr. Ioan
Mitrea, în localitatea Şendreşti, com. Motoşeni, jud. Bacău, pentru a verifica locul de descoperire a
pumnalului scitic adus la muzeu de profesorul Ioan Chiriac, de la elevul Bîclea Florin-Daniel.
- Colaborare cu Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi - Platforma de formare şi cercetare
interdisciplinară în domeniul arheologiei – ARHEOINVEST, în vederea stabilirii zonei de trasare a
secţiunii S XIV de pe şantierul arheologic Fulgeriş şi amplasarea acesteia pe harta topografică.
- Documentare în muzee, arhive şi biblioteci naţionale, realizate de muzeografii secţiei.
B. Secţia Etnografie
- Documentarea permanentă a muzeografilor pentru susținerea unui ghidaj competent în
cadrul expoziţiei permanente precum şi în expoziţiile temporare;
- Documentare pentru realizarea expoziţiilor temporare precum şi pentru participarea la
atelierele pedagogice organizate la sediul instituţiei şi în şcoli şi gradiniţe din municipiul şi judeţul
Bacău. (Băluță Viorica, Enescu Ludmila);
- Documentare pentru a participa la Simpozionul „Vasile Parvan” (Rotaru Feodosia,
Bucur Iulian);
- 5 – 15 august, Tabăra de cercetare aplicată pentru studenți, Tescani - Plantele
tinctoriale (Popa Mariana, Bucur Iulian). Cu rezultate deosebite în domeniul cercetării științifice,
culegerii datelor din teren și îmbogățirea patrimoniului Muzeului de Etnografie;
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- Documentarea în vederea participării la emisiuni ale posturilor locale de televiziune
consacrate sărbătorilor din calendarul popular (Bucur Iulian, Rotaru Feodosia).
C. Secţia Artă
Activitatea de cercetare din anul 2013 a cuprins următoarele acțiuni:
- Documentare în vederea pregătirii şi organizării expoziţiilor temporare;
- Documentare în vederea prezentării expoziţiilor permanente (muzeu şi case memoriale) în
emisiuni ale televiziunilor locale;
- Documentarea în probleme de conservare a patrimoniului din casa memorială „Nicu Enea”
în vederea realizării unui memoriu pentru obţinere de fonduri necesare reparaţiilor făcute la casă;
- Vizitarea atelierelor artiştilor plastici din Bacău, Iași, Piatra Neamț, Moinești, Focșani,
Buzău, în vederea documentării și organizării unor expoziţii personale și de grup;
- Colaborări cu critici de artă, instituţii şi specialişti în domeniul artelor plastice: la realizarea
unor albume, cataloage, pliante de expoziţii.
II. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI MUZEAL
1. Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal
A. Secţia Arheologie-Istorie
Conservare:
Activități specifice:
- Observarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat;
- Întreţinerea curăţeniei (zilnic, săptămânal);
- Întocmirea fişelor de conservare;
- Întocmirea documentelor de predare/ primire a pieselor din gestiune;
- responsabilii gestiunii Colecţii de patrimoniu ale secţiei: Panaitescu Virgil, Focşa Iuliana, Ocneanu
Gabriela
- Continuarea amenajării depozitului pentru amplasarea pieselor noi intrate în patrimoniu;
- Inventarierea pieselor intrate în cursul anului în patrimoniul secţiei;
- S-au reînnoit contractele de custodie a patrimoniului instituţiei la Muzeul de Istorie Oneşti şi
Şcoala din Tg. Trotuş;
- S-a îndepărtat apa din depozitul cu material de studiu, acumulată în urma infiltraţiilor prin
pereţii exteriori, cauzate de ploile puternice și s-au luat măsuri de prevenire a deteriorării
materialului.
- responsabilii gestiunii Expoziţii permanente: Focşa Iuliana, Amalanci Mihaela, Păcuraru Maria,
Cocolea Alexandrina
- Întocmirea documentelor de predare/ primire a pieselor din gestiune în vederea realizării de
analize, expoziţii temporare, cercetare, fotografiere etc.
- Predare/primire piese din expoziţie în vederea restaurării şi conservării acestora în urma
efectelor produse din cauza expunerii permanente.
- responsabilii gestiunii Expoziţii permanente de la Muzeul de Istorie Buhusi: Damian Cristina si
Bufnila Sorina
- Activitati specifice.
Restaurare:
- restauratori Voinescu Iulia şi Voinescu Petru)
- Inventarierea pieselor intrate în cursul anului în patrimoniul secţiei;
- A fost continuată prelucrarea materialul arheologic (spălat, marcat, triat etc.) rezultat din
campaniile arheologice 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2013 de pe şantierul arheologic Fulgeriş,
com. Pânceşti, jud. Bacău;
- Este în curs de prelucrare materialul provenit din donaţia făcută de Manolachi Neculai din
Frumoasa, com. Balcani, jud. Bacău;
Au fost efectuate intervenţii de restaurare pe un nr. de 96 de piese din metal;
- A fost efectuată restaurarea propriu-zisă şi conservarea unui număr de 157 piese de
patrimoniu descoperite la Fulgeriş;
- Au fost efectuate fotografii înainte, în timpul şi după restaurare a tuturor pieselor supuse
diverselor procese necesare pentru o bună conservare a acestora.
B. Secţia Etnografie
- gestionări de colecţie ai patrimoniului secţiei sunt: Albu Nicoleta, Pavel Liliana şi Horoiu Otilia.
Conservare:
- Activități specifice;
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S-au reorganizat depozitele de textile, lemn, ceramică-metal şi s-au efectuat operaţiuni de
conservare preventivă;
- Au fost întocmite 60 fişe de conservare pentru operele nou intrate în patrimoniul secţiei şi
pentru cele supuse restaurării;
- Au fost conservate şi pregătite piesele care urmează a fi incluse în expoziţii temporare.
Restaurare:
Restaurarea pieselor textile se efectuează de către Simon Marta, iar a pieselor de lemn de către
Butunoi Mircea:
-

C. Secţia Artă
- - responsabilii gestiunii Expoziţii permanente sunt: Ştineru Cătălina, Zaharia Simona şi
Vasilescu Liliana.
Conservare:
- Activități specifice;
- S-a efectuat dezinfectarea şi dezinsectizarea pieselor de artă decorativă (tapiserie);
- S-a efectuat curăţenia generală în depozite prin desprăfuirea, aerisirea şi curăţirea obiectelor,
mobilierului de depozitare şi a lucrărilor de artă decorativă, artă veche şi sculptură;
- S-au efectuat operaţiuni de curăţare a sculpturilor din curtea Muzeului de Artă;
- S-au dezinfectat şi dezinsectizat piesele de artă decorativă – tapiserie, prin următoarele
operaţiuni: scoaterea lor din depozit, aerisirea, perierea, pulverizarea lor cu spray-uri antimolii
în mai multe şedinţe, împachetarea şi aşezarea lor în depozit;
- S-a efectuat dimensionarea lucrărilor de grafică şi pictură din patrimoniul muzeal, şi
încadrarea lor în paspartu şi ramă;
- S-a efectuat listarea, verificarea, pregătirea, împachetarea şi întocmirea contractelor de
împrumut pentru:
• 5 piese de pictură pentru a face parte din expoziţia „Ştefan Luchian – pictorul anemonelor”,
deschisă la Muzeul Naţional Cotroceni, în perioada 12 iunie – 31 august 2013;
• 3 piese de pictură pentru a face parte din expoziţia „Şcoala de la Poiana Mărului”, deschisă la
Muzeul de Artă Braşov, în perioada 31 mai – 21 iulie 2013;
• 33 piese de pictură pentru a face parte din expoziţia „Colecţia Tescani”, deschisă la
Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud, în perioada 29.11. 2013 – 27.12.2013.
- S-au întocmit fişele de sănătate şi de transport a lucrărilor împrumutate;
Restaurare:
- - muzeograf-restaurator Tiperciuc Silvia
- Întocmirea documentaţiei de restaurare a icoanelor cu nr. inv. : 1546, 1547, 1548;
- Fotografierea lucrărilor înainte de restaurare şi în timpul restaurării la lumina directă şi lumina
U.V.;
- Investigarea lucrărilor amintite cu ajutorul razelor ultraviolete;
- Efectuarea operaţiunilor de curăţire, consolidare, chituire şi retuş la lucrarea de pictură
„Portretul Alinei Grigore Antipa” de Aurel Băeşu;
- Operaţiuni de retuş la lucrarea „Sudor” de Musceleanu Ion;
- Operaţiuni de retuş şi consolidare a suportului (carton mucava), la lucrarea „Moara
Filderman”, a pictorului Nicu Enea.
- Operaţiuni de consolidare a suportului şi a stratului pictural, chituire şi retuş la lucrarea
„Abundenţă” de Dan Hatmanu.
- Refacerea ramelor (curăţire, consolidare, chituire şi retuş) de la unele lucrările de pictură.
D. Secţia Logistică, Informatizare, Educaţie Muzeală
- - responsabilii gestiunilor de colecţie ale patrimoniului secţiei sunt Focşa Iuliana
(numismatică) şi Ocneanu Gabriela (bibliotecă)
Conservare:
- - Activități specifice;
- - S-a continuat amenajarea depozitului de patrimoniu pentru amplasarea pieselor nou intrate
si a celor deja existente în patrimoniul secţiei;
- - Au fost întocmite fişele de conservare;
2. Evidenţa patrimoniului muzeal
A. Secţia Arheologie-Istorie

114

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2013

-

-

-

Realizarea de fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei;
Întocmirea de acte de evaluare şi documentare pentru piesele intrate în patrimoniul secţiei
prin cercetare, donaţii şi achiziţii;
S-a reluat inventarierea faptică şi verificarea minuţioasă a patrimoniului din gestiunea
conservatorului Panaitescu Virgil, fiind întocmite registre faptice pe toţi suporţii de patrimoniu
aflaţi în această gestiune, urmând apoi să se confrunte situaţia faptică cu registrele generale
de inventariere (proces în curs de desfăşurare);
S-au intocmit documentele necesare împrumutului a 20 de piese din aur şi argint, din
categoria tezaur, ce fac parte din expoziţia „Aurul şi argintul antic al României”, ce va fi
vernisată la Bucureşti si apoi itinerată în 12 muzee din ţară (responsabili Istina ElenaLăcrămioara şi Bucşă Valentin);
S-au marcat bunurile culturale care au intrat în evidenţele secţiei şi s-au transcris în registrele
de colecţie de către fiecare gestionar.

B. Secţia Etnografie
- Realizarea unui număr de 90 fişe analitice de evidenţă pentru piesele mai vechi şi pentru
cele nou intrate în gestiunea secţiei;
- Transcrierea registrelor de evidenţă, cuprinzând gestiunea pieselor, ca urmare a reorganizării
depozitelor de metal, ceramică, lemn şi scrierea Registrului unic;
- Realizarea a 60 de fişe de conservare pentru piesele care au fost supuse restaurării şi pentru
piese nou intrate in gestiune;
- Pregătirea materialelor pentru fișele de clasare în patrimoniul cultural național;
- Realizarea evidenţei computerizate a fişelor de fototecă aflate în gestiunea secţiei;
- Introducerea în DOCPAT a 90 de fișe;
- Pregatirea fotografiilor pentru întocmirea fișelor de fototecă.
C. Secţia Artă
- Realizarea de fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei;
- Întocmirea de acte de evaluare şi documentare pentru piesele intrate în patrimoniul secţiei
prin donaţii şi achiziţii;
- Întocmirea actelor de evaluare pentru un nr. de 156 bunurile cultural mobile de la Casa
memoriala „Nicu Enea”, în vederea înregistrării acestora în contabilitate şi în registrul pentru
evidenţă analitică a bunurilor culturale;
- Au fost înregistrate în gestiune și evaluate lucrările donate şi cele premiate la Saloanele
Moldovei din 2013;
- 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 (133
de piese) cu Muzeul de Etnografie şi Artă “D. Ghika” Comăneşti;
- S-au reînnoit contractele de împrumut pentru lucrările de pictură şi tapiserie ( 12 piese) cu
Prefectura Judeţului Bacău;
- S-a continuat înregistrarea lucrărilor din patrimoniu în programul DOCPAT.
D. Secţia Logistică, Informatizare, Educaţie Muzeală
- A fost prelucrat un nr. de 46 martori fotografici pentru fişele analitice de evidenţă şi a fişelor
de conservare;
- Au fost împrumutate publicului, spre studiere, un număr de 390 volume din fondul bibliotecii;
- Au fost înregistrate în registrul unic de evidenţă, conform proceselor verbale a actelor de
evaluare, a bunurilor de mişcare şi facturilor, – 230 volume cărţi, documente, publicaţii
donate, achiziţionate sau provenite din schimb interbibliotecar;
- Au fost întocmite un nr. de 8 fișe noi de cititori. Din numărul total de 152 cititori, 113 sunt din
afara instituției și 39 angajați ai acesteia;
- S-a efectuat inventarierea a 17.176 documente, cărţi vechi şi rare, obiecte de patrimoniu.
- Au fost înregistrate, în programul TLIB, volumele din patrimoniul bibliotecii instituţiei;
- Au fost centralizate şi arhivate articolele, notele, recenziile etc. apărute în presă şi publicaţii
de specialitate, referitoare la activităţile instituţiei;
- Gestionarea materialelor de promovare a activităţii instituţiei şi arhivarea acestora;
- Întomirea situaţiei anuale către Direcţia de Statistică Bacău;
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-

Recepţionarea, înregistrarea, inventarierea, vânzarea, produselor de artizanat/suvenir şi a
obiectelor promoţionale;
Participarea în comisiile de inventariere, casare, evaluare, achiziţii;
Evidenţa şi păstrarea în stare de funcţionare a aparaturii informatice din instituţie.

3. Clasarea patrimoniului mobil
A. Secţia Arheologie-Istorie
S-a depus documentaţia unui număr de 49 de piese din aur şi argint, ce vor face parte din
categoria Tezaur şi vor fi prezentate în cadrul expoziţiei naţionale Aurul şi argintul antic al
României.
B. Secţia Etnografie
Pregătirea materialelor pentru întocmirea a 19 fişe de clasare a unor obiecte de natură
etnografică, în patrimoniul cultural naţional.
C. Secţia Artă
Se află în lucru fişe de evidenţă, rapoarte de expertiză, fotografii, a 15 dosare cu propuneri
de clasare în categoria Tezaur.
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 preluarile în custodie contribuie de asemenea la dezvoltarea patrimoniului muzeal.
A. Secţia Arheologie-Istorie
În cursul anului 2013 au fost restaurate, studiate şi inventariate un număr de 44 bunuri
culturale, provenite de pe şantierul arheologic Fulgeriş si s-au realizat actele de evaluare (act
întocmit de muzeograf Bucşă Valentin).
De asemenea, circa 100 de obiecte descoperite pe şantierul arheologic Fulgeriş, în
campaniile 2011-2012, sunt în curs de inventariere, campania 2013 fiind în procesul de restaurare.
Prin donaţii, pe parcursul anului, în cadrul secţiei au intrat în gestiune un număr de 4 săbii
contemporane (care au fost restaurate şi sunt în stadiul cercetării şi evaluării de muzeograf Istina
Marius-Alexandru), un celt, un fragment de topor din bronz, un topor din piatră, toate datate în epoca
bronzului, un topor din fier datat în secolul al X-lea, precum şi un pumnal de tip Akinakes, datat în
secolul al V-lea î.Hr., descoperit întămplător în localitatea Şendreşti, com. Motoşeni, jud. Bacău (toate
aceste piese sunt în procesul de restaurare).
B. Secţia Etnografie
Patrimoniul secţiei Etnografie s-a îmbogăţit în anul 2013 cu un număr de 21 piese provenite
din donație 1 buc. și din achiziții 20 buc. Toate au intrat în Colecția “Textile”.
C. Secţia Artă
Patrimoniul secţiei de Artă se îmbogăţeşte anual. În 2013 au intrat un număr de 21 lucrări
provenind din următoarele surse:
a.
donaţii, lucrări provenite din organizarea expoziţiilor de autor:
- 3 lucrări de pictură; 1 lucrare de grafică; 1 lucrare – artă decorativă, tehnică mixtă;
- 1 lucrare – artă fotografică, instalație.
Donația Schobel Roman Dana prin Eugenia Antonescu:
- 11 lucrări de grafică.
b. lucrări premiate la „Saloanele Moldovei” ediţia a XXIII -a
- 2 lucrări de pictură, 1 lucrare grafică, 1 lucrare sculptură.
D. Secţia Logistică, Informatizare, Educaţie Muzeală
Prin menţinerea relaţiilor de colaborare şi al schimburilor interinstituţionale, Complexul Muzeal
a reuşit să dezvolte un fond consistent de carte de interes larg, colecţii de publicaţii locale şi
naţionale, carte tehnică, ştiinţifică şi de artă, oferind bune oportunităţi de informare şi studiu.
- Înregistrarea unui nr. de 230 volume din care: din schimb interbibliotecar şi donaţii interne şi
internaţionale - 173 buc. şi prin achiziţii 57 buc. publicaţii.
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IV. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI MUZEAL
Specialiştii din cadrul muzeului au asigurat, pe parcursul anului, ghidajul de specialitate în
expoziţiile permanente şi temporare ale instituţiei (conform graficelor). De asemenea, tot în sensul
contribuţiilor la valorificarea patrimoniului muzeal se înscriu şi participările muzeografilor, cu
importante comunicări ştiinţifice, la manifestări de profil organizate în diferite localităţi din ţară. O parte
din aceste comunicări au fost publicate în diverse periodice de specialitate şi în revista de arheologie
şi istorie CARPICA, tipărită de instituţia noastră.
În anul 2013 au fost editate și două numere din noua publicație a instituției - MUSEUM, foaie
de informare și opinii asupra activităților organizate de colectivul nostru.
A fost diversificată oferta de suveniruri personalizate.
S-a îmbunătăţit şi completat baza tehnică necesară ansamblului de activităţi ale instituţiei şi
promovării acestora.
Au fost efectuate vizite şi schimburi de experienţă la instituţiile muzeale cu cele mai noi
realizări în domeniul achiziţiilor tehnice, reorganizării funcţionale şi de expunere a patrimoniului.
S-au realizat schimburi bibliotecare cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate.
A fost încheiat un mare număr de parteneriate cu instituţii de învăţământ şcolar şi universitar,
cu institute academice şi de cercetare ştiinţifică.
a.

Participări ale specialiştilor instituţiei la sesiuni ştiinţifice, simpozioane locale şi naţionale
în cursul anului 2013:
- Istina Elena-Lăcrămioara
• 6 februarie - Participant la activitatea Ziua Roşiei Montane
• 14 mai - Participant la Seminarul de Etnoreligie Idei, credinţe, simboluri
• 27 - 30 mai 2013 - Participant la a XLVII-a Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice,
• 15 septembrie 2013 - Vernisarea expoziţiei Cultura Cucuteni – artă şi religie, Bârlad.
• 3 octombrie 2013 - Vernisarea expoziţiei Telefonul de-a lungul timpului Bacău
• 3 - 4 octombrie - Participant la Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”
• 31 octombrie - 1 noiembrie 2013 - Participant la sesiunea ştiinţifică organizată de Complexul
Muzeal Neamţ, la colocviul cu tema Ceramica Cucuteni C la est de Carpaţi, cu lucrarea Un lot de
ceramică Cucuteni C descoperit pe şantierul arheologic Fulgeriş, jud. Bacău.
• 15 - 17 noiembrie 2013 - Participant la sesiunea Milenii tezaurizate. Creație si spiritualitate
– Organizarea, amenajarea, utilizarea şi sacralizarea spaţiului de locuit în mileniul V a.Hr.-I
d.Hr.
• 28 - 29 noiembrie - Participant la Simpozionul naţional Bucovina – File de istorie.
- dr. Boldur Dimitrie-Ovidiu
• 10 iunie - Comunicarea Regina Ana a României
• februarie și martie 2013 participant, la Proiectului educațional interjudețean Cu un zâmbet șio floare se face primăvară în suflete.
• 19 - 23 septembrie - Comunicarea publica Universul sunetului;
• 14 - 19 octombrie - Comunicare publică cu tema Viața monumentelor – istorie, arhitectură,
arheologie
• 1 noiembrie - Comunicarea publică la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Arhivele şi
Istoria”.
- dr. Coşa Anton
• 22 februarie - Participant la Simpozionul Iubim Dragobetele
• 14 martie - Campania Un altfel de martie (Doamne în uniformă),
• 14 martie - Muzeul Judeţean de Istorie Bacău, prelegerea prezentată Holocaustul roşu.
• 23 martie - Conferinţa 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România
• 26 martie –Simpozionul Revoluţia de la 1848 din Moldova
• 4 aprilie – Cuvântul de întâmpinare susţinut în cadrul Conferinţei ştiinţifice a Complexului
Muzeal „Iulian Antonescu” - Vasile vodă Lupu – necunoscutele unei domnii.
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• 26 aprilie - Comunicarea Simboluri pascale,
• 9 mai - Simpozionului 9 Mai: istorie şi semnificaţii, Bacău,
• 30 mai - Comunicarea Dreptul cutumiar în evul mediu românesc la Simpozionul Dreptul

cutumiar în evul mediu.
• 11 iunie - Participant la comunicarea Heraldică şi muzeistică. Paharele armoriate de la
Bacău.
• 20 iunie - Comunicarea Ziua mondială a Refugiatului, în cadrul Simpozionului Ziua
Mondială a Refugiatului.
• 12 - 16 august – Participant la Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, comunicarea
prezentată Romano-catolicii din Moldova în faţa presiunilor de maghiarizare.
• 3 - 4 octombrie – Participant la Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, conferinţa susţinută
Dimitrie Cantemir – principele cărturar.
• 10 – 11 octombrie - Conferinţa Mihail Kogălniceanu şi acordarea de drepturi politice
catolicilor din Moldova, susținută la Conferinţa Modernizare socială şi instituţională în
Principatele Române, 1831-1859.
• 1 noiembrie - Comunicarea Documente inedite privind comunitatea catolică din
Horgeşti, susținută la a XIX-a Sesiune Naţională de comunicări ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”.
• 8 - 9 noiembrie – Participant la Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice Românii din
sud-estul Transilvaniei. Istorie-Cultură-Civilizaţie, Sfântu Gheorghe-Covasna.
• 12 noiembrie - Academia Română, Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (filiala
Iaşi), comunicarea prezentată Heraldică eclesiastică. Stema papală.
• 16 noiembrie – Prelegerea Dimitrie Cantemir – principe şi cărturar,
prezentată la
Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice „Dimitrie Cantemir – 340”, organizată de Colegiul
Naţional „Gheorghe Vrânceanu” Bacău și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
- Bucur Iulian, Rotaru Feodosia, - Băluță Viorica
• 3 - 4 octombrie - Participanţi la Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”
- dr. Istina Marius-Alexandru
• 24 ianuarie - Comunicarea Semnificaţia actului de la 24 ianuarie 1859.
• 18 aprilie - Comunicarea Poziţia României faţă de evenimentele de la Praga, la Simpozionul
România şi „Primăvara pragheză” .
• 9 mai - Comunicarea Independenţa României – cadru intern şi internaţional, la
Simpozionul 9 Mai - istorie şi semnificaţii.
• 3 - 4 octombrie – Comunicarea Consideraţii privind problema independenţei României,
în cadrul Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan”.
- Ocneanu Lenuţa-Gabriela,
• 3 - 4 octombrie – Comunicarea Documente de patrimoniu din colecţia bibliotecii
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în cadrul Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan”.
- Gavrila Marcela
• 13 - 4 octombrie – Comunicarea Colecţia de grafică şi gravură Ana Iliuţ din patrimoniul
Muzeului de Artă Bacău, în cadrul Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan”.
b. Studii, articole, note, recenzii, varia
- Istina Elena-Lăcrămioara
• Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău, Punct Dealul Fulgeriş/ La 3 cireşi, în Cronica
cercetărilor arheolgogice din România. Campania 2012, Craiova, 2013, nr. 89
• Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan”, în Ateneu, revistă de cultură.
• Recenzie la volumul: Vasile Diaconu, Depresiunea Neamţ. Contribuţii arheologice,
Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXVIII, Piatra Neamţ, Editura „Constantin Matasă”,
- Coşa Anton
• Eroii din satul Galbeni, în Bacăul Eroic, revistă de cultură, educaţie patriotică şi de cinstire a
eroilor,
• Pacea de la Bucureşti din 1913, în Bacăul Eroic,
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•
•
•
•
•
•

•

România între independenţă şi europenizare, în Bacăul Eroic,
Stemele familiei Moruzi şi paharele armoriate de la Bacău, în Carpica
Généalogies des „csango”: Une histoire familiale au travers des frontières, în Carpica,.
In Honorem Professoris Ştefan S. Gorovei, în Carpica.
S-a mai stins o lumină, în Carpica.
Documente inedite privind comunitatea catolică din Horgeşti, în Acta Bacoviensia.

- Boldur Dimitrie-Ovidiu
• O expoziție dedicată trofeelor și medalisticii sportive românești și străine, în Ateneu;
• Mihai Drăgan – 20. In Memoriam, în Ateneu;
• Ethno-Cultural Interference in the Work of the Bacau Painter Nicu Enea, în Istorie şi
tradiţie în spaţiul românesc: culegere de studii;
• Carpica – longevitatea unui periodic de cursă lungă, în Ateneu;
Profesorul Nicolae Ursulescu la împlinirea vârstei de 70 de ani, în Carpica;
• Documente din activitatea administrației publice locale băcăuane (1974-1984), în Acta
Bacoviensia, Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău.
• Un rege – Mihai I al României, în revista MUSEUM;
- Bucur Iulian
• Langages du vegetal en Europe - Jurnal românesc, în revista de cultură Vitraliu;
• Salonul de primăvară al Artei Naive, în revista de cultură Vitraliu;
• Alămarul. Ovidiu Marciuc la Galeria ”Nouă”, în Ateneu;
• Crochiuri: Plante tinctoriale. Tabăra de la Tescani – în revista MUSEUM;
- Rotaru Feodosia
• Geniul popular în vitrinele muzeului, în revista MUSEUM;
- Baluță Viorica
• Trei ”mărțisoare” la Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu, în Ateneu;
- Murariu Carmen
• Colecția de azi - Portret Potoci - Bicaz - Vânători - Neamţ 2013, publicat în cotidianul Viața
Nemțeană;
• Portretul timpului – publicat în revista de cultură Ateneu;
• Prefața Albumului de Artă Naivă – CATINCA POPESCU, Editura Vicovia, 2013;
• Eternitatea clipelor – Revista NOMEN ARTIS;
• Exprimări în Arta media – Matei Bejenaru – în revista MUSEUM.
- Mihalcea Petronela
• Principii de păstrare a bunurilor culturale, Revista Plumb;
• Nicu Enea – 116 ani de la naşterea pictorului, Revista Plumb.
- Gavrila Marcela
• Colecţia de grafică şi gravură Ana Iliuţ din patrimoniul Muzeului de Artă Bacău.
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
Prin promovarea dialogului cultural interdisciplinar, punerea în valoare a diversităţii şi
cunoaşterea reciprocă a istoriei, civilizaţiei şi culturii, prin promovarea creativităţii, instituţia noastră a
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realizat un spaţiu de comunicare şi de dialog activ, de cunoaştere şi cooperare între artişti, operatori
culturali, organizaţii. Au fost iniţiate şi desfăşurate proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei
permanente şi al culturii tradiţionale
1. Ziua Culturii Române
15 ianuarie
a. Colocviul Eminescu în cultura română:
b. Galeria „Alfa” - expoziţia Ioan Văsâi & Hans Studer, prezentată de criticul de artă Gheorghe
Macarie.

2. Unirea Principatelor Române
24 ianuarie
a. Colocviul 1859 – Anul Unirii Principatelor
b. Comemorare – Iulian Antonescu (1932 – 1991)

3. Expoziţia Linguri şi linguroaie - 5 martie
Organizată în colaborare cu muzeografii de la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi Muzeul
de Istorie Roman.

4. Arta naivă din Banatul Montan - 9 martie
Expoziţie cu lucrări realizate de pictori şi sculptori naivi din Reşiţa; Doina Mariţa Hlinka,
Gustav Ioan Hlinka, Viorica Farkas, Sebastian Dinu-Osman (pictură) şi George Molin (sculptură în
lemn).
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5. Sportul băcăuan reflectat în trofee şi medalii româneşti şi străine 12 martie
- dans latino: Carina Zaharia si Cătalin Băisan, Clubul de Dans Sportiv ,,AUTHENTIC DANCE
SPORT” 2007 Bacău;
- înmânarea Diplomelor de execelenţă unor personalităţi ale sportului din partea Asociaţiei
Derzis Eruditio”&” Sportul Băcăuan;
- demonstraţie de arte marțiale

6. Arta proletcultistă
Expoziţie de pictură, grafică şi sculptură 14 martie
- vernisaj criticul de artă Iulian Bucur;
- expunerea Holocaustul roşu (dr. Anton Coşa);
- lansare de carte: Declamaţii de la tribuna timpului , autor Doru Ciucescu

7. Arta înţeleasă prin simţuri - 15 martie
Proiect de educație muzeală cu copii cu deficiențe de vedere din municipiul Ploiești.

8. Icoana – reprezentarea sacrului în arta tradiţională şi modernă, a IV-a ediţie - 3 aprilie

121

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2013

Totalul numarului de lucrări prezentate în expozitie este de 350 de icoane pe sticlă, icoane pe
lemn, icoane in relief, miniaturi, manuscris executate de elevii claselor V-XII.

9. Simpozionul Arta de a trăi sănătos la români, a VI-a ediţie 11 aprilie Bacău – Vaslui
- comunicări știiţifice, între care “Sanatatea prin seminţe, legume si fructe”, “Medicina
frumosului”, “Stresul si alimentaţia”.

10. Expoziția personala de pictură și grafică
Minu şi Cozmin Movilă 11 aprilie

11. Simpozionul
România şi „Primăvara
pragheză” 18 aprilie
Simpozion
ştiinţific dedicat evenimentelor desfăşurate în Cehoslovacia în anul
1968.
12. Tradiţii - Ouă de Paşti 26 aprilie
- vernisajul expoziției-concurs Ouă încondeiate
- moment muzical: Corul de copii de la Școala nr.10 și Școala “Mihail Sadoveanu” conduși de
insp. Marinela Potîrniche;
- comunicarea Legendă de Paști (muzeograf Ludmila Enescu).

13. Simpozionul 9 Mai – Istorie şi semnificaţii 9 mai
- comunicări: Independenţa României - cadru intern şi internaţional (Dr. Marius-Alexandru
Istina), 9Mai 1945 - încheierea celui de-al doilea război mondial (Col.(r) Paul Valerian Timofte),
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România între independenţă şi europenizare (Prof.dr. Anton
Coşa), România şi identitatea naţională în context european (dr.
Sorin Ailenei).
- vernisajul expoziţiei de artă fotografică Pa.şa.port, autor
artistul fotograf Valentin Sarca.
14. Un Rege – Mihai al României 10 mai
- comunicări: Regele Mihai I al României” (prof. Mihaela
Băițan), Raporturile dintre regele Mihai I și mareșalul Ion
Antonescu în timpul războiului” (prof. Vilică Munteanu), Regina
Ana a României” (dr. Dimitrie-Ovidiu Boldur).
15. Seminarul Mihai Drăgan – 20. In Memoriam 16 mai
16. Zilua Internaţională a Muzeelor 18 mai; Noaptea Muzeelor 18 – 19 mai

17. Simpozion ARHIVELE STATULUI 31 mai
- Expoziţia Arhivele statului. 1831-1990, în cadrul
„Săptămânii arhivelor”.
18. 1 iunie – Ziua copilului
- Expoziţia Dăruieşte azi o floare, un surâs, o
îmbrăţişare.
- Expoziţia Minunata lume a copilăriei
În parteneriat cu Școala Gimnazială „Ion Strat” Gioseni și
Școala Gimnazială „ Octavian Voicu” Bacău.
19. Expoziţia Povestea lui Danae în multe paravane iunie
– expoziție personală de artă plastica a artistului Mihai Tarasi
20. Expoziţia Acasă la Suhuleț – Ucenicii
Catincăi 4 iulie
Expoziția pictoriței naive Catinca Popescu.
21. Expoziţia Taberei de cercetare aplicată
pentru studenți 14 august
În perioada 4 – 15 august 2013 a avut loc, la
Casa Memorială „George Enescu” – Tescani, Tabăra
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de cercetare aplicată pentru studenți, ediția I – 2013, organizată de Complexului Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacãu.

22. Expozitia de artă contemporană ATELIER 35 – 2013 - septembrie
Cu participarea artiştilor plastici profesionişti şi studenţi ai
Academiilor de Arte Vizuale.
23. Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan” 3 - 4
octombrie
- conferința în plen Dimitrie Cantemir - principele
cărturar; expoziția Telefonul de-a lungul timpului;
lansarea numarul 42 al revistei CARPICA;
24. Minorități. Germanii noștri” 12 – 13 octombrie

- manifestare duplex Bacău - Buhuși, dedicată etnicilor germani din comunitatea băcăuană.
25. Expoziția Tabăra de pictură Straja 2013 28 noiembrie
Manifestare realizată în colaborare cu Societatea pentru Cultură și Literatură Româna în
Bucovina – Filiala Bacău și Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Bacău. Expoziție dedicată Zilei
Bucovinei.
26. Simpozionul Ziua Națională a României 29 noiembrie
- expoziția Primul război mondial – un pas spre Marea Unire;
- moment muzical – Corul Oituz al veteranilor de război și Corul de copii din Luizi-Călugăra;
- colocviu și expuneri: Locul Marii Uniri din 1918 în Istoria României (prof. dr. Ioan Mitrea),
Basarabia în vremea Unirii (Ioan Seniuc), Unirea Bucovinei cu România (Gheorghe Moruzea),
Contribuția județului Bacău la lupta pentru Marea Unire (prof. Vilică Munteanu), Un Icar al Unirii pilotul Vasile Niculescu (col. în retragere (George Gheorghiu);
- spectacol folcloric Ansamblul „Busuiocul”.
27. Expoziţia retrospectivă Gheorghe Velea 19 decembrie
Lucrări aflate în patrimoniul Muzeului de Artă din Bacău și în colecția familiei Velea.
Organizată în parteneriat cu S.C. Transart S.R.L.
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Manifestări culturale internaţionale
- Expoziţia – concurs Saloanele Moldovei ediţia a XXIII –a, Chişinău – Bacău 31 august - 17
octombrie 2013
Expoziţia Saloanele Moldovei a fost vernisată la Chişinău în sala Centrului Expoziţional
„Constantin Brâncuşi”, și la Bacău la Galeriile ‚Alfa”.

Casa memorială „George Bacovia” (coordonator Bernevic Tincuţa)
• 4 februarie – Lansare de carte – Aelia (Anomalii manifeste) de Gheorghe Ungureanu.
• 6 februarie – Ziua Roşiei Montane – 1882 de ani de atestare documentară, marcată prin
proiecţie de film documentar, urmată de dezbateri pe temă.
• 22 februarie – Iubim Dragobetele! – Program artistic în colaborare cu Uniunea Scriitorilor
din Romania, Colegiul Naţional “Ferdinand I” şi Şcoala Populară de Artă Bacau.
• 18 martie – atelier literar în cadrul ședinței de cenaclu “Octavian Voicu”.
22 martie – Ziua internaţională a poeziei – în parteneriat cu Centrul de Cultură “George
Apostu”.
• 27 martie – întâlnire cu scriitorul rus Grigori Arosev, dezbateri pe teme literare de
actualitate.
• 18 mai – Noaptea Muzeelor
• 22 mai – Bacovia în eternitate – program artistic în colaborare cu colegiile „Gh.
Vranceanu“, „Ion Ghica“ si „N. Vasilescu-Karpen.
• 22 mai – Alb şi negru în oraşul lui Bacovia, concurs de afiş literar şi ştiinţific, împreună
cu Colegiul “Henri Coandă”, CSJ Bacău.
• 3 iunie – Lansare de carte: Scrisorile unui nistro-tisean, de Doru Ciucescu
• 1 iulie – Întâlnire cu scriitorii, membrii USR Bacău, dezbatere pe texte literare de
actualitate.
• 22 iulie – Atelier literar, Cenaclul literar-artistic "Octavian Voicu".
• 12 august – Intâlnire cu epigrama băcăuană: Eugen
Sfichi și Vasile Cristian.
• 2 septembrie – Lansare de carte: Imposibila
revanşă de Grigore Codrescu, Editura Corgal Press.
18 - 21 septembrie – Festivalul literar Toamnă
bacoviană, ediţia a-III-a.
Lansare de carte: Existenţa poetică a lui Bacovia, de
Svetlana Paleologu Matta.
• 23 septembrie – Atelier literar, Cenaclul literarartistic "Octavian Voicu".
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• 28 septembrie – Popasul Cenaclului Avangarda XXII – invitaţi, scriitori din ţară.
• 21 octombrie – Cenaclul literar-artistic "Octavian Voicu", lectură publică, atelier literar a
poeților membri USR.
• 11 noiembrie – Tineri scriitori băcăuani în cenaclu, colaborare cu Colegiul Național
”Ferdinand I” Bacău.
14 noiembrie – Seară culturală armeană: Lansarea proiectului „Fotoliul de Onoare”.
• 2 decembrie – Lansare de carte, prof. univ.
Doru Ciucescu Poezii patriotice trilingve. Ziua Națională
a României în poezia băcăuană, recital din lirica proprie a
poeților prezenți.
Casa memorială „Nicu Enea” (coordonator
Mihalcea Petronela)
• 23 ianuarie - Expoziţia personală Ipostaze
sentimentale Anca Movilă, eleva în clasa a IX-a B la
Colegiul Național de Artă “George Apostu” din Bacău,
profesor coordonator Ionela Lăzureanu.
• 1 martie - Expoziţia
personală Pictură pur și simplu a
lui Erik Bobocea, elev în clasa a
VI-a la Colegiul Național de Artă
“George Apostu” din Bacău,
profesor îndrumător Ioan Burlacu.
• 22 martie - Expoziţia de
linogravură Gravură colorată a
elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a a Colegiului Naţional de Artă „George Apostu” – profesor
coordonator Luminiţa Radu.
•
10 mai - Expoziţia de pictură Autoportrete altfel a
elevilor din clasa a VIII-a a Colegiului Naţional de Artă „George
Apostu”, profesor coordonator Ioan Lăzureanu.
•
5 iunie - Expoziţie de ilustraţie de carte La povești cu
Ion Creangă a lui Ovidiu Rusu, elev în clasa a VIII-a a Colegiului
Naţional de Artă „George Apostu”, profesor coordonator Ioan
Lăzureanu.
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. 14 februarie - Conferinţa ştiinţifică 1700 de ani de la Edictul de la Milano, susţinută de prof.univ.dr.
Nelu Zugravu
2. 4 aprilie - Conferinţa ştiinţifică Vasile vodă Lupu – necunoscutele unei domnii, susţinută de
prof.univ.dr. Ştefan S. Gorovei.
3. 25 aprilie - Conferinţa ştiinţifică Intelectualii şi formarea României moderne, susţinută de acad.
Alexandru Zub
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VII. ACTIVITĂŢI EDITORIALE
Tehnoredactarea şi editarea revistei CARPICA, vol.LXII, 2013.
Monografii:
- Anton Coşa, Stema episcopului Anton Durcovici, în volumul În umbra crucii.
Articole şi studii despre viaţa şi activitatea episcopului martir Anton Durcovici (coord. Ştefan
Lupu), Iaşi, Editura Sapienţia, 2013;
- Anton Coşa, Monografia satului Somuşca, Oneşti, Editura Magic Print, 2013;
- Anton Coşa, Butea – monografie, Iaşi, Editura „Presa Bună”, 2013 (coautor);
- Anton Coşa, Relaţiile diplomatice dintre Sfântul Scaun şi România (1866-1884);
Anton Coşa, Elena Artimon, Dimitrie-Ovidiu Boldur, Istoria Consiliului Judeţean Bacău,
Bacău, Editura Vicovia, 2013;
MUSEUM – Periodic al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”.
Calendarul anual etnografic conceput, redactat și realizat de colectivul secției Etnografie;
Reeditarea Ghidului Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, ediţia a II-a, în limba
engleză.
VIII. EDUCAŢIE ŞI PEDAGOGIE MUZEALĂ
În anul 2013 am concretizat peste 60 de proiecte cultural - educaţionale desfăşurate la sediul
instituției și în unităţi şcolare ale judeţului Bacău.
Prietenii pictorului Nicu Enea, proiect educaţional în colaborare cu elevi şi profesori de la
Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău.
Perspective, în colaborare cu elevii absolvenți şi profesori de la Colegiul Naţional de Artă
„George Apostu” Bacău.
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:

- atelierul de educație muzeală Ouă încondeiate, coordonator Ludmila Enescu, secția
Etnografie;
aprilie - Proiectul Cultură, tradiţii şi obiceiuri la români
- workshopul „Ouă închistrite” cu participarea copiilor de la Școala Cașin și Școala Frumoasa,
jud. Bacău. Au participat la atelier Mariana Popa și Iulian Bucur.

- Masa rotundă „Simboluri pascale”
Proiecții de filme la Centrul de copii din satul Mărăști,
decembrie - Proiectul Cultură, tradiţii şi obiceiuri la români
- workshopul ”Măști”, coordonator Ludmila Enescu, secția Etnografie;
- workshopul ”Sorcove”, coordonator Ludmila Enescu, secția Etnografie.
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a. Colecţia de etnografie “Preot Vasile Heisu” în comuna Răcăciuni
- martie – Atelier creativ Mărțișor, confecționarea mărțișoarelor, în colaborare cu Școala din
Gâșteni;
- octombrie – Atelier creativ Ziua Recoltei , în colaborare cu școlile din com. Răcăciuni și
Primăria Răcăciuni;
- decembrie - Atelier creativ Tradiții și Obiceiuri de Sărbători, confecționarea măștilor
tradiționale, în colaborare cu Școlile din Gâșteni, Fd. Răcăciuni și com. Răcăciuni.
b. Muzeul de Istorie – Buhuşi
- 3 aprilie - Activitatea artistică Să rămânem mereu tineri,.
- 29 aprilie - Expoziţia de pictură religioasă Icoana din sufletul copilului.
- Povestea lunii, lecții deschise de Istorie și Istoria Artei.
- 26 martie – Expunerea Revoluţia de la 1848 în Moldova - dr. Marius Alexandru Istina.
- 27 martie – Expunerea Unirea Basarabiei cu Romania din 1918, dr. Anton Coşa.
- 30 mai - Simpozionul Dreptul cutumiar în evul mediu – dr. Anton Coşa a prezentat
comunicarea „Dreptul cutumiar în evul mediu românesc”.
- 16 noiembrie - Dimitrie Cantemir – 340, sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice în cadrul
căreia dr. Anton Coşa a susţinut prelegerea „Dimitrie Cantemir – principe şi cărturar”.
1.
Vad, aud, vorbesc, lecții deschise, interactive susținute de muzeografii instituției cu
grupurile de vizitatori.
Alte activitati culturale – artistice
• 13 aprilie - TEATRU NECONVENŢIONAL 5 și cu 1,
Șase pentru un AMOR în interpretarea Elizei Noemi Judeu,
actriță la Teatrul Municipal “Bacovia” din Bacău și a Cvintetului
Orpheus (Ciprian Sicinschi – vioara întâi, Dan Crivăț – vioara a
doua, Adrian Gheorghe – violă, Liviu Mera – violoncel și Ciprian
Cărare – contrabas).
• 3 - 14.10.2013 - Expoziţia fotodocumentară Din istoria
muzeului băcăuan, în Galeria „Hol”.
Proiecte realizate ca partener/coorganizator, altele decât cele din programul minimal
1. Simpozionul 95 de ani de la unirea Basarabiei cu România 23 martie
În colaborare cu Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa.
2. Simpozionul Ziua mondială a refugiatului 20 iunie
- comunicarea Ziua Mondială a Refugiatului (dr. Anton Coșa)
3. Expoziţia participanţilor la Bienala Naţională de Arhitectură Bucureşti – BNAB,
ediţia 2012 21 iunie
- vernisaj: prof. dr. arh. Cristina Olga Gociman – comisar bienală BNAB, arh. Gelu Tudorache
– preşedinte UAR – Bacău – Neamţ, arh. Constantin Amâiei – preşedinte OAR – Bacău – Neamţ;
4. Expoziția Picături din cer 13 august
Paulei Ciobanu Măriuț este artist plastic băcăuan stabilit în Italia.
5. Expoziţia Călătorie în universul LEGO 29 august
În parteneriat cu Asociaţia Brickenburg Cluj.
6. Expofil 60 - Bacău 2013 11 septembrie
Organizat în colaborare cu Asociația Filateliștilor “Grigore Pascu”, alături de Lions Club
“Sfântu Gheorghe” Bacău.
7. Toamna Colecțiilor 7 septembrie
A XII-a ediție a manifestărilor anuale, organizate de Asociația Filateliștilor “Grigore Pascu”,
alături de Lions Club “Sfântu Gheorghe” Bacău în colaborare cu Complexul Muzeal “Iulian
Antonescu”.
8. Simpozion Arhivele şi Istoria 1 noiembrie
- lansarea numărului VIII al Anuarului Arhivelor Naţionale Bacău
9. Expozitia Germana - limba marilor idei 28 noiembrie
- vernisaj și concert de prânz cu formaţia “Zwei Plus”.
Participari la evenimente expozitionale intermuzeale
1. 21 august - 1 septembrie - Participare la expoziţia Poveşti scrise în piatră, cu obiecte
din patrimoniul sectiei (obiecte din silex) de la Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi;
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2. 15 octombrie - 15 noiembrie - Participarea la expoziţia Artă şi religie în cultura Cucuteni
cu patrimoniu (statuete, vase şi miniaturi din lut ars) de la Muzeul de Istorie „Vasile Pârvan” Bârlad;
3. 19 decembrie - Participarea la expoziţia naţională Aurul şi argintul antic al României cu
piese din categoria tezaur (54 buc.) vernisată la Muzeul Naţional de Istorie al României;
4. 12 iunie - 31 august - Participarea la expoziţia naţională Ştefan Luchian – pictorul
anemonelor , deschisă la Muzeul Naţional Cotroceni (5 piese de pictură);
5. 31 mai - 21 iulie 2013 - Participarea la expoziţia Şcoala de la Poiana Mărului, deschisă la
Muzeul de Artă Braşov (3 piese de pictură);
6. 29 noiembrie - 27 decembrie - Participarea la expoziţia Colecţia Tescani, deschisă la
Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud (33 piese de pictură).
Activități culturale, științifice și artistice găzduite (selecție)
- 25 februarie - lansarea volumului Pecinginea de Mara Paraschiv
- 14 martie – Campania „Un altfel de martie” organizată de Prefectura Bacău, la activitatea
Doamne în uniformă.
- 17 aprilie - Târgul de Cariere
- 19 aprilie - Bursa generală a locurilor de muncă. Coordonator Agenția Județeană pentru
Forța de Muncă Bacău.
- 4 mai – Expoziția de pictură și artă fotografică Basarabia pământ românesc.
- 23 mai - Expoziția Mineralia – Strălucirea Naturii, eveniment dedicat “imperiului
mineralelor și castei pietrelor prețioase”
- 1 iunie - Expoziție de pictură, grafică și desen cu lucrări realizate de elevii claselor V-VIII de
la Școlile “Ion Strat” din Gioseni, județul Bacău și “Octavian Voicu” din municipiul Bacău.
- 7 iunie - Expoziţia cu lucrări ale persoanelor private de libertate din Penitenciarul Bacău.
- 27 septembrie - Bursa locurilor de muncă pentru absolventi.
- 21 octombrie - Caravana SEV, un eveniment de promovare a Serviciului European de
Voluntariat (SEV).
- 24 octombrie - Târgul de Cariere II
- 1-3 noiembrie - Târgul Natural Expo, manifestare organizată de SC Farmacia Naturii SRL
și SC Euro Japan Trading SRL.
- 10 noiembrie - Expoziția de artă românescă și europeană organizata de Casa de licitații
Artmark în colaborare cu Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”.
- 21 noiembrie - Expoziția de fotografie prin metoda photovoice, organizată în cadrul
Proiectului Bacău - un oraș cu porți deschise
- 30 noiembrie - Maria Pascu, farmacist primar, a lansat, în premiera, volumul Farmaciile
orașului Bacău – Istorie si contemporanietate, cât și editia a II-a a cărții Retete magistrale cu
incompatibilități farmaceutice – tehnici de rezolvare, apărute la Editura Rovimed Publishers
Bacău.
- 10 decembrie - Spectacolul educativ - umanitar Pentru Tine! realizat de elevii Școlii
Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău, în colaborare cu parohia „Buna Vestire” Bacău.
- 15 decembrie – Expoziția cu lucrări ale femeilor private de libertate din Penitenciar și ale
tinerelor asistate de Asociația Betania.
- 18 decembrie – Expoziția Daruri de Moș Crăciun, Galeria de artă Eleusis EIS GRUP ART.
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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

TOTAL

.
419
525
1.218
2.162

.
10
62
456
528

.
410
1.060
1.361
2.831

.
.
.
80
80

.
839
1.647
3.115
5.601

8.370
298
8.668

208

160

208

6.881
150
7.031

15.619
448
16.067

9.233
135
9.368

442
16
458

1.601
99
1.700

239
239

11.515
250
11.765

20.198

1.194

11.562

479

33.433

160

Notă:
Muzeul de Artă s-a aflat în proces de reparații și igienizare pe toată durata anului 2013.
Casa memoriala „Nicu Enea” s-a aflat în proces de reparații și igienizare începând din luna
septembrie 2013.
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
Complexul Muzeal. Au fost oferite relaţii mass-mediei şi prin pliante, cataloage de prezentare, flaiere
de prezentare privind activitatea instituţiei. Actualizarea cele două site-uri, a Muzeului de Artă şi a
Complexului Muzeal este la zi. A fost creat şi postat un mare număr de link-uri şi tag-uri online. S-au
utilizat de asemenea, adrese de mail şi reţeaua de socializare Facebook pentru popularizarea
evenimentelor derulate.

8. Filarmonica „Mihail Jora” Bacău
Filarmonica „Mihail Jora” Bacău a continuat şi în 2013 acelaşi traseu ascendent din ultimii ani
reuşind prin activităţile diverse propuse publicului din Bacău şi din ţară, să menţină aceeaşi ţinută
profesională apreciată în ţară şi străinătate.
Instituţia a reuşit să mărească aria colaborărilor interne şi internaţionale devenind fără doar şi
poate cea mai prolifică şi vizibilă filarmonică din România.
Aceste colaborări s-au materializat, în primul rând, prin continuarea proiectelor existente, de
mare tradiţie precum Festivalul „Enescu-Orfeul Moldav” ajuns la cea de a XXXIX a ediţie, a stagiunii
de concerte şi recitaluri de la Biblioteca municipală din Oneşti, a Vacanţelor muzicale de la Piatra
Neamţ, a stagiunii de concerte propusă de Fundaţia „Carmen Saeculare”, dar şi prin proiecte noi,
precum cursurile internaţionale de dirijat înglobate Festivalului „Enescu -Orfeul Moldav” ajunse la
ediţia a V a, sub indrumarea lui Konrad von Abel-Germania, unul din ultimii asistenţi ai lui Sergiu
Celibidache.
În anul 2013 am continuat o serie de concerte propuse publicului băcăuan având ca titlu
„Familii de muzicieni”, în care artiştii, părinţi, au evoluat pe aceeaşi scenă, în acelaşi concert cu copiii
lor transmiţând în acest fel un mesaj de continuitate şi respect pentru valorile familiei. Famillile
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Manoleanu, Fernandez, Cazacu, Manoleanu, Bourdoncle, Ribarski, Matarrese, au încântat publicul
prezent la sala Ateneu şi au dat un imbold tuturor în a-şi îndruma copiii spre arta sunetelor.
Instituţia şi-a diversificat prezenţa în faţa publicului părăsind sala „Ateneu” în favoarea unor
spaţii neconvenţionale în care contactul publicului cu muzica clasică şi de divertisment s-a făcut prin
simpla prezenţă a unor nume de referinţă ale artei interpretative româneşti precum: Gheorghe Zamfir,
în concertul susţinut de orchestră şi dirijat de Maestrul Ovidiu Bălan în cadrul zilelor oraşului Bacău.
Tot în cadrul zilelor oraşului Bacău, la Sala Teatrului de vară, orchestra dirijată de Maestrul Ovidiu
Bălan a susţinut un concert de Rock Simfonic la care a participat şi Corul Colegiului de artă „George
Apostu” pregătit de prof. Gheorghe Gozar. Cei aproximativ 1500 de spectatori prezenţi în fiecare
seară au avut posibilitatea să urmărească muzică de cea mai bună calitate, de genuri diverse, în care
orchestra noastră s-a prezentat la un nivel artistic cu nimic mai prejos decât cel al marilor interpreţi
invitaţi.
Anul 2013 a însemnat continuarea colaborării orchestrei simfonice cu scenele din Oneşti, o
prezenţă care va trebui să devină un obiectiv principal al instituţiei în anii următori. Au fost prezentate
o serie de recitaluri camerale la Biblioteca municipală din Oneşti, cu oaspeţi din ţară şi străinătate,
concerte simfonice la Sala de concerte a Primăriei cu muzică clasică şi de operetă având ca
protagonişti solişti din Austria şi Luxemburg, iar în luna iulie am materializat împreună cu
Municipalitatea din Oneşti proiectul „Hollywood Music Stars”, un concert în aer liber dirijat de tânărul
oneştean Cristian Lupeş, concert la care au fost prezenţi peste 4000 de locuitori ai municipiului
Oneşti.
Tot în 2013 Orchestra simfonică a iniţiat o nouă colaborare cu municipalitatea oraşului
Paşcani fiind prezentă în două rânduri în faţa publicului păşcănean cu programe de maxim interes,
dirijate de cei doi dirijori permanenţi ai instituţiei, Valentin Doni şi Ovidiu Bălan.
Judeţul Suceava a fost şi el prezent pe harta deplasărilor orchestrei noastre propunând
un nou concert în închiderea Concursului internaţional „Lira de Aur”.
Ultimul pe lista prezenţelor interne ale orchestrei noastre este municipiul Alba, loc în care
colectivul artistic a susţinut un concert de sărbători dirijat de Robert Gutter, SUA.
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. Ştefan
Cazacu, Sorana Negrea, Roman Timofeev, Alexandru Ganea, Olivier Robe, Mălina Ciobanu,
Valentina Sviatlovskaia, Laura Sandru, Adrian Dima, Cristian Lupeş, Mihnea Ignat, Andreas Iliută,
Horia Maxim, Nicolas Bourdoncle, Maria Solozobova, Răzvan Dragnea, Mihai Diaconescu, Enroe
Rosza, Martina Consonni, Răzvan Costin Filipoiu, Alberto Lodoletti, Alina Bercu, George Hariton,
Rocco Parisi, Giuliano Mazzoccante, Georgeta Grigore, sunt tineri artişti din patru continente care au
încântat prin arta lor miile de spectatori prezenţi în sala „Ateneu” la recitalurile şi concertele anului
2013.
Muzica simfonică a lăsat spaţiu şi muzicii de divertisment, muzicii folk, jazzului, într-un
demers al conducerii instituţiei de a oferi băcăuanilor genuri muzicale diverse, muzică pentru toate
gusturile şi o paletă mai largă de exprimare a artiştilor din diferite domenii. Au fost prezenţi astfel pe
scena sălii „Ateneu” Nicolas Simion, Crazy trio , Harry Tavitian, Gabriela Hazarian etc.
Parteneriatul cu Radio România, a adus pe scena din Bacău spectacole memorabile precum
„Duelul viorilor”(Guarnieri contra Stradivarius) cu Gabriel Croitoru şi Liviu Prunariu
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.
O analiză a tuturor proiectelor internaţionale la care Filarmonica din Bacău a participat în
calitate de partener, fie ca organizator principal la sediu, sau ca invitat în ţară şi străinătate, îşi poate
trage primele concluzii doar prin înşiruirea numeroaselor cursuri, festivaluri, concursuri, turnee, la
care orchestra a participat şi pe parcursul anului 2013 ;
„Zilele muzicii contemporane” festival cu participare internaţională ajuns la ediţia nr XXVII este
de departe cea mai importantă manifestare organizată de Filarmonică sub patronajul Consiliului
Judeţean, fiind prima de acest fel din România şi una din cele mai importante din lume, un vector de
imagine ce asigură menţinerea Bacăului în avangarda muzicii contemporane.
Formarea şi perfecţionarea noilor Maeştrii ai baghetei constituie pentru colectivul instituţiei o
permanenţă materializată în cursuri internaţionale de dirijat în colaborare cu instituţii de prestigiu din
întreaga lume. Pe lânga cursurile de dirijat organizate în parteneriat cu Northern California UniversitySUA, ajunse la ediţia a X a, în toamna lui 2009 s-a demarat un proiect comun cu Juergen ProduktionGermania prin care de două ori pe an tinerii dirijori se perfecţionează în colaborare cu Filarmonica din
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Bacău sub îndrumarea lui Konrad von Abel, Germania, proiect continuat şi în luna septembrie 2013.
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.
Anul 2013 a adus Bacăului şi orchestrei simfonice cea mai prestigioasă prezenţă pe o scenă
de concert şi anume concertul extraordinar „Cei 5 tenori „concert ce a avut loc la Munchen în luna
martie, în sala filarmonicii, construită special pentru această instituţie la sugestia celui ce a fost ultimul
mare corifeu al artei dirijorale, Sergiu Celibidache. Nu există satisfacţie mai mare şi recunoaştere a
valorii unui colectiv decât aceea de a cânta în sala „Gasteig” a renumitei filarmonici din Munchen.
Acest spectacol a fost apoi repetat într-o altă sală de rezonanţă mondială şi anume Lieder
Halle(„Beethoven Saal” ) din Stuttgart.
Luna octombrie a adus cu ea prima prezenţă a unei orchestre româneşti şi în acest caz tot filarmonica
din Bacău, la un festival în Macedonia. A fost concertul susţinut în cadrul „Interfest Music festival” din
Bitola.
Împreună cu TVRM am continuat organizarea unui ciclu de emisiuni în care în afara unui talkshow cu personalităţi băcăuane din domeniul culturii au fost prezentate formaţiile camerale ale
instituţiei, în practică cele care promovează prin recitaluri în ţară şi străinătate imaginea instituţiei şi a
artei interpretative româneşti (Duo Capriccio, Trio Syrinx, Trio Ateneu, Cvartetele Consonanţe şi
Fagottissimo).
Ziarele locale prezintă sistematic anunţuri ale programelor filarmonicii dar şi recenzii despre
evenimentele ce s-au desfăşurat. Activitatea instituţiei este prezentată şi în reviste de specialitate
precum Muzica, Credidam etc.
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.
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.
Municipalitatea şi în special Inspectoratul Şcolar Judeţean au în egală măsură responsabilităţi
în direcţia facilitării colaborării filarmonicii cu unităţile şcolare din municipiu.
O idee care s-a dovedit benefică, materializată în ultimii ani, a fost atragerea elevilor de la
clasele IX - XII spre sala de concert prin facilitarea prezenţei la toate recitalurile şi concertele stagiunii
în urma achiziţionării unui singur bilet în valoare de 10,5 Ron.
S-a parcurs astfel un drum lung, dar sigur, de la curiozitate spre atracţie pentru foarte mulţi
tineri, care lăsând strada în favoarea Ateneului, pentru un loc de întâlnire, au avut surpriza să-şi
descopere afinităţi cu arta, transformându-se concert după concert într-un public fidel atins de
farmecul muzicii şi câstigat pentru Ateneu sau pentru alte săli din locurile unde-i va purta viaţa.
În cadrul stagiunii, în care sunt prezenţi artişti valoroşi din ţară şi străinătate, cu programe
definite cu destulă anticipaţie, ce asigură publicului calitatea şi diversitatea necesară, iar orchestrei
motivaţia permanentei autoperfecţionării prin studiu, şi-au 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 50 de instrumentişti sau pregătit cu seriozitate şi au făcut performanţă în faţa colegilor şi a publicului băcăuan în anul 2013.
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, Suceava) în colaborare cu
corul „Armonia” .
−Promovarea mişcării corale prin colaborarea şi facilitarea prezenţei pe scena Ateneu a
corurilor „Animosi”, „Armonia” „Ateneu” , „Balada” , „Sens” ,”Sanctus” al facultăţii de muzică din Piatra
Neamţ, al Liceului teologic din Oneşti, în programe vocal-simfonice şi a cappela .
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- Înregistrări pentru radio şi case discografice din Europa cu lucrări în primă audiţie de
compozitori romani şi străini, menite să promoveze atât nivelul profesional al orchestrei cât şi
valenţele şcolii interpretative româneşti.
Filarmonica din Bacău a reuşit în ultimii ani să unească prin muzică diferitele culte din
România, colaborând într-un mod echilibrat şi de înalt profesionalism cu:
a) comunitatea catolică din Bacău prin concertele organizate la Catedrala Catolică din piaţa
Florescu
b) cultul adventist prin susţinerea în comun a unor programe artistice atât in Bacău cât şi în
Judeţul Neamţ
c) comunitatea ortodoxă majoritară în Judeţ prin manifestări organizate în colaborare la sala
„Ateneu „ din Bacău.
Anul 2013 se încheie cu o realizare remarcabilă a instituţiei, o încununare a seriozităţii şi
muncii la cel mai înalt nivel a Maestrului Ovidiu Bălan, dirijor de peste 40 de ani al Filarmonicii,
includerea instituţiei în programul prestigiosului Festival internaţional „George Enescu” 2013 , prin
concertul pe care Orchestra filarmonicii din Bacău dirijată de Maestrul Ovidiu Bălan avându-l ca solist
pe Alfonso Soldano, pian, Italia, l-a susţinut la sala „Ateneu” pe data de 21 septembrie 2013.
Este un deziderat împlinit al colectivului, o confirmare a muncii susţinute din ultimii ani, a nivelului
profesional atins de acest colectiv, demonstrat în miile de concerte pe scenele din întreaga lume.
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,
caştigând în experienţă şi prestigiu, creşterea calităţii programelor instituţiei era tot mai evidentă,
oferindu-ne o poziţie privilegiată de partener indispensabil .
În anul 2013 orchestra a susţinut peste 60 de concerte în străinătate, a organizat trei cursuri
internaţionale de dirijat, a fost gazda a două festivaluri internaţionale de prestigiu, cum sunt „EnescuOrfeul Moldav” şi „Zilele Muzicii Contemporane”, a imprimat pentru parteneri externi lucrări simfonice
şi vocal-simfonice, este demonstraţia celor afirmate mai sus; unde este valoare, este şi cerere.
În concluzie anul 2013 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
În anul care a trecut, Revista ATENEU şi-a urmat, în mod consecvent, programul şi strategia
editorială, punând accentul pe valorizarea tradiţiilor culturale cât şi pe reflectarea fenomenului literarartistic actual. În fiecare sumar au fost evocate personalităţile băcăuane care au făcut cunoscută
publicului cititor această publicaţie de importanţă naţională, care va marca, în 2014, cincizeci de ani
de apariţie a seriei noi. Prin conţinutul ei divers, ofertant pentru mai multe categorii de public cititor,
revista lasă o mărturie în timp, valabilă pentru generaţiile de acum şi pentru cele care vor urma. De
aceea, principala preocupare a actualei echipe de redacţie este să asigure, cu responsabilitate,
continuitatea ATENEULUI, consolidându-i prestigiul. Astfel, revista a apărut, cu toate cele 12 numere
(cu două ediţii duble, 7/8 şi 11/12, numerele de vară şi de la sfârşit de an) în mod regulat,
respectându-şi periodicitatea. Lună de lună, cititorii revistei, acum, mult mai numeroşi, de când
materialele sunt postate şi pe site-ul publicaţiei noastre, au găsit în „ Ateneu” un generos spaţiu al
dialogului de idei, comentarii şi dezbateri vizând probleme şi evenimente semnificative din domeniul
cultural.
Prin conţinutul ei divers, revista ATENEU şi-a propus să ofere o imagine cuprinzătoare a
fenomenului cultural la zi, publicând analize, cronici, opinii, puncte de vedere aparţinând unor
specialişti, unor voci autorizate. Am continuat, de asemenea, să reevaluăm tradiţia prin articole şi
materiale de substanţă, revista fiind un loc de întâlnire a contemporaneităţii cu trecutul. Am făcut şi
facem acest lucru în credinţa că rolul unei astfel de publicaţii este acela de a coagula şi de a pune în

133

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2013

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 2013 mai multe profiluri: Cicerone Călinescu, Maria Şova,
Pic G. Adrian, Calistrat Costin, Marin Cosmescu, Octavian Voicu, Radu Cârneci, George Bălăiţă,
Vasile Robciuc, Georghe Izbăşescu, Petru C. Baciu, Constantin Dimoftache, Ioan Lazăr, George
Apostu, Ovidiu Genaru, Constatin Călin. Pagina de interviuri a revistei (care se bucură întotdeauna de
un interes special din partea cititorilor) a avut ca invitaţi pentru dialog nume sonore ale culturii
româneşti: Solomon Marcus, Eugen Simion, Radu Cârneci, Constantin Călin, Constantin Schifirneţ,
Ion Scurtu, George Bălăiţă, compozitorul Horia Şurianu, Alexandru Sever, etc. Pentru că o revistă de
cultură este implicit şi un laborator de creaţie, la rubricile de poezie şi proză am pus în valoare nume
consacrate alături de tineri aflaţi în curs de afirmare. Au publicat astfel, în Ateneu, în 2013: Tudor
Iovian, Radu Vancu,
Elisabeta Isanos, Radu Cârneci, Cassian Maria Spiridon, Ioan Radu
Văcărescu, C. Th. Ciobanu, Viorel Savin, Radu Aldulescu, Ovidiu Dunăreanu, Marcel Mureşeanu,
Dumitru Brăneanu, Ana Maria Claudia Haraniţă, George Chriac, Tincuţa Bernevic, Ion Fercu, Doru
Kalmuschi, Violeta Savu, Horia Bădescu, Viorica Răduţă şi mulţi alţii. Pagini dense, bogate în nume
de scriitori sunt cele de „Autori şi cărţi” , cu zeci de recenzii la volume nou apărute.
În mod constant, număr de număr, ATENEU a reflectat cele mai semnificative evenimente,
manifestări culturale din zona Bacăului, în chip preponderent, dar şi din ţară. „Toamna bacoviană”,
„Saloanele Moldovei”, „Zilele Culturii Călinesciene”, Festivalul „Enescu – Orfeul moldav”, „Zilele
muzicii contemporane”, Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, Gala Star de la Teatrul „Bacovia”,
„Primăvara poeţilor la Oneşti” sunt numai câteva dintre manifestările de tradiţie care au fost reflectate
pe larg în revistă. Au fost ilustrate principalele acţiuni ale Bibliotecii Judeţene „C. Sturdza” Bacău (cu
ciclul său de conferinţe), ale Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, ale Centrului Judeţean de
Cultură, Ansamblului „Busuiocul”, etc.
Permanent, redactorii participă la simpozioane, conferinţe, lansări de carte, vernisaje,
premiere teatrale şi muzicale, în scopul reflectării acestora în materiale de presă.
„Ateneu” este deschis dialogului şi ideii fertile de parteneriat fiind, în acest sens, într-o relaţie
de colaborare deschisă cu Filiala Bacău a U.S.R., Filiala Bacău a U.A.P., Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bacău, Universitatea din Bacău, Universitatea „George Bacovia”, Centrul Europe Direct.
Suntem parteneri de presă şi ne implicăm în desfăşurarea mai multor festivaluri de creaţie literară din
ţară, oferind premii care constau în publicarea în paginile revistei a câştigătorilor concursurilor.
Atenţia noastră se îndreaptă, în special, asupra noilor voci auctoriale. Fiind o parte a Europei
şi a lumii, avem de asemenea, privirea aţintită şi spre alte meridiane pentru a cunoaşte literatura,
civilizaţia, mentalitatea altor popoare, oferind cititorului, în chip consecvent, traduceri şi jurnale de
călătorie. În anul 2013 am publicat fragmente din scrierile unor autori din Argentina, SUA, Italia,
Franţa, Turcia, Danemarca, Portugalia, Germania, Canada, Grecia şi jurnalele de călătorie. Cu
prilejul aniversării unor personalităţi culturale de anvergură, revista acordă spaţii speciale
evenimentului respectiv prin punerea în pagină a unor materiale despre autor şi operă. Cel mai
important moment al activităţii noastre din anul precedent a fost organizarea unei noi ediţii a
colocviilor revistei, desfăşurate în mai generosul cadru al „Toamnei bacoviene”. Cu prilejul colocviilor
sunt acordate şi premiile anuale ale revistei Ateneu. În 2013, tema colocviilor a fost „Literatura şi
spaţiul virtual”, dezbaterile având loc, pe data de 20 septembrie 2013, în Aula Colegiului Naţional
„Ferdinand I” în prezenţa, şi cu participarea invitaţilor din ţară. Interesante puncte de vedere au fost
puse în discuţie de către scriitorii Radu Mareş, Ovidiu Genaru, Radu Vancu, Daniel Cristea-Enache,
Ioan Dănilă, aceştia intrând în dialog cu elevii colegiului.
Premiile ediţiei 2013 a Colocviilor au fost următoarele: Premiul Opera Omnia - Ovidiu Genaru,
Premiul pentru Proză - Radu Mareş, Premiul pentru Poezie - Radu Vancu, Premiul pentru Critică şi
Istorie Literară - Daniel Cristea –Enache, Premiul pentru Traducere- Elena Ciobanu, Premiul pentru
Publicistică - Ioan Dănilă. „De remarcat că laureaţii sunt aleşi cu un bun echilibru între local şi
naţional”, remarcă revista „România literară” în numărul 49/2013.
Preocupaţi de înnoire tematică, deschidem noi rubrici colaboratorilor de cursă lungă ai
revistei, una dintre acestea, foarte necesară la ora actuală, fiind „Cum vorbim, cum scriem”,
coordonată de profesorul Ioan Dănilă. Semnalăm şi un alt material substanţial realizat de acelaşi
autor, având ca subiect salvarea Casei „Vasile Alecsandri” din Bacău, un grupaj reunind scurte
interviuri cu personalităţi de seamă ale culturii româneşti, prezente la Colocviile revistei noastre din
anul trecut (ampla dezbatere a fost publicată în numărul 11-12/ 2013).
Menţionăm, de asemenea, că ne-am realizat veniturile proprii preconizate pentru anul 2013,
şi că avem reale motive de satisfacţie, văzând cât de des este accesat site-ul Ateneului,
w.w.w.ateneu.info. Ne-am câştigat noi cititori şi colaboratori, am primit comentarii şi propuneri
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interesante pentru viitoare materiale de publicat. În perioada următoare vom fi şi mai atenţi la acest tip
de feed-back, extrem de important pentru menţinerea legăturii cu cititorii noştri. Revista circulă foarte
greu în ţară, toate revistele de cultură au aceste probleme de difuzare, iar chestiunea abonamentelor
rămâne şi ea una destul de sensibilă, mai ales la nivel local, fapt asupra căruia trebuie să ne aplecăm
mai cu atenţie. Deşi toată presa scrisă se confruntă cu această problemă, credem că se pot găsi
soluţii viabile pentru viitor, pentru ca revista ATENEU să existe în cât mai multe colecţii, în biblioteci,
şcoli, cămine culturale. Pentru că este una dintre revistele de tradiţie, de importanţă naţională, iar în
anul 2014 îşi va sărbători semicentenarul.

10. S.C. Parc Industrial HIT S.R.L.
I.

Indicatori de analiză

Prezentul raport de activitate al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL acoperă perioada
01.01.2013– 31.12.2013.
Activitatea derulată în perioada de timp care face obiectul raportării este analizată din
perspectiva următorilor indicatori:
1.
evoluţia gradului de ocupare, ca principal indicator privind performanţa activităţilor de
management şi administrare ale HIT PARK;
2.
derularea fazei operaționale în cursul anului 2013;
3.
extinderea parcului – indiciu de sustenabilitate și de dezvoltare a proiectului HIT PARK;
1.
2.
3.
4.
5.

Raportul este structurat pe următoarele elemente de conținut:
Indicatori de analiză;
Ținte strategice operaționalizate în anul 2013;
Derularea fazei operaționale;
Activitatea agenților economici locați în parc – perspective de dezvoltare locală și regională;
Rezultatul evaluării situației infrastructurii HIT PARK la finalul anului 2013

Ţinte strategice operaționalizate în anul 2013
Planul de dezvoltare a HIT PARK are la bază fixarea unor ținte strategice, eșalonate pe
perioada derulării fazei operaționale. Monitorizarea realizării acestor ținte strategice și revizuirea lor în
funcție de rezultatele evaluării se face anual, prin intermediul unor rapoarte de progres. La nivelul
anului 2013 au fost operaționalizate și realizate următoarele ținte strategice:
• continuarea derulării în bune condiţii a fazei operaţionale ( 2005-2030);
• îmbunătăţirea ofertei de servicii, infrastructură, expertiză pusă la dispoziţia clienţilor care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul Parcului;
• continuarea colaborării cu partenerii tradiţionali ai Parcului Industrial HIT;
• obținerea titlului de parc industrial;
• promovarea unei strategii pro-client;
• 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 2013 au fost:
• promovarea ofertei HIT PARK – în principal prin intermediul site-ului www.hitpark.ro și prin
participarea SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, în calitate de promotor, la evenimente
organizate în mediului universitar băcăuan cu scopul de a dezvolta competențele
antreprenoriale și manageriale ale tinerilor, prin potențarea ideilor proprii și prin stimularea
automotivației – participarea la Conferința TEDx Bacău, pe data de 08.11.2013, desfășurată
în aula Universității “Vasile Alecsandri” Bacău, conferință ce a avut ca temă Transforming
Passion into Success;
• SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a întreprins demersurile legale pentru extinderea suprafeței
HIT PARK, pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale actualilor clienți locați în Parc;
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•
•
•

SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a acordat asistență SC TECNOSTAMP TRIULZI EAST
EUROPE SRL în relaţionarea cu Primăria Hemeiuş și cu alte autorități publice, în vederea
concesionării de suprafeţe de teren pentru extinderea bazei actuale de producţie;
Întreținerea bazei materiale, în limitele bugetului aprobat;
Implementarea unor soluții de optimizare a consumului de utilități și de reducere a pierderilor
tehnologice;

III. Derularea fazei operaţionale
Obiectivele stabilite de SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL pentru anul 2013 au vizat, în
principal, întreţinerea infrastructurii necesare desfăşurării activităţii clienţilor stabiliţi în Parc,
menţinerea acesteia la standarde optime de funcţionare, îmbunătăţirea capacităţilor existente, în
vederea satisfacerii cerinţelor de dezvoltare şi extindere ale clienţilor.
La sfârșitul anului 2013, gradul de ocupare efectivă a parcului era de 69%, cu o mică scădere
față de anul anterior, cauzată de restrângerea activității unor clienți sau de regruparea acestora în
spații mai reduse ca suprafață.
SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a finalizat documentația în vederea obținerii licenței de
distribuție a energiei electrice, ceea ce îi va permite aplicarea unui tarif de distribuție a energiei
electrice în incinta HIT PARK. Stabilirea acestui tarif s-a realizat în baza unei documentații întocmite
cu respectarea prevederilor ordinului ANRE nr.21/2013. Implementarea acestui tarif de distribuție
urmărește recuperarea pierderilor de energie electrică ce se înregistrează pe rețea, după cum rezultă
din bilanțul electroenergetic efectuat în conformitate cu Anexa 3 din Ordinul ANRE nr.21/2013.
Bilanțul a fost realizat pe durata a 12 luni, pe sistemul de distribuție energie electrică, care asigură
alimentarea tuturor consumatorilor locați în Parcul Industrial HIT.
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 de către AGA și prin
HCJ nr.188/29.11.2013
Conform estimărilor financiar-contabile din acest moment, anul 2013 se va încheia cu profit,
menținându-se tendința pozitivă înregistrată și în anii anteriori.
IV. Activitatea agenților economici locați în HIT PARK – perspective de dezvoltare locală și
regională
În prezent, în cadrul HIT PARK activează un număr de 10 agenți economici, care însumează
un total de 514 angajați.
Cifra de afaceri cumulată a firmelor din HIT PARK estimată pentru anul 2013 este de peste
18.000.000 euro.
Investițiile realizate de către clienți până la această dată depășesc valoarea de 11.000.000
euro (aprox. 3.000.000 investiții în construcții noi și peste 8.000.000 euro investiții în linii și
echipamente de producție).

TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE S.R.L.
VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L.
SC ISSCO HOLDING S.R.L.
INTERDEVELOPMENT SRL
SOFTESCU SRL
SOFTESCU Projects SRL
TEXER SERVICE SRL
LABORVET SRL
ROGA Grup SRL
IOPI Projects SRL
Total angajați clienți Parc

Nr.angajati
2013
210
241
31
10
9
4
3
3
2
1
514

SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL (societatea de administrare)

11

Total angajați Parc

525

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire companie
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Numărul locurilor de muncă la nivelul HIT PARK, la sfârșitul anului 2013 este mai mare cu
165 posturi față de finalul anului 2012.
În luna mai 2013, firma SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL a inaugurat o nouă hală de
producție în incinta HIT PARK, construită prin investiții proprii. Hala are o suprafață totală de 2440
mp, iar valoarea investiției a fost de aproximativ 1.200.000 euro. Valoarea totală a investițiilor
realizate de SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL în HIT PARK până în acest moment este de
aproximativ 3.000.000 euro.
Hala nouă inaugurată de SC VIMERCATI EAST EUROPE
SRL în mai 2013
Începând cu luna martie 2013, au fost demarate
procedurile de extindere a suprafeței parcului industrial.
Principalul motiv al acestei extinderi este solicitarea făcută de
către compania italiană TECNOSTAMP EAST EUROPE (unul
dintre clienții actuali ai parcului), pentru concesionarea unei
suprafețe suplimentare de teren de 10.000 mp, suprafață care
nu este disponibilă la ora actuală în incinta Parcului. Solicitarea
companiei italiene are la bază dorința acesteia de a demara, în
primul trimestru al anului 2014, construcția unei noi capacități de producție (hală industrială) cu o
suprafață totală de 6.500 mp. Valoarea estimată a noii investiții este de aproximativ 3.500.000 euro.
Numărul locurilor de muncă nou create prin această investiție în următorii 3 ani este de aproximativ
100.
În baza analizei solicitărilor de extindere venite din partea clienților locați în parc, dar și a
interesului exprimat de alți clienți potentiali, SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a înaintat către Primăria
Hemeiuș, prin adresa nr.8268/10.12.2013, propunerea de extindere a suprafeței parcului industrial cu
încă aproximativ 250.000 mp (25 ha), într-o singură fază de extindere.
V. Rezultatul evaluării situației infrastructurii HIT PARK la finalul anului 2013
Anual, echipa de management a SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL realizează o evaluare a
situației infrastructurii parcului industrial, pentru identificarea factorilor de risc care pot afecta
funcționalitatea acestuia în condiții normale. La finalul anului 2013, principalele probleme cu care se
confruntă societatea sunt:
• Deteriorarea infrastructurii și echipamentelor din cadrul parcului, cauzată atât de durata de
viață, dar și de unele soluții tehnice de construcție și proiectare. Spre exemplificare - de la debutul
fazei operaționale (2005), clădirile (aflate in domeniul public al CJ Bacau) nu au suferit nicio lucrare
de reabilitare. Fațada clădirii A (cea mai mare ca dimensiune din tot parcul, găzduind spații de
închiriere tip office) a parcurs un proces evident de uzură, marcat prin desprinderea treptată a plăcilor
decorative, fiind astfel un factor de risc pentru siguranța personalului angajat și a vizitatorilor.
Reabilitarea fațadei se impune a fi realizată în cel mai scurt timp.
• Costurile mari de întreținere – spre exemplificare- consumurile energetice foarte ridicate.
Clădirile parcului industrial HIT nu au fost prevăzute în faza de proiectare cu izolare termică, ceea ce
a determinat, anual, consumuri energetice foarte ridicate. Degradarea fațadelor clădirilor de birouri și
necesitatea de implementare a unor măsuri de eficientizare a consumului de energie, reclamă
efectuarea lucrărilor de izolație termică la clădirile cu destinație birouri și servicii din cadrul HIT PARK.
• Probleme grave la două dintre instalațiile de încălzire-răcire ale halelor de producție, ceea ce
presupune intervenții majore, reparații sau chiar posibilă înlocuire a acestora.
• Structura subdimensionată de administrare, în cadrul SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, în
special pentru zona de mentenanță;
• Datorită politicii de investiții și dezvoltare derulată împreună cu clienții HIT PARK, în scurt
timp (maxim 2 ani) va apărea din nou necesitatea măririi capacității electrice a transformatoarelor care
asigură în acest moment alimentarea cu energie electrică a parcului industrial. Prin conectarea noii
hale de producție, construită de SC TECNOSTAMP EAST EUROPE SRL la rețeaua de alimentare a
parcului, transformatoarele existente vor fi la capacitate maximă, situație care ne va împiedica, pe
viitor, să asigurăm alimentarea cu energie electrică a unor noi clienți potențiali.
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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.
Serviciul şi-a continuat şi îşi continuă activitatea în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean
Bacău nr. 82/ 27.06.2007.
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 108/2010 serviciul nostru şi-a
lărgit aria de acţiune în domeniul dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării în sensul că poate executa
asemenea acţiuni în sedii administrative, locuinţe, şcoli, internate, cantine, spaţii comerciale, garaje,
subsoluri tehnice şi amenajate precum şi în spaţiile şi zonele deschise aferente acestora în toate
localitatile din judeţul Bacău.
Serviciul Public de Protecţia Plantelor a funcţionat încă de la înfiinţare şi funcţionează si 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 producătorii
agricoli;
b) tratamentul chimic al seminţelor destinate însămânţării;
c) dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea depozitelor de cereale şi a altor incinte;
cI) dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea sediilor administrative, locuinţelor, şcolilor,
internatelor, cantinelor, spaţiilor comerciale, garajelor, subsolurilor tehnice şi amenajate precum şi a
spaţiilor şi zonelor deschise, în toate localităţile din judeţul Bacău.
d) dezinfecţia materialului săditor şi de plantare;
e) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea şi comercializarea acestora;
f) alte activităţi specifice;
În cursul anului 2013, Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău şi-a desfăşurat activitatea
pe mai multe planuri şi anume:
- dezinfecţia, dezinsecţia si deratizarea unor spaţii de depozitare, a unor spaţii destinate
desfăşurării unor activităţi sociale şi de birou precum şi a spaţiilor locuite;
- aprovizionarea şi depozitarea produselor fitosanitare necesare executării lucrărilor de
prestări servicii;
- închirierea unor spaţii şi terenuri aflate în administrarea serviciului în vederea obţinerii unor
venituri suplimentare;
- participarea efectivă la programul de implementare a prevederilor HG. 600/ 2009;
- continuarea activităţii de monitorizare a foselor golite în 2006 în care fusesera depozitate
pesticide în amestesc 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 2013, serviciul nostru a executat lucrări de prestări servicii constând în lucrări de
dezinfectie, dezinsectie şi deratizare în valoare de 3.064 lei.
Aprovizionarea cu substanţele necesare desfăşurării activităţilor de prestări servicii s-a facut
în funcţie de contractele sau notele de comanda aferente, urmărindu-se în permanenţă încadrarea în
limita sumelor alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2013.
În cursul anului 2013 oferta privind spaţiile de inchiriat în localităţile Sascut, Tg. Ocna şi Podu
Turcului a fost destul de generoasă. Totuşi, contractul de închiriere pentru centrul Tg. Ocna s-a
derulat în condiţii bune, iar Serviciul a încasat din aceasta închiriere suma de 5.638 lei.
În anul 2013, 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 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 4,5 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
alaturi de elevii din unităţile şcolare.
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În cursul anului 2013 ne-am manifestat disponibilitatea de a veni în întâmpinarea solicitarilor
şi de a participa efectiv la executarea lucrărilor de tăiere în primăvara anului 2013 precum şi pentru
combaterea bolilor şi dăunătorilor în perioada de vegetaţie.
În cursul trimestrului I precum şi în trimestrul III şi IV al anului 2013, personalul serviciului a
fost implicat în Programul de implementare a prevederilor HG. 600/2009 privind stabilirea
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitară destinate
categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România- P.E.A.D 2013. Angajaţii serviciului au
avut sarcini precise privind descărcarea, recepţionarea şi gestionarea produselor precum şi
întocmirea documentelor primare aferente acestor faze. De asemenea, pe baza programărilor primite,
personalul serviciului a livrat cantitătile stabilite pentru fiecare unitate administrativ teritorială
întocmind documentele aferente fazei respective. Biroul de contabilitate al serviciului s-a ocupat şi se
ocupă de centralizarea si raportarea cantităţilor de alimente primite şi livrate precum şi de întocmirea
documentaţiei privind plata serviciilor făcute de ANRS UT 325 Orbeni şi de S.C. GLENCORA SRL
Bacău. De asemenea, întocmeşte documentaţia privind recuperarea cheltuielilor aferente
transportului, depozitării şi manipulării produselor din cadrul programului PEAD 2013. În finalizarea
programului aferent anului 2012, personalul serviciului s-a achitat de sarcini conform prevederilor
Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 194 / 31.07.2012 si nr. 203/ 10.08.2012.
Programul aferent anului 2013 s-a declanşat în luna august 2013. Personalul serviciului implicat în
această acţiune s-a achitat de sarcini în conformitate cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bacău nr. 197/ 05.08.2013.

12. Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău
Ca urmare a încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de
drumuri judeţene, Judeţul Bacău deţine o rețea de drumuri judeţene în lungime totală de 926,528 km,
din care în administrarea Serviciului Public Judeţean de Drumuri 877,093 km, diferența de drumuri
judeţene fiind în administrarea municipiilor şi oraselor pe care acestea le traversează.
În cursul anului 2013 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, fluenţă şi confort, prin lucrări de întreţinere curentă sau periodică,
finanţate prin subvenţii din buget local şi din TVA.
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
cca. 52.044 mp;
- lucrări de reprofilare şi așternere material pietros pe aproximativ 198 km;
- şanţuri pereate pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungime totală de 1507m pe
DJ 241A- Dealu Morii, DJ 252-Buhoci, DJ 207F-Bereşti Bistriţa.
Un capitol important în cadrul lucrărilor de întreţinere îl constituie tratamentele bituminoase ce
prelugesc durata de viaţă a îmbrăcăminiţilor rutiere, executate în anul 2013 pe 33,39 km de sectoare
de drumuri judeţene, astfel:
- DJ 115, Caşin-Mânăstirea Caşin, km 2+056-20+500, L=18,44 km
- DJ 116, Bârsăneşti-Brăteşti, km 0+000-10+850, L= 10,85 km
- DJ 118B, Enacheşti-Strugari, km 0+000-4+098, L=4,098 km,
precum şi covoare bituminoase în lungime de cca. 5,0 km, realizate pe două sectoare de
drumuri judeţene :
- DJ 118A, Bereşti Tazlau, km 0+000-1+900, L=1,9 km,
- DJ 207F, Bereşti Bistriţa, km 19+638-22+724, L=3,086 km.
Pentru protecția elementelor de infrastructură ale podurilor şi podeţelor afectate de
precipitaţiile abundente din perioada iunie-iulie 2013 s-au executat lucrări de consolidare culee pod
pe DJ 243B, Vultureni (fundaţie şi sfert de con); consolidare infrastructură podeţ pe DJ 119E,
Bogdana; zid de sprijin în zona podeţului de pe DJ 115, km 2+100 .
Totodată Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău a executat şi lucrări privind siguranţa
circulaţiei, respectiv:
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- montare şi reparaţii parapet metalic de protecţie pe o lungime totală de cca. 350 m pe DJ
156A, Ardeoani-Pârjol; DJ 117, Poduri-Cernu, Livezi-Berzunţi,
- reparaţii parapet poduri pe DJ 156A,Pârjol-Balcani; DJ 117, Livezi-Berzunţi, în lungime de
aproximativ 60m,
- montarea unui număr de 200 indicatoare rutiere noi.
Prin asociere cu UAT Municipiul Moineşti au fost finalizate lucrările la obiectivul ,,Strada
aurului negru-Reabilitare şi modernizare strada Mihai Eminescu, între strada George Coşbuc şi
strada Atelierelor (DN 2 G), lungime 1.572,90 m, Municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
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
externe nerambursabile pe diferite programe.
Prin amploarea acestor lucrari de întreţinere s-a reuşit ca la această dată peste 70%
din lungimea de 665,5 km a drumurilor asfaltate să fie menţinută în stare foarte bună iar pe
restul drumurilor judeţene starea de viabilitate să fie în bună masură corespunzătoare.
Prezentăm în anexă un colaj de imagini cu cele mai reprezentative momente din perioada
realizării lucrărilor de întreţinere menţionate.
Anexa Raport de activitate al Serviciului public judeţean de drumuri Bacău pentru anul 2013

Consolidare podeţ DJ 119E, Bogdana

Covor asfaltic DJ 207F, Bereşti Bistriţa

Şanţ pereat si covor asfaltic DJ
207, Bereşti Bistriţa

Plombări DJ 207F, Bereşti Bistriţa

Plombări DJ 117, Livezi
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Plombări DJ 117, Livezi – Berzunţi

Şanţuri DJ 241A, Dealu Morii

Pod DJ 243B, Vultureni

Tratament bituminos DJ 115,
Caşin – Mânăstirea Caşin

Tratament bituminos DJ 115, Caşin – Mânăstirea Caşin

Tratament bituminos DJ 116, Bârsăneşti

Zonă podeţ afectat de viitură DJ
119E, Bogdana
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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 ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în
subordinea Consiliului Judeţean Bacău.
Obiectul de activitate al Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi
Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău îl constituie realizarea atribuţiilor legale referitoare la
activitatea de salvamont, gestionarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii turistice de agrement –
pârtie de schi Slănic Moldova, popularizarea şi promovarea turismului durabil în judeţul Bacău.
Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de
Salvamont Bacău are următoarele atribuţii principale:
a. întocmeşte baza de date privind potenţialul turistic al judeţului, cu asigurarea informaţiilor
către persoanele juridice sau fizice interesate;
b. fundamentează şi propune spre aprobare programul de dezvoltare a turismului durabil în
judeţul Bacău, avându-se în vedere:
- turismul rural, montan
- turismul cultural, istoric
- turismul ecumenic
- turismul balnear, recreativ
- turismul terapeutic
- turismul sportiv, şcolar, universitar
c. promovează materiale informative cu referire la baza materială şi oportunităţile pentru
turismul durabil în judeţ şi localităţile componente;
d. monitorizează şi acordă consultanţă de specialitate autorităţilor locale din judeţ pentru
dezvoltarea turismului durabil;
e. identifică oportunităţile de accesare a programelor/proiectelor cu finanţare externă sau
internă a turismului durabil şi asigură diseminarea acestor informaţii către factorii interesaţi;
f. întocmeşte proiecte pentru accesarea surselor externe/interne de finanţare cu referire la
turism.
g. asigură gestionarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii turistice de agrement – pârtie
de schi în Slănic Moldova;
h.identifică traseele turistice montane şi după caz, pregăteşte documentaţia pentru
omologarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale;
i. coordonează activitatea de salvare montană în judeţ, atât din punct de vedere administrativ,
cât şi organizatoric;
j. propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee turistice montane pe raza judeţului;
k. coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a
traseelor montane din judeţ;
l. asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi transmiterea
acestora la şefii de formaţie salvamont sau la înlocuitorii acestora;
m. asigură permanenţa la punctele şi refugiile salvamont;
n. verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru persoanele fizice
sau juridice care administrează cabane montane nominalizate prin hotărâre a Consiliului judeţean
sau, după caz, a consiliilor locale care au organizate servicii publice locale de salvamont;
o. organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în judeţ, în
condiţiile legii;
p. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru serviciile publice locale
salvamont, în situaţia în care nu s-au organizat astfel de servicii la nivelul localităţilor pe teritoriul
cărora există trasee montane şi/sau pârtii de schi;
q. îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de
legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului judeţean Bacău;
r.colaborează cu serviciile salvamont din judeţele limitrofe pentru realizarea operaţiunilor de
salvare şi/sau prevenire;
s. realizează operațiunile de salvare în munți de pe raza județului Bacău, constând în
patrularea preventivă, asigurarea permanenței la punctele şi refugiile salvamont, căutarea și
recuperarea persoanelor dispărute sau a celor izolate în urma calamităților naturale, acordarea
primului ajutor și transportul acestora la prima unitate sanitară.
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Activităţi 2013
Turismul cultural este o componentă importantă a turismului durabil. În colaborare cu
“Asociaţia Cele mai frumoase sate din România” s-au realizat în decursul timpului proiecte în scopul
valorizării, conservării şi promovării moştenirii culturale şi spirituale a spaţiului rural «băcăuan», ca
pârghii ale dezvoltării durabile a acestui areal dar şi a întregului judeţ.
Asociația Cele mai Frumoase Sate din România (AFSR), împreună cu Ministerul Economiei Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediu de afaceri și turism, Autoritatea Națională
pentru Turism, Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului, Primaria Municipiului ClujNapoca și ANTREC, au organizat „Ziua satului românesc”, a III-a ediţie. Pornită în 2010 ca o inițiativă
de promovare a moștenirii satului românesc, „Ziua satului românesc” reprezintă o sărbătoare
națională a valorilor perene ale României.
Evenimentul „Ziua satului românesc 2013” s-a desfășurat în Piața Unirii din orașul Cluj
Napoca, în perioada 10-12 mai. Inițiatorul evenimentului a fost domnul Nicolae Marghiol, președinte al
Asociației Cele mai Frumoase Sate din România (AFSR). Timp de 3 zile s-au organizat expoziții și
târguri tematice în centrul Municipiului Cluj Napoca (printre acestea se numără Târgul de turism rural,
agroturism și ecoturism - Hai în satul românesc, Târgul de produse tradiționale - Produs în satul
românesc)
„Ziua satului românesc” este cel mai mare eveniment de promovare a mediului rural de la noi
din ţară la care au participat, pe parcursul a trei zile, 20.000 de turiști și clujeni. La acest târg au
participat reprezentanți a unui număr de 30 de sate, 10 județe, meșteri, ansambluri de muzică
populară românească.
Printre comunele care au participat la “Ziua satului romanesc” se numără:Cârlibaba (Suceava),
Rașinari (Sibiu), Vorona (Botosani), Barcani (Covasna), Jidvei (Alba), Cumpăna (Constanța),
Ruginoasa (Prahova), Drăguș (Brașov), Arpașu (Sibiu), Barcani (Covasna), Săpânța (Maramureş),
Frata (Cluj), Izvoarele (Prahova), Cărpinet (Bihor). Consilii judetene (Neamt, Cluj, Prahova).
Din județul Bacau au fost prezenți reprezentanți ai comunelor, Dofteana și Palanca. Domnul
primar Bujor Ioan al comunei Dofteana, împreună cu soția, au prezenatat cozonaci și pască realizate
după rețete tradiționale. Atracțiile standului comunei Palanca au fost reprezentate de produse și
instrumente vechi de sute de ani (mașină de tors, scoartă – covor de perete, țăgnie, spată, suveică,
chieptene de cânepă, fedeleş, răvar, covată, doniță).

Standul comunei Palanaca la „Ziua satului românesc”, Cluj-Napoca
Asociația Cele mai Frumoase Sate din România (AFSR) a iniţiat calendarul sărbătorilor
satului pentru a umple cât mai plăcut timpul turiştilor. Din acest calendar a făcut parte și Festivalul
Plăcintelor, ediţia a 9-a, care s-a desfășurat în perioada 3-5 august în orașul Târgu Ocna.
Judeţul Bacău deţine la Târgu Ocna, una dintre cele mai frumoase mine de sare din ţară. Din
dorinţa de a o promova atât naţional cât şi internaţional, am acordat sprijin în proiectul iniţiat de Radio
România Internaţional, în vederea organizării unui concurs de cultură generală, destinat ascultătorilor
şi utilizatorilor de internet din lume şi consacrat salinelor din România, ca bogăţie economică, dar şi
terapeutică, turistică şi culturală. Emisiunile realizate sunt adresate românilor de peste hotare şi
străinilor interesaţi de România şi au ca scop să promoveze în lume România şi valorile româneşti.
Concursul s-a intitulat “Prin salinele României” și a fost organizat în perioada septembrie
2012-februarie 2013. Concursul a fost dedicat uneia dintre principalele resurse minerale ale
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României, sarea, o resursă economică, dar şi de sănătate, având în vedere proprietăţile curative ale
aerului salin.
Reprezentanţii Radio România Internaţional au realizat interviuri de popularizare a judeţului
precum şi a salinei Târgu Ocna, care au fost difuzate pe parcursul concursului. Am oferit diverse
materiale de promovare care au fost date câştigătorilor concursului organizat de staţia radio.
Prin intermediul acestei colaborări judeţul Bacău a avut parte de o promovare intensivă,
profesionistă, culturală, turistică, economică, în 12 limbi, timp de aproximativ 9 luni, on air şi online.
Marele Premiu a fost un sejur de 10 zile (nouă nopţi), cu pensiune completă, pentru două
persoane, în perioada 15-24 mai 2013, în 4 zone din România cunoscute pentru exploatarea sării:
Slănic Prahova (judeţul Prahova), Târgu Ocna (judeţul Bacău), Praid (judeţul Harghita) şi Turda
(judeţul Cluj).
Câştigatorii unui sejur cu pensiune completă în zonele Slănic Prahova, Târgu Ocna, Praid şi
Turda în perioada 15-24 mai 2013 a fost un cuplu, din Texas, SUA. Călătoria celor doi texani a
început la Ploiești, oraş din sudul României. În Moldova căştigatorii concursului si-au petrecut 3 zile,
in intervalul 16-18 mai si au fost cazati în Târgu Ocna. Ei au vizitat salina de la Târgu, apoi şi-au
continuat periplul la câteva mănăstiri din zonă, cum ar fi Măgura, Stefan cel Mare şi Bogdana, precum
şi casa memorială George Enescu de la Tescani.
În vederea creşterii numărului de turişti care vizitează județul Bacău am implementat, alături de
Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Managementul Proiectelor a Consiliului Judeţean Bacău, proiectul
ProBacTur, -“Promovarea judeţului Bacău ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”, finanţat
din fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007–2013. Proiectul
are drept obiectiv general valorificarea şi promovarea elementelor distinctive ale potenţialului turistic
specific judeţului Bacău – turismul de agrement, turismul balneo-climateric, turismul cultural şi
turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse turistice integrate, competitive la nivel naţional,
pe măsura valorii resurselor turistice de care dispune judeţul şi care să impună acest domeniu printre
activităţile economice prioritare în cadrul sistemului economic judeţean.
Printre activităţile principale care s-au derulat în cadrul proiectului se numără promovarea prin
mass-media a proiectului. Pachetele turistice integrate au fost prezentate la nivel naţional în cadrul
emisiunilor TV, pe posturi de radio, precum și prin presa scrisă. Materialele de promovare
reprezentate prin cataloage, broşuri și pliante au fost distribuite către organisme centrale şi locale ale
administraţiei publice, instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar locale şi din ţară şi
instituţii/organisme de cultură locale şi din ţară și către site-uri web și directoare de afaceri în
domeniu.
Prin intermediul proiectului ProBacTur a fost realizat un site, www.bacaulturistic.ro, care
prezintă cele mai importante obiective turistice din judetul Bacău.
Am participat la Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară, organizat de Romexpo
Bucureşti cu materiale de promovare a judeţului Bacău ca destinaţie turistică, realizate prin proiectul
mai sus menţionat.
Prin prezenţa Judeţului Bacău la Târgul de Turism al României, a existat posibilitatea de a
face cunoscute, atât potenţialilor turişti români cât şi străini, valenţele cultural-spirituale, peisajele
unice şi resursele naturale benefice ale judeţului Bacău, adevărate mărturii ale unei destinaţii turistice
atractive şi importante, trezindu-le acestora interesul pentru a descoperi judeţul Bacău.
Participarea la Târg a dat posibilitatea de interrelaţionare cu alte instituţii, societăţi şi
organizaţii de profil, autorităţi publice locale care s-au prezentat la târg, dar şi cu reprezentanţi ai
organismelor ofertante de produse turistice şi
organizaţii ce sunt asociate activităţii turistice şi cu
mass-media, posibili vectori de sprijin în ceea ce
constă promovarea judeţului Bacău, mai exact
stabilirea unui contact permanent cu acestea, contact
ce poate asigura pe termen scurt, mediu şi lung
vizibilitatea,
atingându-se
astfel
obiectivele
proiectului.

Standul Judetului Bacău realizat prin
intermediul proiectului ProBacTur - Târgul de Turism
al României, ediţia de primăvară 2013
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Finalizarea proiectului s-a realizat informând publicul prin organizarea de evenimente precum
conferinţe de presă, mase rotunde şi întâlniri publice în principalele localităţi în care se regăsesc
obiective turistice. Potenţialii turişti au fost informaţii prin intermediul mass media precum şi prin
materiale de promovare.
Prin implementarea proiectului ProBacTur s-au valorificat și promovat o parte din obiectivele
turistice băcăuane care stau ca mărturie a faptului că Judeţul Bacău poate să reprezinte o destinaţie
turistică de excelenţă.
Prin proiectul “Schi Parc Slanic Moldova” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 –
2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului; DMI 5.2 – Crearea,
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice, se va realiza o pârtie de schi în oraşul Slănic Moldova, cu facilităţi conexe
(instalaţie de transport cu cablu de tip telescaun, instalaţie de înzăpezit artificial, instalaţie de iluminat
pentru nocturnă şi o clădire anexă).
O activitate importantă realizată în cadrul proiectului mai sus menționat a fost reprezentată de
autorizarea de către Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și
Instalațiilor de Ridicat – ISCIR a instalației de transport persoane (telescaun), care a presupus
întocmirea documentației de autorizare și derularea procedurii efective.
Telescaunul are o capacitate de 1000 de persoane pe ora și are un rol important în
practicarea schiului la pârtia din Slănic Moldova.
Pentru omologarea pârtiei de schi, solicitarea și documentația au fost depuse la Agentia
Națională pentru Turism, în luna noiembrie, urmând ca procesul de omologare să se desfășoare la
începutul anului viitor. Pentru asigurarea unor condiții optime de practicare a schiului și pentru
asigurarea existenței zăpezii pe pârtia de schi din stațiune de-a lungul întregului sezon de iarnă este
necesară și înzăpezirea artificială a acesteia. În acest sens s-au achiziționat tunuri de zăpada, care
au destinația de a realiza zăpadă artificială pe pârtie. La începutul anului viitor se vor face probe
pentru testarea tunurilor de zăpadă. În cursul lunii ianuarie va fi achiziționată mașina de făcut zăpada.
Pârtia de schi va avea punctul de plecare la altitudinea de 714,20 m și punctul de sosire al
pârtiei situat la altitudinea de 484,92 m, în zona stației inferioare a telescaunului.
Traseul pârtiei se desfășoară în drepta axului instalației de transport prin cablu urmărind
culmea ce face legătura cu stațiunea Slănic Moldova și are o lățime medie de 38 m.
Impactul urmărit prin implementarea proiectului “Schi Parc Slanic Moldova” este reprezentat
de întărirea statutului de staţiune turistică de interes naţional, poziţionarea în topul staţiunilor de schi
din ţară şi valorificarea potenţialului turistic al judeţului Bacău. Acest fapt va determina dezvoltarea
turismului de agrement şi implicit a celorlalte forme de turism.
În cadrul activităţii de salvamont s-au efectuat ture periodice de patrulare preventive, acţiuni
pregătitoare împreuna cu diferite formaţii de salvamont, ture montane în vederea realizării de marcaje
turistice şi premarcări.
S-au efectuat ture periodice de patrulare preventivă, în cadrul activităţii de salvamont, în
masivele Nemira, Ciucului, Tarcău şi Goşman, după un program prestabilit, astfel: acţiuni de patrulare
şi informare în zona Vârfului Sandru (munţii Nemira) în lunile mai, august şi octombrie; acţiuni de
patrulare şi informare pe văile Slănicel, Pufu şi Dofteana în lunile februarie, iunie şi noiembrie.
La nivel judeţean, am colaborat cu ONG-urile “Veniţi cu noi Bacău” şi “Alpin Club Bacău”
pentru a efectua ture montane în vederea realizării de marcaje turistice. Astfel s-au efectuat
premarcări pe diferite trasee din Masivele Nemira şi Ciucului.
Am colaborat cu alte formaţii de salvamont pentru ture de patrulare şi acţiuni pregătitoare,
astfel: Jandarmeria Montană Slănic Moldova în zona Nemira şi cu Formaţia Salvamont Neamţ în
masivele Ceahlău, Bistriţa şi Tarcău.
În prezent avem încheiat un contract pentru salvare persoane din telescaun, cu Asociația de
Salvamont Durău. Personalul propriu va participa în anul 2014 la cursuri specifice pentru atestare,
organizate de Asociația Națională a Salvamontiștilor Montani din România.
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14. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău
Obiectivul general al SPITALULUI JUDEŢEAN
DE URGENŢĂ BACĂU a fost şi rămâne obţinerea şi
menţinerea unei reputaţii excepţionale în reţeaua de
îngrijiri medicale din zona Moldovei. Această unitate
asigură asistența medicală preventivă, curativă și
recuperatorie, primară și secundară pentru locuitorii din
municipiul Bacău și din comunele arondate acestuia,
reprezentând peste 47% din populația județului.
După ultimele evaluări ale Ministerului Sănătății,
efectuate în vara anului 2012, Spitalul Județean de
Urgență Bacău s-a încadrat în gradul de competență II
B, făcând parte din rețeaua de 54 de spitale considerate
strategice în acordarea serviciilor medicale de urgență.
Spitalul Județean Bacău este un spital pavilionar care se desfășoară pe o suprafață de 9
hectare și cuprinde 14 pavilioane unde își desfășoară activitatea aproape 2000 de salariați. Din punct
de vedere al diversității specialităților abordate, SJU Bacău este spitalul județean neuniversitar cel
mai mare din România și al cincilea după clinicile
universitare. Altfel spus, unitatea spitalicească este
una dintre cele mai complexe instituții din
România.
Revenirea secțiilor de pediatrie în structura
Spitalului Județean de Urgență Bacău ca urmare a
aplicării HG 51/2012 a dus la diversificarea
aproape completă a activității medicale din SJU
Bacău.

În structura spitalului se regăsesc 26 secții, 20 compartimente, 4 laboratoare, 3 farmacii cu
circuit inchis și un sistem ambulatoriu integrat. Spitalul are în dotarea sa un numar de 1.361 de paturi
pentru spitalizare continua, 65 de paturi pentru însoțitori, 8 paturi pentru spitalizare de zi la
hemodializă și 75 de paturi pentru spitalizarea de zi la celelate secții.
- Secţia medicina internă
- Secţia gastroenterologie
- Secţia endocrinologie
- Secţia 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

90 paturi
25 paturi
25 paturi
25 paturi
80 paturi
6 paturi
30 paturi
80 paturi
90 paturi
5 paturi
14 paturi
70 paturi
10 paturi
30 paturi
10 paturi
18 paturi
25 paturi
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- Secţia ATI
din care:
- 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 şi imunologie clinică
- Secţia obstetrică ginecologie I
- Secţia obstetrică ginecologie II
- Secţia neonatologie
din care:
- compartiment terapie intensivă
- compartiment neonatologie prematuri
- Compartiment radioterapie
- Compartiment ingrijiri paliative
- Secţia pediatrie
din care:
- terapie acută
- comp.neuropsihiatrie infantilă
- comp. diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- Secţia pediatrie (recuperare pediatrica)
- Secţia chirurgie şi ortopedie pediatrică
din care:
- compartiment ORL
- compartiment oftalmologie
- Secţia boli infecţioase copii
din care:
- comp.terapie intensivă
-Staţia de hemodializă
-Unitate de Primire Urgenţe (UPU) - SMURD
- Cabinet medicină dentară de urgenţă

43 paturi
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

TOTAL
1361 paturi
- Insoţitori
65 paturi
- Spitalizare de zi hemodializă
8 paturi
- Spitalizare de zi
75 paturi
- Farmacii
- Blocuri operatorii
- Sterilizare
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale
- Laborator analize medicale cu punct de lucru în pavilionul pediatrie
- Laborator radiologie şi imagistică medicală cu punct de lucru în pavilion pediatrie
- Serviciul anatomie patologică
- compartiment histopatologie
- compatiment citologie
- prosectură
- Laborator radioterapie
- Centrul de Sănătate mintală (C.S.M.)-adulţi
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- Centrul de Sănătate mintală (C.S.M.)-copii
- Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament)
- Serviciul de medicină legală
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
- Compartiment de evaluare şi statistică medicală
- Cabinet boli infecţioase adulţi şi copii
- Cabinet medicina dentară (asigură şi urgenţe stomatologice)
- Cabinet planificare familială
- Cabinet planificare familială – Podu Turcului
- Cabinet oncologie medicală
- Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- Cabinet medicină sportivă
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialităţile cabinete adulţi::
- medicina internă
- cardiologie
- endocrinologie
- neurologie
- chirurgie generală/ chirurgie toracică
- ortopedie şi traumatologie
- ORL
- obstetrică-ginecologie
- dermatovenerologie
- oftalmologie
- urologie

- gastroenterologie
- nefrologie
- reumatologie
- chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă
- neurochirurgie
- alergologie şi imunologie clinică
- geriatrie şi gerontologie
- recuperare, medicină fizică şi balneologie
- medicina muncii
- pneunologie

Pavilion pediatrie:
- pediatrie
- oftalmologie
- ORL
- dermatovenerologie
- ginecologie pediatrică
- Aparat funcţional
Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat spitalului.
În conformitate cu prevederile Legii 95/2006, activitatea spitalului este condusă de un
manager numit pe un mandat de trei ani. Acesta este şi preşedintele Comitetului Director (CD).
Începând cu data de 01 ianuarie 2011, aceasta funcţie este ocupată prin concurs de către
ing. Dan Stoica, iar (CD) are următoarea structură :
Preşedinte
Director Medical
Dir. financiar-economic
Director de îngrijri medicale

- ing. Dan Stoica
- dr. Aurelia Țaga
- ec. George-Adrian Popa
- as. Geanina Pricopi

Începând cu data de 10 martie 2013 funcția de director medical a fost preluată de dr. Aurelia
Țaga, după ce dr. Valerica Ciobanu a renunțat la funcție din motive personale.
Comitetul Director lucrează în şedinte lunare
ordinare, sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe
extraordinare, având atribuţiile prevăzute în Legea 95/2006 şi
Ordinul 921/2006, art.1.
Consiliul Medical este format din toți şefii de secții şi
compartimente medicale care funcţionează în spital. Consiliul
Medical lucrează în şedinţe lunare ordinare sau, ori de câte ori
este nevoie, în şedinte extraordinare, fiind condus de un
Preşedinte care este Directorul Medical al Spitalului.
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Pentru problemele medicale urgente și complexe s-a hotărât înfiinţarea unui grup de lucru
operativ din cadrul liniilor de gardă pe pavilionul medico-chirurgical, medicul şef de gardă fiind
decanul de vârstă al tuturor medicilor de gardă. Din grupul de lucru operativ de gardă pe spital fac
parte medicii din specialităţile: UPU, Medicină internă, Chirurgie, Cardiologie, Neurologie.
Comisia antibioticului, înființată în anul 2011 și-a dovedit eficiența prin scăderea numărului
cazurilor grave cu sfârșit letal, acestea fiind analizate și supravegheate de o echipă complexă de
specialiști. De asemenea au fost mai bine gestionate antibioticele de ultimă generație, iar drept
urmare, cheltuielile pe astfel de medicamente au fost mai reduse folosindu-se țintit tratamentul.
Consiliul de Administraţie
Membrii Consiliului de Administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor
administraţiei publice locale, conform prevederilor legale.
Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Bacău are următoarea
componentă nominală:
Membri:
- Mircea Botez – reprezentant numit de Președintele Consiliului Județean Bacău
- Costel Ceocea – reprezentant numit de Consiliului Județean Bacău
- Mihai Ichim – reprezentant numit de Consiliului Judeţean Bacău
- Marin Buștuc – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Bacău
- Mioara Bezărău– reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Bacău
Invitaţi:
- Aurel Creţu – invitat permanent din partea UJS Sanitas Bacău
- Robert Coneac – invitat permanent din partea Colegiului Medicilor Bacău
- Iulian Direa – invitat permanent din partea O.A.M.G.M.A.M.R. - Filiala Bacău
Consiliul de Administrație al Spitalului Județean Bacău s-a întrunit în trimestrul I al anului
2013 în șase ședințe; au fost analizate un număr de șase materiale și adoptate un număr de 16
hotărâri referitoare la: lucrări de investiții la clădiri, probleme legate de personal și de structura
ambulatoriului, încasarea unei coplăți de la bolnavii cu internare continuă
Consiliul Etic a luat fiinţă în baza deciziei 1893/2010 şi are următoarea componenţă:
Preşedinte: dr. Neculai Filipescu şi Membri: dr. Lucaci Cecilia – Direcţia de Sănătate Publică Bacău,
Mîrtz Carmen – Consiliul Judeţean Bacău, As. Geanina Pricopi, director îngrijiri, SJU Bacău, jurist
Hănuțu Mihaela, secretar, fără drept de vot.
Priorități
În 2013, managementul SJU Bacău a continuat politica investițională având câteva priorități
în vederea creșterii calității actului medical și atingerea unor nivele de performanță care să
depășească spitalele din regiunea Moldova.
1. Modernizarea și dotarea Maternității
2. Modernizarea și dotarea Policlinicii corp A
3. Obținerea acreditării CONAS
4. Implementarea proiectului E-Sănătatea (sistem de monitorizare a pacienților la pat)
5. Modernizarea și dotarea secției Urologie
6. Modernizarea intrării în pavilionul Pediatrie
7. Reabiliatrea rețelei de distribuție a energiei electrice la paviloanele din Maternitate, Pavilion
Vechi, Pediatrie, Dermatologie, Pavilion HIV, Prosectura- Anatomie Patologică, Administrativ
8. Dotare sterilizare Pediatrie
9. Dotare Laborator de analize medicale pentru circuitul de urgență
10. Reabilitare pavilion Boli Infecţioase copii
ACTIVITATEA MEDICALĂ
Medicii şi asistenţii medicali din Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău au asigurat servicii
medicale pentru un număr de 56504 cazuri spitalizare continuă.
Cazurile prezentate şi internate în Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău au avut o complexitate
calculată prin indicele de complexitate de 1,1574 la nivelul lunii noiembrie, fapt ce denotă gravitatea
afecţiunilor internate pentru diagnostic, tratament şi conduită terapeutică ulterioară internării.
S-a constatat că pacienţii cu boli foarte grave fac parte din categoria pacienţilor neglijaţi care
nu au avut posibilitatea să-şi achiziţioneze tratament recomandat.
Pe tot parcursul anului 2013 s-a constatat şi o creştere a adresabilităţii pacienţilor din alte
judeţe, cele mai solicitate secţii fiind: Chirurgie pediatrică, Oftalmologie, Urologie, Ginecologie,
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Neonatologie, Ortopedie. Aceste secţii sunt bine dotate din punct de vedere al aparaturii, dar şi al
condiţiilor hoteliere.
O activitate deosebită se constată şi la U.P.U. unde se acordă zilnic aproximativ 200 de
consultaţii iar un procent de 25-30% se internează în secţiile spitalului. In Compartimentul UPU Pediatrie se examinează 100 copii zilnic pentru diverse afecţiuni, iar 20-25% se internează pentru
diagnostic şi terapie în Secţia pediatrie şi Chirurgie pediatrică.
Asistenţa medicală continuă este asigurată în Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău de un
număr de 21 linii de gardă permanente şi 2 linii de gardă la domiciliu.
Cele mai frecvente afecţiuni tratate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău sunt afecţiunile
cardio-vasculare, neurologie, digestive. În sfera pediatrică afecţiunile respiratorii şi digestive ocupă un
loc important patologia pacienţilor internaţi în spitalul judeţean.
Prin profesionalismul şi pregătirea medicilor şi cadrelor medicale în unitatea noastră s-au
tratat şi cazuri deosebite care ne situează în elita medicală naţională cum ar fi:
-salvarea vieţii unei fetiţe de 9 ani căzută de la etajul IV de către echipa medicală din chirurgie
şi ATI pediatrie.
-implantarea mâinii drepte la un pacient în vârstă de 32 ani, de către echipa medicală din
chirurgie plastică, ortopedie şi ATI.
Un punct pe care trebuie să-l relevăm este cel care priveşte pregătirea profesională a
medicilor şi interesul deosebit pe care aceştia îl manifestă pentru manifestările ştiinţifice din lumea
medicală desfăşurate atât în ţară cât şi străinătate. În unitatea noastră în anul 2013 s-au dezbătut
teme, cum ar fi:
-infecţiile nozocomiale de la analiză până la plan de măsuri realizat de dr.Ganea Manuela –
medic C.P.C.I.N. şi prezentat în Consiliul Medicale;
-Conferinţa Naţională de Endocrinologie organizată cu sprijinul şi efortul susţinut a
Dr.Vamanu Elena – medic şef Secţia Endocrinologie;
-Spitalul a devenit centru de excelenţă pentru pregătirea medicilor, astfel a avut loc în
perioada 22-23 noiembrie 2013 două cursuri cu sprijinul TOSIBA şi B.BRAUN
►Anestezie loco- regională ecoghidă
►Tehnici de implantare a camerelor CEL SYSE pentru pacienţii oncologici
- Punctul de transfuzii a fost autorizat conform legislaţiei în vigoare.
- La data de 01 septembrie 2013 Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău a fost introdus pe lista
ANT (Agenţiei Naţionale de Transplant), realizându-se deja primele prelevări de organe la pacienţii
aflaţi în moarte cerebrală.
Asistenţii medicali din unitate au participat pe parcursul anului 2013 la cursuri pentru
dobândirea de noi cunoştinţe şi competente medicale. Astfel în colaborare cu OAMMR fil.Bacău s-au
organizat numeroase cursuri şi conferinţe. S-au organizat examene de grad principal, unde au
participat aproximativ 100 asistenţi din spital – au promovat toţi.
Numărul de cazuri externate – spitalizare continuă - 2013 = 56.504
Distribuţia pe secţii este urmatoarea:
Secţia Cardiologie
Secţia Chirurgie generala
Secţia Chirurgie plastica şi microchirurgie reconstructivă
Secţia Dermatovenerologie
Secţia Diabet zaharat,nutriţie şi boli metabolice
Secţia Endocrinologie
Secţia Gastroenterologie
Secţia Boli infectioase adulţi
Secţia Medicină internă
Comp.Nefrologie
Secţia Neonatologie
din care :Comp.Neonatologie prematuri
Comp.Neurochirurgie
Secţia Neurologie
Secţia O.G. I
Secţia O.G.II
Secţia O.R.L.
Secţia Oftalmologie
Secţia Oncologie medicală
Secţia Ortopedie şi traumatologie

5.505
4.236
1.467
896
1.395
1.178
1.792
1.755
4.197
1.039
3.397
386
969
3.120
2.995
3.372
919
1.338
1.205
1.880
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Secţia Psihiatrie
Comp.Radioterapie
Comp.Recuperare,medicină fizică şi balneologie
Secţia Reumatologie
Secţia Urologie
Comp. Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrica
Chirurgie şi ortopedie pediatrica
Boli Infectioase copii

2.952
202
853
1.339
255
4.223
255
2.326
1.444

Durata medie de spitalizare, indicele de utilizare a paturilor – 2013
Sectia/compartimentul

D.M.S.

TOTAL SPITAL
A.T.I.

6,23
1,33

Utilizarea
paturilor
265,78
207,02

Recuperare,medicină fizică şi balneologie

9,46

194,80

Boli infecţioase adulţi
Cardiologie
Chirurgie generală

3,53
5,59
3,55

181,53
429,25
272,11

Chirurgie plastică şi reconstructivă

4,59

234,17

Dermatologie

6,77

247,12

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

5,01

249,13

Endocrinologie
Gastroenterologie
Medicină internă
Nefrologie
Neonatologie

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

222,88
435,04
327,62
451,39
243,28

din care:Neonatologie-Prematuri

13,93

303,65

Neurochirurgie
Neurologie
O.G.I
O.G.II
O.R.L.
Oftalmologie
Oncologie medicală

3,94
6,83
3,41
3,50
5,59
2,98
3,93

370,64
288,34
189,50
208,49
277,70
162,32
163,93

Ortopedie şi traumatologie

7,75

220,44

Psihiatrie
Radioterapie
Reumatologie
Urologie
Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrica
Chirurgie şi ortopedie pediatrica
Boli infectioase copii

9,78

497,48
0,00
233,64
337,52
258,40
243,59
232,94
180,68
143,90

6,78
5,82
9,57
2,55
29,22
2,37
2,88

ACTIVITATEA ECONOMICĂ
Anul 2013 s-a caracterizat printr-o creştere a contractului cu CJAS Bacău cu aproximativ 22%
faţă de 2012.
Construcţia BVC a anului 2013 s-a realizat în baza actelor adiţionale aferente contractului
pentru anul 2012 şi a contractului încheiat cu CAS Bacău pentru anul 2013. În anul 2013, conform
contractului, spitalul are o medie lunară contractată pe servicii spitaliceşti de 8.275 mii lei, comparativ
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cu anul 2012, când media a fost de 6.740 mii lei pentru servicii medicale spitaliceşti. Se poate
observa o creştere cu aproximativ 19 %.
I.1 Venituri din contractul cu CAS Bacău
Tipul de serviciu
Spitalizare continua –DRG
Spitalizare continua-Prematuri
Spitalizare continua-Recuperare
Spitalizare de zi- caz rezolvat
Spitalizare de zi- serviciu medical
Investigaţii paraclinice de laborator
Investigaţii paraclinice radiologice
Ingrijiri paliative
Recuperare pediatrica
Tratament profilaxia rabiei
3.SERVICII MEDICALE IN AMBULATORIU DE
SPECIALITATE- B.F.T.
4.PROGRAME ŞI SUBPROGRAME DE
SANATATE – TOTAL, din care:
Oncologie
Boli rare
Endoprotezare
Diabet
Endocrine
HIV-SIDA
SERVICII MEDICALE DE HEMODIALIZA
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE ADULTI
TOTAL Venituri din contractul cu CAS Bacău

Contract an 2013
Numar
Valoare – mii
cazuri
lei

Realizat an 2013
Numar
Valoare – mii lei
cazuri

52.231

86.845

54.637

292
214
15.036
4.343

1.060
479
4.673
533
419
313
445
633
11

1.243
380
4.975
809
419
313
553
624
11

815

815

15524

15.524

11.657
221
78
61
22
1.992
1.493
1.834
111.750

11.657
221
78
61
22
1.992
1.493
1.834
115.519

1.864
231
286

89.853

I.2 Venituri din transferuri
Veniturile din transferuri in anul 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Nr.crt.
1
A

B

Subventii de la bugetul de stat, total, din care:
Actiuni sanitare – total, din care:
-Programe
-Unitate primire urgente
-LSM
-Cabinet Planning familial
-Medici rezidenti
Medicina legala
Subventii de la bugetul de stat accize

I.3 Venituri de la Consiliul Judeţean Bacău
1
Investitii
TOTAL Venituri de la Consiliul Judeţean Bacău

Finantare 2013
mii lei
16.845
6.479
4217
4.729
755
154
841
2.618
3.530
3.535
3.535

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

an 2013 mii lei
1.545
18
1.563

Donaţii
Sponsorizări (numerar)
TOTAL Venituri din donaţii şi sponsorizări

I.5 Venituri proprii suplimentare
Veniturile sunt constituite din încasările în numerar de la pacienţi pentru analizele de laborator
sau diverse servicii din policlinică, din încasările prin virament de la instituţii la care prestăm servicii
medicale. Valoarea acestor servicii în anul 2013 a fost de 2.602 mii lei.
Centralizatorul surselor de venit este prezentat mai jos:
Nr.crt.

Incasări realizate anul 2013

Mii lei

1
2
3
4
5

Venituri din contractul cu CAS Bacău
Venituri din transferuri
Venituri de la Consiliul Judeţean Bacău
Venituri din donaţii şi sponsorizări
Venituri proprii suplimentare
TOTAL

120.419
16.845
3.535
18
2.602
143.419

Pondere in
total (%)
83.97
11.74
2.46
0.01
1.82
100.00

2. Exectuţia bugetară înregistrată la finele anului 2013 se prezintă astfel:
Nr.crt.

Plăţi efectuate în 2013

Mii lei

1
2
3

Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu medicamente
Cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi şi
dezinfectanti
Cheltuieli cu alimente
Cheltuieli cu utilitatile
Alte cheltuieli (bunuri şi servicii)
Cheltuieli de capital
TOTAL

75.475
31965
7.534

4
5
6
7

2.711
5.299
3.381
5.747

Pondere in
total (%)
56.95
21.36
4.79
1.97
5.20
7.32
2.41
100.00

Prezentarea principalelor articole de cheltuieli
1 Cheltuielile de personal
Chetuielile de personal sunt suportate din fondurile obţinute din contractul cu CAS Bacău, din
transferuri de la Bugetul de Stat şi Accize şi de la Institutul de Medicină Legală Iaşi. SJU Bacău a
respectat prevederile privind salarizarea angajaţilor acordând drepturile salariale, cum ar fi: tichetele
de masă în numar de maxim 20, raportat la zilele lucrate, sporurile pentru condiţii de muncă, orele
suplimentare, indemnizaţiile de conducere, etc.
Totalul cheltuielilor de personal, înregistrat la SJU Bacău în anul 2013, este de 75.475 mii lei
şi procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli efective, indiferent de sursă este de
aproximariv 54.85 %.
2 Cheltuielile cu medicamentele
Comitetul Director a urmărit să se realizeze un consum mediu lunar de 700 mii lei pentru
medicamentele achiziţionate din fodurile CAS Bacău pentru cele trei farmacii ale spitalului. Acest fapt
a însemnat asigurarea tratamentului minim pentru pacienţii internaţi în orice secţie din spitalul nostru.
La acestea s-au adaugat medicamentele finantate de CAS Bacău pentru programele naţionale
derulate în spitalul nostru. Total consum de medicamente, înregistrat în SJU Bacău, în anul 2013,
este de 30.142 mii lei, ceea ce înseamnă un consum mediu lunar de 2.518 mii lei inclusiv Programele
naţionale de sănătate. Consumul efectiv de medicamente înseamnă 21.91% din total cheltuieli
efective.
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3 Cheltuielile cu materialele sanitare
În anul 2013 s-a urmărit diversificarea, creşterea cantităţilor şi creşterea calităţii materialelor
achiziţionate. Cheltuiala pe această destinaţie a fost de 3.884 mii lei, ceea ce înseamnă un consum
lunar de 324 mii lei, adică un procent de 2.82 % din total cheltuieli.
4 Cheltuielile cu reactivi, dezinfectanţi
S-a urmărit achiziţionarea de materiale de dezinfecţie performante, astfel încât infecţiile
nozocomiale să fie ţinute sub control, aspectul de curăţenie în secţii să fie pozitiv, pericolul ca
personalul să aibă de suferit să fie diminuat. Consumul de dezinfectanţi în anul 2013 a fost de 514 mii
lei, adică o medie lunară de 43 mii lei.
Având în vedere că laboratorul de analize medicale a fost dotat cu aparatură de ultimă
generaţie şi că menţinerea acreditarii RENAR impune un consum minim lunar, valoarea consumului
de reactivi în anul 2013 este de 3.114 mii lei, consumul mediu lunar fiind de 260 mii lei, 2.26% din
total cheltuieli efective.
5 Cheltuielile cu hrana
Comitetul Director a căutat să asigure un meniu diversificat şi îndestulător din punct de
vedere a 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 posible meniuri corespunzătoare. Suma
cheltuită în anul 2013 cu această destinaţie este de 2.680 mii lei, iar consumul mediu lunar a fost de
223 mii lei, reprezentând 1.95% din total cheltuieli efective.
Centralizator cheltuieli efective pe articole
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Articole de cheltuieli

Suma mii lei

Ponderi %

Cheltuielile de personal
Cheltuielile cu medicamentele
Cheltuielile cu materialele sanitare
Cheltuielile cu reactivi, dezinfectanti
Cheltuielile cu hrana
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (utilitati,s.a.)
Cheltuieli de capital
Total cheltuieli efective

75.475
30.142
3.884
3.628
2.680
17.088
4.700
137.597

54.85
21.91
2.82
2.64
1.95
12.42
3.41
100

Prezentarea costului mediu/pacient aferent cheltuielilor totale şi cheltuielilor cu
medicamentele
Sectia/compartimentul
Boli infectioase adulti
Cardiologie
Chirurgie generala
Chirurgie plastica şi microchirurgie reconstructiva
Dermatovenerologie
Diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice
Endocrinologie
Gastroenterologie
Medicina interna
Nefrologie
Neonatologie
Boli infectioase copii
Neurochirurgie
Neurologie
O.G. I
O.G. II
O.R.L.
Oftalmologie
Oncologie medicala
Ortopedie şi traumatologie

Cost mediu/pacient
(aferent cheltuielii
totale)
4603.22
751.01
1698.24
1451.81
1649.05
1373.10
1100.74
966.47
1205.03
1059.57
1023.43
1384.30
1649.98
1301.40
1963.51
1537.95
1796.34
1347.76
10858.45
1682.38

Cost mediu/pacient
(aferent cheltuielii cu
medicamentele)
2853.19
107.87
99.97
86.84
141.64
118.52
20.14
140.94
221.33
176.93
45.34
52.61
113.03
139.56
59.81
68.30
159.05
34.11
9343.23
102.38
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Psihiatrie
Radioterapie
Reumatologie
Recuperare, medicina fizica şi balneologie
Urologie
Ingrijiri paliative
Pediatrie

797.81
0
1335.05
2845.30
1212.27
1867.42
1251.83

28.20
0
43,81
19.76
129,39
127.02
58.36

Prezentarea programelor de sănătate
1 Dializa
Numarul bolnavilor
dializati (hemodializa şi
dializa peritoneala)
137
2 Oncologie
Numarul bolnavilor pentru care
s-au eliberat medicamente in
perioada 01.01-31.12.2013
900

3 Hiv/SIDA
Numarul bolnavilor pentru
care s-au eliberat
medicamente in perioada
01.01-31.12.2013
280
4 Diabet
Numarul bolnavilor pentru
care s-au eliberat
medicamente in perioada
01.01-31.12.2013
363
5 Endocrine
Numarul bolnavilor pentru
care s-au eliberat
medicamente in perioada
01.01-31.12.2013
232
6 Endoproteze
Numarul bolnavilor care au
beneficiat de proteze in
perioada 01.01-31.12.2013
66

Numar sedinte
hemodializa
3.121

Cheltuieli cu personal,
medicamente şi materiale
sanitare (mii lei)
865

Cheltuieli cu medicamente
cu aprobarea comisiei
nationale(mii lei)
6.069

Cheltuieli totale
in perioada 01.0131.12.2013(mii lei)
1.786

Cheltuieli cu
medicamente pentru
terapie standard(mii lei)
5044

Cheltuieli totale cu
medicamente in perioada
01.01-31.12.2013(mii lei)
11.113

Cheltuieli cu
medicamente
ARV(mii lei)

Cheltuieli cu medicamente
pentru infectii asociate(mii
lei)

8.467

0

Cheltuieli cu
medicamente
insulina (mii lei)

Cheltuieli cu medicamente
pentru ADO

25

1

Cheltuieli totale cu
medicamente in
perioada 01.0131.12.2013(mii lei)
26

Cheltuieli cu
medicamente pentru
osteoporoza (mii lei)

Cheltuieli cu medicamente
pentru gusa prin
tireomegalie datorata
carentei de iod (mii lei)
2

Cheltuieli totale cu
medicamente in
perioada 01.0131.12.2013(mii lei)
24

22

Cheltuieli totale cu
medicamente in
perioada 01.0131.12.2013(mii lei)
8.467

Cheltuieli cu
materiale sanitare
2013(mii lei)
165

INVESTIȚII
A. Ca urmare a aprobării la începutul anului 2013 a Listei „Alte cheltuieli de investiţii”
defalcate pe bunuri pentru anul 2013 - Venituri proprii și Fondul de dezvoltare, precum și a semnării
Contractului de furnizare servicii medicale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău,
Serviciul Licitații și Atribuire Contracte a procedat la demararea acitivăților specifice referitoare la
achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări necesare în activitatea Spitalului Județean de Urgență
Bacău.
Activitatea Serviciului a presupus începerea procedurilor de achiziție publică de bunuri,
servicii și lucrări, conform O.U.G. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, utilizând
procedurile prevăzute de acest act normativ.
Astfel, în cursul anului 2013, Serviciul Licitații și Atribuire Contracte a demarat următoarele
tipuri de proceduri de achiziție, proceduri care acoperă solicitările de bunuri, servicii și lucrări ale
secțiilor spitalului, conform tabelului de mai jos:
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Total proceduri 2013 (până la 31 decembrie 2013)
Toate procedurile
au fost finalizate
prin mijloace
electronice
Nr. proceduri

Licitații
deschise

Cereri de oferte

2

3

Negocieri fără
publicarea unui
anunț de
participare
18

Cumpărări
directe
3.695

Pe parcursul anului 2013, de la 1 ianuarie 2013 și până la data de 31 decembrie 2013, au
fost încheiate un număr de 932 de contracte și acte adiționale de către Spitalul Județean de Urgență
Bacău.
Facem mențiunea că pentru toate procedurile organizate de Spitalul Județean de Urgență
Bacău și finalizate electronic în cursul anului 2012, cu încheierea de acorduri-cadru pentru trei ani,
Serviciul Licitații și Atribuire Contracte a emis contractele subsecvente anuale aferente anului 2013.
B. Achiziția de aparatură medicală nouă.
Până la data de 31 decembrie 2013, situația livrărilor de aparatură medicală contractată de
Spitalul Județean de Urgență Bacău se prezintă astfel :
Nr.
Crt
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumire aparat
Lampă de operație model TruLight 3500 – 1 buc.
Motor ortopedic autoclavabil – 1 buc.
Skoda Yeti Adventure 4x4
Masă chirurgicală electrohidraulică HF Ease 400
Pachet stație de sterilizare maternitate și mobilier aferent model
Icos Impianti ( compus din
1. sterilizator cu abur - 1 buc;
2. mașină de spălat instrumente - 1 buc;
3. mașină de curățat instrumente cu ultrasunete - 1 buc;
4. sigilator pungi instrumentar - 1 buc;
5. banc de lucru cu două chiuvete - 1 buc;
6. masă de recepție/distribuție - 1 buc;
7. masă de împachetare - 1 buc;
8. raft depozitare materiale - 3 buc;
9. cărucior transport materiale sterile - 1 buc;
10. cărucior transport pentru materiale nesterilizate - 1 buc.).
Masă de operație – 1 buc.
Sistem tip MultiFiltrate pentru tratamente acute de dializă – 1
buc.
Ecograf 4 D Apogee 3300 – 1 buc.
Analizor Automat Elisa Imunologie – 1 buc.
Masă de operație profil obstetrică ginecologie - 1 buc.
Tărgi transport model ATI/UPU – 4 buc.
Aparat de anestezie cu monitor complex funcții vitale, capnograf,
analizor gaze – 1 buc
Monitor complex funcții vitale terapie intensivă – 10 buc.
Aspirator chirurgical pentru urgențe – 1 buc.

Secţia care a
preluat

Sursa de finanţare

B.O. Maternitate
Ortopedie
Medicina Legală
Ortopedie
Maternitate

VP
VP
VP
VP
CJ + VP

B.O. Maternitate
ATI
Pav.Med.Chirurg.
Maternitate
Laborator Unic de
Analize Medicale
Maternitate
Maternitate
Maternitate

Sponsorizare
C. închiriere 18 luni
cu sponsorizare
C. închiriere 18 luni
cu sponsorizare
C. închiriere 18 luni
cu sponsorizare
CJ
CJ
CJ

Maternitate
Maternitate

CJ
CJ

În cursul anului 2013, Spitalul Județean de Urgență Bacău a mai primit din sponsorizări
următoarele echipamente medicale :
Nr.
Crt.
1.
2.

Denumire aparat

Secţia beneficiară

Monitor funcții vitale VP 1200 – 2 buc

ATI Maternitate

Masă de operație – 1 buc.

Maternitate

C. Plata ratelor la echipamentele deja achiziţionate
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În anul 2013, din veniturile proprii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău a asigurat și plata
ratelor la echipamentele şi aparatura medicală achiziţionate în cursul anilor 2011-2013.
Nr.
Crt.
1
2

Denumire produs
Aparat de fluoroscopie cu intensificator de
imagine și braț C Siremobil Compact L
Computer tomograf cu 16 sliceuri
Somatom Emotion Ediție Excell

Furnizor
Siemens
Siemens

3

Statie de sterilizare 200 L Maternitate

Sterisystems

4

Ecograf 4D cu sondă pentru abdomen,
endocavitară și liniară

DTL Medical

5

Aparat pentru litiază renală (litotritor)

TEMCO

6

Trusă de chirurgie laparoscopică pediatrică

7
8
9

Pachet imagistică medicină internă /
urologie
Sistem de radioscopie și grafie obstetricăginecologie
Sistem de videoendoscopie digestivă cu
electrocauter cu argon

Kark Storz
România
Inform Tehnica
Medicală
Inform Tehnica
Medicală
Vavian Trading
Srl

Sursa de
finanţare
Venituri
proprii
Venituri
proprii
Venituri
proprii
Venituri
proprii
Venituri
proprii
Venituri
proprii
Venituri
proprii
Venituri
proprii
Venituri
proprii

Nr.
Buc.
1

Rate plătite în
2013 (lei cu
TVA)
97.300,00
(achitat integral)

1

287.790,00

1

129.029,40

1

125.502,50
(achitat integral)

1

164.502,45

1

156.833,40

1

252.961,00

1
1

252.961,00
(achitat integral)
65.267,40
(achitat integral)

E. Lucrări
În cursul anului 2013, Spitalul Județean de Urgență Bacău a demarat trei proceduri de
lucrări esențiale în susținerea activității medicale, respectiv :
a) R.K. Branșamente electrice și firide de distribuție energie electrică;
b) R.K. Amenajare Intrarea principală la Secția de Pediatrie ;
De asemenea, în cursul anului 2013 au fost demarate lucrările la următoarele obiective de
investiții :
a) R.K. la Clădire Laborator Analize medicale;
b) Spor de putere la PT 17 și PT 21, care alimentează Secția Maternitate;
c) R.K. Reabilitare secția Contagioase copii;
Tot în cursul anului 2013, Spitalul Județean de Urgență Bacău a achiziționat servicii de
Proiectare și au fost elaborate Documentațiile Tehnico – economice pentru următoarele obiective de
investiții :
a) R.K. Ambulatoriul de specialitate Pediatrie :
- Studiul Geotehnic;
- Expertiza Tehnică;
- Audit Energetic;
- Proiect Tehnic – faza D.A.L.I.
b) R.K. Căi de acces și Alei pietonale în incinta S.J.U. Bacău :
- Studiul geotehnic;
- Studiul Topografic;
- Proiect Tehnic – faza D.A.L.I.
F. Proiecte europene și parteneriatul public-privat
Implementarea unui Sistem informatic integrat (licenţe şi implementare software,
echipamente hardware & retelistică şi instruire personal) pentru soluţia informatică, în cadrul
proiectului “Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău” finanţat
în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice, 2007 – 2013, Axa
Prioritară 3 -„Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul
major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, Operaţiunea 4
Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar” – proiecte la nivel local, cod SMIS 37823.
Documentația de atribuire astfel întocmită a fost trimisă spre evaluare în SEAP în data de
25 aprilie 2013. În urma evaluării de către responsabilii ANRMAP, aceasta a fost validată în data de 5
iunie 2013 (Documentația nr. 98382). În cel mai scurt timp posibil, responsabilii de achiziții din cadrul
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Spitalului Județean de Urgență Bacău au transmis spre publicare anunțul de participare, acesta fiind
publicat în data de 07.06.2013, sub nr. 144177 (OJ 2013/S111-1893 din 11.06.2013).
În data de 14.06.2013 Romanian Soft Company a formulat o contestație împotriva
documentației de atribuire. În data de 09.07.2013, prin Decizia nr. 2412/261C10/2479, CNSC a admis
contestația formulată de Romanian Soft Company și a dispus modificarea documentației de atribuire
conform solicitărilor contestatorului.
În data de 02.08.2013, SC Total Soft SA a formulat o contestație împotriva documentației de
atribuire. În data de 08.08.2013 a avut loc deschiderea ofertelor. În data de 02.09.2013, prin Decizia
nr. 3136/C1/3311, CNSC a respins ca nefondată contestația și a dispus continuarea procedurii de
atribuire.
Au fost depuse 3 oferte din partea a 3 operatori economici. Având în vedere complexitatea
tehnică a sistemului informatic integrat ce urmează a fi achiziționat, perioada de evaluare a ofertelor a
avut o durată mai mare decât cea menționată în legea achizițiilor publice, aceasta fiind prelungită în
consecință.
În data de 27.11.2013 a fost finalizată etapa de licitație electronică, în prezent, comisia de
evaluare aflându-se în etapa de întocmire a raportului procedurii în vederea adjudecării contractului
de achiziție publică. Semnarea contractului privind sistemul informatic integrat este preconizată pentru
data de 30.12.2013.
ACTIVITATEA JURIDICĂ
Biroul Juridic este organizat şi funcţionează în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău, fiind subordonat direct Managerului spitalului şi îşi exercită activitatea în conformitate cu
prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
Biroul Juridic este organizat în cadrul spitalului - un şef de birou şi 2 subordonaţi nemijlocit
şefului Biroului Juridic - raporturile dintre aceştia fiind de colaborare şi consultare reciprocă.
Şeful Biroul Juridic îndrumă şi coordonează activitatea biroului şi se subordonează direct şi
nemijlocit Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.
Activitatea Biroului Juridic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău în anul 2013 a constat în:
1. Activităţi în raport cu structurile de conducere / decizie ale unităţii:
a. Asigură secretariatul Consiliului de Administratie al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău
Pe parcusul anului 2013 au avut loc un număr de 11 şedinţe pentru care au fost întocmite
invitaţii de participare, procese verbale de şedinţă şi hotărâri ale Consiliului de Administraţie;
b. Asigură secretariatul Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău
În anul 2013 au avut loc un număr de 12 şedinţe pentru care au fost întocmite procese
verbale de şedinţă şi hotărâri ale Comitetului Director, precum şi note interne prin care să se asigure
aplicarea prevederilor acestor hotărâri;
c. Asigură secretariatul Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău
Au avut loc un numar de 3 şedinţe ale Consiliului Etic în cursul acestui an.
d. Biroul Juridic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, prin persoanele desemnate
conform deciziei Managerului spitalului participă activ în cadrul Comisiei de Cercetare
Disciplinară la soluţionarea sesizărilor depuse.
În cursul anului 2013 au fost desfăşurate un număr de 6 anchete administrative, în toate
aceste cazuri, în urma cercetărilor efectuate au fost aplicate sancţiuni prevăzute de Legea 53/2003 –
Codul Muncii, cu completările şi modificările ulterioare.
2. Activităţi prin care se asigură controlul legalităţii diferitelor documente întocmite de
departamentele spitalului
a. În raport cu activitatea Serviciului R.U.N.O.S.
Au fost întocmite şi avizate un număr de 612 decizii privind drepturile salariaţilor spitalului şi
constituirea diverselor comisii ce funcţionează la nivelul spitalului.
b. Cu privire la activitatea Biroului Licitaţii şi Atribuire Contracte
Au fost avizate din punct de vedere al legalităţii un număr de 914 contracte de achiziţii
medicamente, materiale sanitare, lucrări etc. Au fost avizate din punct de vedere al legalitătii un
număr de 893 acte adiţionale.
3. Activităţi desfăşurate la solicitarea persoanelor interesate, a pacienţilor sau a unor
instituţii (altele decât cele de cercetare, urmărire sau judecată)
a. Furnizare informaţii privind starea de sănătate a pacienţilor
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- Au fost întocmite un număr de 23 răspunsuri către actuali/ foşti pacienţi ai spitalului prin
care s-au pus la dispoziţie informaţii privind starea acestora de sănătate;
- S-au întocmit şi transmis către diferiţi agenţi economici un număr de 3 adrese referitoare la
starea de sănătate a salariaţilor acestora implicaţi în accidente de muncă;
- S-a răspuns unui număr de 34 adrese primite din partea mai multor societăţi de asigurări
referitoare la starea de sănătate a asiguraţilor acestora în vederea acordării despăgubirilor conform
contractelor de asigurare.
b. Transmitere informaţii în vederea stabilirii identităţii şi întocmirii actelor de stare
civilă
- Au fost furnizate informaţii către Serviciul Stării Civile Bacău şi/sau instituţiilor de ocrotire
de pe raza judeţului Bacău, respectiv un număr de 6 adrese.
4. Activităţi desfăsurate la solicitarea instituţiilor aparţinând Ministerului de Interne,
Ministerului Public şi Ministerului Justiţiei
a. Adrese către organele de cercetare penală – Secţii de Poliţie din Judeţul Bacău şi
judeţele limitrofe
S-a transmis un număr mare de adrese cu privire la serviciile medicale acordate victimelor
accidentelor de circulaţie şi agresiunilor, precum valoarea acestor servicii în sensul constituirii
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău ca parte civilă în cazul în care aceste fapte cauzatoare de
prejudiciu vor ajunge în faţa instanţelor de judecată.
b. Adrese către organele de anchetă penală – Parchete de pe lângă Judecătorii,
Tribunalul sau Curtea de Apel Bacău
- Au fost puse la dispoziţia procurorilor, printr-un număr de 164 adrese, informaţii de natura
celor specificate la pct. 4 a;
- În ceea ce priveşte internările nevoluntare realizate de către Secţia Psihiatrie a spitalului sau transmis către Judecătoria Bacău un număr de 7 informări conform legii.
c. Adrese către instanţele de judecată - Judecătorii, Tribunalul sau Curtea de Apel
Bacău
Au fost puse la dispoziţia judecătorilor, printr-un număr de 331 adrese, informaţii de natura
celor specificate la pct. 4 a;
5. Activităţi desfăşurate în faţa Comisiei de Arbitraj
Pe parcursul acestui an există un singur dosar de arbitraj ce priveşte sume ce se doresc a fi
imputate Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, ca urmare a prescrierii unor medicamente realizate
în condiţii defectuoase, după părerea celor de la Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău.
6. Activităţi desfăşurate în faţa instanţelor de judecată
a. Participarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău ca parte civilă în cadrul
proceselor penale
Conform prevederilor legale, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău urmează să recupereze de
la persoanele care se fac vinovate de cauzarea unui prejudiciu, prin accidente de circulaţie sau
agresiuni. Prejudiciul este reprezentat de valoarea serviciilor medicale acordate victimelor
accidentelor de circulaţie sau agresiunilor.
La acest moment, Spitalul Judeţean de Urgenţă este parte civilă în 914 procese penale.
b. Acţiuni civile promovate în faţa instanţelor civile pentru recuperarea prejudiciului pe
calea acţiunii civile atunci când încetează urmărirea penală din anumite motive
Au fost promovate un număr de 12 acţiuni civile.
c. Activităţi întreprinse în vederea recuperării sumelor datorate Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bacău
Au fost transmise un număr de 32 somaţii de plată şi au fost depuse la executorul
judecătoresc un număr de 104 hotărâri irevocabile în vederea executării silite.
SITUAȚIA PERSONALULUI
Structura de personal:
La începutul lunii ianuarie 2013, structura de personal a S.J.U. Bacău era următoarea:
Număr total de angajaţi = 1902, din care:
* 272 medici;
* 67 alt personal sanitar superior;
* 863 personal sanitar mediu;
* 476 personal sanitar auxiliar;
* 83 TESA;
* 141 muncitori;
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În perioada 01.01.2013 – 30.11.2013:
- au beneficiat de CFP pe o perioadă de minim 1 lună de zile un număr de 114 salariaţi şi pentru
minim 6 luni, 71 salariaţi, din care:
• medici 16
• personal sanitar mediu 29
• personal sanitar auxiliar 19
• alt personal sanitar cu studii superioare 2
• muncitori 2
• TESA 3
- au fost angajaţi un număr de 43 salariaţi, (pe durată determinată 25 angajaţi, iar pe durată
nedeterminată 18 angajaţi), pe categorii socio – profesionale, s-au angajat:
* 21 medici din care: (17 CIM pe perioadă nedeterminată şi 2 CIM pe durată determinată; 2
medici cu repartiţia Ministerului Sănătăţii - medici rezidenţi anul I);
* 13 asistenţi medicali din care: (4 CIM pe durată nedeterminată şi 9 pe perioadă
determinată);
* 3 alt personal sanitar cu studii superioare;
* 6 personal administrativ şi muncitori;
- au încetat activitatea un număr de 114 salariaţi, din care:
* 35 ca urmare a pensionării;
* 63 cu acordul parţilor din care: (46 pe perioadă nedeterminată şi 17 pe durată determinată);
* 5 decedaţi din care: (1 medic, 1 personal mediu sanitar, 2 personal auxiliar şi 1 muncitor);
* 11 angajaţi expirare CIM (pe durată determinată).
La data de 30.11.2013, structura de personal a S.J.U. Bacău, arată astfel:
Total personal 1875, din care:
• medici 265
• alt personal sanitar superior 71
• personal sanitar mediu 865
• personal sanitar auxiliar 453
• muncitori 139
• TESA 82
În luna ianuarie au fost finalizate procedurile de evaluare a performanţelor profesionale ale
angajaţilor. Mai mult de 90% au fost apreciaţi cu calificativul “foarte bine“, iar restul de 10% fiind
apreciaţi cu calificativul “bine”.
În urma trecerii la o treaptă superioară de vechime, au fost recalculate salariile de bază
pentru un număr de 232 salariaţi, prin acordarea unui număr de clase de salarizare corespunzatoare
noii gradaţii.
În primele 11 luni ale anului 2013, au fost promovaţi 56 salariaţi, din care:
• medici - 18
• alt personal sanitar superior - 4
• personal sanitar mediu - 17
• personal sanitar auxiliar - 8
• TESA - 9
Pentru desfaşurarea activităţii medicale în condiţii corespunzătoare, s-au organizat concursuri
pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor temporar vacante, titularii având contractul
individual de muncă suspendat pentru concedii de creştere a copilului în vârstă de până la 1-2 ani sau
pentru concedii fară plată. Există astfel o mare fluctuaţie în ceea ce priveşte îndeosebi personalul
mediu sanitar şi auxiliar sanitar, determinată de plecările în străinătate în scopul obţinerii de venituri
salariale mai mari decât în ţară.
La începutul anului în vederea încheierii contractului de prestări servicii cu C.A.S.J. Bacău
pentru personalul sanitar cu studii superioare sau mediu sanitar, s-au actualizat datele privind poliţele
de asigurare malpraxis şi certficatele de membru al Colegiului Medicilor din România sau Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Pentru asigurarea continuitatii actului medical şi de îngrijire, în conformitate cu prevederile
Legii 95/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare s-au angajat prin contract de prestări servicii
medicale un număr de 6 medici şi 34 asistenţi medicali.
Lunar se întocmesc, la timp, dări de seamă statistice, state de plată, situaţia tichetelor de
masă, borderouri către bănci cu resturile de plată şi borderouri cu ordinele de plată referitoare la
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salarii şi reţineri. S-a reactualizat statul de funcţii şi de personal şi s-a aprobat de către Consiliul
Judeţean Bacău .
S-a realizat o nouă organigramă a S.J.U. Bacău şi s-a aprobat de către Consiliul Judeţean
Bacău.
S-au completat 35 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.
MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Anul 2013 a însemnat pentru managementul calităţii o continuare a preocupărilor majore
pentru obţinerea şi menţinerea recunoaşterii calităţii serviciilor oferite populaţiei. În acest sens
interesul nostru a fost pentru menţinerea certificatelor ISO şi RENAR pentru toate domeniile de
activitate a spitalului.
Pentru creşterea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire a pacienţilor s-au introdus
proceduri şi protocoale la nivelul tuturor serviciilor (secţiilor) în conformitate cu legislaţia în vigoare,
proceduri ce sunt analizate şi adaptate în permanenţă de către comisiile responsabile de
managementul calităţii.
Obiectivul general al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BACĂU este obţinerea şi
menţinerea unei reputaţii excepţionale în reţeaua de îngrijiri medicale. Întreg personalul spitalului va
depune toate eforturile, cunoştiinţele medicale şi toată dăruirea pentru împlinirea nevoilor şi
aşteptǎrilor clienţilor sǎi, atât ale pacienţilor cât şi ale Casei de Asigurări, prin introducerea şi
menţinerea unui înalt nivel calitativ al tuturor activitǎţilor desfǎşurate. Pacientul este în centrul
preocupărilor şi atenţiei noastre. Un pacient nu este un element exterior ci o parte vie, integrantă a
misiunii noastre. Suntem aici pentru a vă acorda ajutor 24 ore din 24.
Pentru anul 2013, s-au stabilit urmatoarele obiective strategice:
- Modernizarea și dotarea Maternității;
- Modernizarea și dotarea Secției de Urologie;
- Modernizarea Ambulatoriului integrat spitalului;
- Reparație capitală a Secției Boli Infecțioase Copii;
- Reparație capitală Serviciul de Internări-Externări Pediatrie;
- Menţinerea şi extinderea colaborării cu CJAS;
- Achiziţionarea de aparatură performantă;
- Îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere.
Pe tot parcursul anului au fost analizate chestionarele de satisfacţie a pacienţilor şi în funcţie de
rezultatul acestora, s-au luat măsuri de ameliorare a neconformităţilor constatate.
În linia construită privind strategia pe termen lung a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău
principalul obiectiv pentru epata următoare este acreditarea unităţii noastre conform standardelor
CoNAS.
IMAGINE
Biroul de relații publice, cel care asigură și comunicarea cu presa, și-a continuat activitatea și
în această jumătate de an prin întărirea legăturilor cu jurnaliștii acreditați dar, a urmărit cu atenție și
atragerea bloggerilor cu experiență și trafic la evenimentele organizate de SJU. Cei mai mulți au
reacționat la invitațiile trimise, iar materialele postate pe site-urile lor au fost fie neutre, fie apreciative
față de activitatea medicală în proporție de 90%. În anul 2013 au fost aproximativ 850 de apariții pe
print, audio și video cu materiale despre activitatea medicală sau despre investițiile făcute penru
modenizarea pavilioanelor și a dotărilor, dar și despre cazurile deosebite prezentate de medicii care
le-au soluționat. Atenția presei s-a canalizat către principalele secții unde ne situăm aproape de vârful
ierarhiei naționale în ceea ce privește profesionalismul: chirurgie pediatrică, oftalmologie, ortopedie
sau urologie.
În primul semestru al acestui an cea mai importantă manifestare, care a atras atenția presei
locale și naționale, a fost cu prilejul inaugurării Maternității. La eveniment au participat nu doar
autoritățile locale ci și reprezentanți ai Parlamentului României și europarlamentari.
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Evenimentul a fost pregătit cu invitații trimise către reprezentanții autorităilor locale și
naționale, pliante cu informațiile despre investiția facută, dotări și finanțare, vizite în saloane și în
blocul operator.

15. Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău
I. Activitatea Regiei Autonome, în anul 2013, poate fi structurată în două perioade:
A. Perioada cuprinsă între 01.01.2013 şi 31.10.2013;
B. Perioada cuprinsă între 01.11.2013 şi 31.12.2013.
A. Prima perioadă cuprinde activitatea Regiei Autonome până la momentul rezilierii
Contractului de Concesiune Lucrări Publice.
1. Derularea Contractului de concesiune lucrări publice “Modernizare şi operare Aeroport
Bacău”
27.01.2010 reprezintă data intrării în vigoare a Contractului de Concesiune Lucrări Publice
“Modernizare şi Operare Aeroport Bacău”.
La Contractul de concesiune lucrări publice menţionat, au fost încheiate două acte
adiţionale.
Prin Actul Adiţional nr.1 a fost aprobată efectuarea unor lucrări de reparaţii la suprafeţele
aeroportuare, anterior intrării în vigoare în vederea menţinerii Aeroportului operaţional.
Prin Actul adiţional nr. 2, (ce a fost susţinut din punct de vedere juridic, atât de către Casa
de avocatură Boştină&Asociaţii, cât şi de avocatul Liviu Ghioc şi fundamentat tehnic de către Inginerul
Independent) s-au aprobat următoarele modificări ale contractului de concesiune:
9 îndreptarea unor erori materiale în procesul de transcriere a ofertei;
9 actualizarea unor anexe în sensul corelării acestora cu oferta (prorogarea termenelor de
depunere a capitalului social);
9 prorogarea termenului de 30 luni referitor la lucrările de investiţii;
9 modificarea succesiunii executării obiectivelor de investiţii.
04.09.2013 reprezintă data rezilierii Contractului de Concesiune Lucrări Publice “Modernizare
şi Operare Aeroport Bacău”.
Încă de la sfârşitul anului 2012, Regia Autonomă a luat cunostinţă în mod informal despre
problemele financiare ale Constructorului, SC Romstrade SRL. Aceste probleme s-au reflectat în
derularea Contractului de Concesiune.
Amintim faptul că Sc Romstrade SRL deţinea acţiuni reprezentând 89% din SC Blue Air
Transport Aerian SA, acest fapt determinând, în final şi falimentul acestei firme.
Deşi, una dintre măsurile luate de către Concesionar în vederea redresării situaţiei financiare
a reprezentat-o vinderea fondului de comerţ şi continuarea activităţii operaţionale, SC Blue Air
Transport Aerian SA, cât şi Societatea de Concesiune nu au mai putut continua programul
investiţional.
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Regia Autonomă a efectuat numeroase demersuri, atât către Concesionar, cât şi către
Societatea de Concesiune în vederea identificării soluţiilor viabile pentru ca acest contract să
continue.
Concesionarul şi Societatea de Concesiune nu au reuşit să identifice soluţiile pentru
derularea în continuare a acestui Contract. În aceste condiţii, Regia Autonomă a emis, potrivit
prevederilor stipulate în Contractul de Concesiune, Notificări de încălcare a Contractului de
concesiune în legătură cu obligaţiile încălcate de acesta: nemajorarea capitalului social al Societăţii
de Concesiune în vederea continuării realizării investiţiei, nerealizarea lucrărilor de construcţie,
precum şi nerespectarea obligaţiei de a menţine valabilă garanţia de bună execuţie. Concesionarul şi
Societatea de Concesiune nu au formulat nici un punct de vedere referitor la Notificările de Încălcare
ale Contractului de Concesiune Lucrări Publice, drept pentru care în urma sedinţei Consiliului de
Administraţie al Regiei Autonome din data de 26.08.2013, acesta a hotărât rezilierea Contractului de
Concesiune “Modernizare şi operare Aeroport Bacău”, începând cu data de 04.09.2013, conform
pactului comisoriu de gr. IV, agreat de ambele Părţi la încheierea contactului.
De la această dată până la 01.11.2013, au avut loc formalităţi de predare-preluare al
aeroportului din punct de vedere operaţional, tehnic, economic şi juridic.
2. Etapele desfaşurării investiţiei:
2009 – Pentru menţinerea Aeroportului Internaţional “G. Enescu” Bacău operaţional, condiţie
impusă şi prin Contractul de concesiune lucrări publice “Modernizare şi operare Aeroport” Bacău,
concesionarul a efectuat, în perioada 29.03.2009 – 05.04.2009, lucrări de reparaţii la suprafeţele
aeroportuare puternic deteriorate, asigurând pista funcţională, cu menţiunea că traficul a crescut
exponenţial în fiecare an, înregistrându-se în medie 2.768 mişcări de aeronave/an;
2010 – Au fost îndeplinite formalităţi de obţinere a avizelor pentru autorizaţia de construire,
aceasta a fost obţinută pentru întreaga investiţie, ceea ce a presupus:
- Rezolvarea unor probleme juridice a terenurilor aflate în administrarea regiei;
- Alipirea unor terenuri dezmembrate.
2011 - 14.03.2011 – S-a obţinut autorizaţia de construire.
- 15.03.2011 – A fost dat ordinul de începere al lucrărilor de către Societatea de
Concesiune;
În urma obţinerii autorizaţiei de construire au fost demarate lucrările de construire, astfel:
- 15.03.2011 – 30.04.2011 – Organizare de şantier
- 15.04.2011 – 20.06.2011 – Lucrări de deviere a diferitelor reţele care se aflau pe amplasamentul
viitoarei Platforme.
- începând cu luna iulie au fost demarate lucrările la obiectivul Platforma îmbarcare – debarcare. La
închiderea şantierului în anul 2011, Platforma era executată în proportie de 45%.
Regia Autonomă a semnalat Consiliului de Administraţie şi Consiliului Judeţean Bacău unele
disfunctionalităţi referitoare la slaba mobilizare a constructorului raportat la termenele de finalizare ale
lucrărilor, deşi obligaţiile Concesionarului şi ale Societăţii de Concesiune au fost îndeplinite din punct
de vedere financiar.
2012 – Lucrările au fost sistate în perioada nefavorabilă meteorologic, acestea fiind reluate în
luna martie 2012. La data de 05.12.2012 a fost recepţionat obiectivul Platformă, în valoare de
19.225.967,02 lei, cu un indice de portanţă PCN-65, certificat de către Institutul de Cercetări în
Transporturi – INCERTRANS SA şi înregistrat la Ministerul Transporturilor sub nr. 628 din
03.10.2012.
In paralel cu edificarea Platformei au fost executate lucrări la urmatoarele obiective:
9 GSE - 7%,
9 Turn control şi Anexă - 11%,
9 Canalizare nouă a spatiului de rulaj - 17%;
9 Terminal - 1%.
2013 – Lucrările de investiţii nu au fost reluate deoarece constructorul angajat de către
Societatea de Concesiune a intrat în insolvenţă în luna decembrie a anului 2012.
3. Situaţia economico- financiară a Societăţii de Concesiune
S.C. Blue Air Transport Aerian S.A. a subscris şi varsat capitalul social al societăţii de
concesiune, în sumă de 42.251.964 euro (179.120.252 lei), în trei tranşe astfel:
Etapa I –
100.000 euro;
Etapa II – Majorare capital social (31.12.2011) – 29.610.967 euro;
Etapa III – Majorare capital social (30.04.2012) – 11.828.342 euro.
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Diferenţa de capital social în sumă de 3.107.016 euro aferentă Tranşei a IV-a de subscriere si
vărsare a capitalului social, conform Anexei nr.26 din Contract, trebuia depusă până la data de
27.01.2013.
S.C. Blue Aero S.R.L. a utilizat capitalul social subscris şi vărsat de 42.251.964 euro printr-un
mecanism de cont escrow. Plăţile din acest cont escrow s-au efectuat pe baza de documente
justificative (facturi fiscale şi situaţii de lucrări), certificate de către Inginerul Independent (SC
JAYPART SRL). Mecanismul bancar de funcţionare a acestui cont (transpus prin contractul de cont
escrow încheiat între S.C. Blue Air, Raiffeisen Bank şi S.C. Romstrade) a fost prezentat Regiei
Autonome doar spre informare.
La momentul actual, potrivit Contractului de Concesiune Lucrări Publice, Regia Autonomă a
demarat procedura de evaluare din punct de vedere economic, tehnic şi juridic a întregii concesiuni.
Menţionăm faptul că, atât Concesionarul, cât şi Societatea de Concesiune şi-au asumat riscul
finanţării investiţiei. Aceştia ar fi trebuit sa identifice un alt constructor şi să finanţeze în continuare
investiţia.
a) Constituirea şi plata redevenţei de către concesionar
Concesionarul are obligaţia de a plăti o redevenţă anuală conform Contractului de
concesiune. În anul 2013 a fost calculată redevenţa pentru anul 2012 în valoare de 21.057,54 lei,
sumă ce a fost achitată la data de 15.04.2013 şi redevenţa pentru perioada 01.01.2013 -31.10.2013
în valoare de 65.886,70 lei, neachitată până în prezent.
b) Chirii şi penalităţi
Regia Autonomă a constituit venituri din chirii pentru perioada 01.01.2013-31.10.2013, în
baza contractelor de locaţiune încheiate cu concesionarul, în valoare de 520.445,65 lei. Pentru
nerealizarea lucrărilor de investiţii la termenele agreate prin graficul investiţional, Regia Autonomă a
calculat penalităţi în valoare de 453.261,01 lei, din care a fost achitată suma de 8.019,22 lei. Cu
privire la impozitele şi taxele locale, Regia Autonomă Aeroportul Internaţional “G. Enescu“ Bacău a
declarat şi a plătit în anul 2013 impozite în valoare de 30.552 lei. Taxele şi impozitele au fost achitate
de către Regia Autonomă şi refacturate societăţii de concesiune, conform prevederilor contractuale.
c) Datoriile înregistrate de concesionar faţă de Regia Autonomă
În primul semestru al anului 2013, societatea de concesiune şi-a achitat datoriile restante
pentru anul 2012. La data de 31.10.2013, societatea de concesiune figurează cu debite de
805.693,20 lei, după cum urmează:
9 Penalităţi: 445.241,79 lei;
9 Chirii: 259.670,16 lei;
9 Taxe şi impozite locale: 19.081,74 lei;
9 Redevenţa: 81.699,51 lei.
La momentul actual pe rolul instanţelor judecătoreşti, se află dosare înaintate de către Regia
Autonomă împotriva Concesionarului, având ca obiect recuperarea creanţelor şi a garanţiei de bună
execuţie.
B. A doua perioadă cuprinde activitatea Regiei Autonome după obţinerea Certificatelor de
Autorizare al Aerodromului şi al celui de Handling.
Această etapă se caracterizează printr-un volum de activitate sporit ce a avut drept obiectiv
normalizarea activităţii şi armonizarea actelor juridice, fără a fi afectată activitatea curentă a
Aeroportului Internaţional “George Enescu” Bacău. Industria aviatică s-a dezvoltat în mod constant,
traficul aerian, contrar crizei economice la nivel global, luând o amploare deosebită în ultimii ani în
ţara noastră, ceea ce a dus la o concurenţă între aeroporturi, fiecare dintre acestea având ca obiectiv
consolidarea poziţiei pe piaţă. Astfel, Romania a trebuit să adopte şi să implementeze standardele
europene, în privinţa aspectelor operaţionale, de navigaţie şi informaţionale în domeniul aeronautic
civil şi comercial.
In acest context, odată cu rezilierea Contractului de Concesiune, cele două forumuri
decizionale, Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria Bacău au conştientizat necesitatea realizării de
îmbunătăţiri importante în infrastructura aeroportuară, atât pentru a fi în conformitate cu standardele
aeroportuare intenaţionale, cât şi din perspectiva deţinerii unui aeroport modern şi competitiv pentru
dezvoltarea economică şi socială a judeţului, hotarând asocierea cu R.A. Aeroportul Internaţional “G.
Enescu” Bacau, în scopul realizării finanţării în comun a obiectivului “Modernizarea şi Dezvoltarea
Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacau”.
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Referitor la activitatea economico – financiară pentru anul 2013, prin Bugetul de Venituri şi
Cheltuieli rectificat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.188 din data de 29.11.2013,
Regia Autonomă a estimat încheierea situaţiilor economico - financiare cu un profit brut de 584,11 mii
lei.
La data de 31.12.2013, Regia Autonomă nu are datorii la bugetul de stat, Bugetul asigurărilor
sociale de stat şi Bugetele locale. În ceea ce priveşte realizarea programului de investiţii, parte din
Bugetul de venituri şi Cheltuieli rectificat, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean anterior
menţionată, a fost încheiat contractul de furnizare a unui pachet format din echipamente pentru
controlul de securitate.
II. Pasageri, trafic, destinaţii anul 2013, precum şi perspective viitoare
Din anul 2009, Aeroportul Internaţional „George Enescu” s-a poziţionat pe locul 5 în
Romania, după cele două de la Bucureşti, Timişoara şi Cluj.
În conformitate cu noile reglementări naţionale şi europene, în ianuarie 2011, Aeroportul
Internaţional „George Enescu” a fost certificat ca „aeroport internaţional”. Acest statut ne dă dreptul
la conexiuni directe, regulate, atât în spaţiul european (Schengen), cât şi în afară acestuia.
În anul 2013, zborurile externe au reprezentat baza mişcărilor aeronautice de pe Aeroportul
Internaţional „G. Enescu” Bacău. Traficul de pasageri a înregistrat o scădere, comparativ cu anii 2011
şi 2012, astfel până la 31.12.2013, Societatea de Concesiune şi Regia Autonomă (în ultimele două
luni) au procesat un număr de 307.488 de pasageri. Această scădere s-a datorat faptului că
principalul operator aerian de pe Aeroportul Internaţional „G. Enescu” Bacău – Compania Blue Air a
avut un an dificil, problemele economice determinând inclusiv schimbarea acţionariatului. Această
schimbare a condus la stabilizarea companiei în a doua jumătate a anului 2013, aceasta realizând un
grad de încarcare superior comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012.
În ultimii 10 ani traficul de pasageri se prezintă, astfel:
Rata
de crestere

Ani

Nr. pasageri

2003

21.020

2004

32.428

54%

2005

39.000

20%

2006

49.000

26%

2007

112.000

129%

2008

114.000

2%

2009

195.321

70%

2010

240.778

24%

2011

336.961

40%

2012

393,352

17%

2013

307,488

- 22%
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Totalul miscărilor de aeronave în anul 2013, a fost de 3.637, în scădere cu 4% faţă de anul 2012.
Referitor la numărul de pasageri procesaţi, comparativ cu celelalte 2 aeroporturi din zona
Moldovei, Iaşi şi Suceava, prezentăm tabelul de mai jos:.
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VOLUMUL DE PASAGERI PROCESAŢI

În ceea ce priveşte prognoza traficului de pasageri pentru anul 2014, pe baza analizei
realizate şi a planificării se estimează un volum de 335.000 pasageri, cu 10% mai mult faţă de
anul 2013.
Destinaţiile anului 2013, precum şi frecventa lor, sunt reliefate detaliat în următorul tabel:
ANUL 2013
ŢARA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
BELGIA
FRANTA
ANGLIA
IRLANDA
GRECIA
TURCIA

ORAŞ
BERGAMO
ROMA
ROMA
TORINO
BERGAMO
BOLOGNA
BRUXELLES
PARIS
LONDRA
DUBLIN
HERAKLION
ANTALYA

COMPANIE
CARPATAIR
CARPATAIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR charter
BLUE AIR charter

FRECVENŢA SĂPTĂMÂNALĂ
3 curse
3 curse
7 curse
5 curse
4 curse
3 curse
3 curse
2 curse
5 curse
2 curse
1 cursa(*sezon estival)
1 cursa(*sezon estival)

În anul 2013 au fost introduse noi destinaţii în programul estival către: Heraklion (Grecia) şi
Antalya (Turcia), cu o frecvenţă de 1 cursă pe săptămână. Frecvenţa spre Roma a rămas aceeaşi,
adică de 7 curse pe săptămână în acest an.
Dintre destinaţiile care nu se mai regăsesc în 2013, se află cele către Catania şi Veneţia,
operate de către compania Blue Air şi cea către Timişoara, operată de Carpatair.
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