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CAPITOLUL I 

 

RAPORT PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR 

PROFESIONALE A PERSONALULUI DIN CADRUL DIRECTIEI 

TEHNICE PE ANUL 2013 

 

 

1. Prezentare organizare personal Directia Tehnica in anul 

2013 

 

Structura Directiei Tehnice pe functii este de 4 functionari publici de 
conducere, 17 functionari publici de executie, 8 contractuali, in total 29 
persoane, din care numarul efectiv de personal angajat a fost de 27. 

Din analiza rezultatelor obtinute in urma evaluarii performantelor 

profesionale, in anul 2013, putem concluziona faptul ca activitatea in 

anul 2013 a fost influentata de masurile de restructurare a personalului 

din anul 2010, in contextul in care volumul si complexitatea activitatilor 

desfasurate in cadrul Directiei nu au fost diminuate proportional, dar prin 

implicarea sefilor de servicii/birou din cadrul Directiei Tehnice si a 

fiecarui angajat, s-a reusit sa se raspunda la toate cerintele si solicitarile;  

Pentru a imbunatati performantele profesionale ale personalului in 

raport cu activitatile pe care trebuie sa le desfasoare in anul 2014 sunt 

necesare mentinerea urmatoarelor masuri: 

 Instruirea personalului Directiei Tehnice in domeniile de activitate pe 
care le desfasoara: investitii si achizitii publice, aprovizionare, 
management, protectia mediului, sanatate si securitatea muncii, 
investitii finantate din fonduri europene; 

 Informarea permanenta privind actualizarea/revocarea si aparitia de 
noi prevederi legislative din domeniile de activitate specifice Directiei 
Tehnice; 

 Respectarea procedurilor sistemului de management integrat 
calitate – mediu;  

 Monitorizarea modului de asigurare a securitatii si sanatatii in munca 
la nivelul Primariei municipiului Bacau; 

 Monitorizarea permanenta a realizarii obiectivelor stabilite la nivelul 
Directiei Tehnice; este esential faptul ca fiecare angajat trebuie sa 
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fie constient ca obiectivele definite trebuie sa fie atinse prin efortul 
conjugat al intregului personal ; 

 Imbunatatirea modului de planificare, monitorizare si raportare pe 
fiecare domeniu de activitate; 

 Implementarea si utilizarea sistemului informatic integrat; 

 Recunoasterea meritelor si incurajarea personalului pentru „lucrul 
bine facut”; 

 Constientizarea personalului in privinta importantei locului de 
munca, atitudinii pozitive fata de solicitari, comunicarii cu celelalte 
compartimente din cadrul Primariei si implicarii in problemele 
semnalate in activitatea curenta. 

Pentru a conduce personalul spre performanta trebuie abordat stilul de 
conducere “participativ “ sau de “ colaborare “, deoarece prin adoptarea 
acestui stil de conducere, angajatii sunt implicati direct la adoptarea 
deciziilor, raspund de ducerea la indeplinire a hotararilor luate si sunt 
incurajati pentru a lucra in echipa in vederea obtinerii de rezultate 
performante care le confera sentimentul valorii personale. 
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CAPITOLUL II 

 

RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITATII DESFASURATE IN 

CADRUL DIRECTIEI TEHNICE PE ANUL 2013 

 

 

1. Descrierea principalelor activitati din cadrul Directiei Tehnice 

Structura Directiei Tehnice in anul 2013: 

 Serviciul Tehnic Investitii 

 Serviciul Achizitii 

 Biroul Aprovizionare si Administrativ 

 Compartimentul Managementul Calitatii, Protectia Mediului si 
Protectia Muncii 

 Compartiment Interventii 

 
Principalele activitati care s-au desfasurat in cadrul Directiei Tehnice 

in anul 2013, sunt urmatoarele: 

a. fundamentarea si elaborarea programului de investitii; 
b. intocmirea  temelor de proiectare in conformite cu cerintele din 

referatele de necesitate si situatia din teren; 
c. transmiterea spre avizarea si aprobare a documentatiilor tehnice 

conform prevederilor legale; 
d. transmiterea catre Serviciul Achizitii a documentelor necesare 

organizarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie 
publica in vederea realizarii obiectivelor de investitii; 

e. urmarirea executiei obiectivului in conformitate cu prevederile 
contractului si a legislatiei in vigoare, cu incadrarea in valorile si 
sursele de finantare aprobate ; 

f. organizarea receptiei obiectivelor de investitii, conform legislatiei in 
vigoare; 

g. intocmirea si transmiterea documentelor necesare inregistrarii in 
patrimoniu a obiectivelor realizate; 

h. punerea in aplicare a legislatiei privind utilizarea eficienta a 
energiei electrice si termice prin reabilitarea termica a cladirilor; 

i. punerea in aplicare a legislatiei privind masurile ce trebuiesc luate 
pentru reducerea riscului seismic; 
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j. monitorizarea stadiului de realizare a programului de investitii si a 
modului de utilizare eficienta a surselor financiare aprobate; 

k. elaborarea Programului anual al achizitiilor publice; 
l. elaborarea documentatiei de atribuire, coordonarea activitatii de 

elaborare a caietului de sarcini; 
m. realizarea procedurilor de achizitii cu respectarea prevederilor 

legale; 
n. indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate privind transmiterea 

anunturilor pe SEAP, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (dupa 
caz), la Ministerul Finantelor Publice; 

o. aplicarea si finalizarea procedurilor de achizitie, prin atribuirea 
contractului cu respectarea principiilor achizitiilor publice; 

p. constituirea si pastrarea dosarului achizitiilor publice; 
q. urmarirea contracte / comenzi achizitii produse; 

r. intocmirea acte premergatoare efectuarii platii facturilor si evidenta 

gestiunii (NIR, ALOP, BT, BC, fise magazie); 

s. intocmirea de referate, comenzi in vederea aprovizionarii cu 

produse; 

t. intocmirea de referate de necesitate in vederea demararii achizitiei 

de produse; 

u. intocmirea, monitorizarea planului de aprovizionare; 

v. planificarea si respectiv monitorizarea activitatii in domeniul 

managementului calitatii si mediului, in vederea imbunatatirii 

sistemului de management integrat calitate-mediu implementat la 

nivelul institutiei;  

w. planificarea si respectiv monitorizarea activitatii in domeniul 

securitatii si sanatatii in munca la nivelul institutiei; 

x. elaborarea / revizuirea documentatiei in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca si in domeniul managementului calitatii si 

mediului,  in vederea asigurarii conformarii cu prevederile legislatiei 

in vigoare si respectiv a standardelor de referinta pentru sistemul 

de management integrat calitate-mediu implementat la nivelul 

institutiei; 

y. realizarea raportarilor pe linie de mediu si respectiv securitate si 

sanatate in munca, conform prevederilor legale in vigoare; 
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2. Rezultatele specifice fiecarui compartiment  

din cadrul Directiei Tehnice 

 

a. Rezultatele obtinute in cadrul Serviciului Tehnic Investitii 

Pentru a activa in  domeniul investitiior trebuie sa constientizezi ca 
trebuie sa dispui de un ansamblu de calitati cum ar fi profesionalism, 
ambitie, daruire si nu in ultimul rand disponibilitatea la efort fizic si 
intelectual. Desi sunt numeroase activitatile care cer aceste calitati, nu 
din toate se obtin rezultate vizibile si durabile pentru o comunitate 
intreaga. Realizarea fiecarui obiectiv, indiferent de complexitate, poate fi 
o provocare care sa  contribuie la desavarsirea experientei profesionale. 
Anul 2013 a reprezentat pentru activitatea de investitii un an cu dificultati 
datorita personalului insuficient raportat la volumul de munca, dar si cu 
satisfactii tinand seama de faptul ca eforul colectivului este rasplatit de 
bucuria de a vedea cum calitatea vietii cetatenilor municipiului este 
imbunatatita cu fiecare obiectiv realizat. 

Astfel, prin efortul intregului colectiv al Seriviciului Tehnic Investitii 
au fost finalizate obiective ca : 

  Extindere hala lactate - Piata Centrala;  
 Amenajare centrala termica alternativa pentru BAZINUL de 

INOT; 
 Modernizare Teatru de Vara – instalatii de stingere incendiu; 
 Marire capacitate Depozit de zgura si cenusa CET Bacau -   

executie lucrari, etapa II ; 
  Amenajare sens giratoriu str. Arcadie Septilici - General 

Guse – str. Dr. Alexandru Safran si amplasare avion MIG 21; 
 Desfiintare cladire centrala termica, cos de fum in vederea 

construirii Clubului Pensionarilor II, str.Soimului - Municipiul 
Bacau; 

 Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordare SACET a 
institutiilor publice –Parohia si Capela „SF. Dumitru”; 

 Dezvoltarea pietei de energie termica-racordarea la SACET 
blocuri ANL str. Letea nr.46 A,B si Letea 50 A,B - proiectare 
si executie; 

 Reabilitare pavilioane D1 si D3 cazarma 1322, str. 
Constantei 1; 
 

S-a urmarit derularea contractelor de servicii proiectare pentru 
obiectivele : 

 Dezvoltarea pietei de energie termica – racordare la SACET, 
Spital Municipal si Sala de sport a Colegiului National 
Pedagogic „ Stefan cel Mare”; 
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 Alimentare cu gaze naturale a turbinei cu gaze din cadrul 
grupului de cogenerare cu ciclu combinat, apartinand 
Municipiului Bacau, din magistrala Transgaz de transport ø 
16 Urechesti – Bacau II, debit 7500 Nmc, presiune minima 6 
bar; 
 

A fost intocmita tema de proiectare impreuna, cu institutiile 
implicate, in vederea realizarii obiectivului : 

 CONSTRUIRE SPATII S.M.U.R.D., SERVICIUL DE 
AMBULANTA JUDETEAN BACAU, DISPECERAT UNIC 
INTEGRAT SI CENTRUL DE COORDONARE SI 
CONDUCERE A INTERVENTIEI AL JUDETULUI BACAU  
 

A fost asigurata urmarirea modului de derulare a contractelor de 
lucrari pentru obiectivele : 

 Construire Spital Municipal; 

 Amenajare CIMITIR SARATA II; 

 BAZA SPORTIVA mun. Bacau - SALA POLIVALENTA - 
etapa PTh si executie lucrari; 

 Lucrari de consolidare bloc Martir Horea 22; 

 Construire grupuri sanitate zona Parc Cancicov, Parcul 
Trandafirilor, cartier Nord 

 Reparatii cladiri aflate in proprietatea mun. Bacau : bloc str. 
Bucegi 138, imobil N. Titulescu nr.17 

 Reabilitare teren de fotbal STADION MUNICIPAL BACAU; 

 Dezvoltarea pietei de energie termica – racordare la SACET 
scoala generala Alexandru cel Bun; 

 Dezvoltarea pietei de energie termica – racordare la SACET, 
blocuri ANL str. Buceti 136,138,140 si str. Fagaras 4,6,8; 

 Reparatii sarpante blocuri str. Aviatorilor nr. 24,29,15,22,18; 

 Reparatii puncte termice nr. 
9,11,13,14,15,29,58,59,95,115,151 

 
Activitatea desfasurata in cadrul serviciului a fost mult mai complexa 

si datorita:  

 preluarii sarcinilor SA CET Bacau privind promovarea si realizarea 
lucrarilor de reabilitare a sistemului de termoficare (conform HGR 
462/2006); 

 solutionarii, la termen, a unui numar de 865 de adrese, din care 
384 de petitii solicitate prin Compartimentul Informare Cetateni ; 

 transmiterii la plata a 140 facturi emise de furnizori  de servicii/ 
executanti lucrari; 
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 evaluarii a 236  de  solicitari  venite din partea unitatilor de 
invatamant privind realizarea unor lucrari de reparatii cauzate de 
avarii la instalatiile de incalzire, canalizare, apa si de deteriorarea 
unor elemente de constructii sau dotari ; 

 supravegherii unor lucrari realizate prin grija Directiei de Asistenta 
Sociala, Spitalului TBC,  Directiei de Sport, Caminul pentru 
persoane varstnice; 

 verificarii documentei necesare intocmirii cererilor de finantare din 
fonduri structurale pentru  reabilitarea termica a 43 blocuri de 
locuinte;  
 

Din centralizarea rezultatelor financiare prezentam situatia realizarii 
programelor de investitii pentru perioada 2004 – 2013 ( mil.lei ): 
 

AN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total  
Realizat, 

mil lei 

14,4  
 

21,6  
 

52,6  
    

127,4  108,7  
 

75,56  
 

61,77  
 

77,7 
 

64 42 

  
In perioada 2004 - 2013, Primaria Municipiului Bacau a cheltuit 

pentru investitii publice suma de  646 milioane RON. Sursele de 
finantare provin din bugetul local, credite interne, taxa de salubrizare, 
bugetul de stat. Acest buget de investitii nu include fondurile 
nerambursabile pe programele PHARE, ISPA, POS si POR. 

 
Pentru finalizarea unui obiectiv de investitii este necesar un efort 

din partea tuturor Directiilor din cadrul Primariei precum si a operatorilor 
economici, firme de proiectare sau de executie, din punct de vedere al 
planificarii, organizarii resurselor umane, asigurarii sursei de finantare si 
monitorizarii relatiilor contractuale. 
 

Gradul de realizare a  programului de investitii a tinut seama de 
respectarea urmatoarelor cerinte : 

 incadrarea in sursele de finantare aprobate;  

 respectarea strategiei de dezvoltare a orasului, de conditiile de 
mediu, problemele administratiei locale; 

 respectarea legislatiei care reglementeaza desfasurarea 
activitatilor de achizitii si de investitii; 

 
Gradul de realizare a programului de investitii in anul 2013 este de 

72 % din valoarea planificata . 
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AN[realizat 
/planificat] 

2006  
 

2007 
 

2008  
 

2009  
 

2010 
 

2011 
 

2012 2013 

Grad de 
realizare  

 
2 % 

 
63 % 

 
74% 

 
53 % 

 
52 % 

 
90% 

 
82 % 

 
72 % 

 
Totodata, conform reglementarilor in vigoare, in programul de 

investitii se regasesc obiective a caror promovare si executie nu este 
urmarita prin grija Serviciului Tehnic Investitii, respectiv obiective ce 
apartin Directiei de Drumuri si Poduri, UIP, Compania de Apa, SPAS, 
Politia Primariei, Centrul social pentru batrani, investitii care din motive 
obiective nu au fost realizate conform planificarii. 
 

Pentru a pune in evidenta actiunile realizate pentru atingerea 
tintelor propuse, prezentam mai jos cateva din principalele obiective de 
investitii derulate in anul 2013. 
 
 

EXTINDERE HALA LACTATE -PIATA CENTRALA 
 
 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vederea optimizarii 

activitatii de vanzare a  

produselor lactate, au fost 

executate lucrari de  

extindere a spatiului existent 

in Piata Centrala . 

In acest context  au fost 

realizare si lucrari de 

recompartimentari, refacere 

a pardoselii, instalatiilor de 

apa-canalizare si electrice, 

montare aparate frigorifice.  

Valoare lucrari : 145.855 lei 

cu TVA 
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CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noul Spital Municipal este amplasat pe un teren aflat in 

proprietatea publica a Municipiului Bacau, fiind structurat pe 

9 corpuri de cladire despartite prin rosturi, prevazute  cu 

subsol, parter si 5 etaje, a caror suprafata totala construita 

desfasurata este de 23.293 mp . 

Unitatea spitaliceasca moderna si performanta, proiectata si 

dotata corespunzator, va asigura furnizarea unei game 

adecvate de servicii medicale pentru  diagnostic si tratament, 

primiri urgente, ingrijiri ambulatorii si chirurgie de o zi, 

imbunatatind accesul populatiei la servicii medicale de 

calitate. 

Contractul de executie a spitalului si de elaborare a 

proiectului tehnic a fost semnat la data de 3.09.2007 . Sursa 

de finantare a fost asigurata in proportie de 20% de la 

bugetul de stat si 80% din bugetul local. 

Pana la finele anului 2013 lucrarile de construire ale 

spitalului au fost finalizate in proprtie de 80%, restul de 

executat in anul 2014 constand in lucrari de finisaje 

interioare, montaj echipamente, amenajare parcare si drum 

de acces . 
 Valoarea investitiei a fost estimata la 219 milioane lei. 
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In vederea autorizarii spitalului ca Spitalului 

Municipal  de Urgenta, in anul 2010 a fost avizata de 

catre Directia de Sanatate Publica Bacau reorganizarea 

spatiilor prin pastrarea numarului de paturi ( 320 de 

paturi pentru spitalizare continua si 20 de paturi pentru 

spitalizare de zi) prin marirea spatiului destinat CPU, 

introducerea sectiei de oncologie, compartimentului de 

radiologie, chirurgie cadiovasculara, chirurgie toracica 

alaturi de sectiile existente in proiectul initial : 

 Cardiologie 

 Neurologie 

 Medicala 

 Chirurgie generala 

 Diabet 

 Anestezie si terapie inensiva 

 Ortopedie 

 Hematologie 

 ORL 
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Amenajare sens giratoriu str. Arcadie Septilici - General Guse – str. 
Dr. Alexandru Safran si amplasare avion MIG 21; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vederea fluidizarii traficului in zona de amplsarae a 

Centrului de Afaceri si Expozitii „M. Cancicov ” si 

evidentierii potentialului de dezvoltare urbanistica si 

economica a zonei delimitate  de str. Arcadie Septilici, 

Gen. Guse, Alexandru Safran, a fost amenajat la 

intersectia acestor strazi un sens giratoriu, in interiorul 

caruia a fost amplasata aeronava MIG 21 US ( 

dezafectata) .  

Valoare lucrari : 331.631 lei cu TVA 
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b. Rezultatele obtinute in cadrul Serviciului de Achizitii 

 

 Consideratii generale asupra achizitiilor publice    
 

        Primaria Bacau, ca autoritate publica locala, are obligatia, 
instituita prin lege, sa efectueze orice achizitie intr-un mod 
transparent, cu asigurarea unui cadru concurential si cu respectarea 
principiilor care stau la baza achizitiilor publice. 

  Pentru a actiona in spiritul si litera legii pe tot parcursul 
procesului de achizitie, autoritatea contractanta trebuie sa respecte 
permanent regulile, obligatiile prevazute de OUG 34/2006, privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, in caz contrar aplicandu-
se sanctiuni contraventionale sau penale dupa caz. 

Modificarile legislative si completarile care au avut loc in 
reglementarile in domeniul  in achizitiilor  publice, respectiv in OUG 
34/2006, in cursul anului 2013, schimbarile legislative si a 
regulamentelor de control al forurilor superioare (ANRMAP, UCVAP 
si CNSC) efectuate pe parcursul anului 2013,  au influentat sistemul 
achizitiilor publice, inregistrandu-se modificari la termene, praguri 
valorice si contestarea procedurilor de achizitii. 

Astfel, compartimentul intern specializat, desi cu personalul 
diminuat fata de anul precedent, avand atributii clare de aplicare si 
control a respectarii prevederilor legale in domeniu, a principiilor care 
stau la baza achizitiilor publice, s-a mobilizat in studierea si insusirea 
in cel mai scurt timp a noilor reglementari, concomitent cu derularea 
intr-un ritm sustinut a achizitiilor publice solicitate de celelalte 
compartimente din cadrul Primariei. 

Procesul de achizitie publica, de la initierea propunerilor de 
program anual de achizitii, elaborarea documentatiei specifice de 
atribuire, derularea procedurilor de achizitie si pana la perfectarea 
contractului, este complex si impune o mare responsabilitate in 
respectarea intocmai a prevederilor legale, obligand la cunoasterea in 
detaliu a fiecarei faze a procedurii de catre personalul specializat in 
achizitii publice.  
    Aparitia schimbarilor legislative a condus la o intransigenta 
monitorizare, prelucrare si preluare a noilor concepte, depunerea 
unor eforturi reale pentru asigurarea fluiditatii si continuitatii 
procedurilor de achizitii fara perturbarea activitatii serviciului.  
 Descrierea activitatilor principale ale Serviciului Achizitii 

 Elaborarea Programului anual al achizitiilor publice 
 Elaborarea documentatiei de atribuire, coordonarea activitatii 

de elaborare a caietului de sarcini 
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 Realizarea procedurilor de achizitii cu respectarea 
prevederilor legale 

 Indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate privind 
transmiterea anunturilor pe SEAP, in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (dupa caz), la Ministerul Finantelor Publice 

 Aplicarea si finalizarea procedurilor de achizitie, prin 
atribuirea contractului cu respectarea principiilor achizitiilor 
publice 

 Constituirea si pastrarea dosarului achizitiilor publice 

 Indeplinirea obligatiilor impuse prin reglementarile autoritatii 
de control UCVAP, pentru procedurile selectate. 
 

 Obiective 2013 
 realizarea achizitiilor solicitate de compartimentele 

interesate prin : 
      - promovarea concurentei intre operatorii economici 
      -aplicarea tratamentului egal si nediscriminatoriu intre 
operatorii economici 
      -asigurarea transparentei si integritatii procesului de 
achizitie publica 
      -asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice 

 imbunatatirea modului de derulare a procedurilor de achizitie  
 colaborarea cu compartimentele interesate de initierea unei 

achizitii 
 organizarea personalului pentru optimizarea activitatii 

desfasurate 
 inregistrarea unui numar minim de contestatii admise 
 inchiderea procedurilor urmarite de UCVAP-fara observatii 
 cresterea eficacitatii Sistemului de Management Integrat 

Calitate-Mediu 
 

 Actiuni intreprinse pentru indeplinirea obiectivelor propuse 

 stabilirea unui mod de lucru organizat si profesionist in cadrul 
serviciului, avand in vedere asigurarea derularii ritmice a 
volumului mare de achizitii, cu respectarea prevederilor legale 
privind atribuirea contractelor 

 urmarirea aplicarii legislatiei specifice achizitiilor publice  
 aplicarea procedurii specifice de desfasurare a activităţii de 

achiziţii publice  ( PO 14) 
 colaborarea cu  compartimentele interesate privind procesul de 

achizitie publica. 
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 identificarea nevoilor si reorganizarea serviciului in vederea 
maririi eficientei si eficacitatii 

 imbunatatirea documentatiei de atribuire  
 identificarea si aplicarea strategiilor de aparare in cazul unor 

contestatii 
 identificarea nevoilor de perfectionare la nivelul serviciului si 

trimiterea la cursuri de instruire (in 2013, 3 salariati al serviciului 
au beneficiat de training) 

 corelarea programului de achizitii cu necesitatile Municipiului . 
 
 Obiective realizate in 2013 

1.Realizari achizitii : 
                 Urmare a activitatii desfasurate de catre personalul Serviciului 
Achizitii din cadrul Directiei Tehnice a Primariei Bacau, in anul 2013 au 
fost atribuite 165 contracte de achizitii, din  care 20 contracte de 
furnizare produse, 77 contracte de prestari servicii si 68 contracte de 
executie lucrari, in valoare totala de 163.792.556,65 lei, fara TVA. 
 

Nr.crt. 
Tip contract/Tip 

procedura 

Total 

Nr.  Valoare (mii lei fara TVA ) 

1 
Contracte de 
produse  20 5.602 

2 Contracte de servicii  77 9.214 

3 Contracte de lucrari 68 148.976 

4 Total 165 135.398 
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Serviciul Achizitii a manageriat un numar de 413 achizitii directe, 
realizate de Biroul Aprovizionare. 

In anul 2013 din 22 contestatii depuse la CNSC de catre operatorii 
economici participanti la procedurile de achizitii, 16 au fost castigate,  2 
au fost admise partial cu corectii si 4 pierdute,  din care  una a fost 
recastigata la Curtea de Apel. 

 
Specificul achizitiilor: 

 Serviciul Tehnic-Investitii     _50 contracte in valoare de 
10.922.630,26 lei reprezentand 30% din numarul total de 
contracte si 6,7% din  valoarea totala contractata: 
 
    -servicii de proiectare obiective de investitii noi, servicii de 
dirigentie de santier si SSM, elaborari studii de conceptie tehnica,  
servicii de proiectare obiective in continuare;  
    -executie lucrari de finalizare obiective de investitii, lucrari 
amenajare un nou cimitir, lucrari de reparatii baze sportive, 
reabilitari blocuri de locuinte,  racordare de noi consumatori la 
SACET, amenajare teren fotbal Stadion municipal, lucrari tehnico-
edilitare locuinte,  lucrari de  investitii in continuare (Spital 
Municipal, Cimitir Sarata 2) 

       
 Directia Drumuri Publice  _45 contracte in valoare de 

49110926,52 lei reprezentand 27% din numarul total de 
contracte si 30% din valoarea totala contractata: 
 
 -servicii de proiectare iluminat public, servicii de intretinere a 
sistemului de iluminat public, alimentare cu energie electrica , 
strapungeri de strazi, proiectare parcari, strazi, servicii de dirigentie 
si SSM, revizii si reparatii auto, servicii de asigurari auto, inspectii 
auto, servicii de vidanjare, servicii de semaforizare,  
-lucrari de: Reabilitare infrastructura urbana, zona I.L. Caragiale - 
Milcov - str. Letea; Reabilitare infrastructura urbana zona Mioritei-9 
Mai-Vantului-Vadul Bistritei;  construire strazi, lucrari de reparatii 
strazi si suprafete pietonale, lucrari de canalizare si alimentare cu 
apa strazi, reparatii parcari, lucrari de supralargiri strazi, 
modernizari intersectii, marcaje rutiere 
- materiale constructii, piese de schimb auto si utilaje,  indicatoare 
rutiere si dotari parc auto  
 

 Serviciul Implementare Programe_24 contracte in valoare de 
97871274,15 lei, reprezentand 14,5% din numarul total de 
contracte si 60 % din valoarea totala contractata: 
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                - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectatului pe 

perioada derularii contractului de executie lucrari "Modernizare 
Calea Moinesti" 

              - „Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor” proiect 
“Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau 
in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind 
emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea 
cu caldura urbana” cod SMIS 16948 

                  -Serviciilor de audit financiar aferente Proiectului  
« Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau 
in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind 
emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea 
cu caldura urbana» cod SMIS 16948 

                -lucrari de executie:  Retehnologizare pompe transport 
termoficare - proiectare, executie lucrari si PIF, cod SMIS 16948; 
Reabilitare retele termice secundare din municipiul Bacau (Lot 2) 
PT 28, PT 25, CT 4/6 9 Mai, CT 3/2 Marasesti, CT Primarie, partial 
CT 3/5 Aroneanu; (Lot 3) PT 115, PT20, PT 43, PT 14, PT 4; (Lot 
4) PT 97, PT 29, PT 21, PT 18, PT 15; (Lot 5) PT 9, PT 11, PT 17, 
PT 19, PT 22, PT 27, PT 35, PT 62, PT 63”;  Reabilitare si dotare 
cu echipamente a  Centrul de ingrijire persoane varstnice Bacau, -
etapa II.    

                                                                                                 
 Directia Servicii Publice _13 contracte in valoare de 

2378318,44 lei reprezentand 8% din numarul total de contracte 
si 2 %din total valoare contractata: 
 
-servicii pulverizare aeriana combatere insecte, maturat strazi, 
service motounelte, intretinere terenuri si parcuri, servicii de 
deszapezire 
-furnizare gazon, rasaduri flori, arbusti ornamentali, dotari 
zooveterinare, material dendrologic, dotari pentru curatenie 
stradala, ornamente iarna, achizitii materiale antiderapante, 
autospeciala pentru deszapezire etc. 
 

 Alte compartimente_37 contracte, in valoare de 3509407,28 lei 
reprezentand 22%  din numarul total si 2 % din total valoare 
contractata  
 
-pentru Directia Administrare, Directia Economica, Directia 

Juridica, Protectie Civila, Directia de Evidenta a Persoanelor, 
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Patrimoniu, Birou Aprovizionare, Agentia de Dezvoltare Locala, 
Serviciul MQPMPM, Serviciul MRUI, etc. 
 
- servicii informatice, servicii de consultanta privind analiza 
economica, servicii de cadastru, servicii de service pentru 
calculatoare,  copiiatoare, aplicatii informatice, etc 
- servicii de evaluare riscuri pentru posturi de lucru, servicii de 
publicitate, sondaje de opinie, servicii de medicina muncii si 
control psihologic, servicii de verificare metrologica, servicii 
postale, sistem alarma, licente sisteme operare, program devize, 
echipamente si sisteme IT,  
-servicii de asistenta tehnica IT, servicii evaluare locuinte, 
intocmire documentatii cadastrale, service si autorizarea 
functionarii centralelor termice, servicii telefonie, service 
motounelte, servicii deratizare 

-furnizare sistem informatic taxe si impozite, materiale metalice, 
materiale constructii,  carburanti auto, pachet antivirus, diverse 
publicatii, etc. 

                               
 

Structura achizitiilor pe tipuri de contracte  2013: 
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Ponderea achizitiilor pe compartimente din punct de vedere 
valoric :   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Imbunatatirea modului de derulare a procedurilor de achizitie  
 aplicarea cadrului legal derularii achizitiilor s-a efectuat prin : 

     -asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru 
operatorii economici; 
     -aplicarea prevedrilor  legislative in organizarea si desfasurarea 
procedurilor; 
     -asigurarea obtinerii raportului optim calitate- preţ, prin stabilirea 
unor cerinte minime sau a unor factori de evaluare bine determinati; 
     -completarea/imbunatatirea continua a continutului 
documentatiilor de atribuire si a dosarelor de achizitie;  
     -aplicarea Procedurii operationale PO 14, care prezinta 
derularea activităţii de achiziţii publice, în conformitate cu legislatia 
in vigoare, aplicabila tuturor serviciilor / compartimentelor / birourilor 
Primariei; 
     -neinregistrarea de neconformitati de catre organele abilitate 
(ANRMAP, UCVAP, CNSC) privind respectarea legislatiei 
achizitiilor publice; 
     -castigarea contestatiilor depuse la CNSC Bucuresti  
 

        3. Imbunatatirea modului de colaborare cu compartimentele din 
cadrul Primariei 
 coordonarea compartimentelor privind pregatirea documentatiei 

promovate in scopul demararii procedurilor de achizitii; 

6.70%

30.00%

60.00%

2.00%

2.00%
S.Th-Investitii Directia Drumuri Publice

Serviciul Implementare Programe Directia Servicii Publice

Alte compartimente
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    4. Organizarea personalului pentru optimizarea activitatii  
 delimitarea clară a sarcinilor si a responsabilităţilor persoanelor 

implicate în procesul achizitiilor publice in vederea asigurarii 
profesionalismului, imparţialităţii si independenţei deciziilor 
adoptate la atribuirea contractelor 

 instruirea  interna a personalului pe teme specifice, functie de 
modificarile legislative aparute, privind modul de abordare al unor 
spete in procedura, analiza contestatii  

 
 
 
 

c. Rezultatele obtinute de catre Biroul Aprovizionare si 

Administrativ 

 

In anul 2013 colectivul Biroului Aprovizionare a actionat pentru 
imbunatatirea: 

 modului de urmarire a contractelor de achizitii produse incheiate de 
Primaria Municipiului Bacau. 

 modului de urmarire a comenzilor de achizitie directa de produse 
incheiate de Primaria Municipiului Bacau; 

 modului de planificare si monitorizare a Planului de Aprovizionare; 
 gestionarii  mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, materialelor 

consumabile si de curatenie; 
 mediului de lucru pentru motivarea performantei profesionale; 

 
Biroul Aprovizionare a urmarit 7 contracte de achizitie produse in 

valoare de 1.069.751,84 lei cu TVA si 424 comenzi de achizitie directa 
- produse/servicii - in valoare de 3.196.996,55 lei cu TVA.  

 
Comparativ cu anul 2010, 2011, 2012 situatia contractelor / 

comenzilor urmarite in 2013 se prezinta astfel: 
 

(mii lei cu TVA) 2010 2011 2012 2013 

Nr. Contracte 34 23 9 7 

Valoare 
contracte 

2.280 4.101 3.211 1.069 

Nr. Comenzi 73 211 270 424 

Valoare 
comenzi 

1.003 3.115 5.175 3.197 
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Stadiul de indeplinire a contractelor si comenzilor in anul 2013: 
 

( mii lei cu TVA) 
Valori 

contractate / comenzi 
Realizat 2013 conform 

contracte / comenzi  

contracte 1.069  (76.93%) 

comenzi 3.197  (80.24%) 

 
Totodata in cadrul biroului au fost intocmite 561 Note de Receptie 

si Constatare de Diferente, 383 Bonuri de Consum, 381 Bonuri de 
Transfer si au fost inregistrate 2.013 de facturi fiscale de produse, 
servicii, utilitati. Prin actiunile intreprinse in anul 2013, Biroul 
Aprovizionare si Administrativ a avut o contributie importanta in buna 
desfasurare a activitatilor din cadrul institutiei noastre. 

 
 

d. Rezultatele obtinute de catre Compartimentul Managementul 

Calitatii, Protectia Mediului si Protectia Muncii 

 
Obiectul de activitate al compartimentului este de coordonare 

activitatilor privind:  
 implementarea, monitorizarea si imbunatatirea sistemului de 

management integrat; 
 securitatea si sanatatea in munca la nivelul institutiei. 

Principalele obiective stabilite la nivelul compartimentului, pentru anul 
2013: 

 integrarea sistemului de control intern/managerial cu sistemul de 
management calitate-mediu; 

 recertificarea sistemului de management integrat implementat in 
cadrul institutiei; 

 asigurarea cadrului de desfasurare a activitatii in domeniul securitatii 
si sanatatii in munca, la nivelul institutiei. 

au fost indeplinite. 
 
1. ORGANIZAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 
CALITATII SI MEDIULUI SI RESPECTIV SECURITATII SI SANATATII 
IN MUNCA:  
1.1. s-a realizat planificarea activitatii in domeniul calitate-mediu si 
respectiv securitate si sanatate in munca, prin elaborarea urmatoarelor 
documente: 

 Programul de instruire interna in domeniul calitate-mediu pentru anul 
2013 (nr. 2750/ 17.04.2013); 
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 Planul de documentare SMI pentru perioada decembrie 2012-
decembrie 2013,  revizuit la data de 29.07.2013; 

 Programul sedintelor Comitetului de management pentru SMI pentru 
anul 2013 (nr. 3511 / 13.05.2013); 

 Programele de instruire interna in domeniul SSM – pentru anul 2013,  
pe categorii de personal (nr. 9363† 9365 / 12.12.2013);   

 Planificarea pentru anul 2014, a controlului intern pe linie de securitate 
si sanatate in munca (nr. 9366/12.12.2013);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.2. s-a realizat actualizarea permanenta a evidentei electronice a 
documentelor cadru ale Sistemului Integrat de Management Integrat si a 
celor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru a asigura 
disponibilitatea acestora pentru consultare, pentru intreg personalul 
institutiei care utilizeaza PC-uri; documentele sunt postate in reteaua 
intranet a institutiei; 
1.3. s-au organizat sedintele trimestriale ale Comitetului de Securitate si 
Sanatate in Munca (conform legislatiei in vigoare) si respectiv sedinta 
Comitetului de Management al SMI (in conformitate cu prevederile 
procedurii ,,Analiza SMI efectuata de management”); s-a asigurat 
secretariatul acestor sedinte;  
1.4. s-au intocmit referatele pentru:  
a) emiterea dispozitiilor de primar:   
 nr. 3001/16.09.2013 – privind constituirea Comisiei pentru 

monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a 
dezvoltarii sistemului de control intern/managerial din cadrul 
Primariei Municipiului Bacau, a Regulamentului de organizare si 
functionare al comisiei, privind aprobarea componentei echipei de 
gestionare a riscurilor la nivelul institutiei si a responsabilitatilor 
acestei echipe, precum si aprobarea Programului privind 
implementarea si dezvoltarea sistemului de control 
intern/managerial  si integrarea acestuia cu sistemul de 
managemement calitate-mediu                                                                                                         

 nr. 344/16.01.2013 (referitor la acordarea incepand cu 01.01.2013 
a sporurilor la salariile de baza pentru salariati); 

 nr.3510 /13.05.2013 (referitor la numirea responsabililor ce vor 
raspunde de trusele sanitare) 

b) asigurarea - in perioadele cu temperaturi extreme  apa minerala si 
ceai pentru salariati (referat nr.3232/29.04.2013 si 8440/07.11.2013), 
conform legislatiei in vigoare;  
      
2. ELABORARE / ACTUALIZARE / REVIZUIRE DOCUMENTE: 
2.1. in conformitate cu planul de documentare pentru anul 2013, 
Compartimentul Managementul Calitatii Protectia Mediului Protectia 
Muncii a revizuit:  
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 10 proceduri;  
 manualul sistemului de management integrat; 
 alte documente (fisele proceselor SMI / octombrie 2013);  

2.2. s-a intocmit registrul riscurilor, pe baza documentelor primite de la 
structurile organizatorice din cadrul primariei; 
2.3. s-a actualizat evidenta privind legislatia aplicabila la nivelul institutiei 
vizand protectia mediului (04.10.2013) si respectiv cea vizand 
securitatea si sanatate in munca (18.12.2013) ; 
2.4. s-au intocmit tematicile pentru instruirea periodica pe linie de 
securitate si sanatate in munca, la nivelul institutiei, pentru anul 2014, pe 
categorii de personal; 
2.5. s-au intocmit instructiuni: 
 Instructiunea proprie de securitate a muncii privind activitatea de 

intretinere si reparatii drumuri si poduri ;  
 Instructiunea proprie de securitate a muncii privind activitatea de 

amenajare si intretinere a spatiilor verzi-revizuita ;   
 Instructiunea proprie de securitate a muncii la executarea  

deplasarilor in teren pe jos ;     
 Instructiunea proprie de securitate a muncii privind utilizarea 

echipamentelor cu ecran de vizualizare;  
 Instructiunea proprie de securitate a muncii privind activitatea de 

arhivare ;      
 Instructiunea proprie de securitate a muncii privind utilizarea 

echipamentelor alimentate cu energie electrica ;        
 
3. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE: 
3.1. instruirea personalului din cadrul compartimentului: 

 s-a intocmit programul de instruire interna profesionala la nivelul 
compartimentului;  

 instruirile interne profesionale, instruirile interne pe linie de 
securitate si sanatate si respectiv situatii de urgenta s-au realizat 
conform programelor aprobate; 

3.2. s-au intocmit tematicile de instruire si s-au realizat instruiri pe linie 
de mediu si respectiv in domeniul managementului riscurilor → procese 
verbale de instruire/mai 2013 si respectiv iunie †sept.2013;  
3.3. s-a realizat conducatorilor locurilor de munca, in domeniul securitatii 
si sanatatii in munca; 
3.4. s-a realizat instruirea unui auditor din cadrul Politiei Locale a 
municipiului Bacau, in vederea participarii la auditul intern; 
3.5. s-a realizat instruirea introductiv generala a salariatilor nou angajati; 
3.6. s-au comunicat directiilor/serviciilor, masurile ce se aplica pentru 
protectia persoanelor incadrate in munca in perioadele cu temperaturi 
extreme (nota interna nr. 5540 / 25.07.2013) 
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4. MONITORIZAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 
CALITATII SI MEDIULUI SI RESPECTIV SECURITATII SI SANATATII 
IN MUNCA:  
4.1. S-a realizat controlul pe linie de securitate si sanatate in munca, 
conform planificarii si s-au intocmit rapoarte de monitorizare si au fost 
prezentate in sedintele Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca 
din anul 2013. 
4.2. Auditul intern din anul 2013 a fost realizat in perioada: 07.10 † 
22.10.2013 → raport de audit (nr. 8095/ 28.10.2013) 
 
5. RAPORTARI 
5.1. s-au introdus in sistemul integrat de mediu (SIM), informatiile - 
pentru anul 2012, privind depozitul de deseuri Bacau (IPPC) si emisiile 
de metan pentru depozitul de deseuri inchis (EPRTR) 
5.2. s-au transmis la Agentia pentru Protectia Mediului Bacau:  
 rapoartele privind solicitarile de informatii privind mediul (conform 

HG 878/ 2005), 
 raportarea anuala statistica privind deseurile (conform HG 

856/2002),  
 raportarea privind emisii de poluanti in atmosfera – pentru 

depozitul de deseuri inchis; 
 raportarea E-PRTR (conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006); 
 raportare anuala a datelor referitoare la deseuri de ambalaje (adr. 

nr. 20612/21.02.2013); 
 raportarea anuala a datelor privind deseurile de echipamente 

electrice si electronice (adr. nr. 24630/17.05.2013); 
 raportul anual de mediu pentru depozitul de deseuri Bacau (adr. nr. 

3764/23.05.2013); 
 rapoartele privind stadiul realizarii masurilor din ,,Planul de 

gestionare a calitatii aerului in municipiul Bacau si comuna Letea 
Veche” aprobat prin HCJ nr. 122/28.07.2010; 

 rapoartele privind datele necesare constituirii Inventarului National 
al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera (INEGES) 

5.2. s-au transmis la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului  
rapoartele privind  deseurile, conform Legii nr. 132/ 2010; 
5.3. s-a transmis la Administratia Fondului pentru Mediu, declaratia 
anuala privind contributia de ,,100 lei/tona” datorata la Fondul pentru 
mediu. 
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6. ALTE ACTIVITATI : 
6.1. s-a intocmit referatul de necesitate pentru intocmirea contractului de 
prestari servicii de audit de recertificare si supraveghere a sistemului de 
management integrat; 
6.2. in perioada 02.09 † 04.10.2013 s-a realizat pregatirea 
compartimentelor functionale pentru auditul de recertificare SRAC; 
6.3. S-a asigurat interfata cu organismul de certificare - SC SRAC CERT 
SRL, la auditul de recertificare realizat in perioada 18 † 21.11.2013;  
6.4. S-a asigurat consultanta compartimentelor functionale, pentru 
elaborarea procedurilor prevazute in planul de documentare aprobat; s-
au verificat si vizat din punct de vedere al conformarii cu cerintele 
sistemului de management integrat, 23 proceduri; 
6.5. s-a intocmit documentatia necesara promovarii proiectului de 
hotarare privind aprobarea rapoartelor anuale ale Primariei municipiului 
Bacau si SC CET SA, privind stadiul realizarii Programului de gestionare 
a calitatii aerului pentru pulberi PM10  in municipiul Bacau si comuna 
Letea Veche; 
6.6. S-a intocmit documentatia necesara (referat nr. 9276 /10.12.2013 ) 
si s-a organizat actiunea de expertizare a locurilor de munca din punct 
de vedere a conditiilor de munca; 
6.7. S-au intocmit documentatiile (referat + caiet de sarcini) necesare 
incheierii contractelor de prestari servicii pentru: evaluare riscuri, control 
psihologic si respectiv control medical, la angajare si periodic;  
6.8. S-a organizat activitatea privind efectuarea controlului medical 
periodic (planificarea controlului si difuzarea programului catre directii/ 
servicii) si s-a asigurat interfata cu prestatorul serviciului; 
6.9. S-a realizat planificarea salariatilor pentru controlul psihologic 
(pentru categoriile de personal stabilite in legislatia in vigoare) si s-a 
asigurat interfata cu prestatorul serviciului; 
6.10. S-a asigurat urmarirea derularii contractului de prestari servicii si 
respectiv a comenzilor de prestari servicii gestionate la nivelul 
compartimentului; 
6.11. S-a intocmit documentatia - conform prevederilor legale, privind 
protectia maternitatii la locul de munca – pentru doua salariate; 
6.12. s-a depus cererea de finantare pentru proiectul ,,Sistem integrat de 
combatere a excluziunii sociale vizavi de femei”; s-a intocmit 
documentatia necesara promovarii proiectului de hotarare privind  
aprobarea proiectului, a bugetului acestuia si a cheltuielilor legate de 
proiect. 
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Eficacitatea implementarii si respectiv imbunatatirea sistemului 
integrat calitate - mediu - control intern/managerial depinde in cea mai 
mare masura de implicarea intregului personal din cadrul institutiei. 

Activitatea in domeniul securitatii si sanatatii in munca este direct 
influentata de gradul de percepere de catre salariati a scopului acestei 
activitati si anume de protejare a vietii, integritatii si sanatatii lucratorilor 
impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala care pot 
aparea la locul de munca. 
 
 

3. Propuneri de imbunatatire a activitatii desfasurate in cadrul 

Directiei Tehnice si obiectivele propuse pentru anul 2013 

 

Dupa cum s-a prezentat mai sus, activitatea Directiei Tehnice in 

anul 2013 a fost bogata in actiuni si realizari importante. 

 

Urmare datelor raportate mai sus vom face o analiza SWOT 

(strenghts – weaknesses – opportunities – threats; în română: puncte tari 

– puncte slabe – oportunităţi – ameninţări) in vederea stabilirii strategiei 

pentru indeplinirea obiectivelor pe anul 2009: 

 

PUNCTE TARI: 

 Existenta unui sistem de management integrat calitate – mediu; 

 Personal implicat in realizarea obiectivelor; 

 Directia Tehnica beneficiaza de dotari si logistica necesara 

desfasurarii activitatii; 

 Existenta unui sistem de monitorizare a activitatilor Directiei 

Tehnice, respectiv raportare ce se actualizeaza de catre fiecare 

serviciu din cadrul Directiei; 

 

PUNCTE SLABE: 

 Insuficienta motivare a personalului in raport cu performantele 

realizate si volumul de muca depus; 

 Spatii de lucru insuficiente; 
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OPORTUNITATI: 

 Utilizarea aplicatiilor soft implementate prin proiectul sistemului 

informatic integrat; 

 Angajarea de personal competent si instruit; 

 Achizitionarea de servicii de consultanta tehnica, economica, 

juridica pentru obiectivele de investitii derulate la nivelul primariei; 

 Asigurarea stabilitatii personalului anagajat si consolidarea 

echipelor de lucru 

 

AMENINTARI: 

 Nu exista o coerenta in monitorizarea realizarii ,,Programului de 

management de realizare a obiectivelor” stabilit la nivelul Primariei, 

pentru analiza actiunilor intreprinse si stabilirea masurilor de 

imbunatatire care trebuie luate; 

 Spatiu insuficient pentru derularea activitatilor (sedintele de lucru, 

analiza documentatiilor) precum si pentru arhivarea documentelor; 

 Volum foarte mare de munca in raport cu disponibilul de personal 

din cadrul Directiei Tehnice; 

 Preluarea de catre Primaria Bacau a atributiilor privind 

promovarea/executia si receptia obiectivelor de investitii ale SA 

CET Bacau si SA COMPANIA DE APA Bacau, fara existenta unui 

personal specializat in realizarea obiectivelor specifice si a unui 

regulament intern care sa reglementeze modul de lucru intre 

institutii; 

 Solicitari venite din partea unor salariati competenti, de incetare a 

raporturilor de munca, ca urmare a identificarii altor oportunitati de 

angajare; 

 

Având în vedere caracteristicile identificate prin analiza SWOT şi 

obiectivele stabilite la nivelul Directiei Tehnice pentru anul 2013 propun 

urmatoarele actiuni de imbunatatire a fi implementate in perioada 

urmatoare: 
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A. Identificarea de fonduri, conform prevederilor legale, in vederea 

motivarii personalului care obtine performante; 

B. Organizarea de instruiri la sediul Primariei pe teme privind 

investitiile si achizitiile publice cu tot personalul implicat in 

derularea de astfel de activitati; 

C. Stabilirea in interiorul institutiei a unui climat bazat pe respect si 

promovarea perfomantei si a valorii individului prin recunoasterea 

efortului depus si eliminarea starilor de suspiciune si stari 

conflictuale; 

D. Sanctionarea neperformantei atunci cand, in conditiile asigurarii de 

resurse necesare, nu se obtine performanta; 

E. Optimizarea spatiilor de arhiva existente la nivelul primariei in 

vederea depozitarii documentelor de pe culoarele de pe etajele 

superioare a sediului central, precum si preluarea documentelor 

din compartimente in aceste arhive.  

F. Amenajarea de spatii destinate intalnirilor de lucru;  

G. Imbunatatirea conditiilor de lucru a personalului ce activeaza in 

sediul Primariei, str. Marasesti nr.6 prin realizarea unor lucrari de 

reabilitare/modernizare a cladirii existente; 
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Direcţia Drumuri Publice are in componenta urmatoarele servicii si 

compartimente : 

> Serviciul Drumuri, Reţele si Iluminat 

> Secţia Siguranţa Circulaţiei, Deservire Auto si intervenţii Operative 

> Atelier Mecanic pentru Intervenţii Rapide 

 

 Direcţia Drumuri Publice asigură îndeplinirea sarcinilor privind: 

 coordonarea si realizarea strategiei primăriei in domeniul administrării reţelei 

de drumuri si poduri municipale; 

 coordonarea lucrărilor de investiţii, intreţinere si reparaţii curente si capitale a 

drumurilor publice; 

 servicii pentru intreţinerea curentă a drumurilor publice (intreţinerea pe timp 

de vară, întreţinerea pe timp de iarnă, intreţinerea elementelor privind 

siguranţa rutieră si de estetică); 

 intocmirea si actualizarea inventarului domeniului public privind străzile, 

podurile, podeţele, pasajele, parcările din municipiul Bacău ; 

 eliberarea de avize de principiu si autorizaţii de execuţie pentru lucrările de 

branşamente si racorduri la reţelele tehnico-edilitare in cazuri de avarie, 

calamităţi sau alte evenimente, cu urmărirea respectării termenelor de 

execuţie a acestora si a condiţiilor impuse; 

 intreţinerea si remedierea defecţiunilor din iluminatul 

public; 

 inventarierea infrastructurii de iluminat public; 

 eliberarea acordurilor de principiu si a autorizaţiei de amplasament pentru 

montarea reţelelor de cabluri de telecomunicaţii; 

 monitorizarea activităţii privind siguranţa circulaţiei prin marcaje si indicatoare 

rutiere precum si prin intersecţii semaforizate. 
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SERVICIUL DRUMURI, REŢELE SI ILUMINAT 
 
 

REALIZĂRI  REŢELE ŞI ILUMINAT PE ANUL 2013 

 

- activitatea reţele edilitare: 

 - autorizaţii eliberate      = 254 buc. 

 - autorizaţii de branşament     =  86buc 

 - avize de principiu eliberate    = 126 buc 

 - acorduri de intervenţie     = 781 buc 

 -  sesizări şi reclamatii primite si rezolvate             = 33 buc 

- activitate -  nomenclatura stradală  

 - adeverinţe poştale     = 789 buc 

 - permise de liberă trecere    = 393 buc 

- activitatea–iluminat public  

 - sesizări primite      = 1069 buc 

 - sesizări rezolvate      = 1058 buc 

 - sesizări rezolvate de E-ON Moldova  =  11 buc 

 - stâlpi montaţi      =  186 stalpi 

 - corpuri de iluminat montate    =  307 buc 

- activitate energetică       

 - trasare reţele pentru retrocedare   =  23  buc. 

 - avize de amplasament     = 54 buc 

 

 

Principalele activităţi si obiective ale  

Serviciului Drumuri, Reţele şi Iluminat 
 

 întocmirea programului anual si de perspectivă necesar realizării lucrărilor 

de   investiţii din competenta serviciului; 

      •   întocmirea programului de proiectare,studii si prognoze pentru 

dezvoltarea si  
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           modernizarea reţelei de drumuri si iluminat public in municipiul Bacău ; 

• întocmirea si actualizarea inventarului domeniului public privind străzile. 

podurile, podeţele, pasajele, parcările din municipiul Bacău : 

• Urmărirea realizării stadiului fizic al obiectivelor de investiţii precum si 

decontarea lor, de către dirigintii de şantier nominalizaţi pe lucrări: 

• întocmirea caietelor de sarcini si a temelor de proiectare necesare 

organizării licitaţiilor in vederea atribuirii execuţiei lucrărilor de Întreţinere 

si reparaţii străzi, alei, trotuare, parcări, noduri si pasaje, precum şi 

obiectivelor de investiţii din competenţa serviciului: 

• Urmărirea respectării disciplinei tehnologice la obiectivele de investiţii, 

reparaţii şi întreţinere străzi si iluminat public; 

• Urmărirea respectării cerinţelor privind sistemul calităţii în construcţii. 

 

 

 
 

REALIZĂRI - DRUMURI  
- PE ANUL 2013 – 

 
 

 
LUCRĂRI FINALIZATE 
1.Înlocuire conductă apă strada Mioriţei 
2.Înlocuire conductă apă strada Vadu Bistriţei 
3.Înlocuire conductă apă strada I.L.Caragiale 
4.Modernizare strada Viselor 
5.Modernizare strada Theodor Neculuţă 
6.Amenajare Parc Sud 
7.Deviere reţea agent termic strada Vântului 
8.Contorizare strada Mioriţei bl.88 
9.Contorizare strada Gării bl.70 
 
 
LUCRĂRI ÎN CURS DE EXECUŢIE 
1.Construire str.Calea Moineşti 30 A-30H; 
2.Înlocuire conductă apă str.Cronicar Neculce – Milcov 
3.Deviere reţea agent termic strada Milcov 
4.Deviere reţea agent termic strada I.L.Caragiale 
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TOTAL - 13 investiţii din care: 
9 - investiţii finalizate 
4 - investiţii în curs de execuţie 
 
 
LUCRĂRI FINANŢATE  DIN FONDURI  EXTERNE NERAMBURSABILE 
Modernizare Calea Moineşti 
Reabilitare Pasaj Letea 
Reabilitare infrastructură urbană zona Mioriţei- 9 Mai-Vântului- Vadu Bistriţei 
 
 
LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE 
 
Lucrări de reparaţii trotuare - placare cu pavele vibropresate; 
Lucrări de reparaţii parcări - amenajări parcări ecologice; 
Lucrări de marcaje rutiere; 
Lucrări de repoziţionare instalaţii de apă, canalizare şi gaze; 
Lucrări de întreţinere îmbrăcăminte străzi; 
Lucrări de întreţinere prin balastare străzi nemodernizate. 
 
 
SESIZĂRI PRIMITE        -  847 
SESIZĂRI REZOLVATE - 738 
 
 
 
 

 
Organizarea Secţiei Sig. Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii Operative 
 
Secţia Parc Sig. Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii Operative funcţionează în 
cadrul Direcţiei de Drumuri Publice a Primăriei Municipiului Bacău. 
 
Principalele activităţi ale Secţiei Sig. Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii 
Operative 
- transport auto şi prestaţii utilaje 
- deszăpezire  
- siguranţa rutieră 
- înregistrări vehicule 
 

Activitatea desfăşurată în anul 2013 
Transport auto şi prestaţii utilaje 
  -asigurare transport persoane pentru compartimentele Primăriei 
  -asigurare transport materiale pentru Direcţia de Servicii Publice 
  -asigurare transport materiale pentru compartimentul Administrativ 
  -transport gunoi şi deşeuri pentru  secţia Salubritate 
  -măturat mecanizat  
  -transport pentru activitatea de ecarisaj 
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  -udat spaţii verzi   
  -transport controlori de noapte şi iluminat 
  -transport decedaţi  
  -transport instalaţii sonorizare 
  -transporturi ocazionate de evenimente festive 

    -prestaţii utilaje (reprofilat străzi; încărcat pământ, gunoi, resturi vegetale; săpat 
şanţuri;platformă de ridicare la înălţime)      

Nr. total km echiv. realizaţi de autovehicule  = 113896 
Nr.total de ore funcţionare realizaţi de tractoare şi utilaje = 8887 
 
 
Deszăpezire  
  -asigurarea mijloacelor tehnice pentru intervenţie 
 
Siguranţa rutieră 
  -marcaj rutier = 50000 mp 
  -întreţinere intersecţii semaforizate = 24  
  -indicatoare rutiere = 250 buc  
     
Înregistrări vehicule 
  -nr. total de înregistrări =27  
  -utilaje = 15 
  -mopede = 12 
  -radieri =6 
 
Sesizări-reclamaţii 
  -nr. total primite = 23 
  -nr. total răspunsuri = 23 
 
În decursul anului 2013 personalul secţiei a intervenit în mod operativ pentru 

realizarea unor acţiuni necesare desfǎşurǎrii activitǎţii instituţiei publice sau pentru 
îndeplinirea unor obligaţii legale în sarcina administratorului drumului public: 

 
o Înlocuirea sau completarea semnalizǎrii rutiere deteriorate sau sustrase 

de pe domeniul public   
 

o Semnalizarea şi remedierea în regim de urgenţǎ a denivelǎrilor de 
dimensiuni mici ce se pot  produce  la infrastructura rutierǎ a municipiului 
Bacǎu 

 
o Întreţinerea instalaţiilor de semaforizare şi urmǎrirea funcţionǎrii acestora 

în permanenţǎ     
 

o Urmǎrirea gradului de uzurǎ a marcajelor rutiere şi dispunerea mǎsurilor 
operative de completare a marcajelor rutiere uzate   

 
o Prestarea unor activitǎţi cu utilajele din dotare pentru reprofilarea de 

strǎzi balastate. 
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DIRECŢIA ECONOMICĂ
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Direcţia Economică 
 

- are ca sarcină coordonarea activităţilor economice  pe baza bugetului de 
venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacau  si a 
ordonanţărilor Primarului Municipiului Bacau. 

Ordonatorul principal de credite, la propunerea Direcţiei Economice  şi a 
compartimentului de specialitate, elaboreaza si fundamenteaza bugetul de venituri si 
cheltuieli si repartizeaza creditele bugetare alocate subunitatilor in functie de 
proiectele si necesitatile fiecarei subunitati, si efectueaza rectificari ale bugetului local 
in conformitate cu prevederile legale. 

De asemenea, Directia Economica asigura indeplinirea sarcinilor in domeniul 
contabilitatii, in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmeste contul de executie al 
bugetului local si darea de seama contabila  trimestriala si anuala. 

 
Veniturile totale încasate în anul 2013 au fost de 408.050.540  lei. 
Din totalul veniturilor  realizate in anul 2013 de 408.050.540 lei ponderea cea 

mai mare o reprezinta veniturile proprii dupa cum urmeaza: 
 veniturile proprii in suma de 191.639.836 lei reprezinta 46,96 %,  
 sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale de 

122.855.543 lei, adica  30,10%, 
 transferuri voluntare in valoare de 61.816 lei, in procent de 0,02% 
 subventii  in suma de 64.342.391 lei,reprezinta 15,77%.  
 sume primite de la Uniunea Europeana in suma de 29.150.954 lei, in procent 

de 7,15% 
 
CHELTUIELI 

Cheltuielile bugetare se grupeaza conform clasificatiei economice elaborate de 
Ministerul Finatelor Publice in: 

1. cheltuieli de personal 
2. bunuri si servicii 
3. dobanzi 
4. subventii 
5. fonduri de rezerva 
6. transferuri intre unitati ale administratiei publice  
7. alte transferuri 
8. asistenta sociala 
9. alte cheltuieli 
10. cheltuieli de capital  
11. imprumuturi 
12. rezerve, excedent/deficit 

 

Nivelul cheltuielilor efectuate in anul 2013  este de 390.352.526 lei, din 

care : 

 De la bugetul de stat              216.348.887 lei 



 

 38  

 De la bugetul local   173.941.823 lei 
 Donatii si sponsorizari           61.816 lei 

 
Sumele au fost cheltuite dupa cum urmeaza:l: 

 
1- cheltuieli de personal  -lei                           102.645.137 
2- bunuri si servicii                            93.786.419 
3-dobanzi                                         15.252.037  
4- subventii                                                6.147.016  
5-transferuri intre unitati ale administratiei                 10.310.515 
6-alte transferuri                                                                 1.674.466   
7- proicte externe cu finantare nerambursabila  
                                                                                         79.697.047 
8-asistenta sociala                    12.000.578 
9-alte cheltuieli                                  15.098.906             

       10-cheltuieli de capital                        40.947.914 
       11- rambursari de imprumutur                          12.792.491 
 

Autoritatea locala a sprijinit elevii si studentii cu merite la invatatura care au 

reprezentat in tara si peste hotare invatamantul bacauan si a rasplatit meritele 

deosebite prin suportarea de la bugetul local a cheltuielilor de transport si asigurare 

medicala pentru studenţii care au obtinut burse in strainatate şi prin acordarea de 

premii elevilor care au obtinut rezultate notabile în activitatea şcolară. 

In anul 2013 au beneficiat de astfel de sprijin din partea autoritatii locale  53 

studenti pentru care a fost alocata suma  de 70.614  lei . 

 Autoritatea locala a alocat resurse financiare asociatiilor şi fundaţiilor culturale, 

sportive sau de cult în baza Legii 350/2005. In acest scop a fost cheltuita suma de 

14.416.709 lei.  

 

DATORIA PUBLICĂ 

 In conformitate cu Legea  finanţelor publice  nr.273/2006, şi a HCL 200/2006, 

Directia Economica urmăreşte  derularea împrumuturilor interne contractate direct de 

autoritatea administratiei publice locale pentru finanţarea obiectivelor de investii de 

interes local.  

 Creditul  a fost utilizat pentru finantarea urmatoarelor obiective : 

- Construire Spital Municipal  –           3.137.900 lei 

- Managementul integrat al deseurilor -           1.571.314 lei 
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 Autoritatea locala este garant la imprumutul extern contractat de CRAB Bacau 

de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru 

proiectul,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 

Bacau ,, 

Directia Economica  a facut toate demersurile necesare la Ministerul Finantelor 

Publice,  Comisia de Autorizare a Imprumutului Local pentru autorizarea garantarii 

imprumutului extern.  

Conform legislaţiei în vigoare, se urmăreşte şi se raportează trimestrial datoria 

publică şi încadrarea în gradul de îndatorare total admis. 

 

ALTE SARCINI ÎNDEPLINITE DE DIRECŢIA ECONOMICĂ ÎN ANUL 2013 

 Directia Economică, în baza competenţelor stabilite prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare, a mai coordonat şi realizat următoarele acţiuni :  

 prin colaborare cu compartimentul de salarizare intocmeste statele de plata 

pentru salaratii institutiei, efectueaza  retineri si popriri, vireaza contributiile 

pentru asigurarile sociale de stat, raporteaza situatiile  care decurg ca urmare a 

retinerilor catre bugetul de stat. 

 urmareste şi execută contractele pe care autoritatea locala le-a incheiat in anul 

2013 pentru achizitii de produse, prestari servicii si lucrari.  

 urmareste si efectueaza platile ordonantate de ordonatorul principal de credite 

si urmareste incadrarea in limitele  aprobate la fiecare capitol, subcapitol, titlu, 

articol si alineat. 

 centralizeaza situatiile privind distribuirea produselor lactate si de panificatie 

elevilor si prescolarilor. 

 urmareste efectuarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar 

de stat, si a burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat 

conform prevederilor Hotararilor Consiliului Local privind stabilirea criteriilor 

generale de acordare a burselor si a altor fome de sprijin material pentru elevii 

din invatamantul de stat. 

 efectueaza inventarierea elementelor de activ si pasiv. 
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 asigura diverse relatii economice prin intermediul bancii, organizeaza si 

coordoneaza activitatea de aducere la indeplinire a tuturor legilor, decretelor, 

hotararilor pe probleme economice. 
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SERVICIUL MANAGEMENTUL  

RESURSELOR UMANE SI INFORMATIZARE 
 

 
 
- are ca principal obiectiv atragerea de personal şi reţinerea forţei de muncă în 

instituţie (vizând reducerea fluctuaţiei, creşterea siguranţei în muncă) bine pregătit 
profesional pentru realizarea unui serviciu public de calitate. 

La finele perioadei de referinta, gradul de ocupare a posturilor din Primaria 
Municipiului Bacau era de 91.17%, in conditia in care numarul de personal pentru 
Primaria Municipiului Bacau a fost diminuat prin HG nr. 77/2013, cand posturile 
vacante si blocate au fost desfiintate; 

Desi legislatia in vigoare a  restrictionat recrutarea fortei de munca, din luna 
iulie 2013 am organizat concursuri si incadrat 26 de  salariati, strict necesari 
desfasurarii in bune conditii a activitatii curente. In perioada de referinta s-au 
constata 48 de incetari de contract de munca din care 23 au indeplinit conditiile de 
pensionare. 

Pe  parcursul anului  cand au fost organizate concursuri de ocupare a funcţiilor 
vacante, Serviciul Resurse Umane a asigurat: 

- informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de 
înscriere, 

- organizarea si desfăşurarea probelor de concurs 
- supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu; 
- întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului; 
- demersurile de încadrare şi integrarea în organizaţie pentru noii angajaţi. 
Conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al 
funcţionarilor publici, în vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a 
resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public, s-a 
procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale 
ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă atât a funcţionarilor publici cât 
şi a personalului contractual din cadrul instituţiei noastre. 

 
La nivelul serviciului, s-au elaborat un numar de 616  dispozitii si 495 referate cu 

privire la 

 numirea în funcţii publice; 

 reâncadrarea în funcţii publice; 

 încetare raporturilor de serviciu/ muncă; modificarea raporturilor de serviciu/ 
muncă; 

 suspendarea raporturilor de serviciu / muncă; 

 exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante; 

 sancţionarea disciplinară a funcţionarilor publici şi a salariaţilor; 

 încetarea suspendării si reluare activităţii; 

 constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 

 privind mandatul unor membrii ai comisiei de disciplină; 

 incadrarea în clase de salarizare suplimentare; 

 promovarea în clasă, grad profesional sau după caz treaptă profesională. 
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Respectarea codului de conduita In perioada raportata nu au fost sanctionati 
disciplinar functionari publici, pentru personalul contractual s-au aplicat 9 sanctiuni 
disciplinare.  

In luna mai - iunie 2013 s-au actualizat toate declaratiile de avere si de interese 
care au fost postate pe si site-ul institutiei, avand termen de pastrare 5 ani. 

Nu au fost sesizari primite de la cetatenii municipiului, de nerespactare a 
codului de conduita 

S-au îmbunătăţit rezultatele evaluărilor profesionale., la functionarii publici  
din totalul de 176 functionari publici evaluati  97.7 % au calificativul  f.b.  Pentru  
imbunatatirea  performantelor profesionale ale functionarilor publici, pentru  anul 
2013 s-a avut in vedere ca in Planul de instruire profesionala  sa fie incluse teme  din 
activitatea specifica fiecarui compartiment. De asemenea s-a observat  ca 
perfectionariler externe au adus un suflu nou in modul de desfasurare a activitatilor. 

Pentru personalul contractual  din 398 de salariati evaluati, 286 au obtinut 
calificativul FB 71.85 %, 108 calificativul Bine 27.17%, 4 satisfacator 1.00%.   

Fata de anul 2012 s-a simtit o   imbunatatire a  performantelor profesionale ale 
salariarilor contractuali,deoarece pentu  anul 2013 s-a avut in vedere ca in Planul de 
instruire profesionala  sa fie incluse tematici  din Indicatorul tarifar de calificare 
(pentru muncitorii calificati). Calificativul de satisfacator a fost acordat muncitorilor 
necalificati care au probleme de comportament la serviciu, au fost analizati in 
comisia de disciplina si o parte din ei au fost sanctionati cu concediere. 

Cariera functionarilor publici, motivarea performantei profesionale prin 
promovare .  

Îmbunătăţirea procesului de instruire profesională, planul anual de 
perfectionare pe anul 2013  s-a realizat in procent de 69.66 %, au participat la cursuri 
de perfectionare acreditate un numar de 108 de salariati, ne-am axat pe instruirea 
interna, s-a elaborat plan de instruire interna, cu tematica, lectori, care s-a finalizat si 
s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

 din 270 salariati prinsi in planul de instruire  248 au fost prezenti,  185 au 
obtinut calificativul FB, 63 au obtinut calificativul B 
In anul 2013 s-au facut 7 promovari in grad profesional si clasa.  

 
Au fost întocmite chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare 

la numărul de salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii, clase şi 
grade pentru funcţionarii publici, respectiv pe categorii şi trepte profesionale pentru 
personalul contractual. 
  Serviciul Resurse Umane a asigurat şi legătura permanentă cu unităţile 
bancare cu care instituţia noastră are încheiate convenţii de plată a salariilor pe card. 

Actualizarea permanentă a datelor a funcţionarilor şi funcţiei publice şi evidenţa 
functiilor publice, conform programului HRMIS gestionat de  Agenţia Naţionala a 
Funcţionarilor Publici, precum si evidenta salariatilor prin programul REVISAL, 
gestionat online cu ITM.. 

S-au revizuit procedurile specifice si operationale. 
La nivelul Serviciului Resurse Umane au fost întocmite şi susţinute 

documentaţiile de specialitate în vederea promovării de Hotărâri ale Consiliului Local 
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 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a statului de functii precum si 
punerea in aplicare a HG77/2013. 

Salariaţii din cadrul Serviciului Managementul  Resurselor Umane au oferit 
consultanţă serviciilor publice subordonate Consiliului Local precum şi salariaţilor 
proprii cu privire la punerea în practică a actelor normative emise de Guvern în 
domeniul resurselor umane.  
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BIROULUI  AUTORIZATII  IN CONSTRUCTII  SI  URBANISM 

 

  

 

1. Organizarea Biroului Autorizatii in Constructii si Urbanism 

In anul 2013, la Biroul Autorizatii in Constructii si Urbanism, statul de functii al 
Primariei municipiului Bacau au fost prevazute 6 posturi.     

   
 

2. Obiectul de activitate 

 Principalele activitati ale Biroului Autorizatii in Constructii si Urbanism constau 
in verificarea documentatiilor depuse in vederea obtinerii certificatelor de 
urbanism, autorizatiilor de construire si a autorizatiilor de desfiintare. 

Activitatea Biroului Autorizatii in Constructii si Urbanism s-a concretizat in 
indeplinirea obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al 
biroului, cu respectarea intocmai a legislatiei specifice in domeniul autorizarii 
lucrarilor de constructii si al urbanismului, si anume: 

 s-a verificat continutul documentatiilor depuse in programul de relatii cu 
publicul (certificate de urbanism, autorizatii de construire, autorizatii de 
desfiintare), 

 s-a analizat compatibilitatea scopului declarat pentru care s-a solicitat 
emiterea certificatelor de urbanism cu reglementarile din documentatiile 
urbanistice legal aprobate si ale regulamentelor aferente ale acestora, ori ale 
planurilor de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilele 
pentru care s-au solicitat certificate de urbanism, formulandu-se conditiile si 
restrictiile specifice amplasamentelor, obligatorii pentru proiectarea 
investitiei, 

 s-au stabilit avizele si acordurile legale necesare autorizarii, 
 s-au sintetizat conditiile din avizele si acordurile obtinute de catre solicitanti, 

in corelare cu proiectul de autorizare a executiei lucrarilor de constructii, 
verificandu-se modul de indeplinire a conditiilor impuse de catre avizatori; 

 s-au elaborat si prezentat spre semnare persoanelor in drept certificatele de 
urbanism, autorizatiile de construire si autorizatiile de desfiintare, 

 s-au  eliberat, in termen legal, certificate de urbanism, autorizatiile de 
construire si autorizatii de desfiintare, solicitate conform legii, 

 s-au transmis catre Politia Locala a municipiului Bacau - Serviciul Disciplina 
in Constructii, Inspectie Comerciala si Protectia Mediului datele necesare 
(liste lunare cu data pierderii valabilitatii autorizatiilor de construire) in 
vederea urmaririi executiei, receptionarii lucrarilor de constructii;  

 s-a colaborat cu Directia Ecomomica in vederea regularizarii taxelor pentru 
autorizatiile de construire emise, si a impunerii in evidentele fiscale a 
constructiilor finalizate; 
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 s-au afisat la sediul institutiei si pe siteul www.primariabacau.ro listele lunare 
cu certificatele de urbanism si autorizatiile de construire emise; 

 s-au rezolvat, in termen legal, cererile, reclamatiile, sesizarile si propunerile 
locuitorilor municipiului; 

 s-au intocmit Note Interne pentru reglementarea problemelor ce fac obiectul 
activitatii biroului, in relatiile cu celelate compartimente ale institutiei, 

 s-a realizat evidenta computerizata a certificatelor de urbanism, a 
autorizatiilor de construire, a autorizatiilor de  demolare,  a  traseului  
documentatiilor in curs de rezolvare; 

 s-au intocmit si transmis darile de seama statistice si alte situatii solicitate. 
  

3. Sinteza activitatii  : 

In perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 s-au inregistrat  970  cereri de emitere a 
certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si a autorizatiilor desfiintare. 

S-au eliberat: 

 507 Certificate de Urbanism; 

 356 Autorizatii de Construire; 

   69 Autorizatii de Desfiintare; 

   38 solicitari respinse. 
 

     4. Realizari : 

 Toate solicitarile inregistrate au fost solutionate in termenul legal. 

 

Obiective propuse in continuare : 

1. imbunatatirea continua a activitatii biroului prin reducerea termenului de 
emitere a certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire/desfiintare; 

2. imbunatatirea continua a relatiilor cu publicul; 
3. asigurarea transparentei si a liberului acces la informatiile de interes public. 

 

http://www.primariabacau.ro/
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DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
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Direcţia Servicii Publice are ca prioritate asigurarea serviciilor de calitate care 
să satisfacă necesităţile estetice şi funcţionale privind spaţiile verzi, salubrizarea, 
precum şi alte elemente de care depinde mediului urban modern. Buna comunicare 
cu cetătenii municipiului Bacău stă la baza identificării priorităţilor de lucru şi 
contribuie la eficientizarea activităţii. 

In vederea realizării scopului, Direcţia Servicii Publice desfăşoară următoarele 
activităţi principale: 

 asigură dezvoltarea, întreţinerea şi amenajarea zonelor verzi; 
 produce material săditor în pepiniera şi sera proprie; 
 gestionează serviciile de salubrizare şi igienă publică; 
 operează depozitul de deşeuri; 
 administrează toaletele publice; 
 gestionează parcul auto în vederea exploatării mijloacelor de transport şi a 

utilajelor specializate; 
 asigură amplasarea şi întreţinerea dotărilor specifice şi a mobilierului urban; 
 desfăşoară lucrări de întreţinere şi reparaţii a uneltelor şi echipamentelor, 

realizează ornamente festive şi alte tipuri de confecţii metalice de uz public; 
 realizează ornarea festivă cu ocazia sărbătorilor; 
 desfăşoară activităţi de deszăpezire, împrăştiere de material antiderapant şi 

aplicare de soluţii împotriva formării poleiului; 
 asigură indepărtarea zăpezii prin activitatea de încărcare şi transport; 
 asigură activităţi de ecarisaj şi capturare a câinilor fără stăpân; 
 administrează adăpostul pentru animale fără stăpân; 

 
 La nivelul anului 2013, Direcţia Servicii Publice a fost compusă din Secţia 
Spaţii Verzi, Secţia Salubrizare şi Igienă Publică, Secţia Parc Auto, Secţia Prestări 
Servicii Intreţinere şi Reparaţii, Serviciul de Gestionare a Câinilor Comunitari şi 
Compartimentul Coordonare Activitate Direcţie. 
 
 Secţia Salubrizare şi Igienă Publică 
 
 Sectia Salubrizare și Igienă Publică este structură fără personalitate juridica 
a Direcției Servicii Publice, parte a aparatului de specialitate a Primarului Municipiului 
Bacau. 
Sectia are ca principale atributiuni: 

 Urmărirea zilnică a execuției lucrărilor cuprinse in contractul de delegare 
a gestiunii nr. 26785/01.08.2005 privind colectarea, transportul si 
depozitarea deșeurilor solide cu excepția deșeurilor toxice, periculoase si 
a celor cu regim special.  
* Gestioneaza provizoriu activitatea de ”înființare a depozitelor de deșeuri 

și administrarea acestora” până la finalizarea procedurii de achiziție publică 
”delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si 
valorificare a deșeurilor nepericuloase în județul Bacău” și încheierea 
contractului de delegare a gestiunii, conform HCL. nr. 310/21.01.2013 
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* Asigură in gestiune directă activitatea de măturat, spălat, stropire și 
întreținere a căilor publice, conform Licenței nr. 0999/16.06.2010 

* Asigură în gestiune directă activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe 
căile publice și menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț 
conform Licenței nr 1000/16.06.2010 
 
 Volumul de lucrări de salubrizare stradală a crescut comparativ cu anul 
2012. Această creștere se datorează achiziționării unui nou utilaj pentru măturat 
trotuare și introducerii in graficele de maturat mecanic a unor strazi noi modernizate 
din cartierele Șerbănești și CFR. Prin activitatea de măturat mecanic s-a obținut atât 
creșterea eficienței cât și o calitate sporită a lucrărilor prestate.  

Pentru eficientizarea activităților desfășurate, teritoriul municipiului Bacău este 
împărțit intr-un număr de 12 sectoare de salubrizare, sectoare care sunt deservite in 
medie de un numar de 110 persoane zilnic.  

Cumulat, in anul 2013 s-au efectuat următoarele activități: 
a) măturat manual străzi   – 141.875.520 mp; 
b) măturat manual alei   –    17.565.500 mp; 
c) măturat manual trotuare  –  101.200.900 mp; 
d) măturat manual parcări  –    35.430.720 mp; 
e) măturat mecanic străzi și alei -   180.456.125 mp; 
f) igienizare spații verzi   -     68.654.200 mp; 
g) spălat căi publice   -   208.000.000 mp  

 
Suprafeţele pe care s-a efectuat operaţiunea de spălat mecanic căi publice au 

crescut în anul 2013 cu 27% faţă de anul 2012, datorită condiţiilor meteorologice 
care au impus efectuarea acestei operaţiuni. 

Pe tot parcursul anului 2013 s-a asigurat salubrizarea stradală la toate 
manifestaţiile desfăşurate pe raza municipiului Bacău (festivaluri, expoziţii, concerte, 
etc.) 

In anul 2013 s-a inceput actiunea de instalare a modulelor de protectie pentru 
containerele precolectare deseuri menajere situate in platformele stradale. Aceasta 
actiune are ca scop final imbunătățirea calității serviciilor prestate către locuitorii 
municipiului Bacau. S-a reusit montarea unui număr de 60 module de protecție 
pentru containere. 

Deasemenea, tot in anul 2013, în curtea secției, s-a reușit forarea unui put de 
mare adancime, de unde impreuna cu un sistem de pompare integrat, se 
alimentează cu apă toate utilajele și sculele folosite la salubrizarea orașului. 

Pe parcursul anului 2013 s-a reușit, achiziționarea unei autospeciale Unimog 
U400 cu accesorii, autospeciala care este folosita la acțiuni de salubrizare urbană și 
activități de deszăpezire și combatere a poleiului. S-au mai achiziționat si un număr 
de 8 motofreze de zăpada cu capacitatea de 40mc/h precum si un număr de 10 
sărărițe manuale pentru combaterea poleiului.  

S-au organizat, ca în fiecare an, campanii de „Curăţenie de primăvară" 
(colectat 1.257,52 tone deşeuri) şi „Curăţenie de toamnă" (colectat 840,30 to 
deşeuri).  Aparte de aceste două campanii de curățenie, secția a mai desfăsurat si 
acțiuni de: 
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 Igienizare si decolmatare a canalului Bistrița situat în imediata vecinătate a 
străzii Vântului, de unde s-a colectat și transportat către Depozitul Conform 
de Deșeuri o cantitate de 195 tone deșeuri; 

 Igienizare si transport pământ rezultat in urma acțiunilor de curățare a 
carosabilului pe Calea Bârladului. S-a transportat o cantitate de 210 tone 
pământ. 

 Igienizat și transportat deșeuri depozitate necontrolat in spatele blocului 
situat pe strada Nicu Enea 42.  S-au organizat 2 acțiuni de ecologizare, în 
urma cărora s-a transportat o cantitate totală de 170 tone deșeuri menajere. 

 Igienizat și transportat deșeuri menajere depozitate necontrolat pe strada 
Plopilor. Se organizeaza acțiuni lunare întrucât se constata că eventualele 
măsuri coercitive întreprinse de Poliția Locală nu își ating scopul.  

 Colectare DEEE în urma parteneriatului cu asociația ROREC. S-a colectat o 
cantitate de 5312 kg deșeuri.  

 Evacuare periodică a deșeurilor vegetale (frunze, crengi, iarbă) rezultate din 
curățirea de către populație a zonelor verzi aferente imobilelor, tăierilor de 
corecție a arborilor, tunderea gazonului, etc; 

 Colectarea și transportul deșeurilor solide și a celor rezultate din amenajări 
interioare (molozuri și resuri de materiale de construcții) abandonate în 
locuri nepermise; 

 Salubrizarea unor spații și terenuri situate în cartierele municipiului și la 
periferia acestuia precum si a malurilor raurilor Negel, Bârnat și Bistrița 

 
Începând cu primăvara 2013, pentru o perioadă de 30 de zile, acțiunile de 

ecologizare stradala au fost sprijinite si de un număr de 10 persoane private de 
libertate, în urma colaborării cu Penitenciarul Bacău. Aceste persoane private de 
libertate au prestat servicii de ras si măturat rigola stradala în special pe arterele 
principale de intrare în oraș. 
 

În vederea îndeplinirii sarcinilor privind acțiunile de deszăpezire și combatere a 
poleiului, salariații secției asigură forța umană în cadrul comandamentului operativ de 
deszăpezire organizat în cadrul Direcției Servicii Publice. Secția Salubrizare și Igienă 
Publică asigură impreună cu Directorul DSP, coordonarea activităților desfășurate în 
cadrul comandamentului de deszăpezire. Astfel, salariații secției asigură permanenta 
24/7 începând cu data de 15 noiembrie și până pe 31 martie a anului următor. Impus 
de condițiile specifice din teren, secția desfășoară si activități de deszăpezire 
manuala a trotuarelor si aleilor si activități de combatere a poleiului folosind un 
număr de 8 motofreze de zăpada precum si un număr de 10 sărărițe manuale pentru 
combaterea poleiului.  

 
Secția Salubrizare și Igienă Publică administrează, în limitele impuse de nivelul 

personalului, până la finalizarea procedurilor de achiziție, Depozitul Conform de 
Deșeuri Bacău. Pe parcursul anului 2013 s-a colectat si depozitat o cantitate de 
137.528 tone deșeuri, fără o separare la sursă a materialelor recuperabile (hârtie şi 
carton, plastic-PET, sticlă, metal, etc.) sau o sortare a acestora înainte de depozitare 
deşi, potenţialul de astfel de materiale recuperabile post-consum existente în volumul 
de deşeuri este apreciabil şi în creştere iar oportunităţile de valorificare a acestora pe 
piaţa materialelor reciclabile este favorabilă. 
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 Secţia Spaţii Verzi 
 

Activitatea Secţiei Spaţii Verzi în anul 2013 s-a desfăşurat pe următoarele 
componente principale, constând în întretinerea spaţiilor verzi existente, înfiintarea şi 
amenajarea de noi spaţii verzi, realizarea de material săditor în sera şi pepiniera 
proprie, înfiinţarea reţelelor de irigaţie şi lucrări pentru realizarea registrului spaţiilor 
verzi. 

 
 In vederea întretinerii spaţiilor verzi de pe raza municipiului s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 
1. Tuns gard viu 

S-a realizat tunderea gardurilor vii din speciile hibiscus, ligustrum, spiraea 
din zonele verzi dintre blocuri, fiind tunsi peste 60.000 ml; resturile vegetale 
rezultate au fost încărcate şî transportate în depozitul de deşeuri, în 
vederea realizării de compost. 

2. Intreţinere gazon 
S-au desfăşurat activităţi permanente de întreţinere a suprafetelor gazonate 
din Parcul Catedralei, Parcul Olimpic, Parcul Sud, Parcul Nord, Parcul Sud. 
Intreţinerea presupune irigarea, tuns gazon, tratamente şi ierbicidări. 

3. Cosit mecanic 
In perioada mai-septembrie s-a asigurat cositul mecanic, greblatul 
încărcatul deşeurilor vegetale pe o suprafaţă de 1.200.000 mp.  

4. Udat 
In periada perioada  aprilie – octombrie s-a asigurat udatul plantelor 
ornamentale cu ajutorul cisternei, precum şi cu instalaţiile de irigat realizate 
în cursul anului 2013. 

5. Toaletarea arborilor 
Intretinerea arborilor de pe aliniamentele stradale şi de pe spatiile verzi 
dintre blocuri s-a realizat începând cu luna martie, în cursul anului 2013 
fiind toaletaţi aproximativ 10.200 arbori. 
Arborii de talie mare au fost toaletaţi cu ajutorul utilajelor de lucru la 
înălţime, iar ce de pe aliniamente au fost toaletaţi din scară sau cu ajutorul 
utilajelor de tip emondor. 

6. Igienizat şi întreţinerea spaţiilor verzi 
Această activitate a presupus greblatul spaţiilor verzi, văruitul copacilor, 
precum şi activităţi de anvergură în Parcul Cancicov şi Parcul Gherăieşti în 
vederea eliminării buturugilor şi a vegetaţiei care nu corespunde 
standardelor de peisagistică. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 51 

 Infiinţarea şi amenajarea de noi spaţii verzi a vizat in cursul anului 2013 
următoarele activităti:  
 
 

1. Parc Nord (6500 mp) 

 Arbori și arbuști plantați: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cotoneaster – 300 buc. 

 Platanus acerifolia – 36 buc. 

 Aesuculus hippocastanum (Castan) – 5 buc. 

 Acer pseudoplatanus (Paltin) – 10 buc. 

 Acer platanoides (Arțar) – 10 buc. 

 Catalpa bignoides – 10 buc. 

 Prunus fruticosa ‟Globosa‟ (Vişin) - 13 buc 

 Prunus cerasifera ‟Nigra‟ - (Prun) -8  buc. 

 Thuja occidentalis – 400 buc. 

 Gazonare 

 Gazon rulou – 3 000 m2 

 Flori 

 Tagetes 
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 Ageratum 

 Lalele – 4200 bulbi 

 Amenajare  

 Scoarţa decorativă - 5400 l 

 Agrotextil – 250 mp 

 Coșuri de gunoi 

 Bănci 

 Foişor – 2 buc. 

 Căsuţa pentru paza 

 Cișmele 

 Spațiu amenajat cu pietriș pentru câini 
 
 

2. Parcul Sud ( 1200 mp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbori și arbuști plantați: 

 Acer campestre „Red Shine‟ – 16 buc. 

 Acer platanoides – 5 buc. 

 Acer platanoides „Royal Red‟ – 5 buc. 

 Betula pendula – 3 buc. 

 Crataegus laevigata „Paul‟s Scarlet‟ – 3 buc. 

 Platanus acerifolia – 4 buc. 
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 Quercus rubra – 1 buc. 

 Thuja sp. – 108 buc. 

 Thuja ‚Aurea‟ – 1 buc. 

 Hydrangea paniculata – 15 buc. 

 Cotoneaster horizontalis -  

 Berberis thunbergii ‚Atripurpurea Nana‟ – 15 buc. 

 Pinus mugo – 25 buc. 

 Cotoneaster ‚Major‟ – 35 buc. 

 Cotoneaster horizontalis – 10 buc. 

 Hemerocallis 'Stella de Oro‟ – 20 buc. 

 Achillea ‚Paprika‟ – 20 buc. 

 Lavandula angustifolia – 5 buc. 

 Campanula glomerata – 20 buc. 

 Gazonare 

 Gazon rulou – 900 m2 

 Flori 

 Lalele – 1000 bulbi 

 Amenajare  

 Pietriş decorativ 

 Coșuri de gunoi 

 Bănci 

 Foișor – 2 buc. 

 Căsuța pentru paza 

 Cișmele 

 Spațiu amenajat cu pietriș pentru câini 
 
 
 

3. Parcul Gherăiești 

 Arbori plantați (200 buc.): 

 Acer pseudoplatanus (Paltin) 

 Acer platanoides (Arțar) 

 Tilia platyphyllos (Tei) 

 Amenajare  

 Igenizat parcul pe baza contractului nr.68681 din data de 
29.03.2013 cu Penitenciarul Bacău. S-au lucrat 2080 de ore 
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4. Parcul Cancicov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gazonare 

 Gazon rulou – 300 m2) 

 Gazon însămânțat – 15 000 m2 

 Flori 

 Lalele – 1500 bulbi 

 Crizanteme – 3 500 buc. 

 Amenajare  

 Toaletarea buxusului (aleea principală) 

 Sistem de irigație  

 Igenizat parcul pe baza contractului nr.69200 din data de 
14.08.2013 cu Penitenciarul Bacău. S-au lucrat 4300 de ore. 
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5. Giratoriu RMB (Oituz- Energiei) (700 mp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbori și arbuști plantați: 

 Rosa sp. (Trandafiri) – 400 buc. 

 Dianthus caentus (Garofița) – 500 buc. 

 Flori 

 Lalele – 1 500 bulbi 

 Crizanteme 

 Tagetes 

 Ageratum 

 Amenajare  

 Piatra decorativă – 10 to 

 Scoarța decorativă – 100 saci (60 l) 
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6. Giratoriu Ștefan cel Mare (620 mp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbori și arbuști plantați: 

 Rosa sp. (Trandafiri) – 550 buc. 

 Pinus mugo – 40 buc. 

 Lavandula angustifolia – 180 buc. 

 Junperus horizontalis – 71 buc. 

 Dianthus caentus (Garofița) – 500 buc. 

 Thuja occidentalis ‚Globosa‟ + 20 buc. 

 Flori 

 Lalele – 3 500 bulbi 

 Crizanteme 

 Tagetes 

 Amenajare  

 Piatra decorativă – 6 to 

 Scoarța decorativă – 230 saci (60 l) 
 
 
 

7. Giratoriu  Intersecție Oituz – Mioriței (lângă Podul spre Mărginieni) - 
300 mp 
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 Arbori și arbuști plantați: 

 Spiraea japonica ‚Goldmound‟ – 41 buc. 

 Chaenomeles superba ‚Crimson and Gold‟ – 10 buc. 

 Juniperus hrizontalis ‚Wiltonii‟ – 15 buc. 

 Berberis thunbergii ‚Atropurpurea Nana‟ – 14 buc. 

 Coreopsis grandiflora – 50 buc. 

 Yucca filamentosa – 15 buc. 

 Lavandula angustifolia- 50 buc. 

 Hemerocallis hybrida – 27 buc. 

 Pinus mugo – 7 buc. 

 Achillea ‚Deserte Eve‟ – 14 buc. 

 Hemerocallis ‚Stella d‟Oro‟ – 21 buc. 

 Heuchera (cu frunza roşie) – 20 buc. 

 Flori 

 Lalele –500 bulbi 

 Amenajare  

 Gazon rulou – 60 m2 

 Piatra decorativă – 3 to 

 Piatra decorativă mare – 10 saci (25 kg) 

 Scoarța decorativă – 20 saci (60 l) 
 
 

8. Giratoriu  Centru de Afaceri (1800 mp) 
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 Arbori și arbuști plantați: 

 Spiraea japonica ‚Crispa‟ – 70 buc. 

 Berberis thunbergii ‚Atropurpurea Nana‟ – 35 buc. 

 Berberis thunbergii ‚Red Pillar‟ – 70 buc. 

 Pinus mugo – 80 buc. 

 Juniperus horizontalis ‚Wiltonii‟ – 50 buc. 

 Hemerocallis ‚Stella d‟Oro‟ – 200 buc. 

 Achillea ‚Desert Eve‟ – 150 buc. 

 Taxus ×media 'Hicksii' – 30 buc. 

 Amenajare  

 Piatra decorativă – 80 to  

 Paitra decorativă colorată 

 Piatra mare decorativă – 8 buc. 

 Gazon (însămânat) – 1000 mp 
 

9. Giratoriu  Aprodu Purice (630mp) 

 Arbori și arbuști plantați: 

 Flori 

 Anuale și perene 

 Amenajare  

 Regazonare 
 

10. Aliniament stradal Mărășești (Tic Tac) (3 000mp) 

 Arbori și arbuști plantați: 

 Spiraea japonica ‚Goldmound‟ – 150 buc. 

 Spiraea japonica ‚Gold Flame‟ – 165 buc. 

 Pinus mugo pumilo – 300 buc. 

 Taxus media ‚Hicksii‟ – 300 buc. 

 Berberis thunbergii ‚Atropurpurea Nana‟ – 165 buc. 

 Lavandula angustifolia – 160 buc. 

 Achillea Light Yellow – 30 buc. 

 Heuchera (frunza roşie) – 25 buc. 

 Heuchera (frunza portocalie) – 25 buc. 

 Hemerocallis ‚Stella d‟Oro‟ – 30 buc. 

 Flori 

 Lalele – 6 000 bulbi 

 Amenajare  

 Piatra decorativă – 2 to 

 Scoarța decorativă – 155 saci (60 l) 

 Gazon (însămânţat) 
11. Aliniament Mărășești (Centru)  

 Arbori și arbuști plantați: 

 Crataegus media ‚Paul‟s Scarlet‟ – 170 buc. 

 Flori 

 Plante anuale – 45 000 buc. 

 Pelargonium 

http://www.zszp.pl/?id=207&rco=Taxus%20%C3%97media%20%27Hicksii%27&lang=1
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 Ageratum 

 Tagetes 

 Senecio cineraria 

 Petunia 

 Gazania 

 Lalele – 30 000 bulbi 
12. Aliniament B-dul Unirii 

 Arbori și arbuști plantați: 

 Crataegus media ‚Paul‟s Scarlet‟ – 30 buc. 
13. Aliniament Calea Republicii 

 Flori 

 Plante anuale – 10 000 buc. 

 Ageratum 

 Tagetes 

 Senecio cineraria 

 Petunia 
14. Piaţeta Tricolorului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbori și arbuști plantați: 

 Platan acerifolia – 26 buc. 

 Amenajare  

 Grătare și suporți de susținere (pentru platani) – 26 buc. 
15. Str. Chimiei, Războieni, Energiei 

 Arbori plantați (din Pepiniera Gherăiești) – 2700 buc. 

 Aesuculus hippocastanum (Castan) 

 Acer pseudoplatanus (Paltin) 

 Acer platanoides (Arțar) 
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Activitatea Sectiei Spaţii Verzi a fost sustinută prin realizarea de material 
săditor în sera şi pepiniera propire, în acest sens în anul 2013 realizându-se şi 
utilizându-se aproximativ 30.000 de flori anuale şi 4.500 de puieţi de arbori. 

 
In cursul anului 2013 Secţia Spaţii Verzi a extins suprafeţele echipate cu 

instalaţii de irigat, fiind introduse astfel de instalaţii in toate sensurile giratorii 
amenajate, pe aliniamentul de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, în Parcul Cancicov şi 
pe aliniamentul stradal de pe Calea Mărăşeşti.  
 
 In vederea constituirii Registrului Local al Spaţiilor au fost realizate lucrările 
privind identificarea cantitativă si calitativă a vegetaţiei şi constituirea fişelor spaţiului 
verde aferente parcurilor nou înfiintate, a Parcului Trandafirilor precum şi pe alte 
suprafeţe din zonele de locuinţe din municipiu. 
 

Secţia Spatii Verzi a inregistrat solicitari din partea asociaţiilor de proprietari, a 
persoanelor fizice şi a altor unităţi, acestea fiind soluţionate astfel: 

 
1. toaletarea, tăierea arborilor 

 240 solicitări, din care 208 rezolvate 

2. plantat gard viu  

 84 solicitări, din care 84 rezolvate 

 49 000 de fire / 4950 ml 

 specii: 

 Ligustrum 

 Spirea 

 Hibiscus 

  
 
 

Secţia Prestări Servicii Intreţinere şi Reparaţii 
    
   În anul 2013 angajaţii  SPSIR au contribuit la înfrumuseţarea oraşului, dotarea 
spaţiilor de agrement cu diferite corpuri  de mobilier stradal în vederea asigurării unui 
confort optim de petrecere a timpului liber  al cetăţenilor . 
 Ca activităţi zilnice angajaţii secţiei au efectuat : 

- activităţi de reparare şi revopsire a mobilierului deteriorat de pe străzi si parcuri, 
bănci agrement 93 ; 

- confecţionarea şi repararea de grătare în zonele de agrement : Parcul 
Gherăieşti, Insula de Agrement ; 

- remedierea defecţiunilor la jocurile de copii şi montarea de bănci şi coşuri ; 
- confectionarea şi repararea sobelor pentru încălzirea serelor în sezonul rece , 

precum şi folierea serelor pentru menţinerea temperaturii optime de dezvoltare a 
plantelor ; 

- acţiuni desfăşurate în colaborare  cu Poliţia Locală  a Primăriei referitoare la 
desfiintarea  construcţiilor neautorizate în vederea reamenajării spaţiilor verzi ; 

- repararea a 26 buc tomberoane de colectat si transportat gunoi stradal 
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- repararea a 28 buc lăzi pentru depozitare antiderapant în oraş 
- întreţinerea şi remedierea defecţiunilor apărute în funcţionarea fântânilor 

arteziene , a WC –urilor publice si a instalaţiilor de irigat din Parcuri şi sensuri 
giratorii  

- confecţionarea şi repararea  a 205 buc razuri pentru spart  gheaţa în sezonul 
rece ; 

- repararea a 62 buc. lopeţi din lemn şi din metal pentru îndepărtarea zăpezii 
- montarea de bănci de odihnă si recreere pentru cetăteni ,în număr de 112 buc 

în cartiere şi la Şcoli , 96 buc  în Parcul Nord şi Parcul Sud şi 24 buc în zona 
centrală; 

- montarea unui număr de 258 buc. cosuri pentru gunoi stradal  pe străzile din 
municipiu ; 

- reparat si confecţionat garduri de protecţie la adăpostul pentru câini comunitarisi 
pentru câini cu stăpân în parcul Nord şi Sud 292 ml ; 

- repararea diferitelor elemente de mobilir situate pe domeniul diferitelor unităti de 
învătământ şcolar şi prescolar ; 

- confectionat rafturi (3120 ml)  pentru arhive … Colegiul Ferdinand si Curtea de 
Apel 

- efectuat reparaţii la mijloacele de transport din dotarea Direcţiei Servicii Publice 
(remorci, caroserii Renault, măturători  şi utilaje de deszăpezire ; 

- asigurat cu personal la intreţinerea sobelor pe timp de noapte  
- demontat joc de minigolf din Parcul Cancicov în vederea reamenajării spaţiilor 

verzi  şi redarea populatiei pentru agrement 
- confectionat imprejmuiri metalice pentru depozitarea sculelor şi uneltelo la 

sectoarele de  salubrizare ; 
- montat si reparat ciusmele pentru apa în parcuri pentru a asigura un confort 

sporit cetatenilor ; 
- efectuat confectii metalice  in locaţii stabilite de SPAS – Club 60 (în 2 PT) 
- reparat şi  vopsit împrejmuiri metalice la  jocuri  sportive Parc Nord 620 m² 
- lucrări de lăcătuşerie la structură metalică ponton –tabără de sinistraţi 
- reparat jardiniere din lemn în zona centrală , str.M.Viteazu, Piaţa Centrală , 

Casa de Cultură  
- participăm cu 5 muncitori la tăierea şi tunderea  gardurilor vii cu sectia Spatii 

Verzi 
- participarea  cu personal la organizarea diverselor festivităţi  ale oraşului : zilele 

Bacăului , Hramul Bacăului, târguri de produse în Bacău ; 
- reamenajat şi reparat clădiri la adăpostul de câini  comunitari (reparaţii electriice 

, instalaţii de apă , împrejmuiri, faianţări) ; 
- amenajat alei în spaţiul verde din Parcul Cancicov; 
- confecţionat  dispozitive  de fixare folie protecţie spaţii verzi în sensurile giratorii  

amenajate; 
- confectionare gratare preluare ape pluviale în canal colector ; 
- cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-au confecţionat , reparat şi montat ornamente 

luminoase cum ar fi : ornamente pe fântâni arteziene, globuri, , perdele 
luminoase ,brazi stilizaţi ,piramide , conuri luminoase, alte figurine specifice 
sarbatorilor de craciun – 725 buc 
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Serviciul Gestionarea Câinilor Comunitari 
 
 

In cursul acestui an s-au luat mai multe măsuri în vederea îmbunătăţirii 
condiţiilor din adăpost. A fost renovată sala postchirurgie şi a fost reparată camera 
frigorifică, achiziţionându-se suplimentar încă două lăzi frigorifice. A fost balastată 
curtea adăpostului şi s-a realizat un drum de acces în ţarcul principal, în vederea 
asigurării hranei în perioadele ploioase. Tot  în ţarcul principal au fost efectuate 
lucrări de reparaţii şi au fost plantaţi peste 400 de puieţi arbori pentru a asigura 
umbra în perioadele caniculare. S-au asigurat plase de umbrire pentru perioada de 
vara, pentru toate spaţiile din adăpost. S-au demarat lucrări pentru amenajarea unei 
săli pentru pui, a unui depozit de medicamente şi pentru renovarea sălii de chirurigie.  

Hrana câinilor cazaţi în adăpost este asigurată de către abatorul SC Agricola 
SA, iar în vederea suplimentării cantitătii de hrană, au fost încheiate noi contracte de 
sponsorizare cu diferite societăţi şi instituţii precum Hypermarket REAL, 
Penitenciarul Bacău, SC Europrod SA. SC DEDEMAN SA a oferit ca sponsorizare 
materiale de construcţie, utilizate pentru îmbunătăţirea condiţiilor din adăpost.  

Asociaţii de protecţia animalelor precum Patty Farm, Tierhilfe şi SOS Bonnie şi 
persoane din Marea Britanie, Olanda, Belgia şi Germania au acordat sprijin 
adăpostului, asigurând inclusiv 40 de cuşti pentru cazarea a aproximativ 1000 de 
câini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În conformitate cu art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 
155 din 21.11.2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, situaţia pe anul 2013: 

- câini capturaţi conform OUG 155 /2001 – 1462 capete; 
- câini consultaţi la intrare în adăpost - 1352capete; 
- câini crotaliaţi – 1364 capete; 
- câini eutanasiaţi – 0 capete; 
- câini revendicaţi – 60 capete; 
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- câini adoptaţi – 0 capete; 
- câini trataţi – 181 capete; 
- câini vaccinaţi – 1364 capete; 
- câini sterilizaţi – 1364 capete; 
- câini deparazitaţi – 1364 capete; 
- câini morţi în adăpost – 481 capete; 
- cadavre căini trimişi la SC PROTAN SA – 481capete; 
- cadavre cai trimişi la SC PROTAN SA – 1capate; 
- câini rămaşi în adăpost – 3655 capete. 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
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SERVICIUL JURIDIC SI APLICAREA  
LEGILOR PROPRIETATII 

 
 

In perioada 01.01-2013 – 31.12.2013, Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor 
Proprietatii, din cadrul Directiei Juridice si Administratie Locala, a exercitat activităţi 
specifice juridice si de administratie publica locala, stabilite prin fisele de post ale 
componentilor acestui serviciu si care rezulta din actele normative specifice, precum 
si din atributiile stabilite prin Legea nr. 514/2003, privind organizarea si exercitarea 
profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii este format, ca structură 
organizatorică, din 9 posturi/functii publice la care se adauga cele 3 posturi/functii 
publice ale Compartimentului Autoritate Tutelara.                

Astfel, in perioada de referinta, s-au intocmit, verificat, din punct de vedere al 
legalitatii, si avizat juridic un numar de 3.853 de dispozitii de Primar. Mentionam ca 
procentul de intocmire al dispozitiilor de catre Serviciul juridic si aplicarea legilor 
proprietatii este de aproximativ 50%. 

De asemenea, in perioada de referinta, Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor 
Proprietatii a verificat, din punct de vedere al legalitatii, si avizat juridic un numar de 
aproximativ 626 contracte de inchiriere locuinte si acte aditionale si un numar de 
aproximativ 240 contracte inchiriere teren si acte aditionale. 

In anul 2013, in cadrul procedurilor judiciare, la serviciul nostru s-au inregistrat 
un numar de aproximativ 450 de dosare noi, cu obiect – actiune in constatare, 
uzucapiune, drepturi banesti, legea 10/2001, revendicari, fond funciar, obligatia de a 
face, anulare act administrativ, suspendare act administrativ, pretentii, contestatie la 
executare, plangeri contraventionale, litigii de munca, perfectare vanzare-cumparare, 
actiuni in anulare, comunicare informatii de interes public, ordonante presedintiale, 
exceptii de nelegalitate, sanctiuni neexecutare hotarare, somatii de plata, aprobare 
tacita, accesiune, falimente pe Legea nr. 85/2006, falimente pe Legea nr. 31/1990, 
inregistrare tardiva nastere, alte cereri, litigii privind achizitiile publice, anulare act, la 
care se adauga si dosarele inregistrate in anii anteriori si care erau inca pe rol si in 
lucru in anul 2013. 

Consilierii juridici din cadrul serviciului au desfasurat in aceasta perioada 
activitati de reprezentare a municipiului Bacau, Primarului municipiului Bacau, a 
Consiliului Local al municipiului Bacau si a Comisiei Locale de fond funciar in fata 
instantelor de judecata, inaintand la instantele competente din Bacau si din tara 
cereri de chemare in judecata, intampinari, raspunsuri la intampinari, adrese, cereri, 
raspunsuri si documentele solicitate. 

Salariatii Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor proprietatii au participat in 
cadrul  tuturor procedurilor organizate in baza O.U.G. nr. 34/2006 ca membri in 
comisiile de evaluare, au vizat contractele de achizitie incheiate, au desfasurat 
activitati specifice in cadrul Comisiei de aplicare a legii 10/2001, a Comisiei locale de 
aplicare a Legii 18/1991 si 247/2005, a Comisiei de disciplina si a comisiilor de 
concurs/comisiilor de solutionare a contestatiilor. 

Acestia s-au deplasat pe teren pentru a participa la expertizele ce au fost 
dispuse in dosarele la care institutia noastra este parte, pentru a verifica situatia de 
fapt a imobilelor solicitate de fostii proprietari si situatia de fapt si de drept a 
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imobilelor necesare institutiei in desfasurarea activitatii sau investitiilor planificate, 
precum si la anchetele sociale solicitate, fiind intocmite in acest sens un numar de 
480 de anchete sociale si 281 raspunsuri in legatura cu anchetele sociale. 

Totodata, au fost intocmite un numar de 85 de curatele speciale (referate si 
dispozitii de Primar) si un numar de 50 de dari de seama curatori si tutori (referate si 
dispozitii de Primar). 

In baza Legi nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, 
republicata si modificata, s-au asistat persoanele varstnice in fata notarului public la 
incheierea contractelor de intretinere si a contractelor de vanzare-cumparare in 
scopul intretinerii acestora (un numar de 17 deplasari la birourile notariale) si     s-au 
efectuat si un numar de 20 deplasari in vederea asistarii minorilor care au savarsit o 
fapta penala in fata organelor judiciare.  

In vederea efectuarii anchetelor sociale si a intocmirii raspunsurilor in legatura 
cu anchetele sociale s-a efectuat un numar de aproximativ 720 de deplasari in teren. 

De asemenea, membrii comisiei de Legea 10/2001 din cadrul Serviciului 
Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii au studiat, intocmit raspunsuri sau dispozitii la 
un numar de aproximativ 95 dosare depuse in baza legii 10/2001. Mentionez ca pe 
langa aceste dosare aflate la Primaria Municipiului Bacau s-au mai intocmit 
raspunsuri referitoare la dosarele deja transmise la ANRP si care au necesitat 
completari sau modificari in ceea ce priveste solutiile date sau componenta dosarului 
(transmiterea unor noi documente necesare in procesul de evaluare a imobilelor 
notificate). 

S-a sprijinit activitatea directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din 
aparatul de specialitate a Primarului, in sensul formularii de raspunsuri, punerii la 
dispozitia acestora a actelor normative necesare si asigurarii consultantei juridice 
specifice fiecarui serviciu.  

Mentionam ca sustinerea activitatii institutiei s-a realizat si prin verificarea 
Monitoarelor Oficiale, completarea periodica a folderului Legislatie de pe serverul 
Primariei si inaintarea de adrese cu noile reglementari catre serviciile interesate. 
 De asemenea, un jurist din cadrul serviciului indeplineste, in baza Legii 7/2004 
privind codul de conduita al functionarilor publici, functia de consilier etic, avand 
urmatoarele atributii: intocmeste rapoarte trimestriale privind respectarea normelor 
de conduita de catre functionarii publici din institutie, monitorizeaza aplicarea Codului 
de conduita, acorda consultanta si asistenta cu privire la respectarea normelor de 
conduita. In baza acestor atributii, consilierul etic a intocmit si transmis catre ANFP 
rapoarte trimestriale referitoare la respectarea Codului de conduita de catre 
functionarii publici din Primaria Municipiului Bacau, iar semestial a intocmit si 
transmis la ANFP un Raport privind situatia implementarii procedurilor disciplinare. 

Un alt element al atributiilor angajatilor Serviciului juridic si aplicarea legilor 
proprietatii il constituie desfasurarea activitatii de Comisie disciplinara. Aceasta 
comisie a fost sesizata cu un numar de 4 cazuri, acestea fiind in curs de solucionare 
la data prezentei. 

De asemenea, salariatii Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii au 
participat la audientele sustinute de catre Primarul Municipiului Bacau, de catre 
Viceprimarii Municipiului Bacau, cat si de Secretarul Municipiului Bacau, participand 
la buna desfasurare a acestora si la rezolvarea problemelor prezentate de cetatenii 
Bacaului. 
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Componentii serviciului au mai acordat asistenta cetatenilor care au solicitat 
relatii privind relatiile cu institutia noastra, cat si celor care nu cunosc legislatia in 
vigoare si nu au avut posibilitatea sa se adreseze unor avocati, experti, etc. 
 

 
 

Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport se 
regăseşte în cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală având o încadrare de 5 
posturi de execuţie-funcţionari publici- 5 consilieri. Pe parcursul anului 2013 un 
consilier a fost detaşat la Compartimentul Informare Cetăţeni pe întreaga perioadă 
raportată.   

Activitatea acestui compartiment s-a desfăşurat în anul 2013 pe următoarele 
planuri: 

- gestionarea punctelor de lucru a agenţilor economici de pe raza municipiului 
Bacău, prin emiterea de autorizaţii de funcţionare şi profil de activitate pentru spaţiile 
cu caracter definitiv şi de autorizaţii de amplasare şi profil de activitate pentru 
amplasamentele temporare; 

- respectarea prevederilor legale în materie privind ordinea şi liniştea publică 
prin verificarea condiţiilor de amplasare a unităţilor de alimentaţie publică sau de 
producţie; 

- respectarea drepturilor de proprietate a cetăţenilor asupra spaţiilor sau 
terenurilor aflate în proprietate indiviză, prin verificarea condiţiilor de schimbare a 
destinaţiei spaţiilor de locuit în spaţii cu altă destinaţie. 

-îmbunătăţirea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale prin 
modificarea H.C.L. nr.175/2006 privind aprobarea Regulamentului de Urbanism 
Comercial si procedura de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de 
Activitate precum şi Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate, în sensul 
exercitării controlului asupra modului de înregistrare la Direcţia Economică din cadrul 
Primăriei municipiului Bacău a calităţii de proprietar a spaţiilor comerciale şi a 
achitării debitelor rezultate din  rolul acestora. 
 - reglementarea activităţii de transport public de persoane şi mărfuri în regim de 
taxi de pe raza municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închiriere. 
 - conlucrarea cu diferite instituţii(Poliţia municipiului Bacău, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului, Autoritatea Rutieră Română) în vederea asigurării 
respectării hotărârilor Consiliului Local al municipiului Bacău şi a legilor de către 
operatorii economici care desfăşoară activitate economică pe raza municipiului 
Bacău. 

Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport, prin activitatea 
sa, întreprinde acţiuni care să vină în continuarea celor enumerate mai sus şi să 
atingă următoarele obiective: 

- îmbunătăţirea calităţii serviciilor de autorizare  prin micşorarea timpului între 
depunerea actelor solicitate şi emiterea propriu-zisă a autorizaţiei; 

- reglementarea activităţii de transport local conform Legii 92/2007 privind 
serviciile de transport public local; 
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- cooperarea mai strânsă cu celelalte instituţii abilitate pe linie de control în 
vederea aducerii la legalitate a activităţilor economice  ce se desfăşoară pe raza 
municipiului Bacău; 

- creşterea veniturilor la bugetul Unităţii Administrativ-Teritoriale a municipiului 
Bacău.  

In mod concret, activitatea s-a materializat după cum urmează: 
- s-a întocmit un număr de  1079  autorizaţii de funcţionare şi profil de activitate 

pentru spaţii comerciale noi sau care şi-au schimbat deţinătorul 
- s-a prelungit un număr de 3386 autorizaţii de funcţionare şi profil de activitate 

pentru spaţii comerciale care au avut activitate şi în anul 2013. 
- s-a emis un număr de 339 autorizaţii de amplasare şi profil de activitate 

pentru activităţi sezoniere de alimentaţie publică sau comerţ cum ar fi terase şi 
comerţ cu prilejul unor manifestări organizate cu prilejul anumitor evenimente. 

- s-a întocmit un număr de 22 autorizaţii de amplasare şi profil de activitate 
pentru activităţi publicitare. 

- s-a întocmit şi vizat un număr de 447 de autorizaţii de transport pentru 
efectuarea serviciului de transport în regim taxi şi 772 copii conforme a autorizaţiilor 
de transport  pentru efectuarea serviciului de transport în regim taxi. 

- s-au efectuat 20 de modificări în autorizaţiile de funcţionare şi profil de 
activitate. 

- s-a întocmit şi redactat un număr de 140 de comunicări de anulare a 
autorizaţiilor de funcţionare şi profil de activitate.  

- s-au întocmit şi redactat un număr de 185 adrese şi răspunsuri către instituţii 
publice, operatori economici şi către cetăţeni.  

-  s-au eliberat  15 adeverinţe diferiţilor operatori economici. 
- s-au încasat taxe directe în valoare de  1197878 lei.     
 
 
 

      Serviciul Administraţie Publică Locală şi Registrul Agricol  face parte din 
Direcţia Juridică şi Administraţie Locală şi  exercită activităţi executive care rezultă  
din  legislaţia în vigoare şi  din actele administrative de autoritate emise de Primarul 
Municipiului Bacău  sau adoptate  de către Consiliul Local Bacău. 
 
Principalele activităţi care s-au  desfăşurat în cadrul serviciului se referă la: 

 întocmirea lucrărilor  pregătitoare privind organizarea şi desfăşurarea  
şedinţelor consiliului local; 

 evidenţa dispoziţiilor primarului şi hotărârilor consiliului local;                    

 transmiterea proiectelor de  hotărâre, dispoziţiei de convocare,  
proceselor verbale care sunt  supuse  aprobării consiliului local în 
şedinţa respectivă şi altor materiale care urmează a fi  dezbătute, către 
consilieri , primar , viceprimari , secretar şi alţi salariaţi stabiliţi de 
secretarul municipiului; 

 întocmirea  proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local Bacău în 
forma „fidelă”, sens în care se vizionează înregistrarea video; 

 comunicarea  în termen,  la Instituţia  Prefectului - Judeţul Bacău , a 
tuturor hotărârilor  adoptate de consiliul local şi dispoziţiilor emise de  
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primar pentru realizarea controlului cu privire la  legalitate; comunicarea 
acestor documente şi  persoanelor  fizice sau  juridice îndreptăţite; 

 luarea măsurilor de aducere la cunoştinţă publică  a  tuturor hotărârilor 
consiliului local şi dispoziţiilor Primarului de interes general pentru 
comunitate, prin afişare şi postare în reţeaua internă a instituţiei; 

 rezolvarea în termen legal a cererilor , reclamaţiilor, sesizărilor şi 
propunerilor cetăţenilor adresate consiliului local sau primarului,  
repartizate    serviciului ; 

 punerea la dispoziţie celor interesaţi , spre consultare, a hotărârilor 
consiliului local şi dispoziţiilor  primarului care au caracter de interes 
public ; 

 comunicarea în presa scrisă locală  a datei, orei, locului  şi ordinii de zi a 
şedinţelor ordinare  ale consiliului local ; 

 întocmirea, potrivit legii, împreună cu compartimentele interesate, a  
nomenclatorului dosarelor ;  

 îndosarierea  şi sigilarea  actelor administrative de autoritate ale 
primarului şi ale consiliului local împreună cu întreaga documentaţie, 
inventarierea  şi predarea la arhivă ; 

 realizarea activităţilor specifice administraţiei publice locale în ceea ce 
priveşte întocmirea  şi ţinerea la zi  a registrului agricol ; 

 întocmirea certificatelor  de producător agricol pe baza verificărilor 
efectuate în teren ; 

 întocmirea  diverselor  tipuri de adeverinţe care atestă date  înscrise în 
Registrul agricol ; 

 realizarea activităţii  de  arhivă ;        

 înregistrarea cererilor, petiţiilor, informărilor primite în instituţie de la 
persoane fizice sau juridice ; 

 gestionarea  registrelor de intrare-iesire a documentelor in cadrul 
Registraturii Generale a Primariei municipiului Bacau ; 

 asigurarea  serviciilor de informare şi asistenţă pentru cetăţeni  şi a 
relaţiilor cu publicul conform legislaţiei specifice ; 

 distribuirea corespondentei către  conducere, directii, servicii, sectii, 
birouri si compartimente; 

 descarcarea  corespondentei in condicile de intrare-iesire ale directiilor, 
serviciilor, sectiilor, birourilor si compartimentelor, pe baza de semnatura ; 

 asigurarea consilierii cetăţenilor care se adresează Compartimentului 
Informare Cetăţeni pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuţiile 
Primăriei şi Consiliului Local; 

 expedierea corespondentei prin posta in baza avizelor de expeditie si de 
confirmare . 

 
Activitatea desfăşurată în anul 2013 se concretizează în: 
 
1. Nr. de şedinţe ale Consiliului local care   au fost organizate    :  
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Anul 2013 

Nr. sedinte 30,  din care 12 şedinţe ordinare şi 18 şedinţe extraordinare 

 

2.  Hotărâri ale Consiliului Local  adoptate, înregistrate şi comunicate :  

  

 

 

3. Dispoziţii ale Primarului Municipiului Bacău emise – înregistrate şi comunicate : 

            

  

  

4.S-au eliberat, la solicitarea  direcţiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor  din cadrul 

primăriei, un număr de  587  de copii după  dispoziţiile emise de primar şi hotărârile  

adoptate de consiliul local.  

5. S-au  realizat pentru anul 2013  registre  electronice  pentru  dispoziţii şi pentru 

hotărâri. 

6.Au fost postate pe serverul primăriei   hotărârile adoptate de Consiliul Local al 

Municipiului Bacău  până la zi, împreună cu  lista  cuprinzând  titlurile acestora. 

7. Registrul Agricol – au fost completate  registrele  agricole  2010-2014  – 10860  

poziţii pentru anul 2013, în format scris  şi 6485 poziţii de rol agricol în registrul 

agricol- format electronic; 

Anul 2013 

Nr. hotărâri 394 

Anul 2013 

Nr. dispozitii  3853 
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Au fost adresate un număr de 2316  solicitări din partea cetăţenilor ,  care au fost 

soluţionate, alături de alte solicitări  din partea instituţiilor, după cum urmează: 

- adeverinte eliberate  - 1342; 

- verificare şi eliberare certificate de  producător - 21 ; 

- formularea unui numar de 19 raspunsuri  pentru   Serviciul Juridic şi Aplicarea 

Legilor Proprietăţii; 

- verificare si actualizare contracte de  arenda - 206 contracte pentru o suprafaţă de 

92,8 ha; 

-verificare si completare anexa 23 - 728 buc; 

-verificare si complere  anexa 24 – 728 buc. 

8. Arhivă - au fost  eliberate  75   de documente sau documentaţii la solicitarea 

cetăţenilor  sau agenţilor economici, s-a răspuns la 25 de note interne, s-a  continuat 

organizarea  noii  săli de arhivă  şi au fost primite documentele de la direcţii, servicii 

şi birouri  după cum urmează: 

- Biroul Autorizaţii în Construcţii şi Urbanism - un număr de 39 dosare  şi registre, din 

perioada 2005-2009; 

- Serviciul Administraţie Publică Locală şi Registrul Agricol - Dispoziţii emise de 

Primar, Hotărâri adoptate de Consiliul local şi alte documnete  - din perioada  2007 - 

2012   - Total  192  dosare; 

-CIC – 133 dosare cu documente din perioada 2008-2011; 

-Serviciul  Managementul Resurselor Umane şi Informatizare – 14 condici de 

prezenţă  din perioada 2001-2009; 
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-Direcţia Drumuri Publice – Serviciul Drumuri, Reţele şi Iluminat – 22 dosare cu 

documente din perioada 2010-2011; 

-Direcţia Economică –  558  dosare cu documente din perioada  1999-2006 precum 

şi un număr de 3878 chitanţiere din perioada 2005-2007; 

__________________________________________________________ 

Total dosare, condici, registre, chitanţiere  intrate în arhivă =   4836. 

 

În luna august 2013 s-a făcut selecţionarea documentelor din arhivă şi eliminarea 

documentelor cu termen de păstrare expirat – un număr de 4656 de dosare, condici, 

registre, chitanţiere.  

În decursul anului 2013 au fost consultate un număr de 622 de documente sau 

documnetaţii  în cele două săli principale ale arhivei. 

 

9.Făcând o statistică a înregistrărilor din Registratura Generală a Primăriei 

municipiului Bacău  rezultă: 

LUNA EXTERN INTERN 
CONSILIUL 

LOCAL 
CONTRACTE 

LEGEA 
544/2001 

IANUARIE 2852 722 108 33 4 

FEBRUARIE 2672 783 73 68 5 

MARTIE 2530 780 66 85 3 

APRILIE 2925 1025 74 198 4 

MAI 2235 667 62 146 4 

IUNIE 2293 726 46 74 1 

IULIE 2539 997 49 67 2 

AUGUST 2071 867 31 52 6 

SEPTEMBRIE 2528 781 67 83 5 

OCTOMBRIE 2846 877 62 93 9 

NOIEMBRIE 2482 768 58 89 2 

DECEMBRIE 2207 801 43 99 4 

TOTAL 30180 9794 739 1087 49 
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In ceea ce priveste numarul sesizarilor/ reclamatiilor inregistrate la Primaria 
Municipiului Bacau, si repartizate pe domenii, situatia este urmatoarea: 
 

DOMENII DSP SERA DDP 
POLITIA 
LOCALA 

SPEP 
DIRECTIA 
TEHNICA 

ADMIN. 
PIETELOR 

IANUARIE 58 14 51 23 4 5 1 

FEBRUARIE 66 9 37 10 3 12 0 

MARTIE 137 10 38 15 2 6 0 

APRILIE 130 10 30 16 2 8 0 

MAI 65 13 12 21 3 4 1 

IUNIE 51 11 10 6 2 0 
         0 

 

IULIE 87 20 74 6 1 5 
1 
 

AUGUST 74 16 71 16 3 4 1 

SEPTEMBRIE 79 15 88 10 2 4 0 

OCTOMBRIE 91 16 80 15 3 3 1 

NOIEMBRIE 66 18 69 23 0 2 0 

DECEMBRIE 35 14 32 22 0 3 0 

TOTAL 822 168 592 185 23 56 5 
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         Principalele probleme ridicate de cetăţeni sunt cu privire la: 
 
- Serviciul Juridic şi Aplicarea Legilor Proprietăţii -  cereri pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991, Legea 
nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005) completări şi reveniri la dosare care au ca obiect 
retrocedări de imobile. 
- Direcţia  de Asistenţă Socială Bacău –  probleme cu privire la asigurarea 
drepturilor persoanelor vârstnice şi/sau cu handicap, constituirea unui mecanism de 
suport financiar de urgenţă pentru situaţii individuale şi colective. 
- Serviciul Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ şi 
Îndrumare Asociaţii de Proprietari -   probleme cu asociatiile de proprietari 
solicitându-se în special controale la aceste asociatii, cât şi probleme cu locuinţe şi 
repartiţii. 
- Politia Locală a Municipiului Bacău -  probleme legate de respectarea normelor 
legale privind protecţia mediului, construcţii neautorizate, contestaţii la procesele-
verbale de contravenţie, controlarea modului de respectare al autorizaţiilor la lucrările 
în carosabil, asigurarea ordinii şi liniştii publice.  
- Directia Servicii Publice - probleme privind câinii comunitari, întreţinere, 
exploatare, amenajare spaţii verzi, doborât arbori, dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare. 
- Directia Drumuri Publice - probleme referitoare la lucrări de realizare, 
modernizare, , reparaţii şi întreţinere, aferente trotuarelor, aleilor pietonale. 
- La Serviciul  Drumuri, Retele şi Iluminat- probleme privind buna funcţionare a 
iluminatului public. 
 
   10.Situatia sesizarilor/ reclamatiilor primite pe adresele de e-mail  
informarecetateni@primariabacau.ro si contactprimarie@primariabacau.ro, este 
urmatoarea: 
 

LUNA 
Nr. total 
de S/R 

Nr. S/R 
intemeiate 

Nr. S/R 
neintemeia 

te 

Nr. S/R 
la care s-a 
raspuns in 

termenul legal 

Nr.S/R la care nu  
s-a raspuns in 
termenul legal 

IANUARIE 78 78 0 70 8 

FEBRUARIE 64 64 0 58 6 

MARTIE 45 45 0 39 6 

APRILIE 66 66 0 58 8 

MAI  45 45 0 40 5 

IUNIE 58 58 0 52 6 

IULIE 42 42 0 7 35 

AUGUST 29 29 0 14 15 

SEPTEMBRI
E 

38 38 0 17 21 

OCTOMBRI
E 

28 28 0 12 16 

mailto:informarecetateni@primariabacau.ro
mailto:contactprimarie@primariabacau.ro
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NOIEMBRIE 36 36 0 26 10 

DECEMBRIE 26 26 0 12 14 

TOTAL 555 555 0 405 150 

 
 
 
 
11. SITUAŢIA CERERILOR DEPUSE în BAZA LEGII NR. 544/2001 
 
Total :  48 cereri din care 16 depuse de către persoane fizice şi 32 de către persoane 
juridice, astfel:  
 
 

Luna  Nr. cereri primite Luna  Nr. cereri primite 

Ianuarie 4 Iulie  2 

Februarie 5 August  6 

Martie 3 Septembrie  5 

Aprilie 4 Octombrie  9 

Mai 4 Noiembrie 2 

Iunie 1 Decembrie 4 

 
      
      Din cele 48 de solicitări înregistrate, un număr de 44  au fost soluţionate favorabil 
şi un număr de 4 au fost respinse datorită faptului că informaţiile  erau exceptate, 
inexistente sau fără motiv. 
      S-a răspuns 
      - pe suport de hârtie  la 16 de solicitări ; 
      - pe suport electronic la 32 de  solicitări. 
    Plângeri în instanţă formulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.544/2001,  nu 
au fost .  

 La   solicitări   s-a răspuns in termenul legal de 10 zile sau 30 de zile unde a 
fost cazul, motivat de dificultatea, complexitatea şi volumul lucrărilor. 
        Actele solicitate şi informaţiile furnizate se consemnează într-un Registru 
special. 
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DIRECTIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  
A MUNICIPIULUI BACAU
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  Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau s-a 
infiintat începind cu data de 01.04.2005 prin Hotarirea Consiliului Local al 
Municipiului Bacau nr. 56/31.03.2005, ca urmare a aplicarii dispozitiilor din 
Ordonanta Guvernului nr.84/2001 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
372/2001 si din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2004 cu modificarile ulterioare.    
         Scopul Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor este acela de a îndeplini 
competentele care îi sunt date prin lege în vederea aplicării prevederilor din actele 
normative care reglementeaza activitatea de evidenţă a persoanelor şi eliberarea 
certificatelor de stare civila. 
        Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau a fost 
reorganizată în baza OUG nr. 63/2010, prin H.C.L. nr. 236/29.07.2011 de modificare 
a H.C.L. nr.236/06.08.2010 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, 
numărului de personal şi statului de funcţii pentru Direcţia Publică de Evidenţă a 
Persoanelor a Municipiului Bacău si are in componenta 2 servicii, 2 birouri si 2 
compartimente, respectiv : Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul de Stare 
Civilă, Biroul Regim Evidenţă,  Biroul Informatic, Compartimentul Juridic si Evidenta 
Alegatorilor si Compartimentul Aministrativ. 
         Direcţia este prevazuta in statul de functii cu un numar de 48 de posturi din 
care in prezent sunt ocupate  30. 
         Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor deserveşte pe linie de evidenţă a 
populatiei şi eliberarea actelor de identitate, populatia din municipiului Bacău şi din 
cele 35 de comune arondate, in numar total de aproximativ 334.000 de locuitori.  
       
  Serviciul de Evidenta a Persoanelor are urmatoarele atributii principale : 
 

 evidenta persoanelor, eliberarea actelor de identitate si a cartilor de 
alegator;  

 furnizarea in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice 
centrale, judetene si locale, agentilor economici ori cetatenilor a datelor de 
identificare si de adresa ale persoanei ;  

  actualizarea, utilizarea si valorificarea Registrului National de Evidenta a 
Persoanlor ;  

       
   Serviciul de Stare civila are urmatoarele atributii principale: 
 

 înregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila; 
  înscrierea de mentiuni pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare;  
  primirea cererilor si efectuarea verificarilor necesare pentru schimbarea 

numelui pe cale administrativa si transcrierea certificatelor de stare civila 
procurate in strainatate;   

 efectuarea de verificari, la solicitarea instantelor de judecata, cu privire la 
anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civila, 
declararea disparitiei sau mortii pe cale judecatoreasca si inregistrarea 
tardiva a nasterii; 

 eliberarea de certificate de stare civila la cerere in locul celor pierdute, 
furate, distruse, deteriorate; 

 transcrierea certificatelor de stare civila eliberate in strainatate; 
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       În cursul anului 2013, personalul Directiei  Publice de Evidenţă a Persoanelor a 
Municipiului Bacău a depus eforturi sustinute pentru rezolvarea volumului mare de 
cereri eliberari certificate de stare civila si acte de identitate, datorita numarului redus 
de lucratori ( aproximativ 62 % din numarul de posturi prevazute in organigrama). 

 

       Principalii indicatori ai activităţii realizate pe linie de evidenta persoanelor în 
anul 2013 sunt : 
 
                - Total acte de identitate eliberate                                      = 37.095 ; 
                                 din care : 
                                     - carti de identitate                                        = 35.377;     
                                     - carti de identitate provizorii                         =   1.718 ; 
                - Carti de alegator eliberate                                               = 0 ; 
                - Persoane luate in evidenta                                              = 4.387; 
                      din care: 
                      - la nastere                                                                   =   3.162 ; 
                      - la schimb. domic. din strainatate in Romania            =      680 ; 
                                     - la dobandirea cetateniei romane                =        545 ; 
                - Schimbari de domiciliu efectuate                                     =  16.635 ; 
                                   din care : 
                                      - in aceeasi localitate                                   = 6.486; 
                                      - dintr-o localitate in alta                              = 10.149; 
                - Vize de resedinta aplicate                                               = 2.244; 
                                   din care: 
                                    - in aceeasi localit.cu cea de domiciliu          =      612; 
                                    - in alta localit. decat cea de domiciliu          =  1.632; 
                 -  Persoane verificate in Registrul de Evid.a Pers.          =   2.968. 
   
         Ca urmare a serviciilor prestate cu ocazia eliberarii actelor de identitate in 
perioada analizata s-a incasat suma de peste 446.000 RON. 
 
                 Activitatea desfasurata de seviciul de stare civila se prezinta astfel :  
               - Acte de nastere intocmite                                               =  3.950 ; 
               - Transcrieri acte de nastere , casatorie, deces                =     546 ;   
               - Inregistrare adoptii                                                          =      6 ; 
               - Divorturi pe cale administrativa                                       =     51;  
               - Acte de casatorie intocmite                                             =  1.176 ;  
               - Acte de deces intocmite                                                  = 2.045 ;  
               - Dosare pentru deschiderea procedurii succesorale        =    763 ;   
               - Rectificari acte                                                                 =    44; 
               - Renuntari/dobindiri cetatenie                                           =    0; 
               - Mentiuni operate pe acte de nastere, casatorie, deces   = 5.811 ;  
               - Eliberari certificate                                                           = 13.444 ; 
                                                          - de nastere                             =   8.891 ; 
                                                          - de casatorie                          =   2.031; 
                                                          - de deces                               =   2.522 ; 
               - Actiuni îregistrări tardive                                                  =      25 ; 
               - Sentinte stabilire filiatie si recunoastere                          =      5 ; 
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               - Dosare schimbari de nume/prenume                              =      33 ; 
                
 
     Obiective propuse pentru 2013 si realizate :  

 

       1. Îndeplinirea în cele mai bune condiţii a atribuţiilor legale care revin direcţiei pe 
linia eliberării actelor de identitate si certificatelor de stare civilă; 

 

2. Creşterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor prin : 

- deschiderea mai multor ghisee de lucru cu publicul atât pentru 
depunerea de cereri cat si pentru eliberarea actelor de identitate ; 

- reducerea timpului de asteptare pentru depunerea cererilor de eliberare 
a actelor de identitate ;  

- reducerea termenului de eliberare a actelor de identitate ; 
- sporirea gradului de solicitudine a personalului în relatiile cu cetăţenii, 

folosirea unui vocabular adecvat, ţinută decenta, purtarea ecusonului la 
vedere ;  

 

  3. Reducerea numarului de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de 
identitate in termenul prevazut de lege ;  
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DIRECŢIA SPORT CULTURĂ SĂNĂTATE 
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 Direcţia Sport Cultură Sănătate  a desfăşurat în cursul anului 2013, 
numeroase activităţi specifice, precum şi organizarea de evenimente sportive şi 
culturale sub îndrumarea Primăriei Municipiului Bacău şi Consiliului Local. 
  
 Direcţia îşi desfăşoară activitatea în următoarele locaţii: Complexul Sportiv 
“Prof. C.Anghelache”, Ştrandul  “Letea”, Baza Sportivă “Lucreţiu Avram”, Insula de 
Agrement,  Bazinul de Înot, cu un efectiv de 46 de persoane încadrate – 1-Director, 
1-Şef. Secţie, 3-Administratori şi 41-personal de execuţie. 
 Pe parcursul anului 2013, Direcţia Sport Cultură Sănătate a coordonat ample 
activităţi sportive după cum urmează: 
 
 

 Concurs de Înot “Cupa Bistriţei” ediţia a patra la care au participat peste 
311 de sportivi de la 17 cluburi din ţară. Întrecerea s-a desfăşurat la Bazinul 
de Înot în perioada 09-10.03.2013. 

 
 Concurs de sărituri în apă „Campionatul Naţional de juniori A+B”, 12-14 

aprilie, în colaborare cu Federaţia Română de Nataţie. Au participat 36 de 
sportivi de la 6 cluburi naţionale. 

 
 Concurs de înot “Cupa Bacăului”, 19-20 octombrie, în colaborare cu DJTS 

Bacău. Au intrat în concurs 281 de sportivi aparţinând de la 16 cluburi. 
 
 Concurs de atletism „Cupa  Bistriţei”, 18-19 ianuarie, în colaborare cu 

DJTS Bacău. Au participat peste 300 de atleţi de la peste 30 de cluburi din 
ţară. 

 
 Concurs de atletism „Memorialul  Dorin Melinte”,  la care au participat 250 

de sportivi de la 30 de cluburi din ţară.Competiţia s-a desfăşurat la Sala de 
Atletism în perioada 02.-03. 02.2013. 

 
 Concurs  de atletism „Crosul Olimpic”, la care au participat peste 300 de 

persoane de toate categoriile de vârstă, din judetul Bacău, cros desfăşurat 
în perioada 02.06.2013. 

 
 Turneul  Zonal  al Campionatului Naţional de Handbal junior  IV băieţi, 

regiunea RO1, 01.-02.05. 2013, în colaborare cu F.R.Handbal. La competiţie 
au participat opt echipe din judeţele Neamţ, Vaslui, Suceava, Iaşi şi Bacău, 
reunind circa 150 de sportivi. 

 
 Concurs de tir “Campionatul Naţional Indoor pentru Seniori şi Juniori” 

desfăşurat în perioada 02.-03. Februarie 2013, în colaborare cu CSM Bacău 
2010 şi F.R. de Tir cu Arcul. La naţionalele de la Bacău au participat 80 de 
sportivi  legitimaţi la cele mai bune 15 cluburi de tir cu arcul din ţară. 
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 Concurs de box „Cupa  României”, 13-16 martie,în colaborare cu CSM 
Bacău 2010 şi F.R. Box. Au participat cei mai buni boxeri de la cele mai 
importante centre din ţară. 

 
 Concurs de karate “Cupa Bacăului”, 25 martie. Au participat peste o sută 

de sportivi de la cluburi din Arad, Bacău, Vrancea şi Bistriţa. 
 
 Concurs de karate „Cupa 1Decembrie”, 08 decembrie. Au participat peste 

două sute de sportivi de la cluburi din Neamţ, Botoşani, Braşov  şi Bacău. 
 
         Direcţia Sport Cultură Sănătate a organizat „Gala Sportului Băcăuan” la 
finalul anului 2013, unde au fost recompensaţi sportivi şi antrenori legitimaţi la 
cluburile sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultatele deosebite obţinute la 
concursurile sportive naţionale, europene, mondiale şi olimpice desfăşurată la 
Centrul de Afaceri şi expoziţii „Mircea  Cancicov” din Municipiul Bacău. Au 
participat 8 cluburi sportive cu un număr de 140 de sportivi. Premiile au fost alocate 
de către Consiliul Local al Municipiului Bacău în valoare de 184.000lei. 

 
În cadrul Direcţei a fost o preocupare continuă de a asigura condiţii şi lucrări 

specifice pentru desfăşurarea activităţilor  sportive în tot cursul anului cum ar fi: 
reparaţii la instalaţiile electrice, a pompele din sala motoarelor cât şi iluminatul de 
interior, refacerea sprafeţelor de exterior  care au fost placate cu gresie  toate 
acestea fiind realizate la Bazinul de Înot.  

De asemenea, s-a avut în vedere întreţinerea şi refacerea monumentelor 
istorice şi culturale cum ar fi:  reparaţia  soclului la “Statuia George Bacovia”. 

 
          O altă activitate  a fost cea de colaborare, cu cabinetele şcolare de medicină 
generală şi stomatologie aflate în unităţile de învăţământ din Municipiul Bacău, 
totodată am colaborat la organizarea concursului de ocupare a 16 posturi de 
asistente medicale pentru cabinetele de medicină generală împreună cu medicul 
coordonator Dr. Gabriela Braga. 

În cursul anului s-au organizat licitaţii pentru închirierea spaţiilor comerciale de 
pe Insula de Agrement. 

Activităţile de întreţinere a Bazelor Sportive au fost coordonate de către 
administratori ce au presupus : îndepărtarea  zăpezii de  pe suprafaţa terenurilor de 
joc, tuns gazon, marcare terenuri, cât şi întreţinerea tribunelor, în locaţiile: Baza 
Sportivă”Lucreţiu Avram”, Complexul Sportiv”Prof.C.Anghelache”,Insula de 
Agrement.   
           În sezonul estival activităţile specifice au constat în întreţinerea perimetrului 
Ştrandului „Letea” cât şi curăţenia celor două bazine (mare şi mic) şi totodată 
asigurarea pe toată durată estivală a serviciului de Salvamar cât şi cel de Crucea 
Roşie. 
           Pe parcursul anului s-au înfiinţat două noi locuri de joacă în str.Electricienilor 
cât şi în  str. Bucegi având în permanenţă preocuparea de a asigura întreţinerea  
perimetrelor în cele 44 de locuri de joacă pentru copii din Municipiul Bacău cât şi 
reparaţiile curente la elementele de joacă distruse din diferite motive. 



 

 83 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECŢIA ADMINISTRARE 
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DIRECȚIA ADMINISTRARE 
 
 

1. Obiectul de activitate; 
a) Direcţia Administrare: 

- administrează pieţele din Municipiul Bacău, urmărind respectarea legislaţiei în 
vigoare privind comerţul în pieţe publice in condiţii de protecţie optima a 
consumatorilor si a utilizatorilor, condiţiile minime de dotare si regulile generale de 
funcţionare a formelor specifice de comerţ si prestări servicii in aceste zone.  
- mentine un cadru de desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor si 
serviciilor de piaţa, care sa respecte principiile concurentei loiale, de protejare a 
vieţii, sanatatii, securităţii si intereselor economice ale  consumatorilor, precum si a 
mediului. 
- asigura respectarea normelor igienico sanitare, conform normelor legale, pentru 
produsele agroalimentare. 

2. Sinteza activităţii pe anul 2013: 
În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, activitatea Direcţiei  s-a axat pe 

asigurarea unui climat corect de desfăşurare a comerţului în pieţe, Bazarul Milcov şi 
Târgul Auto.  

În acest sens au fost organizate în permanenţă controale în pieţe, Bazarul 
Milcov şi Târgul Auto, atât cu personalul direcţiei cît şi controale mixte, la care au 
participat agenţi din cadrul Politiei Locale cât şi angajaţi ai Direcţiei Regionale de 
Metrologie Legală. 

În urma controalelor efectuate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate 
de Politia Locala, un număr de 12 cântare depistate cu defectiuni sau neverificate au 
fost sigilate si proprietarii lor sanctionati. 

O preocupare permanenta la nivel de directie si in colaborare  si cu sprijinul 
Politiei Primariei este asigurarea ordinei si linistii publice, prin depistarea persoanelor 
care incalca normele de convietuire sociala, ordinea si linistea publica. Totodata au 
fost efectuate controale in vederea depistarii si indepartarii falsilor producatori 
agricoli. luandu-se măsuri de trimitere spre anulare a 6 certificate de producător 

   Tot pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor în pieţe, 
Direcţia Administrare  s-a implicat activ în realizarea următoarelor obiective majore: 

- Relocarea modulelor din Hala de carne-peste in Hala de lactate, pastrandu-si 
profilul de activitate, creindu-se astfel un nou careu pentru micii producatori 
care comercializeaza  branza, lapte si oua; 

- Cumpararea Complexului de module comerciale si a instalatiei electrice 
aferente, sitaut  pe pietonalul din Piata Centrala;  

- Balastarea cu pietris a aleelor principale din  Targul Auto Serbanesti, alei pe 
care sunt expuse spre vanzare, saptamanal, circa 850 de masini; 

- Balastarea cu pietris a suprafetei interioare din Piata de Gross, marindu-se 
astfel suprafata de parcare comerciala, folosita in special pentru 
comercializarea en gros a strugurilor de vin;  

- Repararea barierelor de trecere si montarea de noi camere video in Targul 
Auto Serbanesti, in vederea supravegherii activitatii, in scopul prevenirii 
incidentelor de orice fel; 
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- Repararea hidroizolatiei  la Piata Sud, respectiv acoperisul zonei de platou  
acoperit,pentru inlaturarea disconfortului si pagubelor create prin inflitrarea 
apei de ploaie, atat pe marfa expusa la vanzare cat si asupra cumparatorilor. 

- La Piata de Gros au fost reparate luminatoarele din hala, pe langa care se 
inflitra apa in boxele de depozitare en gros a produselor de catre producatorii 
agricoli. 

Tot în această perioada au fost efectuate deratizările şi dezinsecţiile,  
pentru a nu crea disconfort utilizatorilor şi cumpărătorilor. Zilnic s-a efectuat 

salubrizarea pietelor. 
Echipa de muncitor calificati au asigurat in permanenta repararea si vopsirea 

tarabelor utilizate in piete, cat si a celor folosite pe sectoarele de vanzare create 
sezonier, cum ar fi pentru comercializare de rasaduri, de flori in ghivece sau de 
pepeni si varza de toamna. De asemeni acestia se preocupa de intretinerea 
instalatiei electrice folosita pentru alimentarea cantarelor electronice. 
         Pe parcursul anului 2013 au fost eliberate un numar de  815 autorizatii de 
functionare si profil de activitate, din care un numar de aproximativ 250 au fost vizate 
lunar, ca urmare a achitarii taxei anticipate de ocupare a locului de desfasurare a 
activitatii. 
            S-au organizat un numar de 10 licitatii publice cu strigare  pentru inchirierea 
spatiilor si meselor din Piata Centrala si din Piata de Gros, care au fost eliberate ca 
urmare a rezilierii sau incetarii contractelor de inchirere. In urma acestor licitatii s-au 
incheiat un numar de 10 contracte de inchiriere precum si contracte  privind 
asigurarea de servicii pentru utilitati  
  Din gestionarea economica a contractelor de inchiriere si de utilitati cu 
agentii economici au rezultat un numar de aproximativ 4000 de     facturi emise si 
incasate. Pentru agentii economici care au acumulat debite, au fost intocmite, de 
catre un Birou de mediator un numar de 20 de Acorduri de mediere, prin care 
debitorii si-au insusit si recunosctut debitele prin procedura de mediere. 

         Pentru cele 165 de module de pe Pietonalul Pietei Centrale au fost intocmite 
contracte privind asigurarea de servicii pentru utilitati, respective energie electrica. 
          Pe tot parcursul anului 2013, au fost intocmite, inregistrate si urmarite un 
numar de aprox.260 de contracte de inchiriere si acte aditionale pentru spatiile ce 
apartine de directie. 
   
           In anul 2014 ne propunem sa continuam modernizarea in pietele municipiului 
Bacau efectuand urmatoarele lucrari : 

- Reparare si acoperire Terasa Ferometal din Piata Centrala; 
- Terminarea constructiilor din Piata de Gros cu destinatie spatii de cazare; 
- Asfaltarea aleelor din Targul Auto Serbanesti si Piata de Gross; 

 
Activitatea financiar contabilă a direcţiei se prezintă astfel: 
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1.VENITURI INCASATE              - lei -          2013 

- TOTAL- 6.016.448 

Din care :  

-incasari din vanzare bilete taxe forfetare 2.502.192 

-taxe obor ; 6.106 

-taxe anticipate mese si constructii provizorii 
autorizate : 

692.850 

-taxa eliberare autorizatie de functionare : 65.084 

-chirii : 2.692.372 

-alte venituri (incasari din anii precedenti, 
majorari etc.) 

            57.844 

 

 

 

                             
 

  

                                                                                 
 



 

 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRARE ŞI INVENTARIEREA  PATRIMONIULUI,  

FOND LOCATIV ŞI ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 
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SERVICIUL ADMINISTRARE ŞI INVENTARIEREA  PATRIMONIULUI, FOND 
LOCATIV ŞI ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

 
Sarcinile trasate, în principal, sunt cele legate de administrarea şi 

inventarierea patrimoniului public şi privat al municipiului Bacău, primirea, analizarea 
si rezolvarea in termen legal a cererilor, reclamatiilor şi  sesizarilor    privind 
asociatiile de proprietari / chiriasi, sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari 
în vederea organizării şi funcţionării conform legii, exercitarea controalelor asupra 
activitatii financiar contabile la asociatiile  de   proprietari, verificarea dosarelor 
privind solicitările de locuinţe, întocmirea anual, sau ori de cate ori este nevoie listele 
cu ordinea de prioritate a solicitanţilor de locuinţe, întocmeşte repartiţiile pentru 
locuinţe şi le înaintează către Compartimentul Contracte în vederea încheierii 
contractelor de închiriere. 

 Realizări: 
 -efectuarea inventarierii domeniului public şi privat al  Municipiului Bacău 

pentru anul   2013 ; 

 -aprobarea prin H.C.L. a  modificărilor intervenite în inventarul  domeniului 
public al Municipiului Bacău în vederea transmiterii   către  Guvernul 
României şi emiterii unei hotărâri de guvern; 

 -reevaluarea domeniului public al Municipiului Bacău ;   

 -întocmirea documentaţiei cadastrale la blocurile A.N.L, apartamentele din 
fondul locativ de stat şi casele naţionalizate ; 

 -preluarea  unui număr de 8 dispensare medicale de la Consiliul Judeţean 
Bacău; 

 -încheierea de poliţe obligatorii de asigurare, conform legii, la locuinţele 
sociale, din fondul locativ de stat,  A.N.L; 

 -organizarea licitaţiilor pentru închirierea amplasamentelor de pe Insula de 
Agrement şi încheierea contractelor aferente după adjudecarea licitaţiei;  

 -transmiterea catre compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Bacau 
a unor copii, dupa documentatiile cadastrale aflate in arhiva serviciului; 

 închiriere/atribuire în folosinţă  C.T, după cum urmează: 

 P.T. 1 str.Pictor Aman –  inchiriat Fundaţiei VITA PROVITA; 

 P.T.4 str.Cremenea – închiriat de Asociaţii de Proprietari 

 P.T. 6 str.Cremena – atribuit în folosinţă gratuită Asociaţiei Ovidenia 

 P.T.7 str. Stadionului 12- inchiriat de  asociatii de prop. 

 P.T. 10 str. Al.Russo – închiriat de asociatii de proprietari  

 P.T.12 str.P.I.Andreescu –  închirieriat de S.C. GEO NET,  pentru 
prestări servicii 

 P.T.19 str.Al.Proiectantului –închiriat de asociaţii de proprietari; 

 P.T 20 str.Al.Proiectantului – o camera închiriată de o asociaţie de 
proprietari; 

 P.T.27 str.Cornişa Bistriţei -. Inchiriat de As.Alternativ Sport Club  

 P.T.30 str.Bucegi – dat în administrare ASOCIAŢIEI VITA PRO 
VITA; 
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 P.T. 31 str. Bucegi – o parte în administrare S.C.M. Bacău, o parte 
in chirie; 

 P.T. 32 str. Cornişa Bistriţei – închiriat de Asociaţia ARENA  

 P.T.37 Victor Babeş – închiriat de Asociaţia CECITAS Bacău; 

 P.T.40 str. Valea Albă – închiriat de C.R.E.Bacău  

 PT 41 str. Valea Albă – dat în administrare Teatrului 
Mun.G.Bacovia 

 P.T.58 str.Ştefan cel Mare – dat în folosinţă gratuită către Crucea 
Roşie; 

 P.T. 95 str. Apusului – închiriat de Asociaţia Naţională a Surzilor; 

 P.T. 96 str.G.Bacovia – spaţiu pentru a fi folosit ca sediu de 4 
asociaţii de proprietari  prin licitaţie– au fost încheiate 4 contracte 
de închiriere; 

 P.T. 154 din str. Milcov  cu terenul din jur–  pentru  amenajarea ca 
“Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din 
municipiul Bacău – actualizat doc. Cadastrală;  

 P.T. 151 str. Decebal –închiriat de asociaţii de proprietari; 
- hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău privind :  
 * preluarea unui număr de 5 puncte termice de la S.C. CET S.A. 
 *modificări ale contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă 

şi canalizare; 
 * modificări ale Contractului de concesionare a serviciului de serviciului 

de producere, transport şi distribuţie a energiei termice;   
* acordarea de locuri de veci în cimitirele existente pentru persoanele 

beneficiare de legi speciale ; 
* transmiterea în folosinţă gratuită sau  în proprietate, a unor imobile, 

unităţilor de cult, în conformitate cu prevederile legale; 
* modificări ale inventarului domeniului public şi privat al municipiului 

Bacău; 
* alocarea unor terenuri pentru obiective noi de investiţii 
* acceptarea unor schimburi de teren sau donaţii 
* preluarea unor spaţii de la Asoc.FCM Bacău şi încheierea de contracte 
* acordare drept de uz si servitute catre EON Moldova Distributie si EON                      
Gaz  Distributie, asupra unor suprafete de teren apartinand domeniului   

         public al municipiului Bacau; 
-  achiziţionarea diverselor servicii şi urmărirea  contractelor atribuite; 
*  servicii de urmărire în timp a construcţiilor, de reparaţii, iscirizare şi RSVTI la 

centralele termice aferente blocurilor ANL, Piaţa de Gross, Centrală şi  Piaţa Sud , 
service lift, documentaţii cadastrale, evaluare, reparatii  imobile; 

* demolare cosuri de fum aferente PT 11, PT 33, PT 35 
- casare bunuri; 
- organizare/participare la licitaţii  
- colaborare cu notarii publici prin punerea la dispoziţie a unor documente în 

vederea încheierii actelor notariale, cu O.C.P.I. si alte instituţii publice, 
- alte activităţi legate de administrarea domeniului public şi privat al municipiului 

Bacău (service CT, autorizarea functionării CT, urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor, reparaţii, demolări, service lift, exproprieri, schimb teren, încheieri 
contracte de dare în folosinţă gratuită, administrare, închiriere, vânzare); 
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-  încheierea de acte adiţionale la contractele încheiate de serviciul nostru; 
- asigura promovarea principiilor si terminologiei SMI, participa la elaborarea 

obiectivelor specifice si urmaresc indeplinirea acestora; 
- rezolvarea petiţiilor, sesizărilor de competenţa  serviciului nostru; 
- primiri cereri/petiţii şi înregistrarea lor în registratura electronică;  
-   

 
 

FOND LOCATIV SI INDRUMARE ASOCIATII DE PROPRIETARI 
 

Activităţile biroului: 
o îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru respectarea de către 

acestea a prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la organizarea şi 
funcţionarea lor; 

o întocmeşte şi distribuie materialele informative de interes pentru asociaţiile 
de proprietari care să contribuie la buna funcţionare a acestora; 

o -organizează şi efectuează controale financiar contabile şi gestionare la 
sesizările cetăţenilor sau ori de câte ori este nevoie; 

o ţine evidenţa şi actualizează baza de date a asociaţiilor de proprietari; 
o efectuează evaluarea administratorilor în vederea eliberării atestatelor;  
o participarea angajatilor din cadrul compartimentului la adunările generale ale 

asociaţiilor; 
 
 
A.  CONTROALE  la Asociaţiile de Proprietari 

În perioada 01.01.2013-31.12.2013, s-au efectuat controale financiar contabile 
la asociatiile de proprietari din municipiul Bacău, la sesizările proprietarilor si la 
solicitarea Inspectoratului Judetean de Politie, Serviciul Investigare Fraude. 

Controalele desfăşurate în această perioadă au avut ca obiective: 
- verificarea financiar contabilă a asociaţiilor de proprietari; 
- execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei; 
- întocmirea registrelor obligatorii în conformitate cu Legea nr.230/2007; 
- modul de repartizare a cotelor de cheltuieli; 
- modul de calcul şi repartizare a penalităţilor; 
- respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare ( Legea nr.230/2007, Legea 

nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare, OMFP 1969/2007, Legea 
nr.22/1969 modificată cu Legea nr.54/1994 privind angajarea gestionarilor, 
constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale 
şi băneşti); 

În urma verificărilor efectuate s-au constatat: 
1.  nu sunt întocmite listele de plată în conformitate cu OMFP nr.1969/2007- 

anexa nr.2, sunt nereguli la repartizarea cotelor de cheltuieli lunare, nu este 
concordanţă între sumele repartizate şi cele cheltuite, se constituie plusuri şi 
minusuri faţă de factura furnizorilor şi alte cheltuieli lunare ale asociaţiei, nu sunt 
întocmite centralizatoare lunare ale plăţilor şi încasărilor astfel să poată fi stabilit 
soldul cert al furnizorilor de utilităţi. 
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2. penalităţile sunt calculate în mod eronat nerespectându-se perevederile 
legislaţiei în vigoare, nu sunt incluse în cheltuieli, nu este o evidenţă clară între 
sumele calculate de furnizori şi cele repartizate. 

3. administratorii din asociaţiile verificate nu au garanţie materială reţinută 
potrivit Legii nr.22/1969 modificată cu Legea nr.54/1994 privind angajarea 
gestionarilor, constituire de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 
bunurilor. 

4. cenzorii asociaţiilor nu fac verificări financiar contabile în asociaţie, pentru 
verificare cenzorul nu întocmeşte proces verbal , nu verifică modul de repartizare a 
cheltuielilor, nu verifică listele de plată. 

5. nu se întocmeşte Situaţia Elementelor de Activ şi Pasiv al asociaţiei, conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare OMFP nr.1969/2007.  

În urma controalelor efectuate în cadrul asociaţiilor de proprietari şi a 
deficienţelor constatate s-au luat măsuri, asociațiile de proprietari au fost sancționate 
cu avertisment. 

- s-a coordonat activitatea de acordare a ajutoarelor pentru energie termică, 
gaze naturale, energie electrică, lemne prin cele 7 centre de primire a cererilor 
potrivit legislaţiei în vigoare, pentru un număr de 3988 de solicitanţi în perioada 2013-
2014; 

 
 
 B. REABILITAREA TERMICĂ a blocurilor din municipiul Bacău. 
UAT Bacău a acţionat în sensul promovării în cadrul asociaţiilor de proprietari, 

a Programului naţional de reabilitare termică a condominiilor din cadrul ”Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor-poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.2- Sprijinirea investiţiilor în 
eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” (fonduri europene) – Ghidul solicitantului 
şi OG nr.18/2009 cu modificările şi completaările ulterioare. 

Asociaţiile de proprietari au manifestat o atitudine pozitivă pentru depunerea 
documentelor  justificative, respectiv, tabelul proprietarilor din care reiese acordul 
acestora  pentru reabilitarea condominiului şi depunerea documentelor justificative 
privind componenţa familiei şi a veniturilor pe membru de familie. 

 
C. Adunările generale din cadrul Asociaţiilor de proprietari 

     S-a participat la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari la invitaţia 
comitetului executiv si a preşedintelui asociaţiei; 
  Se constată o slabă participare din rândul proprietarilor la adunările generale. 
 Se discută generalităţi şi nu punctual problemele cu care se confruntă proprietarii, 
legate de administrarea părţilor comune din condominiu. Se iau hotărâri în 
neconcordanţă cu legislaţia în vigoare, nu se constituie fondurile obligatorii, fond de 
reparaţii, fond de rulment şi alte fonduri legal constituite. 

Nu se detaliază cheltuielile din BVC, ce urmează a fi aprobat în adunarea 
generală. 

Nu se cunosc categoriile de venituri şi cheltuieli, acestea nu au la bază 
fundamentări ale sumelor prevăzute a fi cheltuiete în anul fiscal următor. 
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   D. FOND LOCATIV 
  
 Activităţile biroului: 

 primeşte, verifică, centralizează, propune comisiilor de specialitate spre 
analiză şi Consiliului Local spre aprobare, dosarele cu solicitările pentru 
locuinţe sociale sau ANL care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţe din 
fondul locativ de stat potrivit Legii nr.114/1996, legea locuinţelor şi a HG 
nr.962/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

 întocmeşte repartiţiile pentru locuinţe şi le înaintează către Compartimentul 
Contracte în vederea încheierii contractelor de închiriere. 

 Realizări: 
   - s-au înregistrat un număr de 150 cereri de locuinţe în anul 2013;  
   - s-au aprobat în Consiliul Local un nr de 102 dosare în anul 2013; 

În baza de date a S.AI.F.L.I.A.P  din cadrul Primăriei sunt înregistrate un număr de 
peste 6700 cereri.  
 
 

Compartimentul  Evidenta Contracte  
   

a desfasurat urmatoarele activitati: 
 

A. Activitatea de inchiriere  teren cu diverse destinatii ( garaje, copertine, 
balcoane , spatii depozitare , cai de acces , prestari servicii, comert, alimentatie 
publica, despacere presa etc} , teren agricol , curti constructii, chirii  spatii, 
sedii , are ca obiect : 

 
1. Verificarea documentatiei si incheierea contractelor de inchiriere teren si 
acte aditionale cu diverse destinatii( garaje,copertine, balcoane, spatii 
depozitare, cai de acces, prestari servicii, comert, alimentatie publica, 
desfacere presa etc) pe baza fiselor tehnice transmise de catre  si Politia 
Locala  a Municipiului Bacau- Serviciul disciplina urbanistica si in constructii si 
a adreselor cu privire la retrocedari, transmise de catre Serviciul Juridic si 
aplicarea Legilor Proprietatii 
2. Verificarea documentatiei si incheierea contractelor de inchiriere teren si 
acte aditionale cu destinatia teren agricol si teren curti constructii pe baza 
fiselor tehnice si a proceselor verbale de predare-primire teren transmise de 
catre Serviciul Juridic si aplicarea Legilor Proprietatii.  
3.  Transmite  contractele de inchiriere  teren si actele aditionale  incheiate 

catre Compartimentul Evidenta Incasari Debite  in vederea evidentierii , operarii si 
returnarii ; 
   
B. Activitatea  imobiliara, are ca obiect : 
 

1. Intocmirea de contracte de inchiriere si acte  aditionale   pentru locuintele din 
fondul locativ de stat, case nationalizate, locuinte ANL, locuinte sociale,  aflate in 
administrarea/proprietatea Municipiului Bacau, in conformitate cu  prevederile Legii 
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114/1996, O.G. 40/1999 si Legii 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare in 
baza repartitiilor transmise de Serviciul de Administrare a Patrimoniului si Asociatii 
de Proprietari si a prevederilor legale . Intocmirea  Anexelor  I, II, III  cu privire la 
calculul chiriei, fisa de suprafete si membrii din contract , procesul verbal de predare 
a locuintei ; 

2. Intocmirea de contracte de inchiriere  sedii Asociatii de proprietari in PT, pe 
baza de  licitatie ;  

3.  Intocmirea de contracte de inchiriere  sedii Asociatii de proprietari in  
locuintele din fondul locativ de stat ; 

4. Se prezinta in teren in vederea predarii- primirii locuintelor si intocmirea 
procesului  verbal de predare- primire locuinta ; 

5.  Transmite  contractele de inchiriere si actele aditionale  incheiate catre 
Compartimentul Evidenta Incasari Debite  in vederea evidentierii , operarii si 
returnarii documentatiei ; 

6. Transmite la Serviciul de Administrare a Patrimoniului si Asociatii de 
Proprietar documentatia necesara in vederea intocmirii documentatiei cadastrale 
pentru locuintele din fondul locativ de stat si case nationalizate aprobate pentru 
vanzare  in comisiile sociale ; 

7. Intocmeste  si transmite catre evaluator documentatia necesara in vederea 
intocmirii Raportului de evaluare pentru stabilirea pretului de vanzare pentru 
locuintele aprobate pentru vanzare  ca urmare a  solicitarii de cumparare in  
audientele acordate de domnul Primar si aprobarile primite  in Comisiile sociale. 

8. Se prezinta la notarul public in vederea incheierii contractelor de vanzare 
cumparare in forma autentica pentru locuintele din case nationalizate si cele 
construite din fondul de stat ( apartamente vechi) aflate in domeniul privat al 
municipiului Bacau ;   

9. Verificari in teren asupra modului in care chiriasii folosesc si intretin 
suprafata locativa inchiriata; 

10 .Intocmirea si transmiterea de notificari catre chiriasii de locuinte 
 ANL, locuinte sociale, case nationalizate in vederea prelungirii contractelor de 
inchiriere ,reziliere de contracte , evacuare din locuinte in situatiilor in care nu sunt 
respectate  clauzele contractuale , ca urmare a debitelor restante catre  asociatiile de 
proprietari arondate ; 

11 .Intocmirea documentatiei necesare actionarii in judecata a chiriasilor care 
nu respecta clauzele contractuale ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12.Organizarea si participarea la executarea evacuarii chiriasilor rai  
platnici impreuna cu executorul judecatoresc; 

13. Organizeaza  si participa impreuna cu ceilalti membri ai comisiei    
care este numita prin H.C.L. la evacuarea din locuinte a persoanelor care  
le-au ocupat in mod abuziv, fara forme legale . 
 
 14. Elibereaza la cerere contra cost copii dupa  documentatii  aflate in arhiva 
preluata de  S.C. TERMLOC S.A., pentru  locuintele din fondul locativ de stat si case 
nationalizate vandute catre chiriasi si se prezinta la notar in vederea legalizarii 
documentelor solicitate. 
 15. Elibereaza la cerere contra cost diverse adeverinte dupa documentatii 
OCLPP, aflate in arhiva preluata de la S.C. TERMLOC S.A.locuinte din fondul locativ 
de stat si case nationalizate vandute catre chiriasi. 
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 16. Primeste si solutioneaza in termenul legal cererile, reclamatiile, sesizarile si 
scrisorile cu privire la documentele aflate in arhiva  preluata  de la S.C. Termloc SA. 
   
 Fata de cele prezentate, in anul 2013: 

 au fost incheiate un numar de  626 contracte de inchiriere/ acte aditionale   
pentru locuinte sociale, ANL, locuinte din fondul locativ de stat si case 
nationalizate  ; 

 au fost intocmite un numar de  240 contracte de inchiriere teren/ acte 
aditionale  – (garaje, balcoane, cai acces, teren agricol, teren curti 
constructii si alte destinatii) ; 

 au fost urmarite si evidentiate un numar de   1320 contracte de inchiriere 
locuinte si asociatii de proprietari ,   din care : 

 740 contracte de inchiriere locuinte ANL ; 
 222 contracte de inchiriere locuinte sociale ; 
 27 contracte de inchiriere case nationalizate din care 2 locatii au fost 

retrocedate  conform Disp. 200/31.01.2013-I.S.Sturza nr.15  si Disp. 
297/27.02.2013-str. V. Alecsandri nr. 85 ; 

 89 locatii cu 195 contracte de inchiriere locuinte din fondul locativ de stat si 6 
locatii  cu destinatie locuinta de serviciu ; 

 2 contracte de inchiriere cu Asociatiile de Proprietari cu sedii in foste PT-uri ; 
 18 contracte de inchiriere cu Asociatiile de proprietari  cu sediu in locuinte  

aflate in proprietatea Municipiului Bacau ; 
 au fost solutionate un numar de 1014 cereri primite la Registratura  

Generala a Municipiului Bacau  si 1916 cereri primite la Registratura 
Compartimentului Evidenmta Contracte –str. Pietei nr. 1 ; 

 
 au fost intocmite un numar de  741 note interne si referate in vederea 

solutionarii cererilor primite de la terti ;                                                            
 in cursul anului 2013 nu a fost incheiat nici un contract de vanzare 

cumparare la notar, motivat de pretul de vanzare calculat la pretul pietei ; 
 in baza Sentintelor civile definitive si irevocabile au fost evacuate in cursul 

anului 2013 un numar de 10 imobile ; 
  
 C. Activitatea de registratura.  
 
 Pe parcursul anului 2013 au fost inregistrate  pentru : 
1.  Compartimentul Evidenta Contracte : 
-  2930 numere intrare- iesire, in vederea rezolvarii  corespondentei cu personale 
fizice si juridice; 
-  866  numere pentru contracte  de inchiriere locuinte si inchiriere teren;  
-   741 numere  pentru  note interne ; 
 
2. Compartimentul Evidenta Incasari Debite : 
 - 668 numere numere intrare- iesire, in vederea rezolvarii  corespondentei cu 
personale fizice si juridice; 
-  220 numere  pentru  note interne ; 
-  1975 numere  privind  instiintari de plata si notificari ; 
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COMPARTIMENTUL EVIDENTA CONCESIONARI 

  

 

In cursul anului 2013, activitatea Compartimentului Evidenta Concesionari a 
constat in indeplinirea obiectivelor stabilite prin Regulamentul de Organizare si 
Functionare al compartimentului, si anume: 

 S-a verificat continutul documentatiilor depuse la Registratura institutiei (pentru 
concesionare teren, aviz Comisie Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, 
aprobare PUD si PUZ, modificare/completare profil de activitate, prelungire 
termen prevazut in contractele de concesionare care inceteaza prin expirarea 
duratei), 
 S-a urmarit modul in care au fost respectate clauzele prevazute in 

contractele de concesionare cu privire la obtinerea autorizatiilor de 
construire, 

 S-au intocmit procese-verbale de punere in posesie pentru toate contractele 
de concesionare perfectate,  

 S-au rezolvat cererile, reclamatiile si sesizarile cetatenilor, in termenul legal, 
 S-au intocmit Note Interne pentru reglementarea problemelor ce fac obiectul 

activitatii compartimentului, in relatiile cu celelalte compartimente ale 
institutiei, 

 S-au intocmit si prezentat spre semnare persoanelor in drept raspunsurile 
catre cetateni, contractele de concesionare si actele aditionale intocmite, 

 S-au transmis catre Compartimentul Evidenta Incasari Debite listele 
continand Contractele de concesionare perfectate si eliberate in vederea 
urmaririi incasarii taxelor de concesionare, 

 S-a realizat evidenta computerizata a cererilor si contractelor de 
concesionare,  a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si somatiilor, 

 In baza Dispozitiei nr. 82/13.03.2012 a Primarului Municipiului Bacau, in 
cadrul activitatii desfasurate la Biroul Autorizatii in Constructii si Urbanism au 
fost verificate un numar de 200 documentatii pentru obtinerea autorizatiilor 
de construire si un numar de 475 documentatii pentru obtinerea certificatelor 
de urbanism; 

 S-au realizat 15 Registre Agricole in format electronic a cate 50 de pozitii 
fiecare; 

 S-au intocmit si transmis darile de seama statistice si alte situatii cerute; 
 

 In perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 au avut loc un numar de 28 sedinte ale 
Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Bacau si 12 sedinte ale 
Comisiei Tehnice de  Amenajare a Teritoriului si Urbanism. 

 In perioada 01.01.2013 – 31.12.2013  au fost inregistrate si repartizate spre 
solutionare Biroului Urbanism un numar de 195 cereri (inlusiv documente interne) 
privind: 

 - concesionarea unor suprafete de teren = 36 
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 - cesionarea contractelor de concesionare = 55 

 - completarea/modificarea obiectului de activitate =  1 

 - prelungirea contractelor de concesionare (la expirarea duratei) = 12 

 - avize comisii urbanism = 46 

 - PUD, PUZ = 3 

 - diverse (inclusiv documente interne) = 42. 

  Au fost repartizate spre solutionare un numar de 3 cereri privind 
aprobarea PUD si PUZ, fiind aprobate in sedintele Consiliului Local al Municipiului 
Bacau un numar de 2 documentatii. 

  Au fost intocmite un numar de 124 contracte de concesionare pentru 
extinderea spatiilor proprietate in vederea amenajarii de sedii firma, cabinete 
medicale, locuinte, spatii comerciale, precum si contracte de concesionare prin 
cesionarea celor deja in derulare, ca urmare a instrainarii spatiilor construite pe 
teren concesionat. 

  Au fost intocmite un numar de 16 acte aditionale la contractele de 
concesionare pentru modificarea profilului de activitate la terenurile concesionate 
precum si pentru schimbarea partilor contractante ca urmare a schimbarii titularilor 
sau a adreselor acestora. 

  Au fost intocmite un numar de 124 procese-verbale de predare-primire a 
terenurilor concesionate si un numar de 38 procese-verbale de preluare a 
terenurilor care au facut obiectul concesiunilor. 

  Au fost intocmite un numar de 16 proiecte de hotarare care au fost 
supuse aprobarii in sedintele Consiliului Local al Municipiului Bacau. 

  Au fost intocmite referate pentru rezilierea unui numar de 28 contracte de 
concesionare ca urmare a: 

 - solicitarii concesionarilor; 

 -  expirarii duratei pentru care acestea au fost incheiate; 

 - emiterii unor dispozitii pentru retrocedarea terenurilor in baza legilor 
proprietatii; 

 - unor sentinte judecatoresti definitive si irevocabile. 

 

 

Obiective propuse : 

4. imbunatatirea continua a activitatii biroului prin reducerea termenului de 
analiza a documentatiilor si transmiterea intr-un timp cat mai scurt  a  
solutiilor catre cetateni; 

5. consilierea cetatenilor cu privire la solicitarile de concesionare, aprobare 
PUD, PUZ, avize comisie tehnica si comisie de urbanism pentru ca 
documentatiile sa fie depuse  conform legislatiei in vigoare; 

6. actualizare continua evidenta contracte de concesionare, cereri, petitii si 
procese-verbale de predare-primire teren 
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COMPARTIMENTUL  AUDIT PUBLIC INTERN 

 

Conform HCL 245/31.07.2013 modificata prin HCL 290/30.09.2013 privind 
aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Bacău, Compartimentul de Audit Public Intern este 
organizat şi funcţionează în subordinea Primarului Municipiului Bacău; 

Documentele care au stat la baza iniţierii, derulării şi finalizării misiunilor de 
audit  respectă  prevederile Ordinului 38/2003 pentru aprobarea Normelor Generale 
privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv: ordine de serviciu, declaraţii de independenţă, notificări privind 
declanşarea misiunilor de audit, tabele „puncte slabe şi puncte tari”, programe de 
audit , FCRI , etc. 
 Conform organigramei Compartimentul de audit public intern al Primăriei 
Municipiului Bacău are doua posturi de auditori, ambele functii de executie iar din 
iulie 2013 a ramas ocupat doar un singur post. 

 Referitor la organizarea si exercitarea activitatii de audit la entitatile 
subordonate: 

      a) Numărul entităţilor publice aflate în subordine: 11; 

      b) Numărul entităţilor aflate în subordine care au constituite compartimente de 
audit intern : 1; 

     c) Datorită restrictiilor legislative si limitarilor bugetare nu s-au putut constitui 
compartimentele de audit intern la entităţile subordonate, urmând ca auditorii din 
cadrul Compartimentului de Audit Public Intern să efectueze misiuni de audit la 
acestea funcţie de nivelul riscurilor asociate activităţilor desfăşurate. 

Independenţa auditorilor din cadrul compartimentului este asigurată de faptul 
că aceştia nu au fost şi nu sunt implicaţi în activităţile desfăşurate de entităţile 
subordonate.    

Asigurarea independentei auditorilor interni fata de entitatile publice auditate se 
realizeaza prin intocmirea declaratiei de independanta. 

 

Normele proprii privind exercitarea auditului intern au fost aprobate de Primarul 
Municipiului Bacău, acestea fiind elaborate ţinându-se cont de specificul activităţilor 
derulate.  

Normele proprii privind exercitarea auditului intern urmeaza sa fie actualizate si 
aprobate in conformitate cu modificarile legislative nou aparute. 

 
Carta auditului a fost elaborată în anul 2005 şi se comunică structurilor auditate 

odată cu Notificarea privind declanşarea misiunii de audit. 
Carta auditului urmeaza sa fie actualizata si aprobata in conformitate cu 

modificarile legislative nou aparute. 
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În desfăşurarea activităţii, auditorii au în vedere respectarea prevederilor 
Ordinului 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului 
intern . 

În derularea misiunilor de audit se ţine cont atât de legislaţia specifică fiecarei 
activităţi, cât şi cea aplicabilă administratiei publice locale şi auditului. 

Stadiul de implementare a Standardului 21 – Proceduri la nivelul general al 
Primariei Bacau este partial.  

Atat Primaria Municipiului Bacau cat si entitatile subordonate au stabilit in 
cadrul propriilor structuri un numar de 331 proceduri de lucru. 

Conform OMFP946/2005, republicat pentru activitatile din cadrul 
Compartimentului de audit public intern s-au elaborat proceduri scrise, aprobate de 
conducerea institutiei si comunicate tuturor salariatilor. 

Nu au fost întâmpinate dificultăţi majore în elaborarea şi aplicarea cadrului 
metodologic şi procedural propriu activităţii de audit intern, la nivelul instituţiei 
înţelegându-se rolul pe care îl are auditul în vederea îmbunătăţirii tuturor activităţilor.  

  Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii vizează evaluarea prin 
adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale 
a programului de calitate. Activitatea de evaluare se realizează sistematic şi periodic 
prin evaluări interne şi evaluări externe. 

 
 Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern 
pentru anul 2013: 
  

a. Obiectivele Programului  de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii: respectarea 
normelor metodologice, a Codului etic al profesiei, a standardelor şi a bunei practici 
de către toţi auditorii interni. 

 
b. Indicatorii de rezultat/performanţă şi ţintele stabilite pentru măsurarea  

performanţelor: depistarea deficienţelor în anumite etape/proceduri din derularea 
misiunilor, iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi 
asigurarea perfecţionării profesionale a auditorilor implicaţi prin planificarea unor 
activităţi de pregătire profesională. 

 
c. Gradul de realizare a obiectivelor Programului  de asigurare şi îmbunătăţire a 

calităţii: la nivelul Compartimentului, o parte din misiunile de audit public intern au 
fost supervizate conducând la aplicarea eficientă a  normelor de audit public intern, 
iar programele de pregătire profesională internă au contribuit la îmbunătăţirea calităţii 
rapoartelor de audit public intern. 

 
Planul multianual cuprinde informaţii cu privire la scopul auditului, obiectivele 

acestuia, structura supusă auditului şi perioada auditului. În acesta au fost cuprinse 
misiuni de audit intern la direcţiile/serviciile/compartimentele/entităţile subordonate 
care prin activităţile pe care le desfăşoară au un grad ridicat de risc, cu impact major 
în îndeplinirea obiectivelor generale şi strategice ale Primăriei Municipiului Bacău.       
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Misiunile cuprinse în planul multianual al Primăriei Municipiului Bacău au 

caracter de misiuni de asigurare. 
            În planul multianual nu au fost incluse misiuni de consiliere, acestea 
realizându-se la solicitarea structurilor interesate astfel încât să nu fie afectată 
realizarea planului anual de audit.  

 
Activităţile prevăzute în planul multianual în vederea auditării au fost 

selecţionate având ca principal criteriu, prevederile Legii auditului public intern 
nr.672/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv auditarea cel puţin o 
dată la 3 ani a activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei Municipiului Bacău. 
Elementul principal în prioritizarea misiunilor de audit l-au constituit activităţile cu  risc 
mare şi impact semnificativ în îndeplinirea obiectivelor generale şi strategice ale 
instituţiei. Totodată se au în vedere şi recomandările Curţii de Conturi. 

 
La nivelul Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Primăriei 

Municipiului Bacău s-a elaborat Planul multianual de audit pentru perioada 2009-
2013, acesta fiind aprobat de conducere şi înregistrat sub numărul 
10204/30.07.2008. 

  
În urma analizei regulamentului de organizare şi funcţionare a structurilor ce 

urmează a fi cuprinse în planul anual de audit se stabilesc obiectivele misiunilor de 
audit. Durata acţiunii de auditare este fixată în funcţie de acestea şi de numărul de 
auditori ce pot fi implicaţi, ţinându-se cont de faptul că nu se utilizează resurse 
umane externe. Ca perioadă supusă auditului se are în vedere anul precedent 
derulării misiunii de audit.      

Pentru misiunile de audit afectuate in anul 2013 nu au fost utilizate resurse 
umane externe. 

 
Planul anual de audit public intern pentru anul 2013 a cuprins în funcţie de 

numărul total de misiuni planificate: 

 80% misiuni de regularitate; 

 20% misiuni de sistem; 

 nu au fost prevăzute misiuni de evaluare a activităţii de audit întrucât o 
singură entitate subordonată Primăriei Municipiului Bacău are compartiment de audit 
public intern, dar care nu este funcţional. 

 
           În stabilirea ordinei desfăşurării misiunilor de audit s-a urmărit corelarea 
acestora cu planul multianual, prioritate având structurile care nu au fost auditate în 
ultimii 3 ani. 

 
Planul de audit public intern pentru anul 2013 elaborat de compartimentul de 

audit intern si aprobat de administratorul public al Primăriei Municipiului Bacău a fost 
înregistrat sub nr. 8938/27.12.2012. 

 
 Planul anual de audit public intern pentru 2013 a prevăzut: 

 o misiune privind procesul bugetar; 

 trei misiuni privind activitatea financiar-contabilă; 



 

 100 

 o misiune privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare; 

 o misiune privind stadiul implementării sistemului de control 
intern/managerial; 

 o misiune privind urmarirea impementarii recomandarilor stabilite in 
cadrul misiunilor de audit derulate; 

 
  
 Raportul dintre fondul de timp alocat realizării misiunilor de audit planificate şi 
fondul de timp disponibil calendaristic este subunitar întrucât misiunile de audit se 
desfăşoară cu un singur auditor, iar diferenţa de timp rămas disponibil s-a concretizat 
în participarea  la cursuri de pregătire profesională, la instruiri privind sănătatea şi 
securitatea în muncă şi protecţia civilă, precum şi la revizuirea procedurii de audit.    
 
 Activităţile planificate a fi auditate şi cuprinse în Planul de audit public intern 
pentru anul 2013 s-au realizat în proporţie de 70% datorită apariţiei a patru  misiuni 
ad-hoc şi a transferului unui angajat din cadrul compartimentului. 
           
 Angajaţii din cadrul compartimentului au desfăşurat şi alte activităţi ce au vizat: 
              - instruirea profesională periodică,  
              - instruirea în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;  
              - instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
              - revizuirea procedurii de audit.   
 
  
  Din activităţile planificate în Planul de audit public intern al anului 2013 au fost 
excluse doua misiuni ca urmare a apariţiei altor patru misiuni ad-hoc şi a reducerii 
personalului din cadrul compartimentului.  

 Misiunele ad-hoc s-au desfăşurat ca urmare a: 

- solicitarii conducerii institutiei la propunerea Directorului executiv adjunct a Directiei 
Economice prvind derularea unei misiuni de audit  la Directia Economica - taxe si 
impozite locale; 

- solicitarii conducerii institutiei la propunerea Inspectoratului de Politie Judeten 
Bacau privind derularea unui audit la Gradinita nr. 33 Bacau; 

- solicitarii Inspectoratului de Politie Judeten Bacau privind derularea unui audit la 
Gradinita nr. 18 Bacau; 

- solicitarii conducerii institutiei la propunerea Camerei de Conturi a Judetului Bacau 
privind derularea unei misiuni de audit la Caminul pentru persoane varstnice Bacau; 

 
 
 
Realizarea misiunilor de audit intern  

 

Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile 

 a) numărul misiunilor de audit realizate: 4 
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           b) principalele obiective ale misiunii de audit 

 - aprecierea controlului intern; 

 - existenta procedurii scrise si formalizate privind elaborarea situatiilor 
financiare anuale; 

 - evaluarea  situatiilor financiare anuale; 

 - preluarea corecta in dituatiile financiare anuale a datelor din balanta de 
verificare contabila; 

 - corelatiile dintre formularele de situatii financiare; 

 - analiza raportului explicativ din punct de vedere structural; 

 - intocmirea situatiilor financiare anuale; 

 - contul de rezultat patrimonial; 

 - situatia fluxurilor de trezorerie; 

 - situatia modificarilor in structura activelor/ capitalurilor; 

 - respectarea atributiilor din fisele de post cu privire la gestionarea mijloacelor 
materiale si banesti si evidentierea in comtabilotate a acestora; 

 - gestionarea mijloacelor materiale si banesti; 

 - evidentierea in contabilitatea a mijloacelor materiale si banesti; 

 - respectarea atributiilor din fisele de post de post cu privire la evidentierea si 
stingerea debitelor din amenzi; 

 - evidentierea si stingerea debitelor din amenzi; 

 - functionalitatea si securitatea sistemului informatic; 

 - arhivarea documentelor; 

  

 c) riscurile inerente semnificative identificate 

 - neorganizarea controlului intern conform OMPF 946/2005 poate afecta 
eficienta si eficacitatea operatiunilor, respectarea regulilor si regulamentelor, inclusiv 
a procedurilor scrise, protejarea bunurilor, prevenirea si descoperirea fraudelor; 

 - la incheierea situatiilor financiare ale anului 2012 nu exista procedura 
operationala; 

 - riscul ca unele date sa nu fie preluate in situatiile financiare; 

 - neinregistrarea in contabilitate a operatiunilor economici-financiare; 

 - nereceptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in unitate; 

 - neevidentierea in contabilitate a incasarilor efectuate in numerar; 

 - neinregistrarea proceselor verbale de contraventie pe fiecare contribuabil; 

  - neasigurarea de catre salariati a securitatii datelor si informatiilor prin 
confidentialitatea parolelor de acces; 

 d)  principalele constatări efectuate 
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 - s-au respectat normele metodologice privind încheierea situaţiilor financiare 
ale anului 2012 chiar dacă nu există o balanţă consolidată la nivelul Primăriei 
Municipiului Bacău; 

 -nerespectarea administratorului de patrimoniu a atributiilor ce priveau 
predarea documentelor referitoare la fondul gradinitei pentru a fi inregistrate in 
contabilitate; 

 -nereceptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in unitate – gradinita; 

 - neintocmirea bonurilor de consum pentru materiale consumate in unitate – 
gradinita; 

 - utilizarea si justificarea necorespunzatoare a sumelor reprezentand contributia 
la fondul gtadinitei; 

 - neevidentierea in contabilitate a sumelor reprezentand contributia pentru 
fondul gradinitei; 

 - fiecare angajat al Biroului de Executare Silita  are prevazut in fisa postului ca 
atributie principala organizarea si desfasurarea activitatii de executare silita  si cea 
de stingere prin alte modalitati a creantelor bugetare pe sectoare de activitate; 

 - efectuarea operatiunilor de stingere a debitelor cu documente justificative in 
xerocopie; 

 - eliberarea unui certificat fiscal fara creante bugetare, desi din evidenta rolului 
reiese faptul ca la aceasta data existau debite din amenzi; 

 - securitatea datelorsi a informatiilor nu este asigurata prin confidentialitatea 
parolelor de acces; 

 - documentele nu au fost predate persoanei care se ocupa cu arhivarea lor; 

 

 e) cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor constatate 

 - existenta unor disfunctionalitati in sensul ca nu au fost elaborate proceduri 
scrise si formalizate pentru intreaga activitate specifica directiei auditate; 

 - neutilizarea sistemului informatic integrat de către toate entităţile subordonate 
putându-se omite preluarea unor date; 

 - neorganizarea controlului intern conform OMPF 946/2005 poate afecta 
eficienta si eficacitatea operatiunilor, respectarea regulilor si regulamentelor, inclusiv 
a procedurilor scrise, protejarea bunurilor, prevenirea si descoperirea fraudelor; 

 - efectuarea de operatiuni pe baza unor documente justificative in xerocopie; 

 - persoane neautorizate care cunosc parolele de acces pot efectua operatiuni 
nereale de stingere a debitelor; 

 - depozitarea documentelor in locuri unde publicul are acces, permite 
sustragerea acestora; 

 f) principalele recomandări formulate 

 - inventarierea activitatilor ce trebuiesc procedurate; 

 - elaborarea procedurilor scrise si formalizate pentru toata activitatea directiei 
auditate; 
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 - asigurarea compatibilităţii programelor informatice ale entităţilor subordonate 
cu programul informatic al Primăriei Municipiului Bacău astfel încît să fie posibilă 
preluarea automată a datelor în situaţiile financiare; 

- constituirea comisiei de receptie a bunurilor intrate in unitate; 

- intocmirea notelor de receptie si constatare de diferente pentru toate bunurile 
intrate in unitate; 

- intocmirea si respectarea graficului de circulatie a documentelor; 

- efectuarea periodic de controale inopinate la casierie; 

- depunerea zilnica a numerarului la Trezoreria Bacau; 

- utilizarea de bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice 
si fizice sub forma dedonatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale; 

- cu fondurile banesti acordate de persoanele fizice si juridice se va majora 
bugetul de venituri si cheltuieli, cu obligatia de a prezenta, in anexa la contul de 
executie bugetara trimestriala si anuala, situatia privind sumele primite utilizate in 
aceste conditii su cu care a fost majorat bugetul de venituri si cheltuieli; 

- inregistrarea in contabilitate a sumelor primite sub forma de donatii si 
sponsorizari; 

- respectarea de catre fiecare angajat al Biroului de Executare Silita a 
sectorului de activitate stabilit prin fisa postului; 

- la prezentarea copiilor documentelor prin care se justifica plata amenzilor, 
acestea sa fie verificate cu originalul; 

- aplicarea prevederilor art. 75 din Legea 188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici; 

- verificarea periodica a schimbarii parolelor de acces de catre o persoana din 
cadrul Biroului Contabilitate si Prelucrare Automata a datelor; 

- respectarea prevederilor legale privind predarea documentelor la arhiva in al 
doilea an de la constituire; 

- cuprinderea de atributii privind arhivarea si pastrarea documentelor in fisa de 
post a fiecaui angajat al Biroului de Executare Silita; 

  

Misiuni de audit intern privind resursele umane 

 a) numărul misiunilor de audit realizate: 1. 

           b) principalele obiective ale misiunii de audit 

 - respectarea criteriului privind incadrarea personalului corespunzator statului 
de functii aprobat; 

  

c) riscurile inerente semnificative identificate 

 - lipsa unei politici unitare in ce priveste stabilirea conditiilor de recrutare; 

 d)  principalele constatări efectuate 
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 - incetarea raporturilor de munca in conformitate cu art. 18 si 20 din Legea 
329/2009 a medicului specialist de medicina interna  si incheierea unui contract de 
furnizare servicii medicale in baza caruia acesta isi desfasoara activitatea, chiar daca 
in Organigrama si Statul de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau 
este prevazut si aprobat un post de medic specialist medicina interna. 

 - medicul primar isi desfasoara activitatea pe baza de contract individual de 
munca cu timp partial de 4 ore/zi in conditiile in care in Organigrama si Statul de 
functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau este prevazut si aprobat un 
post de medic primar cu norma intreaga; 

 - postul de medic geriatru este vacant; 

 

 e) cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor constatate 

 - neasigurarea asistentei medicale corespunzatoare pentru toti beneficiarii 
Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau; 

 f) principalele recomandări formulate 

 - ocuparea posturilor de medic conform organigramei in momentul in care 
cadrul legal o va permite; 

 - afisarea si respectarea programului de lucru la cabinetul medical asa cum 
este prevazut in contract pentru ca persoanele beneficiare sa stie cand pot apela la 
serviciile medicale; 

 - intocmirea zilnica a evidentei activitatilor medicale efectuate si vizarea 
acesteia de catre conducatorul unitatii; 

 

Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii respectiv stadiul 
implementării sistemului de control intern/managerial 

           a) numărul misiunilor de audit realizate: 1. 

           b) principalele obiective ale misiunii de audit 

              - organizarea procesului privind implementarea sistemului de control 
intern/managerial; 

              - analiza elaborării Programului de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial; 

              -  implementarea sistemului de control intern/managerial; 

              - implementarea standardelor de control intern/managerial; 

              - întocmirea raportărilor trimestriale şi anuale cu privire la implementarea 
sistemului de control intern/managerial. 

           c) riscurile inerente semnificative identificate 

              - să nu fie constituită Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control 
intern/managerial; 

              - să nu fie elaborat  Programul de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial; 
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              - să nu fie stabilite obiectivele generale şi specifice, respectiv activităţile prin 
care se vor realiza acestea; 

              - să nu fie numiţi responsabilii pentru gestionarea riscurilor; 

              - să nu fie identificate activităţile care trebuiesc procedurate; 

              - să nu fie proceduri formalizate; 

              - să nu fie implementate standardele de control intern/managerial; 

              - să nu fie întocmite rapoartele trimestriale şi anuale cu privire la 
implementarea sistemului de control intern/managerial. 

 

d) 1. principalele constatări efectuate la nivelul Primăriei Municipiului Bacău 

              - a fost constitută Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control 
intern/managerial; 

              - a fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial; 

              - au fost stabilite obiectivele generale şi specifice, precum şi activităţile prin 
care se vor realiza acestea; 

              - registrul riscurilor a fost finalizat; 

              - au fost elaborate doar o parte din proceduri; 

              - sunt implementate 17 standarde din cele 25 prevăzute de sistemul de 
control intern managerial, sistemul fiind parţial conform. 

      2. principalele constatări efectuate la nivelul entităţilor subordonate 

              - nu toate entităţile subordonate şi-au stabilit responsabilii echipei de 
gestionare a riscurilor; 

              - registrul riscurilor nu a fost finalizat; 

              - au fost elaborate doar o parte din proceduri; 

              - sunt implementate 17 standarde din cele 25 prevăzute de sistemul de 
control intern managerial, sistemul fiind parţial conform; 

              - au fost întocmite raportările anuale cu privire la implementarea sistemului 
de control intern/managerial. 

           e) cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor constatate 

              - numărul insuficient de personal şi faptul că prevederile OMFP 946/2005 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cu modificările şi 
completările ulterioare nu sunt aplicate de toate compartimentele şi entităţile 
subordonate pot avea drept consecinţă îngreunarea procesului de implementare a 
sistemului de control intern/managerial. 

           f) principalele recomandări formulate 

              - transmiterea de către toate entităţile subordonate a programului privind 
sistemul de control intern/managerial; 
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              - elaborarea procedurii de sistem – Managementul riscului; 

              - elaborarea de proceduri scrise pentru cele mai importante activităţi, în 
special a celor ce privesc operaţiunile economice; 

     -  stabilirea etapelor si calendarul actiunilor ce se impun in vederea 
implementarii sistemului de control intern/managerial; 

              - conştientizarea salariaţilor cu privire la necesitatea implementării 
sistemului de control intern/managerial. 

 

       În vederea aplicării recomandărilor din rapoartele de audit, auditorii întocmesc 
fişele de urmărire a recomandărilor prin urmărirea  calendarului de implementare a 
recomandărilor. Structurile auditate comunică la termenul stabilit care este stadiul 
implementării recomandărilor şi care sunt măsurile ce se iau astfel încât să fie 
posibilă îndeplinirea acestora. 

       Recomandările formulate în urma misiunilor de audit efectuate în anul 2013 nu 
au fost implementate în totalitate întrucât multe dintre acestea implică alocarea de 
resurse financiare şi umane semnificative.         

 

  De asemenea, se va realiza o analiză, conform tabelului de mai jos, şi se va 
aprecia gradul de implementare a recomandărilor de la finele anului 2013; cauzele 
neimplementării; măsurile dispuse.  

 

Indicatori I PI NI Observatii 

Numărul total al principalelor recomandări formulate 
în cadrul misiunilor de audit intern realizate în anul 
2013, din care: 

   Total nr. 
principale 
recomand
ari 

 Misiuni de audit privind activităţile financiar-
contabile           

12 3 2 17 

 Misiuni de audit privind achiziţiile publice - - - - 

 Misiuni de audit intern privind resursele umane                        1 1 1 3 

 Misiuni de audit privind funcţiile specifice 
entităţii 

2 3 - 5 

 

Pentru misiunile de audit public inten efectuate in anul 2013 nu au fost constatate 
iregularitati. 

 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de audit intern desfăşurată la 
nivelul instituţiei publice  

 dimensionarea compartimentului de audit public intern avandu-se in vedere 
volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în cadrul Primariei 
Municipiului Bacau; 
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 asigurarea pregătirii profesionale a auditorilor interni din cadrul Primariei 
Municipiului Bacau conform cadrului legislativ, respectiv minim 15 zile de 
pregatire profesionala pe an; 

 
Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de audit intern desfăşurată la nivelul 

entităţilor subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate intreprinderea 
demersurilor necesare infiintarii de servicii/compartimente/birouri de audit intern 
acolo unde nu exista si deblocarea posturilor in situatia entitatilor cu 
serviciu/compartiment/birou de audit intern 
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COMPARTIMENTUL PROTECȚIA CIVILĂ 
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Pe linia pregătirii de protecţie civilă, situaţiilor de urgenţă şi apărare                           
împotriva  incendiilor 

 
1.  La baza îndeplinirii activităţilor ca suport legal au fost : 

 LLeeggeeaa  nnrr..448811//22000044,, privind protecţia civilă, republicată  în 2008; 
 LLeeggeeaa  nnrr..  330077//22000066,, privind apărarea împotriva incendiilor; 
 LLeeggeeaa  nnrr..4466//11999966,, privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  LLeeggeeaa  îînnvvăăţţăămmâânnttuulluuii  nnrr..8844//11999955,,  rreeppuubblliiccaattăă,,  cu  modificările şi completările 
ulterioare;  

 OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..771122//22000055,, privind instruirea 
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin 

OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr nr.786/2005; 
 OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..771188//22000055,,  pentru aprobarea 

Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă modificat şi completat prin 

OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr nr. 195 din 20 aprilie 2007; 
 Ordinul nr. 158 din 22 februarie 2007, pentru aprobarea Criteriilor de 

performanta privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă; 

  OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..11447744//22000066,,  pentru 
aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi 
desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;  

  PPrroottooccoolluull  pprriivviinndd  pprreeggăăttiirreeaa  îînn  ddoommeenniiuull  pprrootteeccţţiieeii  cciivviillee  aa  ccooppiiiilloorr  ,,  eelleevviilloorr  

şşii  ssttuuddeennţţiilloorr  ddiinn  îînnvvăăţţăămmâânnttuull  nnaaţţiioonnaall  pprreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  ssuuppeerriioorr  (( nr. 
250/12.07.2007-M.I.R.A  / 13527/07.09.2007-M.E.C.T.);  

 OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  IInntteerrnneelloorr  şşii  RReeffoorrmmeeii  AAddmmiinniissttrraattiivvee  nnrr..  667733  ddiinn  0099  

ddeecceemmbbrriiee  22000088,, privind pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi 
a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală în 
centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj – Napoca şi Craiova; 

  OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..  225500  ddiinn  2222..1100..22001100,,  pprriivviinndd  

oorrggaanniizzaarreeaa  şşii  ddeessffăăşşuurraarreeaa  pprrooggrraammeelloorr  ddee  pprreeggăăttiirree  aa  ssppeecciiaalliişşttiilloorr  

ccoommppaarrttiimmeenntteelloorr  ppeennttrruu  pprreevveenniirree  ddiinn  sseerrvviicciiiillee  vvoolluunnttaarree  ppeennttrruu  ssiittuuaaţţiiii  ddee  

uurrggeennţţăă;;  

  OOrrddiinnuull  IInnssppeeccttoorruulluuii  GGeenneerraall  aall  IInnssppeeccttoorraattuulluuii  GGeenneerraall  ppeennttrruu  SSiittuuaaţţiiii  ddee  

UUrrggeennţţăă  nnrr..  6600..003355//0099..0011..22001133,,  pprriivviinndd  oorrggaanniizzaarreeaa  şşii  ddeessffăăşşuurraarreeaa  pprreeggăăttiirriiii  

ppeerrssoonnaalluulluuii  ccuu  aattrriibbuuţţiiii  îînn  ddoommeenniiuull  ssiittuuaaţţiiiilloorr  ddee  uurrggeennţţăă  îînn  aannuull  22001133;;  
 OOrrddiinnuull  PPrreeffeeccttuulluuii  JJuuddeeţţuulluuii  BBaaccăăuu  NNrr..113366  ddiinn  1155..0044..22001133, pentru 

aprobarea „Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 
2013, în judeţul Bacău”; 

 Avizul nr. 3054498 din 09.05.2013 aall  IInnssppeeccttoorraattuulluuii    ppeennttrruu  SSiittuuaaţţiiii  ddee  

UUrrggeennţţăă  ,,,,  MMaaiioorr  CCoonnssttaannttiinn  EEnnee””aall  jjuuddeeţţuulluuii  BBaaccăăuu,,  pprriivviinndd    aavviizzaarreeaa  „Planul 
de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013, în municipiul  
Bacău”; 
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 Dispoziţia Primarului Municipiului Bacău Nr.1126 din 03.06.2013 privind 
aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 
2013, în municipiul  Bacău”. 

 
 

2.  Obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora : 
 

 Perfecţionarea şi specializarea personalului Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă, Centrului Operativ, Celulelor de Urgenţă, a personalului de 
specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva 
incendiilor, serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, pentru a 
fi în măsură să participe la prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor 
situaţiilor de urgenţă, produse pe timp de pace sau război şi la misiuni 
umanitare; 

 Apropierea activităţii preventive de cetăţean şi comunitate prin impunerea 
competentă şi profesionistă a unor standarde ridicate de cunoaştere şi 
aplicare a legilor de către factorii responsabili şi cetăţeni, creşterea ponderii 
educaţiei preventive desfăşurate în rândul acestora, angrenarea în mai mare 
măsură a populaţiei, comunităţilor şi factorilor responsabili la realizarea unui 
grad ridicat de autoprotecţie care, evident, duce la îmbunătăţirea nivelului de 
protecţie a vieţii şi proprietăţii; 

 Optimizarea organizării activităţii de planificare şi desfăşurare a pregătirii 
pentru răspuns, în cazul situaţiilor de urgenţă, a Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă, Centrului Operativ, Celulelor de Urgenţă, a personalului 
de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva 
incendiilor, serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, în 
concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

 Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţii de prevenire a situaţiilor 
de urgenţă; 

 Îmbunătăţirea continuă a înzestrării prin derularea programelor de 
achiziţionare a tehnicii, aparaturii şi materialelor specifice apărării împotriva 
incendiilor şi protecţiei civile. 

     Procesul de instruire s-a desfăşurat în condiţii bune, punându-se accent pe 
formarea deprinderilor practice in vederea ducerii la îndeplinire a acţiunilor de 
intervenţie.    
        Compartimentul a acordat o atenţie deosebită ridicării capacităţii de conducere, 
de perfecţionare a deprinderilor în folosirea aparaturii, a tehnicii şi materialelor din 
dotare precum şi de cunoaştere a formelor şi procedeelor de limitare şi înlăturare a 
dezastrelor. 
    La nivelul Compartimentului de Protecţie Civilă Municipal Bacău, instituţiilor 
publice şi operatorilor economici organizaţi pe linie de protecţie civilă s-au întocmit şi 
actualizat: 

 Documentele de organizare; 

 Documentele de conducere; 

 Documentele de planificare; 

 Documentele de pregatire; 
    Aceste documente sunt întocmite în conformitate cu precizările Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă « Maior Constantin Ene » al Judeţului Bacău şi legislaţiei 
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în vigoare şi s-au dovedit viabile pe timpul desfăşurării intervenţiilor, în situaţiile 
operative şi pot asigura conducerea acţiunilor de răspuns în situaţiile de risc pe 
teritoriul municipiului. 
     De asemenea sistemul de raportare-informare prevăzut în documentele de 
conducere asigură o coordonare eficientă şi monitorizarea oportună a situaţiilor de 
urgenţă civilă. 
     Pregătirea pentru protecţia civilă şi apărare împotriva incendiilor a Comitetului 
Local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului Operativ, Celulelor de Urgenţă, a 
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile şi apărării 
împotriva incendiilor, serviciilor pentru situaţii de urgenţă, formaţiunilor de intervenţie 
s-a organizat şi desfăşurat în această perioadă în conformitate cu : 

- O.M.A.I. nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea 
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin 
O.M.A.I. nr.786/2005; 

- O.M.A.I. nr.606/2005 privind pregătirea personalului din compunerea 
comitetelor pentru situaţii de urgenţă în centrele zonale de pregătire; 

- Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr.136 din 15.04.2013 privind pregătirea 
în domeniul situaţiilor de urgenţă în Judeţul Bacău în anul 2013; 

- Dispoziţia Primarului Municipiului Bacău Nr.1126 din 03.06.2013 privind 
aprobarea ,, Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în 
Municipiului Bacău pe anul 2013”. 

    Anul de pregătire a început la 01.01.2013 şi  s-a încheiat la 31.12.2013, fiind 
precedat de activităţi menite să asigure condiţii pentru începerea acestuia astfel : 

-  s-a întocmit, aprobat şi avizat „Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă în anul 2013” al  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al 
Municipiului  Bacău; 

 - s-a întocmit, aprobat şi avizat „Planul cu principalele activităţi în domeniul 
situaţiilor de urgenţă în anul 2013”al Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă al Municipiului Bacău; 

 - s-a întocmit referatul pentru emiterea „Dispoziţiei Preşedintelui Comitetului 
Local pentru Situaţii de Urgenţă privind pregătirea în domeniul situaţiilor de 
urgenţă în municipiul Bacău în anul 2013”; 

 - s-a distribuit Dispoziţia Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă instituţiilor publice şi operatorilor economici cuprinşi în Catalogul local 
privind clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi 
operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de 
tipurile de riscuri specifice; 

- inspectorii de protecţie civilă din cadrul Compartimentului de Protecţie Civilă 
au participat la instructajul trimestrial în ultima miercuri a ultimei luni din 
trimestru  la sediul Serviciului de Protecţie Civilă din cadrul I.S.U.J. Bacău şi în 
alte locaţii prestabilite; 

 - organizarea şi desfăşurarea instructajelor de pregătire trimestriale de 2-3 ore 
la sala de pregătire de protecţie civilă a municipiului Bacău cu personalul de 
specialitate din cadrul operatorilor economici şi instituţiilor publice clasificaţi din 
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punct de vedere al riscurilor din responsabilitatea Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă Bacău, în prima zi de miercuri ale ultimei luni din trimestru; 

 - întocmirea şi aprobarea programelor de instruire şi a tematicii de instruire în 
domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor primăriei municipiului Bacău 
conform O.M.A.I. nr.712/23.06.2005 modificat şi completat prin O.M.A.I. 
nr.786/02.09.2005; 

- transmiterea şefilor de direcţii, servicii, secţii, birouri şi de compartimente din 
cadrul primăriei a modului de organizare şi desfăşurare a instruirii în domeniul 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2013 a tematicii orientative de pregătire, a 
graficelor şi temelor instructajului periodic; 

- pregătirea documentaţiei necesare în vederea executării instructajului 
introductiv general pentru salariaţii noi încadraţi la primărie; 

- pregătirea documentaţiei necesare pentru executarea instructajului semestrial 
cu membrii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Bacău; 

- actualizarea „Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
specifice provocate de cutremure” al municipiului Bacău si aprobarea lui; 

- întocmirea „Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
specifice provocate de cutremure” al Primăriei municipiului Bacău si aprobarea 
lui; 

- actualizarea dispoziţiei privind componenţa Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă şi a Centrului Operativ; 

 - actualizarea „Schemei cu organizarea avertizării şi alarmării populaţiei din 
municipiul Bacău” în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr.1259/2006. 

- primirea documentelor de la inspectorii operatorilor economici pentru avizarea 
lor de către domnul primar; 

- completarea fişelor de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă în vederea 
instruirii pentru personalul angajat al primăriei; 

- efectuarea instructajului introductiv general în domeniul situaţiilor de urgenţă 
conform bibliografiei; 

- întocmirea listei de materiale, obiecte de inventar şi servicii necesare pentru 
2013 către Biroul  Administrativ şi Direcţia Tehnică de Achiziţii; 

- efectuarea controlului pe linie de protecţie civilă la operatorii economici, 
executat de către personalul compartimentului; 

- verificarea activităţii de protecţie civilă şi prevenire şi stingerea incendiilor la 
Primăria municipiului Bacău şi la unităţile subordonate din partea 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului 
Bacău; 

      

Alte activităţi ce s-au desfăşurat în această perioadă : 

- întocmirea şi înaintarea de situaţii solicitate prin adrese de către I.S.U.J. 
Bacău; 
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- pregătirea în vederea controlului efectuat de către I.S.U.J.Bacău; 

- întocmirea fişelor de evaluare pe anul 2013 pentru personalul contractual şi 
funcţionarii publici din cadrul compartimentului protecţie civilă; 

- actualizarea fişelor posturilor pentru personalul compartimentului şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare a compartimentului; 

- participarea la activităţile prilejuite cu ocazia Zilei Protecţiei Civile – 28 
februarie; 

     Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a organizat şi s-a desfăşurat în 
conformitate cu Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013, în 
judeţul Bacău, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Bacău NNrr..113366  ddiinn  

1155..0044..22001133, a Planulului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013, 
în Municipiul Bacău, aprobat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Bacău Nr.1126 
din 03.06.2013, prin : 
-  convocări ; 
-  instructaje ; 
- şedinţe teoretice şi practice ; 
- exerciţii. 
    Aceste activităţi sunt evidenţiate în Planul cu principalele activităţi şi 
Planificarea şi evidenţa  pregătirii. 
     Trimestrial, s-au executat instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă la 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă « Maior Constantin Ene » al Judeţului Bacău 
– Serviciul de Prevenire de Protecţie Civilă şi în alte locaţii prestabilite, cu inspectorii 
de protecţie civilă de la municipii, oraşe şi operatorii economici clasificaţi. 
     Pentru populaţia municipiului Bacău neîncadrată în muncă cât şi pentru 
operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe linie de protecţie civilă pregătirea 
în  domeniul situaţiilor de urgenţă s-a efectuat şi cu ajutorul mass-mediei locale, prin 
articole în presa locală  şi prin distribuirea de materiale specifice(pliante, afişe, 
flyer,stiker, reguli şi măsuri de prevenire,etc.)  astfel : 

- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe 
linie de protecţie civilă şi populaţie „Reguli şi măsuri de prevenire a 
incendiilor specifice sezonului rece”, deasemenea la obiectivele 
primăriei şi celor subordonate Consiliului Local Bacău; 
- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe 
linie de protecţie civilă şi populaţie „Reguli şi măsuri de prevenire a 
incendiilor pe timpul exploatării instalaţiilor de încălzire” specifice 
sezonului rece, deasemenea la obiectivele primăriei şi celor subordonate 
Consiliului Local Bacău; 
- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe 
linie de protecţie civilă şi populaţie „Măsuri specifice de prevenire a 
incendiilor specifice sezonului de primăvară; 
- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe 
linie de protecţie civilă, lăcaşelor de cult, hoteluri, zonele de agrement, 
unităţile de învăţământ şi populaţie „Reguli de apărare împotriva 
incendiilor, premergătoare şi pe perioada desfăşurării manifestărilor 
religioase cu public numeros”, „Reguli de prevenire a incendiilor la 
arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale”; 
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- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe 
linie de protecţie civilă şi populaţie „Măsuri de prevenire a producerii 
incendiilor la gospodării cetăţeneşti, vegetaţie uscată şi culturi 
agricole”, 
- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe 
linie de protecţie civilă şi populaţie  „Măsuri de protecţie antiseismică”. 

În anul 2013 pe linia activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă au mai fost 
efectuate şi alte activităţi: 

-  s-a verificat activitatea operatorilor economici sursă de risc; 
- o verificare a mijloacelor de înştiinţare-alarmare din administrarea Consiliului 
Local Bacău şi operatorilor economici care deţin asemenea mijloace; 
- o întreţinere a mijloacelor de înştiinţare-alarmare din administrarea Consiliului 
Local Bacău şi operatorilor economici care deţin asemenea mijloace; 
- o verificare la adăposturile de protecţie civilă din administrarea Consiliului 
Local Bacău; 
-  întocmirea şi actualizarea proceselor verbale de custodie a adăposturilor de 
protecţie civilă din administrarea Consiliului Local Bacău cu asociaţiile de 
proprietari; 
-  efectuarea de lucrări de întreţinere la adăposturile de protecţie civilă din 
administrarea Consiliului Local Bacău, partea de construcţii şi instalaţiile de 
ventilaţie. 

    Aceste activităţi au avut drept scop creşterea competenţei în conducerea, 
planificarea şi executarea intervenţiei, modul de întocmire a documentelor, 
asigurarea funcţionării mijloacelor de înştiinţare-alarmare şi a punctelor de comandă, 
adăposturilor de protecţie civilă şi executarea întreţinerilor periodice ale acestora. 
 

B. Sistemul de înştiinţare – alarmare 
 

     Permite primirea şi transmiterea mesajelor de înştiinţare-alarmare, avertizarea 
populaţiei în situaţia unor atacuri aeriene sau producerii unor dezastre, precum şi 
schimbul de informaţii necesar cunoaşterii realităţii pe teritoriul localităţii în vederea 
luării deciziilor pentru conducerea şi coordonarea acţiunilor de intervenţie. 
    Aşadar în cadrul compartimentului s -au executat următoarele activităţi : 

- verificarea zilnică a circuitelor telefonice ce asigură centralizarea sirenelor 
electrice în centrala de alarmare şi consemnarea măsurătorilor în registrul 
special, defecţiunile fiind raportate Divizei Operaţiuni Est Bacău din cadrul 
Romtelecom şi I.S.U.J. Bacău pentru remediere; 

- urmărirea funcţionării sirenelor electronice amplasate în municipiul Bacău 
pentru alarmarea populaţiei proprietatea S.C. Hidroelectrica - Sucursala 
Hidrocentrale „Bistriţa” Piatra Neamţ; 

- actualizarea „Schemei cu organizarea avertizării şi alarmării populaţiei din 
municipiul Bacău” în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr.1259/2006.                                 

În conformitate cu Planul cu principalele activităţi al compartimentului în anul 
2013 s-a efectuat în luna aprilie verificarea sistemului de înştiinţare alarmare 
proprietatea Consiliului Local Bacău şi a operatorilor economici de pe raza 
municipiului, iar toate defecţiunile constatate au fost remediate în timp util de 
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personalul specializat al compartimentului împreună cu personalul Divizei 
Operaţiuni Est Bacău din cadrul Romtelecom şi personalul din echipele de 
alarmare ale operatorilor economici şi a fost adus în stare de operativitate 

Sistemul de alarmare existent la această dată în municipiul Bacău este depăşit 
moral şi fizic având o durată de funcţionare de peste 27 ani, costurile pentru 
întreţineri şi reparaţii sunt din ce în ce mai mari de la un an la altul, iar sistemul 
poate deveni în orice moment neoperativ, deoarece este dependent 100% de 
alimentarea cu energie electrică şi cu  circuit telefonic pentru acţionare de la 
distanţă. 

    Sistemul de alarmare asigură acoperirea în procent de 100% a gradului de 
audibilitate a localităţii. 
Centralizarea mijloacelor de alarmare care îndeplinesc condiţii tehnice pentru acest 
lucru este realizată în proporţie de 100%. 
    S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale « Bistriţa » Piatra Neamţ, în 
urma studiului de avertizare-alarmare a localităţilor în aval de acumularea « Izvorul 
Muntelui » în cazul ruperii barajului, a dispus instalarea în municipiul Bacău a unui 
număr de 12 locaţii de sirene electronice de diferite puteri, 8 din aceste locaţii sunt 
pe domeniul public. 
    Pentru anul 2013 am prevăzut suma de 187.000 lei pentru Proiectul tehnic 
privind amplasarea de sirene electronice, urmare a studiului de fezabilitate 
realizat. 
    Este necesară modernizarea sistemului de alarmare al municipiului Bacău prin 
achiziţionarea treptată a acestui sistem nou bazat pe sirene electronice, care nu sunt 
dependente de energie electrică, pot funcţiona independent prin alimentare proprie 
de la acumulatori până la aproximativ 72 ore şi nu mai este necesar să fie închiriate 
circuite analogice, comanda poate fi făcută prin radio, având totodată posibilitatea ca 
după transmiterea semnalului acustic funcţie de situaţie să transmită şi mesaje 
vocale înregistrate sau în direct. 
 

C. Protecţia populaţiei, salariaţilor şi bunurilor materiale 
 
Pentru pregătirea şi protecţia populaţiei, salariaţilor şi bunurilor materiale s-au 

executat următoarele activităţi : 
- întocmirea de documentaţii, teme, măsuri referitoare la situaţii de urgenţă şi 
publicarea acestora în presa locală, cât şi distribuirea de afişe, pliante specifice 
în domeniul situaţiilor de urgenţă, către populaţie şi salariaţi ; 

- întocmirea planificării verificărilor la adăposturile de protecţie civilă aflate în 
administrarea Consiliului Local Bacău , verificarea adăposturilor şi întocmirea 
unui act de constatare în urma verificărilor; 

- întocmirea şi avizarea actului de constatare în urma verificării adăposturilor de 
protecţie civilă din administrarea Consiliului Local Bacău; 

- actualizarea planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 
accidentale la nivelul municipiului Bacău; 

- actualizarea „Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
specifice provocate de cutremure” al municipiului Bacău si aprobarea lui; 
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- întocmirea „Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
specifice provocate de cutremure” al Primăriei municipiului Bacău si aprobarea 
lui; 

- actualizarea dispoziţiei privind componenţa Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă şi a Centrului Operativ; 

- primirea, monitorizarea avertizărilor hidrologice, atenţionărilor meteorologice; 
- organizarea taberei de sinistraţi din str.Calea Moldovei nr.96-98 prin 
participarea personalului compartimentului la acţiuni de curăţenie şi întreţinere; 
- asigurarea şi cazarea pe timp de noapte în timpul sezonului rece a 
persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău în Tabăra de Sinistraţi din 
str.Calea Moldovei nr.96-98; 
- organizarea şi desfăşurarea concursului şcolar cu tematică de protecţie civilă 
„Cu viaţa mea apăr viaţa” faza pe municipiul Bacău cu echipaje formate  din 
3 elevi cu clasele V-VIII şi IX-XI. Locul I la clasele V-VIII a fost ocupat de 
echipajul Şcolii generale „Constantin Platon”. Locul I la clasele IX-XI a fost 
ocupat de echipajul Colegiului „Mihai Eminescu”; 

- pregătirea echipajelor de elevi ocupante ale locului I la concursul şcolar cu 
tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” faza pe municipiul Bacău, 
la faza judeţeană; 

- participarea personalului compartimentului de protecţie civilă  la faza 
judeţeană a concursului şcolar cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea 
apăr viaţa” pentru asigurarea tehnică a desfăşurării concursului. 

 
D.  Activităţi specifice pe linie de apărare împotriva dezastrelor 

 
   Pe teritoriul municipiului Bacău sunt identificate zone cu un grad ridicat expuse 
la: 

- inundaţii care ar putea fi datorate revărsării pâraielor ce tranzitează municipiul 
şi a râului Bistriţa; 
- inundaţii datorate evacuării controlate a apei din acumulările Bacău I şi II şi 
Lac Agrement; 
- accidente chimice datorate unor avarii, defecţiuni sau atacuri teroriste la 
operatorii  economici deţinători de substanţe toxice industriale şi explozive şi 
aici putem enumera următorii operatori economici S.C.Amurco S.A. (amoniac), 
S.C.Agricola Internaţional – S.C.Dry Salami (amoniac), Abator (amoniac) şi 
S.C.Petrom – Sucursala Bacău (carburanţi, lubrifianţi); 
- accidente chimice, biologice şi nucleare prin accidente pe căile de 
comunicaţii, rutiere, feroviare, aeriene şi aici trebuie precizat, căile rutiere şi 
căile ferate trec chiar prin mijlocul municipiului, iar în cazul unui accident ar fi 
contaminate un număr mare de persoane, aeroportul este obiectivul la care se 
pot produce accidente pe calea aerului, ţinînd cont că pe acelaşi aeroport are şi 
Ministerul Apărării Naţionale activitate şi au existat situaţii în care s-au produs 
accidente aviatice cu avioane utilitare pe teritoriul municipiului; 
- atacuri teroriste cu substanţe chimice, biologice şi nucleare; 
- mişcări seismice, având în vedere că municipiul Bacău se află în zona 7 de 
seismicitate pe scara Richter, iar în urma expertizelor efectuate la anumite 
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blocuri de locuinţe de pe raza municipiului  s-a constatat că avem locuinţe care 
vor fi afectate în cazul unui seism major, locuinţe încadrate la risc I; 
- risc de explozie generate de prezenţa unor emanaţii de gaze în sol la 
ansamblul de locuinţe ANL Gherăieşti din  municipiul Bacău. 
Organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor reale în anul 

2013 de către personalul compartimentului: 
 Organizarea, pregătirea şi conducerea Exerciţiului de protecţie civilă în caz de 

cutremur în municipiul Bacău şi a unui exerciţiu în caz de accident rutier cu 
producerea de poluare chimică cu clor, desfăşurat în data de 24.09.2013 
avănd  Tema: Activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, a 
Compartimentului de Protecţie Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, 
instituţiilor publice, operatorilor economici şi echipelor de intervenţie pentru 
situaţii de urgenţă în acţiunea de limitare şi înlăturare a urmărilor unui cutremur 
în cooperare cu alte forţe şi mijloace cu responsabilităţi în gestionarea 
situaţiilor de urgenţă.     

 Organizarea şi funcţionarea punctelor de prim ajutor şi a punctelor de 
distribuţie a apei potabile (7 puncte) pentru atenuarea efectelor temperaturilor 
ridicate asupra populaţiei. 

 Înlăturarea urmărilor unui accident rutier ce a avut loc la trecerea pe sub  podul 
de cale ferată de pe strada Republicii de către un mijloc de transport în urma 
căruia a avut loc distrugerea lui  şi o poluare cu uleiuri. 

    La nivelul municipiului, avem constituit prin dispoziţia primarului, Comitetul 
Local pentru Situaţii de Urgenţă. Conform legislaţiei în vigoare, sunt întocmite toate 
documentaţiile necesare funcţionării acestuia prin atribuţiile Compartimentului de 
Protecţie Civilă Municipal Bacău, care constituie Centrul Operativ pentru Situaţii de 
Urgenţă şi Secretariatul Tehnic al CLSU Bacău. 
    Vă informăm că pe Calea Moldovei nr.96-98 compartimentul are în 
administrare o Tabăra de sinistraţi cu o capacitate de cazare temporară a 
persoanelor afectate de eventualele dezastre ce pot apărea pe teritoriul municipiului 
de 12 locuri, cu posibilitatea extinderii cu încă 18 locuri. În baza protocolului încheiat 
cu Filiala de Cruce Roşie Bacău s-au adus şi pus în funcţiune în prima etapă 6 
containere, de la Crucea Roşie Bacău şi în etapa a doua  s-au adus 12 containere ce 
urmează a fi puse în funcţiune. Cu data de 01.12.2013 în Tabăra de Sinistraţi 
(Centrul de cazare temporară) au fost cazate persoanele fără adăpost identificate pe 
teritoriul municipiului Bacău din dispoziţia conducerii primăriei, numărul maxim de 
persoane care au fost cazate la un moment dat fiind de 38 persoane. 
 

E. Activităţi specifice pe linia pregătirii economiei şi a teritoriului pentru       
apărare, evidenţă militară şi mobilizare la locul de muncă 

 
  În anul 2013 Compartimentul de Protecţie Civilă care răspunde de probleme de 
apărare la nivelul primăriei a desfăşurat următoarele activităţi: 

- a emis o nouă dispoziţie privind actualizarea Comisiei pentru probleme de     
apărare; 

- a întocmit Planul cu principalele activităţii al Comisiei  pentru probleme de     
apărare; 

- a întocmit Carnetul de Mobilizare al Municipiului Bacău; 



 

 118 

- a întocmit anexele cerute de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 
(S.T.P.S.) Bacău pe linia pregătirii economiei naţionale pentru probleme de 
apărare; 

- a participat la ,, Exerciţiul de verificare a stadiului pregătirii economiei 
naţionale şi a teritoriului pentru apărare în judeţul Bacău”organizat în perioada 
28.10.2013 - 01.11.2013 şi condus de Structura Teritorială pentru Probleme 
Speciale (S.T.P.S.) Bacău. 

 
            F. Reorganizarea protecţiei civile şi managementul urgenţelor civile 
 
              Anul 2013 nu a fost marcat de apariţia unor acte normative în domeniul 
situaţiilor de urgenţă. 
 

G. Neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate 
 

 Slaba participare a preşedinţilor celulelor de urgenţă şi a inspectorilor de 
protecţie civilă de la instituţiile publice şi operatori economici din responsabilitatea 
C.L.S.U. Bacău pentru executarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, la 
convocarea anuală şi respectiv la instructajele trimestriale; 
 Raportarea situaţiilor s-a făcut cu întârziere de către inspectorii de protecţie 
civilă de la instituţiile publice şi operatorii economici din responsabilitatea C.L.S.U. 
Bacău pentru executarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
 Întocmirea documentelor de planificare şi evidenţă a pregătirii în domeniul 
situaţiilor de urgenţă s-au efectuat cu întârziere. 
 

H.  Concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii 
 

 În urma celor arătate putem spune  că activitatea pe linie de specialitate s-a 
desfăşurat în bune condiţii şi  pentru îmbunătăţirea activităţii propunem următoarele: 

- Persoanele nominalizate cu responsabilităţi pe linia protecţiei civile şi P.S.I. 
de la instituţiile publice şi operatorii economici cuprinşi în Catalogul local privind 
clasificarea unităţilor administrativ teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor 
economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri 
specifice, să obţină un certificat de competenţă profesională, urmând cursuri de 
formare profesională; 
-  Încadrarea cadrului tehnic PSI la Primăria Bacău; 
- Reorganizarea încadrării C.L.S.U. Bacău prin cuprinderea în structura 
acesteia a tuturor persoanelor cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de 
urgenţă. 
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J.   Principalele orientări în activitatea Compartimentului de Protecţie 
Civilă  în anul 2014 

 

- Intensificarea pregătirii personalului cu responsabilitate în conducerea 
acţiunilor de intervenţie la dezastre, optimizarea activităţii de informare, 
documentare, consultanţă; 

- Dotarea cu mobilier a punctului de comandă din str. N. Bălcescu nr.12 cu 
materiale şi aparatură performantă necesară conducerii intervenţiei şi primirii 
informaţiilor din teren în caz de urgenţă; 

- Continuarea alocării de fonduri băneşti pentru întreţinere şi reparaţii a 
instalaţiilor de filtroventilaţie, sanitare şi electrice din dotarea adăposturilor de 
protecţie civilă publice special construite din administrarea Consiliului Local; 

- Realizarea Proiectului Tehnic privind alarmarea populaţiei municipiului Bacău, 
amplasarea de sirene electronice; 

- Asigurarea accesului spre Tabăra de Sinistraţi din str. Frunzei prin 
completarea cu balast şi cilindrarea lui; 

- Reabilitarea adăpostului de protecţie civilă pentru realizarea sălii de pregătire 
de securitate şi sănătate  în muncă şi situaţii de urgenţă, din Calea Mărăşeşti 
Nr. 4. Sc. A. Subsol; 

- Întocmirea ,,Planului de evacuare în situaţii de urgenţă al Municipiului Bacău”; 

- Aprobarea şi întocmirea studiului de fezabilitate cu privire la amenajarea şi 
dotarea Centrului Municipal de Pregătire de Protecţie Civilă al Municipiului 
Bacău de pe terenul dat în folosinţă în acest scop din Calea Moldovei nr.96-98 
Bacău. În cadrul acestui centru va funcţiona Centrul Operativ pentru Situaţii de 
Urgenţă de la nivelul administraţiei publice locale, Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al municipiului, personalul de permanenţă şi vor fi 
depozitate pentru intervenţie bunuri materiale, utilaje, aparatură, autospeciale, 
carburanţi, etc.; 

- Achiziţionarea sau închirierea unei frecvenţe (canal) pentru lucru radio în 
cadrul administraţiei publice locale Bacău; 

- Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii propuse şi 
aprobate să se realizeze în totalitate. 
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UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE 
 
 

  

 Prin activitatea sa, in decursul anului 2013, Compartimentul U.M.M. a elaborat 

rapoarte de monitorizare si evaluare  pentru fiecare tip de serviciu comunitar de 

utilitate publica si le-a inaintat Biroului de Monitorizare de la nivelul Institutiei 

Prefectului Judetului Bacau, Unitatii Centrale de Monitorizare, precum si autoritatilor 

de management care gestioneaza instrumente structurale si programe operationale 

cu impact in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. In perioada amintita 

s-au realizat raportarile obligatorii catre organismele abilitate ale statului (Consiliul 

Concurentei, ANRSC, ANRE, Institutia Prefectului- Judetul Bacau, Consiliul 

Judetean Bacau), au fost promovate proiecte de hotarari ce vizeaza serviciile 

comunitare de utilitati publice, au fost intreprinse diligentele necesare in vederea 

obtinerii  licentei de operare pentru  depozitarea controlata si gestionarea deseurilor 

in noul depozit. De asemenea au fost solutionate cu celeritate petitiile si sesizarile 

cetatenilor si s-au formulat raspunsuri la problemele ridicate de acestia referitoare la 

calitatea serviciilor comunitare de utilitati publice. 

 In anul ce a trecut Compartamentul U.M.M. a oferit suportul necesar obtinerii 

Autorizatiei de Infiintare pentru realizarea capacitatii energetice " Ciclu Combinat 

14MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei" 

si a Avizului Tehnic de Racordare  la Sistemul Energetic National a noii capacitati 

energetice.  

 Compartimentul U.M.M. a realizat o observare directa asupra operatorilor care 

furnizeaza/ presteaza servicii comunitare de utilitati publice prin monitorizarea si 

controlul modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de 

operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la respectarea 

indicatorilor de performanta si a nivelurilor serviciilor, exploatarea eficienta si in 

conditii de siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand 

patrimoniului public si/sau privat al municipiului Bacau aferente serviciilor, asigurarea 

protectiei mediului si a domeniului public, asigurarea protectiei utilizatorilor. Aceste 

servicii sunt prestate de S.C. CET S.A. - serviciul public de producere, transport si 
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distributie a energiei termice in sistem centralizat, S.C. CRAB S.A. – serviciul public 

de alimentare cu apa si de cana.lizare, S.C. SOMA S.R.L. – serviciul de salubrizare , 

S.C. Transport Public S.A.- serviciul de transport public local. 

 Totodata Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare  a analizat si 

avizat propunerile de ajustare si modificare a preturilor si tarifelor inaintate de 

operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice, cu respectarea normelor 

metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente. 

 In decursul anului 2013 compartimentul U.M.M. a promovat urmatoarele 

proiecte de H.C.L. referitoare la serviciile comunitare de utilitati publice, dupa cum 

urmeaza:  

1. Hotărâre privind  ajustarea cu indicele de inflatie a tarifelor pentru serviciile 

publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Bacau;    

2. Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al 

S.C. CET S.A. Bacau ; 

3. Hotarare privind aprobarea incepand cu data de 01.05.2013 a costurilor pentru 

producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem 

centralizat de catre SC CET SA Bacau, si a nivelului subventiilor unitare 

valabile incepand cu data de 01.05.2013 pentru energia termica furnizata 

populatiei din Municipiul Bacau; 

4. Hotarare pentru aprobarea cotizatiei  anuale  la patrimoniul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB; 

5. Hotarare pentru aprobarea cotizatiei  anuale  la patrimoniul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitare  pentru Salubrizare Bacau; 

6. Hotărâre privind  aprobarea garantarii sumei de 8.000.000 euro din imprumutul 

extern de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 

pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de catre SC Compania Regionala 

de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a 

imprumutului extern contractat de la BERD (MELF nr.8023/26.11.2004) si 

finantarii pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009RO161PR015 

"Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Judetul 

Bacau". 
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7. Hotarare  privind  aprobarea indreptarii erorii materiale din Hotararea de 

Consiliu Local nr. 171/31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 

8.000.000 euro din imprumutul extern de la BERD in valoare de pana la 

16.400.000 euro ce va fi contractat de catre CRAB; 

8. Hotărâre privind  aprobarea Planului pentru  îndeplinirea condiţiilor prevăzute 

în OUG nr. 36 din 30.04.2013 privind aplicarea în perioada 2013 – 2018 a unor 

măsuri de protecţie socială acordate salariaţilor de la S.C.CET S.A. Bacău ; 

9. Hotarare  privind  acceptarea comunei Buhoci in calitate de membru la  

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului 

Constitutiv si a Statutului acesteia; 

10. Hotarare  privind  modificarea si completarea HCL nr. 39/10.03.2006 prin 

care s-a aprobat trecerea din domeniul public în  domeniul privat al Municipiului 

Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe – aflate în administrarea Regiei Autonome 

de Gospodărie Comunală Bacău; 

11. Hotarare privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a 

Contractului de Garantie pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între 

municipiul Bacău, Judeţul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău şi Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

12. Hotarare  de modificare a HCL nr.226/08.07.2013 privind aprobarea 

Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garantie pentru 

proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Judeţul Bacău, 

Compania Regională de Apă Bacău şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare; 

13. Hotarare  privind modificarea tarifelor practicate de SC Transport Public 

SA Bacău; 

14. Hotarare  privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 391/ 2003 prin care 

s-a reglementat transportul public local de călători pe raza municipiului Bacău; 

15. Hotarare  privind completarea HCL nr.383/17.11.2010 pentru aprobarea 

Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare al Municipiului Bacau si a Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in sensul 
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suplimentarii terenului afectat de Statia de Epurare a Apelor Uzate Bacau cu 

suprafata de 11.376 m.p; 

16. Hotarare  privind stabilirea tarifului abonamentului pentru elevi şi studenţi 

precum şi asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului 

Bacău pentru acordarea unor facilităţi la transportul urban cu mijloace de 

transport în comun; 

17. Hotarare  privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii 

juridice in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii in cadrul S.C. CET 

S.A.Bacau; 

18. Hotarare  privind modificarea si completarea HCL nr. 257/28.09.2006 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a 

obiectelor de investiţii care fac parte din obiectivul de investiţii „Extinderea 

Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacău”, nepuse în funcţiune 

până la 28.02.2006, aflate în administrarea R.A.G.C. Bacău, propuse pentru 

scoatere din funcţiune, valorificare prin casare, în condiţiile legii, acestea  

nefiind valorificate prin vânzare la licitaţiile publice organizate, din lipsă de 

cumpărători; 

19. Hotarare  privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al 

municipiului Bacau a unui bun - mijloc fix, dat in concesiune catre SC 

Compania Regionala de Apa Bacau SA, in scopul scoaterii din functiune prin 

casare/demolare si valorificarea acestuia in conditiile legii; 

20. Hotarare  privind modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind 

includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 

2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi 

darea acestora în administrarea şi exploatarea SC Compania Regională de 

Apă Bacău SA, in sensul diminuarii valorii bunurilor de retur cuprinse in Anexa 

nr. 4; 

21. Hotarare  privind acceptarea comunei Pârjol in calitate de membru la  

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului 

Constitutiv si a Statutului acesteia; 

22. Hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei 

familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare  ale 
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serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi 

stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la 

energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2013 – 31 

martie 2014; 

23. Hotarare  pentru stabilirea provizorie a modalitatii de gestiune directa 

pentru activitatea de “infiintare a depozitelor de deseuri si administrarea 

acestora” din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau si 

aprobarea darii in administrare a acesteia; 

24. Hotărâre privind  completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 391/2003 prin care 

s-a  reglementat transportul public local de călători pe raza  Municipiului Bacău; 

25. Hotărâre  pentru aprobarea Actului Aditional nr.6 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau,  

incheiat cu SC SOMA SRL Bacau si inregistrat sub numarul 26785 din 01 

august 2005; 

 In prezent se lucreaza la elaborarea  documentelor necesare demararii 

procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare 

a gestiunii serviciului public de colectare si transport deseuri menajere. 
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POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 
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În baza competenţelor conferite de legislaţia în vigoare şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare, lucrătorii Poliției Locale a Municipiului Bacău, în 
perioada analizată, au acţionat în principal pentru îndeplinirea indicatorilor de 
performanţă, după cum urmează: 

1. menţinerea ordinii şi liniştii publice;  
2. creşterea gradului de siguranţă rutieră; 
3. asigurarea unor reguli de comerţ civilizat; 
4. respectarea normelor de protejare a spaţiilor verzi și de menţinere a curăţeniei; 
5. respectarea legalităţii în domeniul disciplinei în construcţii 
6. alte activităţi specifice desfăşurate în slujba comunităţii locale; 
Astfel, pentru îndeplinirea obiectivelor mai sus menţionate, Poliția Locală  a 
acţionat cu un efectiv de 143 poliţişti locali, în următoarea structură:                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendă: 

  BOP  –  Birou Ordine Publică 

      BSR  – Birou Siguranță Rutieră 

                                                                  BIEPP – Birou Informatizare, Evidența  

                                                                               Persoanei și Proceduri 

           Compartiment Intervenții             

                                                                  CAOP –  Compartiment Administrare  

                                                                               Obiective și Parcări 

                                                                  PM     – Birou Protecția Mediului 

                                                                  IC      – Birou Inspecție Comercială 

                                                                  DC     – Birou Disciplină în Construcții 

                                                                   Conducere    

TESA 

                                                        

             

 

DC 6 

TESA  8

PM 3

CAOP  15

INTERVENȚII 17

BIEPP 5
   BSR 12

IC 4

BOP  68

CONDUC. 5
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În anul 2013, în baza Planului Unic de Siguranţă Publică încheiat la nivelul 
I.P.J.Bacău, Poliția Locală a acţionat cu efective pe linia menţinerii ordinii şi liniştii 
publice pe raza municipiului Bacău, după cum urmează: 

 prin patrule proprii: 
 zilnic, în medie cu un efectiv de 4 patrule proprii pe sch.1 şi sch.2; 

 în sistem integrat: 
 zilnic, cu 2 patrule mixte pe sch.1 şi 2 cu lucrători ai Secţiei 2 Poliţie 

Bacău. 
 

1. Acţiuni organizate  
În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, au fost organizate și desfășurate de 

către lucrătorii Poliției Locale a Municipiului Bacău, în baza Planurilor de Activităţi 
Lunare, un număr de 263 acţiuni, din care: 

 acţiuni desfăşurate cu efective proprii = 255 acţiuni: 
- 62 pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice, din care: 

- Legea 61/1991 – 55 acţiuni, din care: 
 - cerşetorie – 19 acţiuni; 
 - şcoli – 24 acţiuni; 
 - ordine publică – 12 acţiuni; 
- OUG.97/2005 – 7 acţiuni; 

- 85 pe linia asigurării siguranţei rutiere; 
- HCL.67/2010 – 13 acţiuni; 
- HCL.84/2008 – 54 acţiuni; 
- HCL.198/2002 – 8 acţiuni; 
- HCL.362/2007 – 10 acţiuni; 

- 55 pe linia păstrării curăţeniei şi protejării spaţiilor verzi; 
- HCL.223/2001 – 27 acţiuni; 
- HCL.234/2010 – 16 acţiuni; 
- HCL.384/2007 – 12 acţiuni; 

- 53 pe linia asigurării unui comerţ civilizat; 
- Legea 12/1990 – 35 acţiuni; 
- HG.661/2001 – 18 acţiuni; 

 acţiuni desfăşurate în comun cu alte instituţii = 8 acţiuni: 
- 3 cu lucrători ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, din care: 

 2 cu lucrători ai Secţiei 2 Poliţie Bacău; 
 1 cu lucrători ai Secţiei 1 Poliţie Bacău; 

 - 5 cu lucrători ai altor instituţii = (Primăria Municipiului Bacău - 2, D.A.S. - 1, 
Direcţia Regională de Metrologie Legală - 1, altele – 1). 
 

2. Stări conflictuale aplanate  
Urmare a sesizărilor primite de la cetăţeni cât şi a autosesizărilor, în această 

perioadă, poliţiştii locali au intervenit la aplanarea unui număr de 701 stări 
conflictuale. 
 Domenii prioritare de intervenție: ordinea publică, utilizarea spaţiilor de 
folosinţă comună, obstrucţionarea în folosirea locurilor de parcare a autovehiculelor, 
probleme privind păstrarea curăţeniei şi protejarea spaţiilor verzi, etc.; 

 
3. Infracţiuni constatate în flagrant 
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În cursul anului 2013, polițiștii locali s-au implicat mai mult în identificarea 
faptelor de natură penală, constatând un număr de 37 fapte penale cu 52 autori. 

Persoanele au fost predate în vederea continuării cercetărilor lucrătorilor 
Secţiilor 1 şi 2 de Poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău; 

Modul de constatare a acestor fapte penale: 
1. constatări ale patrulelor proprii = 8 cazuri cu 10 persoane; 
2. constatări patrule mixte cu Secţia 2 = 29 cazuri cu 42 persoane; 

Faptele penale constatate în flagrant, se prezintă după cum urmează: 
- furt - 24 cazuri cu 37 autori; 
- distrugere - 3 cazuri cu 5 autori; 
- port arme albe – 2 cazuri cu 2 autori; 
- tâlhărie - 1 caz cu 1 autor; 
- lovire și alte violențe - 1 caz cu 1 autor; 
- persoane căutate sau urmărite – 3 cazuri cu 3 autori; 
- altele (înşelăciune, cerşetorie) – 3 cazuri cu 3 autori; 

  
4. Combaterea fenomenului de cerşetorie  
În baza Protocolului încheiat cu I.P.J. Bacău, D.A.S. şi D.G.A.S.P.C., în 

anul 2013 au fost executate un număr de 19 acţiuni pe linia combaterii fenomenului 
de cerşetorie, ocazie cu care au fost constatate un număr de 955 depistări ale 
persoanelor care apelau în mod repetat la mila publică, din care 444 minori şi 511 
persoane majore. 

În acest sens au fost luate măsuri principale de sancţionare contravenţională şi 
măsuri complementare de ridicare în vederea confiscării a sumelor de bani provenite 
din activitatea de cerşetorie, de predare a minorilor către lucrătorii D.G.A.S.P.C. 
Bacău, de îndrumare către localităţile de domiciliu. 

În urma acestor acţiuni, au fost întocmite conform Metodologiei privind 
persoanele depistate la cerşit, 210 fişe de depistare, care au fost înaintate I.P.J. 
Bacău în vederea continuării cercetărilor; 

Pe această linie, lucrătorii Poliției Locale trebuie să se implice mai mult în 
vederea prevenirii, depistării, identificării şi luării măsurilor ce se impun pentru 
descurajarea persoanelor şi reducerea acestui fenomen. 

 
5. Unităţi de învăţământ 
În conformitate cu Protocolul încheiat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Bacău, Poliţia Locală a Municipiului Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Bacău şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, instituţiei noastre i-au fost repartizate 
în anul 2013, 9 instituţii de învăţământ (din care 5 licee şi 4 şcoli gimnaziale), după 
cum urmează: 

1. Colegiul Naţional „Ferdinand I”; 
2. Colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu”; 
3. Colegiul Pedagogic „Ştefan cel Mare”; 
4. Colegiul Economic „Ion Ghica”; 
5. Liceul cu Program Sportiv; 
6. Şcoala Generală nr. 2 „Constantin Platon”; 
7. Şcoala Generală nr. 4 „G. M. Cancicov”; 
8. Şcoala Generală nr. 11 „Mihai Drăgan”; 
9. Şcoala Generală nr. 28 „Miron Costin”; 
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Pe parcursul anului au fost organizate un număr de 24 acţiuni pe linia 
asigurării unui climat de siguranţă în unităţile de învăţământ şi în imediata lor 
apropiere, ocazie cu care au fost întreprinse controale în 292 unităţi de alimentaţie 
publică. 

Au fost depistaţi un număr de 242 elevi care absentau în mod nejustificat de la 
orele de curs, aceştia fiind conduşi şi predaţi conducerii unităţilor de învăţământ, 
întocmindu-se totodată un număr de 71 adrese de informare către aceste instituţii. 

De asemenea, poliţiştii locali au organizat şi desfăşurat în unităţile de 
învăţământ arondate, un număr de 28 şedinţe, având ca tematică ordinea publică și 
siguranța rutieră. 

Conform notei primite de la I.P.J., pe data de 15 a fiecărei luni, se înaintează 
către Inspectorat, sinteza cu activităţile desfăşurate şi măsurile luate privind 
creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ şi imediata lor apropiere; 

 
6. Asociaţii de Proprietari 
Poliţiştii locali au menţinut legătura cu Asociaţiile de Proprietari pentru 

cunoaşterea problemelor existente în zonele de competenţă şi preluarea operativă 
spre soluţionare a acestora. 

Problemele cu care s-au confruntat în anul 2013 asociaţiile de proprietari, au 
fost pe linie de ordine şi linişte publică, păstrarea curăţeniei, protecţia spaţiilor verzi, 
nereguli privind spaţiile de folosinţă comună, defecţiuni ale reţelelor de apă, 
amenajarea de parcări, probleme cu animalele de companie şi câinii fără stăpân, 
domicilierea fără forme legale, etc. 

 
Lucrătorii instituţiei noastre au participat în anul 2013 la un număr de 93 

şedinţe sau adunări generale ale asociaţiilor de proprietari/locatari. 
În anul 2013, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 230/2007, au fost aplicate 

un număr de 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.000 lei, referitor la 
modul de utilizare a spaţiilor de folosinţă comună; 

 
7. Evidenţa Persoanei 
În baza Planurilor de acţiuni, la solicitarea Asociaţiilor de Proprietari, Primăriei 

Municipiului Bacău, Secţiilor 1 şi 2 de Poliţie, sau chiar a cetăţenilor, s-au efectuat 
un număr de 7 acţiuni privind identificarea persoanelor care locuiesc fără forme 
legale în str. Făgăraş, str. Bucegi bl.132, str. Nicu Enea bl.42, str. Pictor Aman bl.5, 
str. Orizontului, bl.34, str. George Bacovia, str. Energiei, str. Emil Racoviţă, etc. 

Cu ocazia acţiunilor, au fost legitimate un număr de 395 persoane, fiind 
aplicate 384 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 15.545 lei, conform 
prevederilor OUG.97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale persoanei; 

 
8. Manifestări culturale 

S-au asigurat măsuri de menţinere a ordinii publice pe raza municipiului 
Bacău, la un număr de 112 evenimente culturale dintre care exemplificăm: 
Festivalul „Zilele Bacăului”, „Hramul Bacăului”, Festivalul „Ion Drăgoi”, „Raliul 
Moldovei”, „Romanian Top-Hits”, „Festival Moldavia Bikers”, „Revelionul În Aer 
Liber”, etc.; 
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9. Manifestări sportive 
Pentru prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia desfăşurării 

competiţiilor sportive – conform prevederilor Legii nr. 4/2008, poliţiştii locali au 
participat la asigurarea măsurilor de securitate pentru desfăşurarea în condiţii de 
siguranţă, la un număr de 95 competiţii sportive (fotbal, handbal şi volei). 

Menţionăm faptul că atât la manifestările cultural-artistice cât şi la cele 
sportive nu ne-am înregistrat cu evenimente deosebite, dar se impune o mai mare 
atenţie la executarea acestor misiuni cu precădere la cele sportive, dând dovadă 
de mai mult profesionalism în executarea acestora; 

 
10. Mandate executate 
Având în vedere mărirea competenţelor prin Legea poliţiei locale nr. 155/2010, 

respectiv punerea în executare a mandatelor de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată pentru persoanele care locuiesc pe raza 
teritorială de competenţă, în anul 2013, instituţia noastră a primit un număr de 12 
mandate, executând în acest sens un număr de 5 mandate de aducere la diferite 
instanţe de judecată, un număr de 7 mandate fiind redirecţionate spre competentă 
soluţionare celorlalte instituţii abilitate; 

 
11. Alte activităţi 
În decursul anului 2013, poliţiştii locali din cadrul Poliției Locale au executat 

zilnic de luni până vineri, serviciul de însoţire / transport valori monetare. 
Serviciul s-a desfăşurat în baza Planurilor de însoţire valori monetare 

aprobate de conducerea I.P.J. Bacău şi a constat în însoţirea casierilor Primăriei 
Municipiului Bacău de la cele 4 puncte de lucru (sediile 1 şi 2 ale Primăriei, Piaţa 
Centrală, sediul S.P.C.L.E.P. Bacău) la sediul Trezoreriei Bacău din str. Dumbrava 
Roşie, nr.1-3. 

Asigurarea securităţii transporturilor s-a făcut în conformitate cu prevederile 
legale, fiind asigurate de câte o patrulă de ordine publică înarmată iar transportul 
făcându-se cu autovehiculele din dotare special amenajate în acest sens, 
neînregistrându-ne cu evenimente. 

De asemenea, în executarea acestor misiuni, întregul efectiv repartizat să 
execute serviciul de însoţire/transport valori monetare, trebuie să acorde o atenţie 
maximă având în vedere creşterea fenomenului infracţional, respectând regulile, 
traseele şi variantele stabilite la intrarea în serviciu; 

 
     Pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice, asigurării unui climat de siguranţă 

a cetăţeanului, în anul 2013,  la nivelul Poliției Locale a Municipiului Bacău, au fost 
aplicate un număr de 1.537 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 206.635 
lei. 

  
B. Creşterea gradului de siguranţă rutieră pe arterele de circulaţie 

Având în vedere competenţele atribuite de prevederile Legii nr. 155/2010 – 
Legea Poliţiei Locale pe linie de siguranţa circulaţiei pe drumurile publice privind 
oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis şi sancţionarea 
contravenţională a pietonilor, bicicliștilor, conducătorilor de mopede, căruțașilor 
pentru neregulile în trafic, lucrătorii instituţiei noastre, în cursul anului 2013, au 
desfăşurat următoarele activităţi: 



 

 131 

 
1. Acţiuni organizate  
În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, au fost desfăşurate de către agenții 

Poliției Locale,  în baza Planurilor de Activităţi Lunare un număr de 85 acţiuni, din 
care: 

-13 pe linia HCL 67/2010 – privind activitatea transport persoane/marfă în  
regim taxi; 

  -54 pe linia HCL 84/2008 – privind regimul parcărilor publice auto; 
  -  8 pe linia HCL 198/2002 – privind interdicţia circulaţia vehiculelor cu  
tracțiune animală;   

-10 pe linia HCL.362/2007 – privind serviciile regulate de transport; 
 

2. Activităţi pe linia transportului de persoane/marfă în regim de TAXI (HCL 
27/2008, HCL 67/2010, L 38/2003) 
La nivelul instituţiei noastre, zilnic s-a acţionat cu echipa special desemnată pe 

două schimburi pentru combaterea fenomenului de „piraterie” în rândul 
conducătorilor auto care desfăşoară activitatea de transport marfă/persoane în regim 
TAXI; 

Cu ocazia celor 13 acţiuni desfăşurate, au fost aplicate un număr de 25 
sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 8.700 lei, pentru încălcarea 
prevederilor HCL.67/2010 – privind activitatea de transport marfă/persoane în regim 
TAXI. 

De asemenea, a fost depistat un număr de 41 conducători auto care 
desfăşurau activitatea de transport marfă/persoane în regim TAXI fără forme legale, 
împotriva lor luându-se măsuri de sancţionare contravenţională precum şi 
dezechiparea autovehiculelor folosite, de însemnele necesare desfăşurării activităţii 
de TAXI cât şi de predare a acestora lucrătorilor din cadrul Biroului Rutier al IPJ 
Bacău, pentru ridicarea numerelor de înmatriculare. 

Astfel, se poate observa o creştere semnificativă în constatarea persoanelor 
care practică activitatea de transport în regim TAXI fără respectarea prevederilor 
legale, faţă de 19 conducători auto depistaţi şi identificaţi în anul 2012, activitate ce 
trebuie continuată şi în anul 2014 pentru eradicarea fenomenului de „piraterie” TAXI; 

 
3. Activităţi pe linia tranzitării de către operatorii de transport (HCL362/2007) 
Pe parcursul anului 2013, s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea 

conducătorilor de autovehicule cu masă totală autorizată mai mare de 3,5 tone, care 
nu respectă restricţiile de circulaţie pe arterele municipiului Bacău. 

În conformitate cu prevederile HCL 362/2007, au fost sancţionaţi un număr 
de 91 conducători auto, cu amenzi în valoare totală de 37.351 lei, care nu au 
respectat traseele şi staţiile de îmbarcare/debarcare destinate transportului de 
persoane prin servicii regulate sau ocazionale. 

 
4. Activităţi pe linia circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală (HCL    

198/2002) 
Au fost desfăşurate un număr de 8 acţiuni pe linia circulaţiei vehiculelor cu 

tracţiune animală pe raza municipiului Bacău, ocazie cu care au fost aplicate un 
număr de 12 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.200 lei. 
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5. Alte activităţi (HCL 84/2008, HCL 310/2009) 
Prin acţiunile desfăşurate, au fost depistate atât autovehicule parcate pe trotuar 

cât şi expuse la vânzare, fiind aplicate un număr de 2.972 sancţiuni 
contravenţionale în valoare totală de 226.010 lei, în conformitate cu prevederile HCL 
84/2008.  

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor privind reparaţiile sau modernizarea unor 
artere de circulaţie din municipiul Bacău, s-a participat la fluidizarea traficului rutier în 
zonele vizate. 

 
Pe linia creşterii gradului de siguranţă rutieră pe arterele de circulaţie, în anul 

2013, la nivelul Poliției Locale, au fost aplicate un număr de 4.961 sancţiuni 
contravenţionale, în valoare totală de 576.311 lei.  

 
C. Asigurarea unui comerţ civilizat pe raza municipiului  

 
În perioada 01.01.2013-31.12.2013, pentru asigurarea unui comerţ civilizat pe raza 
municipiului, angajații Poliţiei Locale Bacău, conform prerogativelor atribuite de 
legile în vigoare, în vederea constatării și sancționării contravențiilor, au acționat 
pentru îndeplinirea următoarelor obiective:   

1. protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite; 
2. verificarea respectării regulilor de urbanism comercial; 
3. eliminarea comerţului ambulant neautorizat; 
4. verificarea activităţilor sezoniere organizate cu ocazia diverselor evenimente; 
5. urmărirea dezvoltării reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă. 

 
1.Acţiuni organizate  
În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, 53 de acțiuni au fost organizate în baza 

Planurilor de Activităţi Lunare, de către personalul insituției, în vederea realizării 
acestui indicator, din care: 

-  35 pe linia Legii 12/1990 – privind combaterea comerţului ilicit; 
- 18 pe linia HG 661/2001 – privind eliberarea certificatelor de producător; 

 

 2.Protejarea populaţiei împotriva activităţilor comerciale ilicite 

(L12/1990) 

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, s-au avut în vedere următoarele 

aspecte: 

 - îndeplinirea condiţiilor stabilite de lege la efectuarea de acte sau fapte de 
comerţ.  

- expunerea spre vânzare sau vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără 
specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat; 

- efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu este 
dovedită, în condiţiile legii; 
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- omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de desfacere sau 
servire, de către operatorii economici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate 
a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife. 

 Lucrătorii Poliției Locale şi-au concentrat eforturile pentru prevenirea, 
combaterea și eradicarea comerțului ilicit, sens în care au efectuat 508 controale, 
în urma cărora au aplicat 254 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 
136.600 lei, pentru nerespectarea prevederilor  Legii 12/1990.  

 

3.  Respectarea cerinţelor de urbanism comercial 

(HCL175/2006, HCL223/2001, L252/2003, ŞI HCL 60/1998) 

     În vederea respectării tuturor prevederilor legale care impun  normele de 
comerț și urbanism comercial, polițiștii locali au efectuat controale care au vizat 
următoarele aspecte: 

 - verificarea Autorizațiilor de Funcționare și Profil de activitate sau Autorizatia 
de Amplasare şi Profil de Activitate; 

 - întreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor în care îşi desfăşoară 
activitatea operatorii economici, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări, 
ori asigurarea reparării, spălării geamurilor şi a vitrinelor; întreţinerea firmele şi 
faţadelor; 

 - asigurarea de către operatorii economici a  curăţeniei la locurile de depozitare 
a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum 
şi pe căile de acces; 

        - asigurarea igienei în imobilele şi incintele deţinute în orice formă prin activităţi 
de curăţare, dezinsecţie şi deratizare. Rezidurile menajere, industriale, agricole 
precum şi materialele refolosibile sa fie depozitate in mod corespunzator; 
      - menţinerea curăţeniei trotuarelor, a părţii carosabile, a străzii sau a drumului, a 
locurilor de parcare pe care le folosesc, îndepărtarea zăpezii şi gheței de pe trotuarele 
din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea. 
     - asigurea izolării fonice adecvate, în cazul în care activitatea este potenţial 
generatoare de zgomot. 
    -  existența posibilității de acces şi intervenţie a mijloacelor de stingere a incendiilor. 
    - să nu contravină planului general de dezvoltare urbană şi criteriilor generale 
privind determinarea zonală. 
    -  să nu se aducă prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri 
de valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu 
    -  activitatea să nu se desfăşoare în spaţii improvizate 
    -  utilizatorii spaţiilor să deţină acorduri în vigoare cu prestorii de servicii şi furnizori 
de utilităţi, toate achitate la zi şi să nu înregistreze debite privitoare la taxele şi 
impozitele locale, lucru dovedit prin certificat fiscal. 
 
          Pentru verificarea tuturor acestor cerințe impuse de Regulamentul de 
Urbanism Comercial, adoptat prin HCL 175/2006, s-au efectuat 960 de controale, 
întocmindu-se pentru neregulile constatate 94 procese verbale de constatare și 
sancționare a contravenției, în cuantum de 42680 lei. 
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        4. Eradicarea comerţului ambulant neautorizat (Legea 12/1990, 

HCL 223/2001) 

 Principalele aspecte avute în vedere atunci când au fost efectuate cele 546 de 
controale, au fost următoarele: 

- eliminarea comercianţilor de diverse produse agro-alimentare (ciuperci, pepeni, 
etc.) care încercau să comercializeze acest tip de produse fără a deţine 
Autorizaţie de Amplasare şi Profil de Activitate eliberată de Primăria municipiului 
Bacău; 

- respectarea amplasamentelor de către comercianţii autorizaţi cu ocazia diverselor 
evenimente (1 şi 8 Martie, Zilele Bacăului, Romanian Top Hits, etc.); 

- operatorii economici să nu expună la vânzare produsele în afara spaţiilor 
comerciale pe care le deţin, în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de 
Amplasare şi Profil de Activitate. 
   S-a acţionat în Piaţa Centrală, Piaţa Sud, Piaţa de Gross, Piaţa Nord, Piaţa 
Aviatori, Bazarul Milcov şi Târgul Săptămânal Auto Şerbăneşti, pentru asiguarea 
unui climat de comerţ civilizat. 

   În baza Protocolului încheiat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, ne-
am concentrat eforturile în vederea eradicării comerţului cu ţigări provenite din 
contrabandă din Piaţa Centrală a municipiului Bacău, prin asigurarea zilnică a unei 
patrule mixte cu lucrători ai Secţiei 2 Poliţie, cât şi a unei patrule proprii din cadrul 
Biroului Ordine Publică.  

 De asemenea, în a doua jumătate a anului, s-a acţionat în mod concentrat cu 
forţe mărite în sistem integrat, în baza Planului de Măsuri iniţiat şi coordonat de 
conducerea Poliţiei Municipiului Bacău, cu lucrători ai I.J.J. Bacău, Grupării de 
Jandarmi Mobile, Biroului Rutier şi Secţiei 2 Poliţie pe linia combaterii fenomenului 
de comerţ cu ţigări provenite din contrabandă în Piaţa Centrală. 

Cu ocazia acţiunilor executate şi a controalelor efectuate, au fost depistate 52 
persoane, fiind ridicate în vederea confiscării 3.176 pachete ţigări în valoare 
aproximativă de 30.000 lei, şi înaintate un număr de 14 adrese de informare către 
I.P.J. Bacău, de informare cu privire la persoanele care comercializează ţigări, 
locaţiile unde le au depozitate şi autovehiculele folosite pentru transport, 
constatându-se o creştere semnificativă faţă de anul 2012.  

 Îmbucurător este faptul că în anul 2013, instituţia noastră nu a mai fost sesizată 
cu privire la comercializarea substanţelor de tip psihoactiv/etnobotanic, urmare a 
eforturilor depuse în anul precedent pe linia eradicării acestui fenomen.  

În decursul anului 2013, cu ocazia activităţilor executate, au fost 

ridicate în vederea confiscării 2.361 bunuri din care exemplificăm:  

  - 1.360 coli hârtie împachetat; 

  - 2 telefoane mobile 

  - 566 lei proveniţi din activitatea de cerşetorie; 

  - 433 alte produse (cosmetice, îmbrăcăminte, încălţăminte, uz casnic, 
etc);  
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           5. Activitati  sezoniere, cu ocazia diverselor evenimente (conform HCL    
119/2009 ŞI HCL 120/2009) 

          Cu ocazia diverselor evenimente culturale, sportive ori de agrement, lucrătorii 
Poliţiei Locale Bacău au efectuat verificări la toţi operatorii economici participanţi, 
pentru a se asigura un comerţ civilizat şi în deplină siguranţă pentru cetăţean. 

       Urmare a controalelor efectuate, s-au desfăşurat în bune condiţii: Hramul 
Bacăului, Zilele Bacăului, Festivalul Timişoreana, Festivalul OktoberFest, Festivalul 
Romanian Top-Hits, s.a. 

 În acest scop, s-au efectuat 110 de controale și au fost întocmite 66 de 
procese-verbale de constatare și sancționare a contravenției, în cuantum de 22.500 
lei. 

 

       6. Produsele si serviciile de piaţă (conform OG 99/2000) 

       În scopul dezvoltării reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă au 
fost întreprinse acţiuni care au constat în verificarea următoarelor aspecte:  

     - autorizarea în condiţiile legii a comercianţilor;  

     - desfăşurarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar  

și de alimentaţie publică de către  personal calificat. 

   - afişarea orarului de funcţionare în mod vizibil; 

- efectuarea plăţii restului către consumator doar în numerar; 

- desfăşurarea de acte şi fapt de comerţ în perioada suspendării activităţii 

      Pe acest criteriu, s-au efectuat un număr de 565 de controale, întocmindu-se 40 
de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în valoare de 23.000 
LEI. 

 

        Din totalul acţivităţilor, un număr de 83 controale au fost comune cu alte instituţii 
cu care avem protocoale de colaborare, precum şi cu celelalte compartimente din 
cadrul Poliţiei Locale, după cum urmează: 

- Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor – 2 
- Direcţia de Sănătate Publică – 5 
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean – 3 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă – 1 
- Secţia 1 Poliţie – 1 
- Secţia 2 Poliţie – 8 
- Serviciu de Ordine Publică – 8 
- Birou Disciplina in Construcţii – 13 
- Birou Protecţia Mediului – 41 
- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi – 1  

 

        Pe linia asigurării unor reguli de comerţ civilizat în municipiul Bacău, în anul 
2013, la nivelul Poliției Locale  au fost aplicate un număr de 545 sancţiuni 
contravenţionale, în valoare totală de 239.280 lei. 
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D. Respectarea normelor de protejare a spaţiilor verzi şi menţinere a curăţeniei 

 
În vederea îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător şi a îndeplinirii 

obiectivelor fixate,  în baza Planurilor de activitate, în perioada 01.01.2013 - 
31.12.2013, personalul Poliției Locale a Municipiului Bacău a intensificat activităţile 
pe linia menţinerii curăţeniei pe raza municipiului Bacău, sens în care în perioada 
analizată, au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
 

1. Acţiuni organizate 
În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, au fost desfăşurate în baza Planurilor de 

Activităţi Lunare un număr de 55 acţiuni, din care: 
- 27 pe linia HCL 223/2001 - păstrarea curăţeniei pe raza municipiului Bacău; 
-16 pe linia HCL 234/2010 -protejarea spaţiilor verzi şi aranjamentelor florale; 
- 12 pe linia HCL 384/2007-păstrare curăţeniei de posesorii animalelor 

companie/domestice. 
 
2. Activităţi privind curăţenia în municipiul Bacău 
Urmare a intensificării acţiunilor, respectiv a celor 929 de  controale pe linia 

păstrării curăţeniei, au fost aplicate 825 sancţiuni contravenţionale în valoare totală 
de 94670 lei conform prevederilor HCL 223/2001. 
 

3. Activitati privind regimul deșeurilor 
S-au efectuat,  în scop preventiv  și de informare,  359  activitati  pe linia 

verificarii  respectarii   obligatiilor  ce le revin  atat  persoanelor fizice cat si juridice 
privind regimul deseurilor in special  colectarea selectiva a deseurilor, conform  
L211/2011, aplicându-se în acest sens 5 avertismente. 

S-au  efectuat împreună cu operatorul de salubritate - S.C. Soma  SRL Bacău 
și Direcția Servicii Publice – Secția Salubrizare - acțiuni de curățare a mai multor 
terenuri aparținând  domeniului public și de somare a proprietarilor de terenuri pe 
care se aflau abandonate deșeuri în vederea  salubrizării acestora. 

S-au efectuat informari  și s-au somat cetățenii din mai multe zone ale oraşului 
privind desființarea punctelor de colectare publice din cartierele de case privind 
dotarea cu pubele proprii puse la dispozitie de Primaria mun. Bacău (cartierele 
Serbănești, CFR, Gherăiesti, Izvoare). 
 
        4. Monitorizarea  depozitarilor  necontrolate de deșeuri 

S-au efectuat 505 controale  pe linia  eliminarii si prevenirii depozitarilor 
necontrolate de deşeuri  pe raza municipiului şi în zonele periferice ale acestuia, 
conform  OUG 195/2005  si  Legii 211/2011. 
 
        5. Activități privind protectia spatiilor verzi 

S-au efectuat 306 controale  privind protectia spaţiilor verzi  adiacente 
blocurilor, parcuri, aliniamente stradale din municipiu şi prevenirea degradării 
acestora prin depozitari necontrolate de deşeuri, prin distrugerea arborilor, arbuştilor 
şi vegetaţiei de pe acestea şi eliminarea parcărilor pe spaţiile verzi. 

Au fost aplicate un număr de 23 sancţiuni, în valoare de 6.450 lei, conform L 
24/2007 si HCL 234/2010. 
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     Pentru prevenirea distrugerii spatiilor verzi şi eliminarea poluării atmosferice 
create de folosirea grătarelor în alte zone decât cele stabilite de către Primăria 
Municipiului Bacău, personalul Poliţiei Locale  a efectuat  50 de controale,  iar în 
perioada 01.05.2013 -30.09.2013 a efectuat controale, în zilele de sâmbătă şi 
duminică, în zonele de agrement de pe raza municipiului Bacău. 

Pentru verificarea respectării de către persoanele fizice si juridice, care execută 
lucrări de izolaţii termice exterioare,  a prevederilor HCL 126/2004, s-au efectuat 130 
de controale, aplicându-se, în acest sens, patru sancțiuni. 
 
       6. Activitati privind păstrarea curăţeniei de către proprietarii de animale     
de companie 

S-au efectuat 94 controale si verificări pe linia păstrării curăţeniei în 
municipiul Bacău, de către proprietarii de animale, în urma carora s-au aplicat patru 
sanctiuni contraventionale, în valoare totală de 300 lei,  conform prevederilor 
HCL 384/2007. 
 
         7. Alte activitati 

Pentru  verificarea respectării condiţiilor de autorizare privind  legislaţia de 
protecţie a mediului  şi conform  Planurilor de activitate saptămânale, s-au efectuat 
36 de controale persoanelor juridice. 
       În afara activităţii specifice, în urma dispoziţiilor primite, personalul Poliţiei 
Locale a mai desfăşurat şi alte acţiuni, după cum urmează: 

- în perioada de iarna, a participat la verificarea modului de respectare a 
prevederilor HCL 223/2001 privind înlăturarea zăpezii şi gheţii de pe trotuarele 
din fata spaţiilor comerciale; 

- a asigurat permanenţa in zilele de weekend pe toata perioada anului in 
vederea rezolvarii diferitelor sesizări şi reclamatii sau altor probleme care apar 
in domeniu ; 

 - Acte de control întocmite în cursul anului 2013: 
- Note de Control:  408 
Pe linia păstrării curăţeniei şi protejării spaţiilor verzi, în anul 2013 la nivelul 

Poliției Locale, au fost aplicate un număr de 1054 sancţiuni contravenţionale, în 
valoare totală de 121.920 lei. 

 

E. RESPECTAREA LEGALITĂȚII  ÎN DOMENIUL  DISCIPLINEI  ÎN  
CONSTRUCȚII 

 
1. Controale  privind  legalitatea  construcţiilor  
Conform Legii 50/1991, actualizată, privind autorizarea executării  lucrărilor  de  

construcţii, s-au  efectuat  un  număr  de  1278 de  controale  privind  legalitatea  
construcţiilor . 

      În  ceea  ce  privește respectarea legalitatii amplasarii mijloacelor publicitare  
de  pe  raza  municipiului  Bacău, atât  pe  domeniul  public  cât  si  privat, în  
conformitate  cu  Legea   50/1991  și  HCL nr.  119 din 2009, privind  reglementarea   
activității   de  publicitate   stradală, s-au  verificat  un  număr  de  226  de  locatii  ale  
mijloacelor  publicitare. 
     În urma acestor controale s-au aplicat un număr de  23  sancţiuni 
contravenţionale  în  valoare totala de  35000  lei  şi  s–au  demolat   7  construcţii  
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edificate  fără  autorizaţie  de  construire  pe  domeniul  public  al  municipiului  
Bacău  (  magazii , panouri  publicitare , împrejmuiri ) .  
     În  vederea  aplicării  sancţiunilor  prevăzute  de  legislaţia  în  vigoare , s–au  
întocmit  şi  înaintat  către  Cabinet  Primar / Viceprimar  mun.  Bacău  un  număr  de  
67  rapoarte  cu  situaţia  regăsită  la  teren .  
    De  asemenea , s–au  întocmit  un  număr  de  84  referate  la  contestaţiile  
depuse  de  contravenienţi  împotriva  proceselor–verbale  de  constatare  şi  
sancţionare  a  contravenţiilor .     
     Conform  adreselor  primite  de  la  cetăţeni  privind  radierea  unor  construcţii  
demolate  cu  autorizaţie  de  desfiinţare  eliberate  de  Primăria  municipiului  Bacău  
sau   în  vederea  intabulării  unor  construcţii  edificate  cu  mulţi  ani  în  urmă , sau  
verificat  la  teren  şi  s–au  întocmit  un  număr  de  165  de  constatări  ale  
existenţei / inexistenţei  acestor  construcţii .       
     De  asemenea , s-au  efectuat  un  număr  de  184  controale  împreună  cu alte 
compartimente sau instituţii , astfel : 7 cu Inspectoratul de Stat în Construcţii  Bacău ;  
1  cu  I.S.U. Bacău ; 2 cu Poliţia municipiului Bacău , 1 cu  Primăria  mun.  Bacău , 
celelalte  fiind  efectuate  cu  alte  compartimente  din  cadrul  institutiei.      
 
          2. Controale  privind  respectarea  autorizaţiilor  de construire  emise  de  
Primăria    Municipiului  Bacău 

          În acestă perioadă au avut loc 303 de controale privind respectarea 
autorizaţiilor de construire şi a proiectului tehnic aprobat de către Primăria 
municipiului Bacău . 
      Pe linia respectării disciplinei în construcţii s-au emis un număr de 191 Note de 
control persoanelor fizice si juridice  pentru fapte    prevazute de Lgea  nr.  50  din  
1991 – republicată . 
                                                                      
           3.Verificarea  certificatelor  de  urbanism  şi   autorizaţiilor  de  construire  
eliberate  de  Primăria  mun.  Bacău 

În  anul  2013  s-au  verificat  în  teren  circa  800 certificate  de  urbanism  şi 
autorizaţii  de  construire  eliberate  de  Primăria  municipiului  Bacău , pentru a 
identifica dacă  beneficiarii  acestora  nu  au  demarat  lucrările  înainte  de  
eliberarea documentelor. 
 
         4.  Înştiinţări  privind  efectuarea  recepţiilor 
         Conform  situaţiei  primite  de  la  Primaria  municipiului  Bacău , privind  
depăşirea  duratei  de  execuţie  a  construcţiilor , s–au efectuat  verificări  la  
adresele  specificate  în  adresă  şi  s–au   trimis  un  număr  de  150  înştiinţări  
acelor  beneficiari , la  care  a  expirat  autorizaţia  de  construire . 
 
           5. Participări  în  comisiile  de  recepţie  la  terminarea  lucrărilor 

  În  conformitate  cu  prevederile  HG nr. 273/1994 – privind  aprobarea  
Regulamentului  de  recepţie  a  lucrărilor  de  construcţii  şi  instalaţii  aferente  
acestora – s-a  participat la 215  recepţii  privind  terminarea  lucrărilor  pentru  
diferite  obiective  care  s–au  edificat  pe  raza  municipiului  Bacău.   
 
           6.  Întocmirea  rapoartelor  de  teren  

  Conform  procedurii  aprobate – P.O. 26 / 2012 – Compartimentul  Evidenţă  
Contracte  din  cadrul  Primăriei  municipiului  Bacău  trimite  Biroului  Disciplina  în  



 

 139 

Construcţii  notificări ,  în  vederea  efectuării verificărilor  privind  situaţia  existentă  
la  teren . 

Cu  această  ocazie , s-au  efectuat  un  număr  de  111  deplasasări  la  
adresele  specificate , pentru  întocmirea  raportului  de  teren  privind  cele  
constatate  la  faţa  locului . 
 
           7.  Întocmirea  fiselor  tehnice 

   Tot  în  cadrul  aceleiaşi  proceduri –  în  urma  cererilor  aprobate  de  
conducerea  Primăriei  municipiului  Bacău – s-au  verificat  în teren  şi  s-au  
întocmit  un  număr  de  168  de  fişe  tehnice  în vederea  închirierii  unor  suprafeţe  
de  teren  pentru  amplasarea  de : garaje , căi  de  acces , scări  şi  podeste , rampe  
acces  pentru  persoane  cu  dizabilităţi  motorii , mijloace  publicitare , chioşcuri , etc. 
 
            8.  Verificări  la  lucrările  tehnico–edilitare 
 În  urma  eliberării  de  către  Primaria  municipiului  Bacău  a  autorizaţiilor  
de  execuţie ( spargere )  sau  a  acordurilor  de  intervenţie  pentru  spaţiile  afectate  
( trotuar , carosabil , spaţii  verzi , etc. )  s–au  efectuat  un  număr  de  1106  
verificări  şi  controale .                                                       
          În  urma  acestor  controale , conform  prevederilor  OG nr. 43/1997  sau  HCL 
nr. 305/2012, s-au  aplicat  un  număr  de  3  sancţiuni  contravenţionale  în  cuantum  
de  3300  lei  şi  3  sancţiuni  cu  avertisment  persoanelor  juridice  care  nu  au  
respectat  termenul  de  execuţie  sau  care  nu  au  refăcut  în  mod  corespunzător  
suprafeţele  efectate  de  lucrare  aşa  cum  era  prevăzut  în  autorizaţia  de  
execuţie   ( spargere )  pentru  lucrările  de  intervenţie  efectuate . 
 
           9. Controale  privind  respectarea  legalităţii  privind  alimentarea  cu  energie  
termică 
          Urmare a adreselor  primite  de instituţia  noastră  din  partea  S.C.  C.E.T.  
S.A.  Bacău , cu  privire  la  debranşările  spaţiilor  proprietate  personală  de  la  
sistemul  centralizat  de  furnizare  agent  termic , a  persoanelor  care  nu  au  
respectat  H.C.L. nr. 186 / 2009  şi  Legea  nr. 325 / 2006 , s–au  efectuat  şi  s–au  
somat  un  număr  de  10  locatari  care  s–au  debranşat  ilegal  sau  au  fost  
îndrumaţi  către  furnizorul  de  utilităţi  în  vederea  reglementării  situaţiei . 
             
         10. Controale  efectuate în  urma  adreselor  primite  de  la  asociaţiile  de  
proprietari 

Conform  competenţelor  stabilite  prin  Legea nr. 230/2007, s–au  efectuat  un  
număr  de  46  de  controale în urma sesizărilor primite pe adresa instituţiei  noastre  
privind  unele  aspecte  care  ţin  de  existenţa  unor  amenajări  pe  proprietatea  
comună  şi care  sunt  în  sarcina  asociaţiei  de  proprietari, acestea fiind înştiinţate 
despre  măsurile  luate  în  conformitate  cu  prevederile  legislaţiei  în  vigoare.   
 
         11. Verificări  ale  autorizaţiilor  de  construire  existente  în  arhiva  Primăriei  
mun.  Bacau 
           Ca  urmare  a sesizărilor  venite din partea cetăţenilor, care  reclamă  
existenţa  unor  construcţii executate  cu  mulţi  ani  în  urmă, s–au  verificat  un  
număr  de  56  autorizaţii  de  construire   privind  unele  aspecte  cum ar fi: distanţă  
faţă  de  limita  de  proprietate; regimul  de  înălţime; anexele  gospodăreşti; etc.     
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12.Sesizari  si  reclamaţii  rezolvate 

         Pe  parcursul  anului  2013,  au  fost  soluţionate  un  număr  de  757  sesizări  
şi  reclamaţii  primite  de  la  cetăţeni  (scrise  sau  telefonice), transmise  prin  ofiţerul  
de  serviciu , redirecţionate  instituţiei  noastre  de  la  alte  instituţii  sau  prin  
autosesizarea  poliţiştilor  locali  din  cadrul  biroului  în  exercitarea  controlului  pe  
sectorul  repartizat .   
 
          13.  Consiliere  cetăţeni  
          În  vederea  clarificării  unor  aspecte  legate  de  respectarea  prevederiilor  
legii  privind  executarea  lucrărilor  de  construcţii  sau  a  somaţiilor  trimise, un  
număr  de  1381  de  cetăţeni  au  fost  consiliaţi  pe  diferite  aspecte  privind  
respectarea  executării  lucrărilor  de  construcţii  (afişarea  panoului  de  identificare  
a  investiţiei  la  punctul  de  lucru; existenţa  pe  şantier  a  autorizaţiei  de  construire  
şi  documentaţiei  tehnice; angajarea  unui  diriginte  de  şantier  în  vederea  
urmăririi  lucrărilor  şi  respectării  proiectului  tehnic  aprobat; documentele  necesare  
în  vederea  participării  la  recepţia  lucrărilor). În  anul 2013, s-au aplicat 32 
sancțiuni la acest capitol, în valoare totală de 39800 lei. 
 

F. ALTE ACTIVITĂŢI SPECIFICE DESFĂŞURATE ÎN SLUJBA COMUNITĂŢII 
 

1. Sesizări şi reclamaţii 
În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, Poliția Locală a Municipiului Bacău a primit 

spre soluţionare şi rezolvat un număr de 7576 sesizări şi reclamaţii, din care: 
- sesizări scrise = 2170; 
- sesizări telefonice = 984; 
- autosesizări = 1865; 
- preluate din teren = 2557 

Acestea au cuprins o gamă largă de aspecte din competenţa lucrătorilor 
instituţiei noastre: tulburarea ordinii şi liniştii publice, păstrarea normelor de 
curăţenie, protecţia spaţiilor verzi, animale de companie, evidenţa persoanei, 
consumul de substanţe etnobotanice/psihoactive, utilizarea spaţiilor de folosinţă 
comună, respectarea regulilor de transport persoane şi marfă în regim taxi, regimul 
parcărilor publice, etc. 
 
 
Pentru realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi la nivelul Poliţiei Locale a 
Municipiului Bacău, în anul 2013 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
- acţiuni desfăşurate = 255 
- sancţiuni aplicate = 8146 
 
- valoare totală sancţiuni = 1.186.046 lei 
- sesizări şi reclamaţii = 7576 
- consiliere cetăţeni = 17895 
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CAP. II - FORMAREA  ŞI  DEZVOLTAREA  RESURSELOR  UMANE 
 
În cursul anului 2013, 16 polițiști locali au făcut obiectul cercetării disciplinare 

prealabile a Comisiei de Disciplină, pentru abateri de la obligaţiile de serviciu şi 
disciplină în muncă, sancţiunile stabilite de comisie fiind următoarele: 

-5 sancţiuni cu mustrare verbală pentru îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor 
de serviciu; 

-5 sancţiuni cu mustrare scrisă pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 
  -o sancţiune cu diminuarea salariului cu 5 % pe o lună pentru prezentarea la 
serviciu sub influența băuturilor alcoolice; 

-o sancţiune cu diminuarea salariului cu 5 % pe trei luni neîndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu; 

-o sancţiune cu diminuarea salariului cu 10 % pe două luni pentru consum de 
băuturi alcoolice, 

-2 sancţiuni cu diminuarea salariului cu 10 % pe trei luni pentru consum de 
băuturi alcoolice, 

-o sancţiune cu diminuarea salariului cu 20 % pe trei luni pentru consum de 
băuturi alcoolice; 

-o sancţiune cu destituirea din funcţia publică pentru consum de băuturi 
alcoolice. 

De asemenea, întregului personal din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău 
(funcţionari publici şi personal contractual) i-a fost efectuată evaluarea 
performanţelor profesionale. 
   
 

CAP. III - ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ 

 

În anul 2013, din punct de vedere financiar-contabil, Poliția Locală a înregistrat 
următoarele venituri proprii din activitatile desfășurate: 

-  Venituri din parcari în valoare de 434.408,31 lei 
-  Venituri din servicii de paza în valoare de 36.329,06 lei 

        -  Total venituri proprii: 470.737,37 lei 

Anul 2013 a adus o creştere a activelor Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, în 
valoare de 265.345,54 lei, reprezentând: 

 - Buget Local: 251.579,34 lei 
 - Surse proprii: 13.766,20 lei 
 - Total general: 265.345,54 lei 

 

          În anul 2013, s-au înregistrat următoarele tipuri de cheltuieli: 

- Cheltuieli de personal - 2.780.772,00 lei (salarii, concedii de odihnă, 
concedii medicale, ore de noapte, indemnizații de delegare, CAS, Somaj, CASS, 
contribuții pentru  accidente și boli profesionale, contribibuții 0.85%) – bani proveniti 
din subventii; 

 
- Materiale – 3.345.088,50 lei, (furnituri de birou, materiale de  
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curăţenie, utilităţi, carburant, uniforme si echipament, cărţi, servicii, etc.), din care 
3.008.358,50 lei  cheltuieli din subvenţii şi 336.730,00 lei cheltuieli din venituri proprii; 

- Cheltuieli de capital – 265.345,54 lei (construcţii, maşini şi 
echipamente, etc.), din care 251.579,34 cheltuieli din subvenţii şi 13.766,20 cheltuieli 
din venituri proprii. 

 
 

 În urma analizei activităţii desfăşurate pe parcursul anului 2013 de către 
lucrătorii Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, se poate aprecia că aceasta a fost una 
pozitivă. 
 Din materialul prezentat, precum şi din semnalele pozitive venite de la cetăţeni 
şi mass-media locală, a reieşit faptul că îmbunătăţirea serviciilor poliţieneşti oferite 
de polițiștii locali a devenit o realitate în peisajul cotidian al municipiului. 

 
 

PROPUNERI 
 

  În vederea creșterii performanțelor profesionale și a eficientizării activităților 
polițiștilor locali, ne propunem pentru 2014: 

 continuarea  cursurilor specifice organizate de Şcoala de Formare Iniţială şi 
Continuă a Poliţiei de Frontieră Iaşi. 

 efectuarea de instruiri şi instructaje cu privire la respectarea prevederilor legale 
şi a procedurilor de lucru. 

 testarea trimestrială a cunoștințelor profesionale, ca urmare a însușirii tematicii 
de pregătire profesională. 

 organizarea unor întâlniri periodice cu preşedinţii de asociaţii de proprietari în 
care să fie analizate şi rezolvate problemele ridicate de către aceştia, cat şi 
analizarea modului de implicare a lucrătorilor instituţiei noastre în activităţile 
organizate în asociaţii. 

 menținerea, în permanenţă, a legăturii cu asociaţiile de proprietari, în vederea 
preluării operative a problemelor din sectoarele de responsabilitate, rezolvarea 
imediată a celor de competenţa instituţiei 

noastre şi redirecţionarea celorlalte din competenţa altor instituţii.  
 
     Conform planului de achiziții publice, pe anul 2014, vom demara procedurile, în 
vederea dotării Poliției Locale cu  două autoturisme, continuând programul de înnoire 
a parcului auto.  
     Întrucât, pe raza municipiului Bacău există 18 parcări cu plată, din care doar 10 
sunt dotate cu aparate de taxat, intenționăm ca în anul 2014 să mai achiziționăm 
patru aparate. 
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DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
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Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău funcţionează ca instituţie 
publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu 
personalitate juridică, în conformitate cu   art. 113 din Legea 292/2011 a asistenţei 
sociale şi art. 2 din Hotărârea  nr. 90 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenta 
socială, cu modificările şi completările ulterioare. 

Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău se organizează şi funcţionează 
pe baza următoarelor principii: 

 solidaritatea  sociala,  potrivit  căreia  comunitatea participa  la  sprijinirea 

persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale; 

 respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecarei persoane ii este 

garantata dezvoltarea libera si deplina a personalităţii; 

 universalitatea, potrivit căreia fiecare persoana are dreptul la asistenta 

sociala, in condiţiile prevăzute de lege; 

 parteneriatul, potrivit căruia instituţiile publice si organizaţiile societăţii civile 

cooperează in vederea organizării si dezvoltării serviciilor sociale. 

 
Pentru realizarea scopului si obiectivelor pentru care se organizează, Direcția de 

Asistenta Sociala îndeplineşte următoarele funcţii: 

 de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea si supunerea 

spre aprobare Consiliului Local Bacău a strategiei municipale de asistenta 

sociala; 

 de organizare - prin care stabileşte si aplica masurile de protecţie si asistenta 

sociala; 

 de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public 

si privat al municipiului, date in administrare sau in folosinţa; 

 de control - prin care exercita controlul asupra modului in care sunt respectate 

si promovate de către instituţiile publice si celelalte persoane juridice,  

drepturile persoanelor dependente din punct de vedere social si al stării de 

sănătate; 

 de reprezentare - prin care reprezintă autoritatea administraţiei publice 

municipale in relaţiile cu alte instituţii si autorităţi publice; 

  
Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău este coordonată de Primarul 

Munincipiului Bacău si are ca obiect principal de activitate înfăptuirea masurilor de 
protecţie si asistenta sociala adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău 
pentru protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, 
psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte 
propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.  

Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău realizează masurile de 
asistenta sociala in domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane 
aflate in nevoie în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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BIROUL PROTECŢIA COPILULUI 
 

În conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecţiei copilului, Biroul 
Protecţia Copilului desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi 
copiilor aflaţi în dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a 
abandonului şi separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului în familie, 
precum şi alte acţiuni care vizează respectarea drepturilor copilului. În acest scop 
activitatea inspectorilor/inspectorilor de specilaitate din Biroului Protecţia Copilului 
este centrată pe următoarele aspecte: 

 Asigurarea consilierii şi informării familiilor cu copii în întreţinere asupra 
drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra 
serviciilor disponibile pe plan local; 

 Vizitarea periodică la domiciliu a familiilor şi copiilor care beneficiază de 
servicii şi prestaţii şi evaluarea din punct de vedere social, psihologic, 
medical şi legal a situaţiei acestora, pe baza unui formular de anchetă 
socială; 

 Întocmirea planurilor de servicii atât pentru copiii aflaţi în dificultate în 
vederea prevenirii abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecţie cât 
şi pentru familiile copiilor care sunt reintegraţi în familie; 

 Urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului (monitorizare postreintegrare) şi 
a modului în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc 
obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie 
specială şi a fost reintegrat în familia sa; 

 Intervenţia pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru 
înregistrarea tardivă a naşterii acestuia; 

 Promovarea protecţiei copilului prin alternative de tip familial 
(plasament la familia extinsă sau la familia substitut), precum şi prin noile 
tipuri de servicii complementare care intervin în sprijinul copilului şi al 
familiei sale; 

 Prevenirea abandonului copilului, a abuzului şi a neglijării sub orice 
formă, precum şi a tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului în 
dificultate; 

 Eliberarea dovezilor pentru părintele/părinţii care pleacă la muncă în 
străinătate (în baza unui contract de muncă) şi ai căror copii rămân în grija 
altor persoane; 

 Întrunirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru dezbaterea 
cazurilor intrate în atenţia BPC 

 Prezentarea cazurilor copiilor aflaţi în situaţii de risc, în vederea 
prevenirii abandonului acestora de către părinţi către HHC România 

 
1. OBIECTIVELE BIROULUI PROTECŢIA COPILULUI:  

PROPUSE PENTRU ANUL 2013 

 Prevenirea şi reducerea abandonului copiilor de către proprii părinţi, prin 
sprijinirea familiilor aflate în situaţii dificile; 

 Participarea activă la continuarea procesului de descentralizare a sistemului 
de protecţie a copilului prin diversificarea serviciilor de prevenire a 
abandonului copiilor şi protecţie a acestora prin responsabilizarea 
comunităţii cu privire la problemele propriilor copii; 
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 Oferire de servicii alternative instituţionalizării; 
 Dezvoltarea şi profesionalizarea resurselor umane care intervin în sistemul 

de protecţie a copilului prin asigurarea formării permanente a personalului 
din sistem. 

În conformitate cu aceste obiective generale, cu legislaţia privind drepturile 
copilului şi a atribuţiilor ce le revin, inspectorii Biroului Protecţia Copilului au efectuat 
în perioada anul 2013 un număr total de 3039 anchete, adrese, rapoarte , referate, 
planuri de intervenţie, ş.a., după cum urmează:   

Tabel privind evidenţa lucrărilor efectuate în intervalul ianuarie – 
decembrie 2013 

 
 
Tipul de anchetă socială 

nr. de anchete 
sociale în 
intervalul  

ian. – dec. 
2013 

Anchete sociale pentru copiii care necesită 
evaluare/reevaluare medicală 

402 

Anchete sociale pentru copiii  cu handicap care necesită 
recuperare şi terapie  

42 

plasamente sau reevaluarea plasamentului la o familie de 
asistenţi maternali profesionişti 

340 

 anchete sociale pentru copiii pentru care s-a solicitat 
evaluarea/reevaluarea măsurii de plasament la familia 
extinsă (rude până la gradul IV) sau persoane 

303 

 anchete sociale pentru  copiii pentru care s-a solicitat 
reevaluarea  măsurii de plasament  la centre rezidenţiale 
şi OPA; 

220 

Anchete pentru întocmirea dosarului pt. Centrul Maternal 
Bacău/Oneşti ( mamă şi copil) 

7 

 Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare 
şcolară sau profesor de sprijin 

89 

Anchete pentru achiziţionare calculator conform 
Lg.279/2004 

8 

Anchete pentru burse medicale 10 

Anchete  sociale pentru  obţinerea de burse sociale 15 

  Anchete  sociale  pentru Programul naţional „Bani de 
liceu” 

146 

Ajutor pentru rechizite 5 

Anchete sociale pentru instituirea tutelei 12 

Anchete sociale – serviciul de intervenţie în regim de 
urgenţă în domeniul protecţiei copilului (cazuri de abuz 
sau neglijare) 

37 

Anchete sociale efectuate familiilor copiilor aflaţi în situaţie 
de risc 

42 

Anchete sociale pentru instituirea plasamentului în regim 
de urgenţă 

14 

Anchete sociale pentru încetarea plasamentului prin 
efectul legii sau pentru reintegrarea copilului în familie 

11 
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Instituirea plasamentului 16 

Anchete sociale pentru acordarea alocaţiei de hrană 
pentru copiii infectaţi HIV/SIDA pentru care se face 
reevaluare lunară  

12 

 Anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte 
penale şi nu răspund penal ( evaluare/reevaluare) 

25 

Anchete sociale pentru copiii ai căror părinţi pleacă la 
lucru în străinătate şi li s-au eliberat dovezi 

5 

Anchete sociale pentru copii cu risc de abandon şcolar ( 
Proiectul ,,Reţele Comunitare pentru prevenirea 
Abandonului Şcolar (PAS) 

50 

Anchete sociale pentru copii aflaţi în situaţie de 
risc/neglijare ( sesizări 983/consiliere/etc) 

81 

Anchete sociale pentru copii părăsiţi de mamă în 
unităţile sanitare (Maternitate sau Pediatrie) 

10 

Adrese către Serviciul de Probaţiune pentru minori care 
au săvârşit infracţiuni 

12 

Întocmirea documentaţiei pentru înregistrarea tardivă a 
minorului la Serviciul de Stare Civilă 

- 

Întocmirea documentaţiei pentru înregistrarea naşterii 
copiilor părăsiţi în unităţile sanitare 

1 

Întocmirea documentaţiei pentru înregistrarea naşterii 
copiilor găsiţi (PIN) 

2 

Întocmirea dispoziţiei de atribuire nume şi prenume pentru 
copii PIN ( persoană cu identitate necunoscută) 

2 

Eliberare rovignetă 76 

Audienţe primar 8 

Anchete sociale pentru includerea in Centrul de zi din 
cadrul Fundaţiei Episcop Melchisedec 

50 

Anchete sociale pentru patrimoniu / prelungire contract 
închiriere locuinţă 

50 

Adrese către instituţii din judeţ/ţară ( poliţie, şcoli, medici 
de familie, licee, AJPS, OPA, DGASPC) 

255 

Anchete  familii copii în  situaţie de risc de abandon şcolar 50 

Anchete  familii copii în  situaţie de risc prezentate  în 
vederea prevenirii abandonului acestora de către părinţi 
către HHC România 

5 

Planuri de intervenţie prevenire abandon adresate HHC 
România 

5 

Rapoarte de monitorizare post reintegrare/ rapoarte 
diverse  

70 

Referate Consiliul Comunitar Consultativ  51 

Rapoarte  Consiliul Comunitar Consultativ 51 

Rapoarte către DGASPC Bacău ( fişe trimestriale şi 
lunare) 

16 

Procese verbale Fundaţii Monitorizare 15 

Referate Fundaţii (Centrul Daniel- Paşi spre viitor, 
ACMMA Betania Bacău, Centrul de integrare a tinerilor/ 

15 
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Î
n 

vedere
a 

preven
irii 

separării copilului de familie sau a reintegrării acestuia în familia de origine au fost 
întocmite planuri de servicii, după cum urmează: 

Situaţia privind Planurile de servicii întocmite de inspectorii Biroului 
Protecţia Copilului 

Scopul Planului de Servicii număr 

reintegrarea copilului în familie 4 

prevenirea separării copilului de 
familie 

49 

instituire/schimbare măsură de 
protecţie 

36 

total cazuri/an 89 

 
Inspectorii/inspectorii de specialitate din cadrul Biroului Protecţia Copilului au 

desfăşurat şi activităţi auxiliare specificului activităţii, constând în: 
  - Eliberarea de abonamente pentru transport public local pentru pensionari de 
invaliditate literele A-I;  
- Întocmirea de evidenţe privind familiile copiilor aflaţi în dificultate sau defavorizaţi în 
vederea distribuirii de pachete în preajma sărbătorilor de Paşte şi Crăciun; 
  - Distribuirea de pachete pentru familiile defavorizate cu ocazia sărbătorilor de Paşti 
şi Crăciun; 
  - Distribuirea de tichete valorice pentru persoanele beneficiare de pensii din 
municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună/persoană.  
- Distribuirea de produse alimentare prin Programul PEAD.  

 
2. OBIECTIVELE BIROULUI PROTECŢIA COPILULUI PENTRU ANUL 

2014 

 
Având în vedere că scopul central al activităţii de protecţie a copilului constă în 

diminuarea ponderii îngrijirii de tip rezidenţial şi dezvoltarea unui sistem alternativ 
destinat îngrijirii copilului aflat în dificultate, centrat pe crearea şi multiplicarea de 
servicii comunitare de prevenire a abandonului şi instituţionalizării, obiectivele 
vizează următoarele aspecte: 

 Reducerea numărului de copii ocrotiţi în sistem rezidenţial; 

 Creşterea numărului de copii care beneficiază de servicii de prevenire a 
abandonului şi instituţionalizării; 

 Creşterea numărului de copii reintegraţi în familie; 

Centrul de zi pentru copiii cu autism , Fundaţia Episcop,, 
Melchisedec- Pentru trup şi suflet”,  pt. Legea nr. 350 / 
2005 

Referate  planuri de servicii 89 

Anexe referate planuri de servicii 89 

Dispoziţii planuri de servicii 89 

Anexe dispoziţii planuri de servicii 89 

TOTAL 3039 
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 Creşterea numărului de servicii alternative oferite copilului aflat în dificultate 
(centre de zi, centre pentru copilul victimă a abuzului, adăposturi pentru mamă 
şi copil - victime ale violenţei); 

 Scăderea numărului de copii abandonaţi ( prevenirea abandonului prin 
programe de planning familial, susţinerea familiilor monoparentale şi a celor cu 
venituri reduse); 

 Creşterea participării societăţii civile.  

 Colaborarea cu medicii de familie şi cu reprezentanţi ai unităţilor de 
învăţământ. 

 Colaborarea cu diferite fundaţii de pe raza municipiului Bacău/ţară în vederea 
sprijinirii copiilor proveniţi din familii cu venituri modeste sau cu risc crescut de 
abandon. 

 Consilierea familiilor aflate în situaţie de risc pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le 
revin faţă de copii  în conformitate cu prevederile Legii 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările 
ulterioare, îndrumarea acestora în vederea depunerii dosarelor pentru alocaţie 
de stat, alocaţie de susţinere a familiei, buget complementar, rovignetă, 
alocaţiei de stat dublă ( pentru copii care beneficiază de încadrare într-un grad 
de handicap), masă la cantină, ajutor social, efectuarea demersurilor pentru 
obţinerea certificatul de grad sau a examenului medical de specialitate în 
unităţi din municipiul Bacău sau din ţară ( după caz), a certificatului de 
orientare şcolară/profesor de sprijin etc. 

 
BIROUL PREVENIRE ŞI COMBATERE A SĂRĂCIEI 

Biroul Prevenire şi Combatere a Sărăciei funcţionează în cadrul Serviciului 
Public de Asistenţă Socială Bacău având ca obiect principal de activitate: 
protejarea persoanelor singure sau a familiilor care, din cauza unor factori de 
natură economică, psihică, fizică sau socială nu-şi pot asigura singure nevoile 
sociale, încadrându-se astfel în categoria persoanelor marginalizate social.  

În completarea legilor cu caracter general privind domeniul asistenţei sociale –
Legea nr.292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi Legea 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale – activitatea 
Biroului presupune în principal, aplicarea prevederilor Legii.nr.416/2001 – actualizată 
- privind venitul minim garantat, pe cele ale Legii.nr.208/1997 privind cantinele de 
ajutor social, dar şi activităţi adiţionale, cu caracter social. 

 

1. OBIECTIVELE BIROULUI PREVENIRE ŞI  

COMBATERE A SĂRĂCIEI: 

a) Prestaţii acordate pentru anul 2013: 

Prestaţii acordate în anul 2013 – buget de stat: 

Nr. DENUMIRE Nr. dosare/ CHELTUIT 
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Crt. AJUTOR nr.beneficiari (RON) 

1. Ajutor social 220 dosare/352 
beneficiari 

0 

2. O.U.G. 70/2011 
(lemne) 

103   dosare 17 834 LEI 

 

 

Prestaţii acordate în anul 2013 – buget local: 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE AJUTOR Nr. 
dosare/ 

nr.benefi
ciari 

CHELTUIT 

(RON) 

1. Ajutor lemne – 
beneficiari 

ajutor social 

118 34 220 LEI 

2. Ajutor urgenţă 50 
dosare 

148 485,93 LEI 

3. Ajutor urgenţă 
schimbarea sursei de 
căldură  

4  
dosare 

10 000 LEI 

 

b) Beneficiari de masă la Cantina Municipală pe anul 2013 – în medie 74 
beneficiari/lună : 

Luna Total 

beneficiari 

Total 
dosare 

 

Ianuarie 97 43 

Februarie 99 44 

Martie 95 45 

Aprilie 98 55 

Mai 99 56 

Iunie 83 49 

Iulie 48 32 

August 20 13 

Septembrie 20 13 

Octombrie 35 18 

Noiembrie 25 63 
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Decembrie 55 127 

 

 

c) Îndeplinirea procedurilor de înhumare ale unor cadavre neidentificate, respectiv 
persoane decedate fără susţinători legali; în perioada 1 ianuarie 2013  – 31 
decembrie 2013, inspectorii din cadrul Biroului au dus la îndeplinire procedurile de 
înhumare pentru 13  cadavre. 

d) Efectuarea în teren de anchete sociale pentru diferitele motive ale solicitanţilor 
cum ar fi: 

- anchete sociale pentru acordarea ajutorului social în baza Legii 416/2001 – 
149 cereri din care 116 au fost soluţionate favorabil; 

- anchete sociale pentru acordarea de masă la cantina socială în baza Legii 
208/1997 – 139 cereri din care 121 au fost soluţionate favorabil; 

- ajutoare de urgenţă – 45 cereri,  din care aprobate – 34 dosare şi plătite în 
anul 2013 un număr de 42 dosare 8 dosare fiind aprobate din anul 2012; 

- ajutoare de urgență acordate familiilor beneficiare de ajutor social ca urmare 
a decesului unui membru/persoana singură- 8; 

- anchete sociale pentru completarea dosarului de locuinţă socială – 12; 
- anchete sociale ca urmare a înscrierii în audienţă a cetăţenilor la Primarul 

Municipiului Bacău - 15; 
- anchete socicale privind acordarea sprjinului financiar  pentru diverse 

trebuinţe -34;  
- anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor Spitalului Județean de 

Urgență Bacău – 20; 
- anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău – 3; 
- anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor unor diverse instituții – 

44; 

- monitorizarea și întocmirea fișelor de monitorizare a familiei/persoanei 
beneficiare de serviciile, activitățile oferite de Asociația Creștină de Caritate 
și Ajutor “Ovidenia Bacău 2005” ; 

 e) Întocmirea şi tehnoredactarea anchetelor sociale conform celor 
constatate în teren; întocmirea răspunsurilor pentru petenţi, conform legislaţiei 
în vigoare, în termen legal; sesizarea în scris, respectiv redirecţionarea petiţiilor 
în conformitate cu prevederile legale, către instituţiile de competenţă, acolo 
unde este cazul - 149 ; 

f) Primirea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili 
petrolieri pe perioada sezonului rece 2013- 2014 – 103 cereri 

g) Primirea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică pe perioada sezonului 
rece 2013- 2014 , precum și efectuarea anchetelor sociale conform 
prevederilor legale - 32 cereri 
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h) Eliberarea de abonamente pentru transportul public pentru veteranii de 
război, văduve de veteran, eroii Revoluţiei din decembrie 1989 şi pensionarii de 
urmaş ; 

i) Distribuirea de tichete valorice pentru categoriile de persoane defavorizate – 
pensionari. 

 j) Alte activităţi, survenite urmare a unor situaţii deosebite. 

 

 

2.OBIECTIVELE BIROULUI PREVENIRE ŞI COMBATERE A SĂRĂCIEI PE 
ANUL 2013 

 

a) îmbunătăţirea comunicării în domeniu între nivelurile de responsabilitate 
locală şi judeţeană; 

b) instituirea unor prestaţii şi servicii sociale, adaptate nevoilor persoanelor 
marginalizate social; 

c) realizarea unui circuit informaţional unitar şi eficient care să servescă 
interesului persoanelor marginalizate social; 

d) implicarea în procesul de formare şi comunicare destinat persoanelor 
marginalizate social; 

e) promovarea unei imagini pozitive despre persoanele marginalizate social; 
f) desfăşurarea de campanii de conştientizare şi / sau sensibilizare a opiniei 

publice inclusiv pentru a combate prejudecăţile existente despre 
persoanele marginalizate social; 

g) promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susţine integrarea 
socială şi pentru a preveni izolarea şi separarea de comunitate a 
persoanelor marginalizate social; 

h) implicarea societăţii civile atât în elaborarea, implementarea şi 
monitorizarea strategiei în domeniu cât şi nerespectarea drepturilor 
persoanelor marginalizate social; 

i) consolidarea colaborării dintre autorităţile administraţiei publice şi 
persoane juridice publice sau private, instituţiile de cult recunoscute de 
lege în vederea elaborării şi implementării de proiecte care au ca obiectiv 
dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele marginalizate social; 

j) asigurarea instruirii şi formării continue a personalului, de toate tipurile, 
implicat la toate nivelurile; 

k) sprijinirea iniţiativelor persoanelor juridice publice sau private, instituţiilor 
de cult recunoscute de lege cu privire la identificarea nevoilor de sprijin 
familial; 

l) încurajarea persoanelor marginalizate social de a-şi căuta un loc de 
muncă în conformitate cu pregătirea fiecăreia; 

m) dezvoltarea unui sistem de instruire şi calificare a persoanelor 
marginalizate social; 

Toate acţiunile şi activităţile se desfăşoară atât în timpul programului de lucru, 
cât şi în afara orelor de program, atât doar de către inspectorii din cadrul B.P.C.S, 
cât şi în colaborare cu inspectorii celorlalte departamente din Instituţie, în funcţie 
de volumul de lucru, respectiv de deciziile luate la nivelul conducerii. 
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BIROUL PERSOANE VÂRSTNICE ŞI CU HANDICAP 

 

1. GRUPURI ŢINTĂ: 

 persoane vârstnice  

 persoane cu handicap  

 persoane aflate in centre rezidenţiale de recuperare şi reabilitare sau care 
solicită internarea într-un centru 

 asistenţi personali şi reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap grav 

 persoane aflate în situaţie de risc şi solicită internare în căminul pentru 
persoane vârstnice  

 
2. OBIECTUL ACTIVITĂŢII: 

 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate care 

urmează să fie încadrate în grad de handicap sau pentru persoanele care sunt deja 

încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu şi urmează a fi reevaluate 

de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, 

 efectuarea anchetelor sociale în vederea internării persoanelor vârstnice în 

cămine de stat sau private din judeţul Bacău; 

 efectuarea anuală a anchetelor sociale de reevaluare a situaţiei socio-

materiale pentru familiile care au   persoane cu handicap internate într-un 

centru de recuperare şi reabilitare din judeţ 

 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate în situaţie de risc şi 

întocmirea dosarelor de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Bacău, 

 efectuarea anchetelor sociale şi încadrarea unui asistent personal pentru persoana 

cu handicap grav, 

 întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele 

cu handicap grav sau pentru reprezentanţii lor legali, 

 monitorizarea dosarelor de indemnizaţie în vederea identificării oricărei 

modificări survenite în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu 

handicap. 

 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate în situaţie de risc în vederea 

includerii în programul de îngrijire la domiciliu în colaborare cu organizaţiile non-

guvernamentale; 

 monitorizarea activităţii organizaţiilor non guvernamentale în ceea ce priveşte 

programul de îngrijire la domiciliu, în urma depunerii dosarelor conform Legii 

350. 

 efectuarea anchetelor sociale pentru reprezentanţii legali ai persoanelor cu 

handicap care doresc să depună dosarul în vederea obţinerii scutirii de la plata 

taxei de drum,  
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 efectuarea anchetelor sociale pentru Casa Judeţeană de Pensii, necesare în 

dosarul de contestaţii al persoanelor cu handicap care doresc să se 

pensioneze pe caz de boală, 

 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele care au întocmit diferite 

sesizări precum şi redactarea răspunsurilor către petent, 

 identificarea cazurilor socio-medicale prin autosesizare, sesizare telefonică sau 

scrisă şi depistarea măsurilor de protecţie socială pentru fiecare caz în parte. 

 eliberarea de adeverinţe pentru persoanele cu handicap necesare la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, Casa Judeţeană 

de Pensii Bacău, La Biroul Alocaţii Familiale din cadrul instituţiei noastre.    

 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013: 

1. efectuarea unui număr de 1696 anchete sociale în vederea completării dosarului 
depus la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pentru 
evaluarea şi reevaluarea medicală a persoanei, în vederea obţinerii unui grad de 
handicap, pentru a beneficia de facilităţi,  conform legislaţiei în vigoare; 
2. efectuarea unui număr de 133 anchete sociale în vederea completării dosarului depus 

la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru internarea 

persoanelor cu handicap în centre de recuperare şi reabilitare din judeţul Bacău precum şi 

reevaluarea persoanelor deja internate; 

3. efectuarea anchetelor sociale şi întocmirea documentaţiei necesare pentru întocmirea  

sau  prelungirea contractelor de muncă a unui nr de 161 asistenţi personali angajaţi 

de către Direcţia de Asistenta Sociala Bacău; 

4. efectuarea unui număr de 90 anchete sociale pentru obţinerea  rovignetei.  

5. întocmirea a 143 dosare noi de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru 

persoanele cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali conform Ordinului 

Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Administraţiei Publice nr.794/380 din 18.12.2002, 

privind modalitatea de plata a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor 

legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau 

reprezentantului său legal;  

6. întocmirea a 10 de dosare de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice, 

din care au fost internate 9 persoane, iar o persoană a decedat înaintea internării, 

7. întocmirea a 51 anchete sociale necesare pentru Casa Judeţeană de Pensii 

Bacău, în vederea completării dosarelor de pensionare de invaliditate. 

8. acordarea pachetelor pentru sărbătorile de Paşte; 

9. întocmirea şi eliberarea a  104 adeverinţe pentru persoanele cu handicap ;  

10. prelungirea acordării indemnizaţiei de însoţitor conform Ordinului Ministerului 

Sănătăţii si Ministerului Administraţiei Publice nr.794/380 din 18.12.2002, privind 

modalitatea de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai 

copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său 

legal în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nou emis; 
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11. verificarea activităţii  asistenţilor personali la locul de muncă respectiv domiciliul 

persoanei cu handicap grav prin întocmirea fişelor de monitorizare; 

12. actualizarea dosarelor persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor legali ai 

acestora consemnând modificările cuvenite, respectiv: 

 obţinerea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap al persoanei cu 
handicap; 

 schimbarea domiciliului bolnavului; 

 schimbarea domiciliului reprezentantului legal; 

 schimbarea privind  starea civilă a reprezentantului legal  sau persoanei cu 
handicap; 

 decesul bolnavului; 

 decesul reprezentantului legal; 

 schimbarea opţiunii persoanei cu handicap grav cu privire la modul de 
acordare a indemnizaţiei de însoţitor; 

13. întocmirea  lunară a listelor cu beneficiarii indemnizaţiei de însoţitor şi verificarea  

statelor de plată ale acestora. 

14. întocmirea  rapoartelor de evaluare pentru persoanele vârstnice  îngrijite la domiciliu în 

colaborare cu organizaţiile non-guvernamentale  a unui nr de 222 persoane beneficiare 

lunar, 

15. consilierea persoanelor care au solicitat informaţii cu privire la orice problemă a 

persoanelor cu probleme de sănătate, persoane cu handicap, persoane vârstnice, în 

vederea obţinerii unor facilităţi în baza legislaţiei în vigoare. 

16. întocmirea  răspunsurilor în scris la 79 sesizări ale unor persoane sau instituţii de 

stat sau private, cum ar fi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, asociaţii de proprietari, persoane fizice. 

17.  acordarea de abonamente pentru transportul public local pentru  pensionarii la limită 

de vârstă 

18. distribuirea de tichete valorice pentru categoriile defavorizate – pensionari 

19. alte activităţi, survenite, urmare a unor situaţii deosebite. 

 
 
 
 

4. OBIECTIVELE BIROULUI PERSOANE VÂRSTNICE ŞI CU HANDICAP 

ÎNDEPLINITE ÎN ANUL 2013  

A. Obiective generale: 

1. Crearea, menţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, în 
funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a 
funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi 
comunitar. 

2. Respectarea convenţiilor de parteneriat încheiate cu alţi furnizori de servicii 
sociale si contractelor de acordare a serviciilor sociale.  

3. Determinarea implicării familiei persoanelor vârstnice şi persoanelor cu 
handicap în procesul de furnizare a serviciilor sociale. 
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4. Prevenirea şi depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă 
în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice; 

5. Protecţia socială a persoanelor vârstnice în scopul prevenirii marginalizării şi 
excluziunii sociale. 

6. Crearea şi dezvoltarea serviciilor adecvate nevoilor persoanelor vârstnice 
oferite într-un mod prietenos şi profesionist care să fie accesibile oricărei 
persoane. 

7. Prevenirea şi depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă 
în scopul păstrării autonomiei persoanelor cu handicap; 

8. Protecţia socială a persoanelor cu handicap în scopul prevenirii marginalizării şi 

excluziunii sociale; 

9. Promovarea serviciilor de îngrijire şi recuperare la domiciliul persoanelor cu 

handicap nedeplasabile ca o alternativă la sistemul rezidenţial; 

B. Obiective principale: 
1. Sensibilizarea şi informarea  populaţiei cu privire la serviciile sociale 

acordate de către Direcţia de Asistenţă Socială prin Biroul de Persoane 
Vârstnice şi cu Handicap.  

2. Identificarea persoanelor si familiilor aflate in dificultate precum si a cauzelor 
care au generat vulnerabilitate şi nevoie socială. 

3. Consilierea, orientarea şi ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare 
obţinerii drepturilor sociale, prin prezentarea în comisia de evaluare 
medicală în vederea încadrării într-un grad de handicap. 

4. Elaborarea planului de intervenţie, participarea la elaborarea planului 
individualizat de asistenţă şi îngrijire pentru fiecare persoană aflată în nevoi. 

5. Participarea la monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor sociale oferite 
de către Biroul Persoane Vârstnice şi cu Handicap. 

6. includerea persoanelor în vârstă aflate în situaţia de dependenţă socio-

medicală  în programele de îngrijire la domiciliu desfăşurate în parteneriat 

cu ONG-uri; 

7. orientarea persoanelor vârstnice către centrele de zi sau a celor cu 

handicap în centre de recuperare şi reabilitare din judeţ, în situaţia în care 

familia lărgită nu poate asigura îngrijirea necesară.   

8. orientarea persoanelor vârstnice sau a celor cu handicap către centre de zi, 

în care se asigură servicii de kinetoterapie, consiliere psihologică şi 

consultanţă, servicii de recreere, divertisment, socializare; 

 
5. PROPUNERI PENTRU ANUL 2014 

1. Îmbunătăţirea comunicării în domeniu între nivelurile de responsabilitate locală 

şi judeţeană; 

2. Instituirea unor prestaţii şi servicii sociale, adaptate nevoilor specifice 

handicapului cât şi persoanelor vârstnice; 

3. Realizarea unui circuit informaţional unitar şi eficient care să servească 

interesului persoanelor cu handicap; 

4. Prevenirea instituţionalizării persoanelor cu handicap şi implicarea familiei în 

îngrijirea şi supravegherea bolnavului;  
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5. Implicarea în procesul de informare şi comunicare destinat persoanelor cu 

handicap, familiile acestora, membrilor comunităţii, asigurarea accesului la 

informaţiile publice; 

6. Promovarea imaginii pozitive despre persoanele cu handicap; 

7. Desfăşurarea de campanii de conştientizare şi/sau sensibilizare a opiniei 

publice inclusiv pentru a combate prejudecăţile existente despre persoanele cu 

handicap şi a susţine receptivitatea faţă de drepturile acestora; 

8. Dezvoltarea parteneriatului public/privat în scopul promovării protecţiei 

persoanelor cu handicap dar şi a persoanelor vârstnice, 

9. Promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susţine integrarea socială 

şi pentru a preveni izolarea şi separarea de comunitate a persoanelor 

vârstnice; 

10. Încurajarea persoanelor vârstnice  de a frecventa Centrul de Zi în 

vederea socializării, a consilierii pe diverse probleme precum şi implicarea 

familiei lărgite; 

11. Implicarea societăţii civile atât în elaborarea, implementarea şi 

monitorizarea strategiei în domeniu cât şi în  nerespectarea drepturilor 

persoanei cu handicap. 

12. Consolidarea colaborării dintre autorităţile administraţiei publice şi 

persoane juridice, publice sau private, instituţiile de cult recunoscute de lege în 

vederea elaborării şi implementării de proiecte care au ca obiectiv dezvoltarea 

serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap; 

13. Organizarea, în colaborare sau parteneriat între autorităţile administraţiei 

publice şi organizaţiile nonguvernamentale cu activitate în domeniu, de 

activităţi cultural-sportive şi de petrecerea timpului liber pentru persoanele cu 

handicap şi familiile acestora;  

14. Încurajarea şi promovarea activităţilor de voluntariat; 

15. Asigurarea instruirii şi formării continue a personalului, de toate tipurile, 

implicat la toate nivelurile în protecţia persoanelor cu handicap, inclusiv a 

asistenţilor personali de către organizaţiile abilitate; 

16. Monitorizarea activităţii asistenţilor personali în vederea îmbunătăţirii 

gradului de implicare a acestora în îngrijirea şi supravegherea bolnavului; 

17. Sprijinirea iniţiativelor persoanelor juridice, publice sau private, instituţiilor 

de cult recunoscute de lege cu privire la identificarea nevoilor de sprijin familial; 

18. Implicarea familiei şi responsabilizarea acesteia cu privire la nevoile de 

îngrijire, reabilitare şi integrare socială ale persoanei cu handicap; 

19. Menţinerea persoanei cu handicap în mediul familial în vederea integrării 

sociale, 

20. încurajarea persoanelor cu handicap de a-şi căuta un loc de muncă în 

conformitate cu  handicapul fiecăruia, 

21. Dezvoltarea unui sistem de instruire şi calificare a asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav; 
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22. Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, locuinţe protejate, 

centre rezidenţiale, centre de criză, servicii la domiciliu, altele, corespunzătoare 

nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; sprijinirea iniţiativelor 

persoanelor juridice, publice sau private, instituţiilor de cult recunoscute de lege 

pentru crearea unor astfel de servicii corespunzătoare nevoilor comunităţii; 

23. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale la nivel comunitar cu 

preponderenţă servicii de îngrijire la domiciliu care permit menţinerea 

persoanei cu handicap în mediul propriu de viaţă, în familie şi în comunitate. 

24. Dezvoltarea reţelei de asistenţi personali prin încadrarea de tineri; 

25. Instruirea persoanelor angajate ca asistenţi personali ai persoanelor cu 

handicap pentru a creşte calitatea serviciilor acordate.  

 

BIROUL ALOCAŢII FAMILIALE 
 

Obiectul de activitate al Biroului Alocaţii Familiale constă în punerea în aplicare 
a legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei sociale a familiei şi a copilului prin 
acordarea drepturilor legale cuvenite familiilor cu copii în întreţinere, care se 
încadrează în reglementările legale.  

Activitatea Biroului Alocaţii Familiale este îndreptată pentru protecţia socială a 
următoarelor grupuri ţintă: 

1. Familia formata din femeia necasatorita si copil (recunoscut de tata, cu 
obligatii de intretinere stabilite in sarcina tatalui); nu locuiesc impreuna cu tatal; 
2. Familia formata din femeia necasatorita si copil (recunoscut de tata, fara 
obligatii de intretinere stabilite in sarcina tatalui); nu locuiesc impreuna cu tatal; 
3. Familia formata din sot, sotie si copii, sotii fiind despartiti in fapt, cu obligatie 
de intretinere fata de copii stabilita in sarcina sotului care nu locuieste cu 
acestia; 
4. Familia formata din sot, sotie si copii, copiii locuind la bunici, in alta localitate 
decat cea de domiciliu a familiei; 
5. Mama minora si copilul sau nou-nascut, care locuiesc impreuna cu familia de 
provenienta a mamei minore(incluzand parinti, frati); 
6. Familia formata din parinti(soti) si copiii acestora, dintre care unul din soti 
locuieste cu copiii aflati in intretinere, iar celalalt sot locuieste/lucreaza in alta 
localitate/in strainatate(cu sau fara forme legale); 
7. Persoane care au parasit domiciliul familiei si traiesc in uniune consensuala 
cu alti parteneri, in conditiile in care una dintre aceste personae sau ambele 
sunt casatorite, avand prpriile familii cu copii, dar si copiii lor impreuna; 
8. Familia formata din parinti si copii, dintre care unul sau mai multi copii au 
implinit varsta de 18 ani si urmeaza in continuare cursurile scolare, in conditiile 
legii; 
9. Familie formata din parinti si copii, dintre care unul sau mai multi copii au 
implinit varsta de 18 ani si nu mai urmeaza cursurile scolare; 
10. Familie formata din parinti si copii care urmeaza cursurile scolare in cadrul 
programelor educationale de tip,,A doua sansa,; 
11.Familiile care au copii aflati intr-o institutie care ofera servicii de tip 
rezidential(scoli speciale, scoli de reeducare etc.); 
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12. Familia cu unul sau mai multi copii, asupra unuia dintre acestia fiind 
instituita masura de plasament/plasament in regim de urgenta la o 
familie/institutie;  
 13. Copiii în vârstă de până la 18 ani indiferent dacă urmează o formă de 
învăţământ şi cei care au depăşit această vârstă dacă urmează cursuri de 
învăţământ liceale sau profesionale. 

 
          În aplicarea dispoziţiilor legale prevăzute în domeniul protecţiei sociale a 
familiilor cu copii în întreţinere Biroul Alocaţii Familiale a urmat următorul plan de 
activitate:  

1. Consilierea persoanelor cu privire la prestaţiile sociale de care pot beneficia; 
2. Informarea solicitantului cu privire la actele necesare pentru acordarea 

alocaţiei pentru sustinerea familiei, alocaţiei de stat, indemnizaţiei de 
creştere a copilului, stimulentului de insertie, a indemnizatiei de crestere 
pentru copiii cu handicap, ajutorului lunar pentru persoanele cu dizabilitate, 

3. Înregistrarea cererilor de acordare a alocaţiei de stat;  
4. Înregistrarea cererilor de acordare a indemnizaţiei de creşţere; 
5. Înregistrarea cererilor de acordare a stimulentului de inserție; 
6. Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de alocaţii de stat şi înaintarea lui 

lunar, la Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău; 
7. Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de indemnizaţiei de creşţere şi 

înaintarea lui, lunar, la Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială 
Bacău; 

8. Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii stimulentului şi înaintarea lui, 
lunar, la Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău; 

9. Întocmirea dispoziţiei, borderoului şi statului de plată  cu beneficiarii de 
alocaţii pentru nou-născuţi şi înaintarea documentelor, lunar, la Agenţia 
Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău; 

10. Înregistrarea cererilor de acordare a alocaţiilor pentru sustinerea familiei 
11.  Efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii de alocaţii pentru 

sustinerea familiei, 
12. Întocmirea referatelor, dispoziţiilor de stabilire, modificare, încetare a 

dosarelor; 
13. Eliberarea de adeverinţe şi de răspunsuri la cererile solicitanţilor. 
            Actele necesare pentru acordarea drepturilor privind alocaţiile pentru 
familiile cu copii în întreţinere, plafonul veniturilor nete pe membru de familie, 
cuantumurile prestaţiilor de asistenţă socială acordate acestora precum şi 
modul de gestionare a fondurilor destinate plăţii alocaţiilor, cheltuielile 
administrative aferente, modalităţile de stabilire şi plata acestor drepturi se 
reglementează prin hotărâri ale guvernului. 
1. Alocaţia pentru sustinerea familiei 

 Beneficiari: 

 Familiile formate din soţ, soţie şi copii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în 

întreţinerea acestora si frecventează cursurile şcolare,  locuiesc împreună şi au 

realizat venituri nete pe membru de familie de până la  530 lei. 

 Familia formata din persoana singura si copii în vârstă de până la 18 ani aflaţi 

în întreţinerea acestora si frecventează cursurile şcolare si care locuiesc impreuna 
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cu aceasta, frecventează cursurile şcolare şi au realizat venituri nete pe membru de 

familie de până la  530 lei. 

 Barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei în vârstă de 

până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, frecventează cursurile şcolare, locuiesc 

impreuna şi au realizat venituri nete pe membru de familie de până la  530 LEI. 

 Stabilirea şi plata drepturilor: Alocaţia pentru sustinerea familiei se acordă lunar pe 

bază de cerere şi declaraţie tipizată însoţită de actele doveditoare privind 

componenţa familiei şi veniturile acesteia care se înregistrează la primăria localităţii 

în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia. 

 Obligaţii: 

 Familiile care beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei au obligatia sa 

prezinte din 3 in 3 luni declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei 

si veniturile realizate de aceasta. 

 Familiile care beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei au obligatia să 

comunice in scris primarului in termen de maximum 5 zile orice modificare cu privire 

la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de aceştia. 

 Respingere, suspendare, încetare: 

 respingere – venituri pe membru de familie mai mari de 530 lei, situaţie juridică 

a familiei nestabilită legal şi refuzul de a furniza informaţii necesare pentru intocmirea 

anchetei sociale. 

 încetare – beneficiarul nu mai indeplinea condiţiile legale de acordare a 

dreptului la alocaţie. 

 
2. Alocaţia de stat pentru copii 

 Titular şi beneficiar al dreptului de alocatie de stat pentru copii este copilul, iar 

alocaţia se plăteşte unuia dintre părinţi în baza acordului acestora. 

 Condiţia – toţi copiii cu vârsta de până la 18 ani.  

 Stabilirea dreptului la alocatie de stat pentru copii se face pe baza cererii tipizat 

depusă de reprezentantul legal în numele copilului si a actelor din care rezulta 

indeplinirea conditiilor de acordare a acestui drept. 

 
3. Indemnizaţia pentru creşterea copilului 

 Beneficiari – unul dintre părinţii copilului nou - născut care, in ultimul an anterior datei 

nasterii acestuia, a realizat timp de 12 luni:  

 venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal. De indemnizatia prevazută de prezenta ordonanta de 

urgenta a beneficiat, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului. 

 venituri din activităţi independente; 

 persoanele care au frecventat cursuri preuniversitare şi universitare fără 

întrerupere; 
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 una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a incredintat copilul in 

vederea adoptiei sau care aveau copilul in plasament ori in plasament in regim de 

urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore. 

 Cuantum – 600 lei lunar sau 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 

12 luni anterioare naşterii copilului, pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 

ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani.   

 Stabilirea şi plata drepturilor - Indemnizaţia pentru creşterea copilului s-a cuvenit 

pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru primii toţi copii nascuti vii. 

            În cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera dreptul la 
indemnizaţia de creştere a copilului s-a acordat o singura indemnizatie, prelungindu 
– se atât concediul pentru creştere cât şi durata de plată a indemnizaţiei. 

In perioadele in care beneficiarii dreptului la indemnizatia de creştere a 
copilului au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr. 571/2003 s-a acordat un stimulent in cuantum lunar de 500 lei, 
situatie in care plata indemnizatiei s-a suspendat. 
        În anul 2013 activitatea Biroului Alocaţii Familiale a inclus şi realizarea 
unor acţiuni suplimentare activităţii regulate: 

 Distribuirea, la domiciliul asistaţilor sociali, şi eliberarea, la sediul Direcției de 
Asistenţă Socială, a abonamentelor gratuite pentru transportul în comun, 
diferitelor categorii sociale reglementate de lege: pensionari, donatori de sânge – 
domiciliaţi în Municipiul Bacău; 

 Efectuarea anchetelor sociale pentru ajutoarele de incălzire; 

 Distribuirea  la domiciliul pensionarilor cu domiciliul în municipiul Bacău a 
tichetelor valorice; 

 Distribuirea de alimente conform PEAD la anumite categorii de persoane 
defavorizate din municipiul Bacău. 

 

 

 

 

 

1. STATISTICA DOSARELOR 

a) Alocatie familială complementară şi de susţinere pentru familia 

monoparentală 

Nr. 
Crt. 

Alocaţie complementară / monoparentală 2013 Media 
lunară 

1.  DOSARE ACTIVE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 375 31 
2.  DOSARE NOI 152 13 
3.  DOSARE MODIFICATE (DISPOZIŢIE DE 

PRIMAR) 

51 4 
4.  DOSARE RELUATE ÎN PLATĂ (DISPOZIȚIE DE 

PRIMAR) 

95 8 
5.  DOSARE SUSPENDATE (DISPOZIȚIE DE 

PRIMAR) 

202 17 
6.  DOSARE ÎNCETATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)  161 

 

13 
7.  ANCHETE SOCIALE 873 73 
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b) Alocaţia de stat 

Alocaţie de stat 2013 
Media 
lunară 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (COPII BENEFICIARI) 1767 147 
 
c) Indemnizaţia pentru creşterea copilului 

Indemnizaţii pentru creşterea copilului Dosare primite 
Media 
lunară 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI 

BENEFICIARI) 

967 81 
 

d) Indemnizaţia pentru persoanele cu handicap 

Indemnizaţii pentru persoanele cu 

handicap 
Dosare primite  Media 

lunară 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI 

BENEFICIARI) 

29 2 
 

e) Stimulent lunar 

Stimulente lunare Dosare primite 
Media 
lunară 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI 
BENEFICIARI) 

289     24 
 

f) Nr beneficiari de servicii și prestații sociale: 4182 

g) Total dispoziții întocmite: 494 

o Alocaţie pentru sustinerea familiei - 494 

h) Total referate întocmite: 60 

o Alocaţie pentru sustinerea familiei – 60 

i) Total situaţii centralizatoare întocmite: 125 

o Alocaţie de stat – 24 

o Indemnizaţii creştere copil – 24 

o Indemnizații îngrijire copil – 3 

o Sprijinuri lunare pentru persoane cu handicap – 14  

o Alocaţie pentru sustinerea familiei – 60 
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2.  OBIECTIVELE BIROULUI ALOCAŢII FAMILIALE PE ANUL 2014 

În aplicarea dispoziţiilor legale prevăzute în domeniul protecţiei sociale a 
familiilor cu copii în întreţinere Biroul Alocaţii Familiale a urmat următorul plan de 
activitate: 

a) identificarea familiilor formate din soţ, soţie şi copii aflaţi în întreţinere acestora 
care nu au împlinit vârsta de 18 ani si frecventeză cursurile şcolare, cu plafonul 
veniturilor nete pe membru de familie mai mic decât cel stabilit prin hotărîrea 
guvernului pentru a beneficia de protecţie socială prin acordarea dreptului la 
alocaţie pentru sustinerea familiei 

b) identificarea familiilor formate din persoană singură şi copii aflaţi în întreţinere 
acesteia, care nu au împlinit vârsta de 18 ani, frecventeză cursurile şcolare, cu 
plafonul veniturilor nete pe membru de familie mai mic decât cel stabilit prin 
hotărîrea guvernului pentru a beneficia de protecţie socială prin acordarea 
dreptului la alocaţie pentru sustinerea familiei 

c) consilierea familiilor în care se află copii de vârstă şcolară, care nu 
frecventează cursurile şcolare, în vederea şcolarizării acestora pentru a putea 
beneficia de alocaţie pentru sustinerea familiei, 

d) consilierea persoanelor cu copii în întreţinere, care nu sunt ocupate 
profesional, în găsirea unui loc de muncă, prin îndrumarea acestor persoane 
către AJOFM Bacau, târguri şi burse ale locurilor de muncă, recalificare şi 
reconversie profesională, în vederea creşterii veniturilor familiei determinând 
astfel reducerea numărului de beneficiari ai alocaţiei pentru sustinerea familiei. 

e) monitorizarea familiilor beneficiare ai alocaţiei pentru sustinerea familiei asupra 
situaţiei familiale, situaţiei juridice a copiiilor, frecventării cursurilor şcolare de 
către aceştia şi a veniturilor nete realizate pe membru de familie in vederea 
respectării condiţiilor legale de acordare a acestei forme de protecţie socială. 

f) dotarea cu medii informatice şi programe informatice a biroului. 
g) soluţionarea problemelor privind necesarul de personal din cadrul biroului, 

având în vedere complexitatea cadrului de măsuri legale din domeniul 
protecţiei copilului şi al familiei, tendinţa ascendentă a sporului de natalitate, şi 
existenţa numărului mare de dosare aflate în plată, care trebuie monitorizate 
constant. 

h) consilierea familiilor în care se află copii  cu handicap pentru a beneficia de 
indemnizatie lunara sau sprijin lunar pentru cresterea copilului cu handicap cu 
varsta de pana la 7 ani, 

i) consilierea persoanelor cu handicap cu copii in varsta de pana la 2 ani pentru 
a beneficia de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului. 
 

Direcția de Asistenţă Socială Bacău a desfăşurat, în anul 2013, următoarele 
activităţi adiacente: 

 
• distribuirea de tichete valorice pentru pensionarii din municipiul Bacău 

cu venituri echivalente sau mai mici de 786 lei conform Hotărârii Consiliului Local 
Bacău nr. 306/2011 cu toate modificările şi completările ulterioare, astfel: 

 semestrul I 2013 –14.662 persoane; 
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 semestrul II 2013 –14.925 persoane; 
• distribuirea lunara a abonamentelor gratuite pentru transportul urban cu 
mijloace de transport în comun -  pentru un numar de aproximativ 5.000 de 
persoane / luna, astfel: 

o donatori de sânge; 
o veterani de război şi văduve de razboi, persoane care au obţinut titlul de 

Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989, urmaşii de erou 
martir; 

o pensionarii la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai 
mici de 630 lei; 

o pensionarii de invaliditate ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici 
de 630 lei; 

o pensionarii de urmaş care au împlinit vârsta de 60 ani ale căror pensii 
sunt echivalente sau mai mici de 630 lei ; 

o persoane cu handicap şi însoţitorii/asistenţii personali  - legitimaţii 
distribuite prin D.G.A.S.P.C. Bacău – 1144 legitimatii. 

• distribuirea de ajutoare alimentare în cadrul Programului PEAD 2013, 
activitate demarată în cursul lunii noiembrie 2013, următoarelor categorii 
de persoane: 

- persoane cu handicap gr.I şi II, adulţi şi copii, neinstituţionalizate – 3.079 
beneficiari 

- beneficiari ai venitului minim garantat – 368 beneficiari (200 familii) 

- pensionarii cu pensii de până la 400 lei – 2.346 beneficiari 

- şomerii – 1.777. 
• primirea si verificarea cererilor si declaratiilor pe propria raspundere 
privind ajutorul pentru incalzirea locuintei, centralizarea acestora la 
nivelul municpiului Bacău. 
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CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE 

 

           Incepînd cu data de 01.07.2009 s-a infiinţat “ Centrul de zi pentru 

copilul cu nevoi speciale” Bacău, situat in Str. Oituz , nr.72, ca urmare a 

fuzionării “ Centrului de zi pentru copilul cu handicap” Bacău şi a Centrului 

de zi pentru copilul cu handicap “Ghiocelul” Bacău, conform Hotarârii 

Consiliului Local al Municipiului Bacau Nr.232 din 30.07.2009 privind 

aprobarea modificării şi completării organigramei,  a numărului de 

personal, a statutului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipilui Bacău.  

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ” CENTRULUI  DE ZI PENTRU COPILUL CU 

NEVOI SPECIALE“ 

Descrierea activitatilor desfasurate: 

Activitatile sunt propuse conform obiectivelor de dezvoltare institutionala si 
raspund nevoilor beneficiarilor (copiilor cu nevoi speciale). 
          CZD dezvolta activitati de informare la  nivelul comunitatii in ceea ce priveste 
serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora cu ajutorul 
materialelor informative (pliante, fluturaşi, scrisori deschise). 
 
1. Activitatile educationale  
 CZD ofera copilului dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, fiecare copil 

beneficiaza de un program educational individualizat, elaborat de educatorul  
specializat; 

 obiectivele activitatilor educationale sunt adaptate nivelului si potentialului de 
dezvoltare al fiecarui copil in parte, precum si tipului dizabilitatii; 

 activitatile educationale se desfasoara individual sau in grupuri mici de copii, 
tinand cont de varsta copiilor si de achizitiile pe care le au; 

 
2.Activitati  de abilitare si reabilitare 
 CZD ofera copiilor activitati variate si eficiente de abilitare si reabilitare in 

conformitate cu nevoile specifice; 
 CZD asigura recuperarea kinetoterapeutica, psihologica, logopedica a 

beneficiarilor atit in cadrul centrului , cit si in serviciile ambulatorii  in functie de 
afectiune sau tipul de dizabilităţi. 

 fiecare copil beneficiaza de servicii de calitate de abilitare/reabilitare realizate de 
personal specializat; 

 activitatile de abilitare/reabilitare pot fi:  

 kinetoterapie si masaj; 

 terapie psiho-motrica si de abilitate manuala; 

 terapii prin invatare (de exemplu, reprezentare, dezvoltarea imaginatiei, a 

atentiei, memoriei, inteligentei, creativitatii etc.); 
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 organizarea si formarea autonomiei personale (de exemplu, educatie 

perceptiva, igiena personala, formarea deprinderilor de autoservire, 

autogospodarire, etc); 

 reorganizarea conduitelor si restructurarea perceptiv-motorie; 

 diverse forme de psihoterapie. 

            Specialistii implicati in reabilitare fac demersuri constante pentru a realiza o 
colaborare stransa cu familiile astfel incat o parte din aceste activitati sa fie 
continuate cu copiii si in familie, in conformitate cu recomandarile specilistilor 
responsabili. 

CZD oferă şi servicii ambulatorii de specialitate( kinetoterapie, psihologie, 
logopedie) pentru beneficiarii cu / fără dizabilităţi, care au bilet  trimitere de la 
medicul specialist 
( neuropsihiatru, ortoped, neurolog,etc) sau medicul de familie; 
 
3.Activitati recreative si de socializare. 

 CZD ofera copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un 
echilibru intre activitatile de invatare si reabilitare , pe de o parte, si cele de 
relaxare si joc, pe de alta parte. 

 personalul educational elaboreaza programul activitatilor recreative si de 
socializare, inclusiv a perioadelor de somn si de odihna, tinand cont de 
preferintele si particularitatile fiecarui copil; 

 activitatile recreative si de socializare sunt planificate impreuna cu ceilalti 
specialisti evitand suprasolicitarea copiilor; 

 copii, potrivit varstei, gradului de maturitate si tipului dizabilitatii si/sau gradului de 
handicap, precum si parintii sunt informati asupra oportunitatilor recreative si de 
socializare promovate in CZD si in afara acestuia (in comunitate), precum si 
asupra modului in  care pot fi sprijiniti pentru a participa la acestea. 

 fiecare copil este ajutat sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, alti adulti 
importanti pentru el, cu copiii din CZD si cu alti profesionisti implicati in derularea 
planului de servicii personalizat. 

 personalul este format corespunzator pentru a contribui la dezvoltarea afectiva a 
copilului, prin comunicare verbala si nonverbala.    
 

4.Activitati de orientare scolara si profesionala si consiliere psihologica . 

 CZD ofera copiilor sprijin  pentru orientarea scolara si profesionala, precum si 
consiliere psihologica si consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul 
de specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale; 

 copii beneficiaza de servicii de consiliere si orientare scolara so profesionala de 
calitate; 

 in situatia in care copilul nu beneficiaza de orientare scolara in baza unei hotarari 
a comisiei pentru protectia copilului sau in sprijinul luarii acestei decizii, psihologul 
elaboreaza programul de orientare scolara si profesionala care contine obiective 
specifice in functie de particularitatile fiecraui copil; 

 parintii sunt implicati in operationalizarea obiectivelor de interventie stabilite prin 
programul de orientare scolara si profesionala; 
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 activitatea de consiliere se desfasoara la cerere sau ori de cate ori psihologul 
considera ca este in beneficiul copilului, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare 
si nevoile acestuia; 
 

5.Activitati de consiliere si sprijin pentru parinti. 

 CZD ofera parintilor consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de 
specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale; 
 

6.Activitati de colaborare  cu profesionistii si institutiile relevante. 

 CZD colaboreaza cu celelalte servicii comunitare pentru asistenta copiilor si 
familiile lor, inclusiv cu profesionistii din domeniu; 

 copiii si familiile lor beneficiaza de servicii de calitate in functie de nevoile pe care 
le au, inclusiv cele identificate de specialistii centrului de zi pentru copiii cu 
dizabilitati, in vederea prevenirii abandonului si institutionalizarii copiilor; 

 CZD colaboreaza cu toti actorii sociali implicati in implementarea planului de 
servicii personalizat cu scopul prevenirii abandonului si institutionalizarii copilului 
si integrarii/includerii sociale a acestuia; 

 in vederea indeplinirii misiunii sale, CZD colaboreaza in retea cu toate serviciile si 
programele comunitare, regionale si nationale de asistenta si protecie a copilului 
si famili CZD a colaborat, prin intermediul Serviciului Public de Asitenta Sociala, 
cu Universitatea din Bacau, Facultatea de Stiinţe ale Mişcării , Sportului şi 
Sănătăţii, Catedra de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională -  efectuarea activităţii 
de practică de catre studentii facultatii ; 

 CZD a colaborat, prin intermediul Serviciului Public de Asitenta Sociala, cu 
Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor  « Ovidenia 2005 » . 

 CZD a colaborat, prin intermediul Serviciului Public de Asitenta Sociala, cu 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, cu Autoritatea de Sănătate Publică 
Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, 
Căminul pentru persoane vîrstnice Bacău, diferite  ONG-uri. 

 CZD a colaborat, prin intermediul Serviciului Public de Asitenta Sociala, cu diferiţi 
voluntari ;  

 

7. CZD dezvolta activitati cuprinzand programe specifice pentru prevenirea 
comportamentului abuziv al parintilor si a violentei in familie, contribuie la depistarea 
precoce a situatiilor de risc ce pot determina separarea copilului de parintii lui. 

 

ACTIVITATEA REALIZATĂ  IN 2013 CONCRET CU REALIZĂRI: 

 

 Activitatea socială desfasurată in cadrul « Centrului de zi pentru copilul 
cu nevoi speciale «   Bacău,  in  anul  2013: 

  Numarul copiilor cu nevoi speciale care au beneficiat de serviciile Centrului de 
zi pentru copilul cu nevoi speciale, in anul 2013 : 31 de beneficiari  
             Numărul copiilor cu nevoi speciale care au beneficiat de serviciile de 
recuperare , in regim  ambulatoriu de specialitate, in cadrul Centrului de zi pentru 
copilul cu nevoi speciale Bacau, in anul 2013 : 32 de beneficiari 
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              Numărul total de beneficiari care au frecventat Centrul de zi pentru 
copilul cu nevoi speciale  Bacău, in anul 2013 : 63 de beneficiari 
 

 Rezultatele obtinute in urma interventiei realizate in cadrul centrului : 
 In anul 2013, din totalul de 31 de copii beneficiari ai serviciilor centrului, un 
numar de 6 copii a fost integrati in invăţămant  special şi invăţămant de masă. 

Numărul de  copii beneficiari ai Centrului de zi pentru copilul cu nevoi Speciale  
Bacau, pentru care exista program personalizat de interventie:  31 copii 
 
Rezultatele activitatii: 
     Obiectivele propuse si inscrise in programul personalizat de intervenţie (PPI) 
urmează realizarea de achiziţii in toate ariile de dezvoltare (motric, cognitiv, 
educational, lingvistic, social). Obiectivul final al Centrului de zi este integrarea/ 
reintegrarea socială a beneficiarilor si integrarea scolară a acestora. 
     De asemenea, prin consilierea familiei se asigură o mai bună inţelegere a nevoilor 
copilului cu nevoi speciale si a modalităţilor in care acesta poate fi ajutat. In acest fel 
se asigură participarea familiei la terapie, o mai bună relaţionare intre membrii 
familiei si se previne abandonul.  
         Achiziţiile realizate de beneficiar ,  in Centrul de zi, ii asigură posibilităţi 
crescute de integrare scolară creînd posibilitatea formării scolare, asigurînd astfel 
premisele formarii profesionale in viitor. 
 
Efecte benefice ale activitatii la nivelul comunitatii: 

Implicarea mass-media, realizarea de activitati in comun cu şcoli si grădiniţe de 
masă, activitati in care copilul se poate intalni, cunoaşte si socializa; 

Una din modalităţile de informare a comunităţii o reprezintă pliantele Centrului, 
care cuprind toate activităţile şi serviciile oferite copilului. Distribuirea acestor pliante 
are rolul de a ne mediatiza in intreaga comunitate a municipiului Bacău. 
       La serbarile si manifestarile organizate de Centrul de zi s-au realizat fotografii cu 
toate momentele existente in cuprinsul acestor activitati; acestea au fost expuse, pe 
site-ul instituţiei, pentru a realiza o mai buna cunoastere a modalitatilor de interventie 
individuala si de grup prin care Centrul de Zi  se face remarcat. 
        O modalitate importanta de informare o constituie parintii copiilor beneficiari, 
care fiind multumiti de calitatea serviciilor oferite si de progresele inregistrate de 
copiii lor, au fost reclamă pozitivă a centrului, făcand cunoscută activitatea noastra si 
altor familii interesate direct. 
       Prin distribuirea pliantelor, a crescut interesul comunitatii pentru Centrul de zi si 
drept urmare am primit solicitarea voluntarilor pentru a efectua activitati de 
voluntariat in centrul nostru. 
 

 
OBIECTIVELE « CENTRULUI DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE» 

PENTRU ANUL 2014 

 Asigurarea serviciilor de recuperare, reabilitare( kinetoterapie, psihologie, 
logopedie) educaţie şi îngrijire, integrare - reintegrare socială , a copilului cu 
nevoi speciale . 

 Asigurarea activitatilor de socializare, recreative si educationale in vederea 
imbunatatirii potentialului copilului cu nevoi speciale. 

 Formarea – consolidarea abilităţilor de autonomie personală si autoservire in 
vederea creşterii calităţii vieţii copilului cu dizabilităţi. 
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 Insusirea conduitelor sociale in scopul integrarii - reintegrarii in societate a 
copilului cu dizabilităţi. 

 Asigurarea  serviciilor de sprijin si consiliere necesare familiei copilului 
beneficiar. 

 
 

CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL 

AFLAT IN DIFICULTATE BACĂU 

 

       Activitatile sunt propuse conform obiectivelor de dezvoltare institutionala si 
raspund nevoilor beneficiarilor. 

        CZ dezvolta activitati de informare la  nivelul comunitatii in ceea ce priveste 
serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora cu ajutorul 
materialelor informative (pliante). 

 

1.Activitatile educationale 

 CZ ofera copilului dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, fiecare copil 
beneficiaza de un program educational individualizat, elaborat de educator ; 

 obiectivele activitatilor educationale sunt adaptate nivelului si potentialului de 
dezvoltare al fiecarui copil in parte; 

 activitatile educationale se desfasoara individual sau in grupuri mici de copii, 
tinand cont de varsta copiilor si de achizitiile pe care le au; 

 

2.Activitati recreative si de socializare 

 CZ ofera copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un 
echilibru intre activitatile de invatare , pe de o parte, si cele de relaxare si joc, pe 
de alta parte. 

 personalul educational elaboreaza programul activitatilor recreative si de 
socializare, inclusiv a perioadelor de somn si de odihna, tinand cont de 
preferintele si particularitatile fiecarui copil; 

 activitatile recreative si de socializare sunt planificate impreuna cu ceilalti 
specialisti evitand suprasolicitarea copiilor; 

 copii, potrivit varstei, gradului de maturitate si parintii sunt informati asupra 
oportunitatilor recreative si de socializare promovate in CZ si in afara acestuia (in 
comunitate), precum si asupra modului in  care pot fi sprijiniti pentru a participa la 
acestea. 

 fiecare copil este ajutat sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, alti adulti 
importanti pentru el, cu copiii din CZ si cu alti profesionisti implicati in derularea 
planului de servicii personalizat. 

 personalul este format corespunzator pentru a contribui la dezvoltarea afectiva a 
copilului, prin comunicare verbala si nonverbala.   

 

3.Activitati de orientare scolara si profesionala si consiliere psihologica  
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 CZ ofera copiilor sprijin  pentru orientarea scolara si profesionala, precum si 
consiliere psihologica si consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul 
de specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale; 

 copii beneficiaza de servicii de consiliere si orientare scolara so profesionala de 
calitate; 

 in situatia in care copilul nu beneficiaza de orientare scolara in baza unei hotarari 
a comisiei pentru protectia copilului sau in sprijinul luarii acestei decizii, psihologul 
elaboreaza programul de orientare scolara si profesionala care contine obiective 
specifice in functie de particularitatile fiecraui copil; 

 parintii sunt implicati in operationalizarea obiectivelor de interventie stabilite prin 
programul de orientare scolara si profesionala; 

 activitatea de consiliere se desfasoara la cerere sau ori de cate ori psihologul 
considera ca este in beneficiul copilului, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare 
si nevoile acestuia; 

 

4.Activitati de consiliere si sprijin pentru parinti 

 CZ ofera parintilor consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de 
specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale; 

 

 

5.Activitati de colaborare  cu profesionistii si institutiile relevante 

 CZ colaboreaza cu celelalte servicii comunitare pentru asistenta copiilor si familiile 
lor, inclusiv cu profesionistii din domeniu; 

 copiii si familiile lor beneficiaza de servicii de calitate in functie de nevoile pe care 
le au, inclusiv cele identificate de specialistii centrului de zi, in vederea prevenirii 
abandonului si institutionalizarii copiilor; 

 CZ colaboreaza cu toti actorii sociali implicati in implementarea planului de servicii 
personalizat cu scopul prevenirii abandonului si institutionalizarii copilului si 
integrarii/includerii sociale a acestuia; 

 in vederea indeplinirii misiunii sale, CZ colaboreaza in retea cu toate serviciile si 
programele comunitare, regionale si nationale de asistenta si protecie a copilului 
si familiei. 

 

6. CZ dezvolta activitati cuprinzand programe specifice pentru prevenirea 
comportamentului abuziv al parintilor si a violentei in familie, contribuie la 
depistarea precoce a situatiilor de risc ce pot determina separarea copilului de 
parintii lui. 
 
 

ACTIVITATEA REALIZATĂ IN 2013 CONCRET CU REALIZĂRI: 
 

 Activitatea socială desfasurată in cadrul « Centrului de zi pentru copilul 
aflat in dificultate «  Bacău, in  anului 2013: 

  Numarul copiilor  care au beneficiat de serviciile  Centrului de zi , in anul 2013 : 
25 de beneficiari  
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Rezultatele obtinute in urma interventiei realizate in cadrul centrului : 
 In anul 2013, din totalul de 25 de beneficiari  ai serviciilor centrului, un numar 
de 9 copii au fost integrati in invatamant de masa – şcoală şi grădiniţă. 
 
      Numarul de copii beneficiari ai Centrului de zi pentru care exista program 
personalizat de interventie: 25 
 
 
Rezultatele activitatii: 
     Obiectivele propuse si inscrise in programul personalizat de interventie (PPI) 
urmeaza realizarea de achizitii in toate ariile de dezvoltare (motric, cognitiv, 
educational, lingvistic, social). Obiectivul final al Centrului de Zi este integrarea/ 
reintegrarea socială a beneficiarilor si integrarea scolară a acestora. 
     De asemenea prin consilierea familiei se asigura o mai buna intelegere a nevoilor 
copilului si a modalitatilor in care acesta poate fi ajutat. In acest fel se asigura o mai 
buna relationare intre membrii familiei si se previne abandonul. Achizitiile realizate de 
copil in Centrul de Zi ii asigură posibilitati crescute de integrare scolara creeind 
posibilitatea formarii scolare, asigurand astfel premisele formarii profesionale in viitor. 
 
 
 
Efecte benefice ale activitatii la nivelul comunitatii: 

Implicarea mass-media, realizarea de activitati in comun cu scoli si gradinite, 
activitati in care copilul se poate intalni, cunoaşte si socializa; 

Una din modalităţile de informare a comunităţii o reprezintă pliantele Centrului, 
care cuprind toate activităţile şi serviciile oferite copilului. Distribuirea acestor pliante 
are rolul de a ne mediatiza in intreaga comunitate a municipiului Bacău. 
       La serbarile si manifestarile organizate de Centrul de Zi s-au realizat fotografii cu 
toate momentele existente in cuprinsul acestor activitati; acestea au fost expuse in 
Centrul de Zi şi pe site-ul instituţiei, pentru a realiza o mai buna cunoastere a 
modalitatilor de interventie individuala si de grup prin care Centrul de Zi  se face 
remarcat. 
        O modalitate importanta de informare o constituie parintii copiilor beneficiari, 
care fiind multumiti de calitatea serviciilor oferite si de progresele inregistrate de 
copiii lor, au fost reclama pozitiva a centrului făcand cunoscută activitatea noastra si 
altor familii interesate direct. 
       Prin distribuirea pliantelor, a crescut interesul comunităţii pentru Centrul de Zi si 
drept urmare am primit solicitarea mai multor voluntari pentru a efectua activitati de 
voluntariat in centrul nostru. 

 

OBIECTIVELE  ” CENTRULUI  DE ZI PENTRU COPILUL  AFLAT IN 
DIFICULTATE“ BACĂU PENTRU ANUL 2014 

1. Prevenirea abandonului prin creşterea calitaţii vieţii, copilului aflat in 
dificultate. 
2. Asigurarea serviciilor de educatie, a activităţilor recreative şi de 
socializare, orientare scolară si socială  pentru  evitarea  marginalizării 
sociale a copilului aflat in dificultate ; 
3. Imbunatatirea perceptiei sociale asupra problemelor specifice copilului 
aflat in dificultate; 
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4. Cresterea calitatii vietii copilului si familiei aflate in dificultate prin 
asigurarea serviciilor de asistenţă socială si consilierea in vederea 
integrarii scolare şi  sociale; 

5. Responsabilizarea familiei pentru a se implica in educarea si ingrijirea 
corespunzatoare a propriului copil. 

 
 

CENTRUL DE ZI “CLUBUL PENSIONARILOR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrul de zi “Clubul Pensionarilor” este un obiectiv de investiţii realizat de Consiliul 
Local Bacău – Direcția de Asistenţă Socială în anul 2008 şi inaugurat la data de 
10.07.2008 

In cadrul Centrului de zi Clubul Pensionarilor au activat in anul 2013 un numar de 
385 de beneficiari (aprox. 70 / zi) . 

În cadrul Centrului de zi Clubul Pensionarilor s-au desfășurat următoarele: 
 

 Proiecte si parteneriate 
1. Proiect multilateral cu elevii Colegiului Tehnic de Comunicatii N.V.Karpen  
Bacău; 
         Tema: “Dialog intre generatii – adolescenta, tineretea, maturitatea, 
batranetea.” 
2. Proiect cu studentii de la Universitatea V.Alecsandri - Centrul European de 
Informare    “EUROPE DIRECT”; 
          Tema: “Partener social in educatie” 
3. Proiect cu elevii de la Colegiul National Catolic “Sf.Iosif” Bacău; 
          Tema: “Dialog pentru transmiterea de modele si lectii de viata cu impact 
pozitiv” 
4. Proiect comunitar cu elevii de la Colegiul National “Gh.Vrânceanu” Bacău; 
          Tema: “De la suflet la suflet” 
5. Proiect cu copiii de la Asociatia „OBLIO SI PRIETENII” Bacau; 
          Tema: “Citeste o carte nepotului tau” 
6. Parteneriat cu copiii de la Grădinița “RAZA DE SOARE” Bacău; 
          Tema: “Calatorii prin lumea artistilor” 
7. Protocol de colaborare cu Școala “Nicolae Iorga” Bacău. 
          Tema: “Anotimpurile copilariei” 
8. Protocol de colaborare cu Sectia 2 Politie Bacau 
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          Tema: “Prevenirea si combaterea faptelor antisociale” 
 
 

 Activități 
            Activități de informare: ziare, reviste, vizionări TV. 
 Activități de recreere: șah, table, rummy, tenis de masă. 
 Activități de socializare și comunicare:  

              Invitati –medici ( interne, cardiologie, oftamologie, ORL, DSP, nutritie, 
etc.) 

                           - psihologi 
                           - furnizori de utilități ( CRAB, CET) 
           - juriști 
           - administratie locală ( consilieri) 
                - politie 
           - director Casa de Pensii Bacău 
          - preoti. 
 Activități de ecologizare a mediului înconjurător 

- plantare de flori, copaci; 
- colectare de gunoaie; 
- colectare de materiale reciclabile în colaborare cu elevii de la Colegiul 

N.V..Karpen Bacău; 
- campanie de cules plante medicinale. 

Activități culturale ( omagierea unor evenimente) : 
 -ziua poetului Mihai Eminescu; 
 -ziua Unirii Principatelor Române; 
 -ziua Mărțișorului; 
 - ziua femeii; 
 -ziua copilului; 
 -ziua pensionarului; 
 -ziua Națională a României. 
Vizionări piese de teatru si spectacole la Teatrul Municipal G.Bacovia și Teatrul 

de vară Radu Beligan. 
Vizite la muzee: - Muzeul de istorie “Iulian Antonescu”, 
     - Muzeul de stiinte naturale “Ion Borcea” 
Vizite la Vivariu si Observatorul Astronomic Bacău. 
Activități sportive : 

- Cross, ședinte de masaj, aerobic, kinetoterapie, reflexoterapie ( cu 
ajutorul voluntarilor de la Facultatea de Kinetoterapie Bacău). 

Concursuri de dans, șah table, rummy si tenis de masă. 
- Concursuri pe teme gastronomice.   

Activități de ergoterapie: 
- Confectii tablouri din piele; 
- Confectii pernute cadou; 
- Confectii hainute pentru copii ce provin din familii sărace; 
- Tricotat fulare si caciuli copii. 

Terapie occupatională : 
 -Confectii felicitări pentru  1-8 martie si sărbătorile de iarnă. 
Cursuri de informatică la Biblioteca Judeteană Bacău. 
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Cursuri de limba engleză, italiană și franceză. 
Activități de frizerie, coafură, manichiură. 
Activități de ajutorare: cazuri sociale în parteneriat cu elevii de la Colegiul 
National “Gh.Vrânceanu” pentru - copii de la Centrul de zi “ O școală pentru 
toti” din cartierul Izvoare 
           - beneficiari aflati in nevoi Căminul pentru Persoane Vârstnice Hârja si 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Mărgineni. 
Excursii interne: -  manastiri din judetul Bacău Mănăstirile Ciolpani, Runc, Tisa 
Silvestri, Pogleț; 

- mănăstiri din Moldova Agapia, Văratic, Voronet, Putna, Pîngărați, 
Petru Vodă; 

- sejur la mare -Eforie Sud; 
- sejur la munte –Predeal. 

Excursii externe: Grecia, Turcia, Bulgaria. 
            Vizitarea centrului de delegatii din mai multe  țări: Grecia, Italia, Slovenia, 
Portugalia, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Turcia, etc. 
            Sărbătorirea zilelor de naștere a beneficiarilor: 
 - zile onomastice; 
 - zile aniversare (ziua femeii, ziua pensionarului,etc); 
 - șezători; 
 - microrevelion ; 
 - revelion. 
 Spectacole prezentate de formatia de dansuri si grup vocal, scenete, piese de 
treatru ale Centrului de zi “Clubul Pensionarilor”. 
  

 Propuneri 
- Colaborare cu alte centre sociale pentru personae varstnice din ţara 

 - Colaborare cu Romsilva – plantare de copaci 
 - Acţiuni de voluntariat privind igienizarea spatiilor comune din municipiul 
Bacau 

- Acţiuni caritabile privind ajutorarea persoanelor aflate in situaţie de risc social. 
 

CENTRUL DE ZI “O SCOALA PENTRU TOTI “ 
 

Centrul de zi ”O Scoala pentru Toti” se adreseaza unei comunitati alcatuite cu 
preponderenta din rromi care se caracterizeaza printr-un nivel scazut de trai, 
educatie si  igiena  si o rata ridicata a infractionalitatii. Persoanele vizate din cadrul 
acestei comunitati sunt adultii nealfabetizati si copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 14 
ani, ce au ca trasatura comuna faptul ca se afla in situatie de risc social. 

O parte din parintii copiilor din grupul tinta, datorita unei educatii precare si a 
gradului mare de saracie, prefera sa trimita copii de varsta scolara si prescolara la 
cersit, la furat sau sa desfarsoare alte activitati necorespunzatoare varstei lor. 

Prin crearea centrului de  zi ”O scoala pentru toti“, Consiliul Local al 
Municipiului Bacau prin Directia de Asistenta Sociala isi propune sa arate ca nu 
ignora diversitatea problemelor sociale si cauzele care au impins comunitatea (careia 
ii apartine grupul tinta) catre o accentuata marginalizare sociala, ci isi propune 
extinderea serviciilor existente. 
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1. ACTIVITATEA CENTRULUI DE ZI “O SCOALA PENTRU TOTI“ IN ANUL 

2013 

 In anul 2012 Centrul de Zi :”O Scoala pentru Toti” a functionat la capacitate 
maxima avand ca beneficiari un numar de 50 de copii din care 20 sunt 
prescolari si 30 sunt elevi in clasele I-VIII; 

 functionarea pe termen lung a acestui centru de zi pentru promovarea 
educatiei si a igienei personale pentru copii marginalizati social ,cu 
preponderenta rromi in care au functionat si functioneaza in prezent; 

 un grup de consiliere  ce au desfasurat activitati de consiliere si educatie in 
privinta igienii personale si a sanatatii;consiliere in privinta efectuarii lectiilor 
pentru 30 de copii cu varsta cuprinsa intre 7-14 ani ,elevi ai scolii primare 
sau in pericol de abandon scolar ;club pentru intreg grupul tinta al  acestui 
proiect ;consiliere  sociala ,juridica si psihologica pentru oricare din 
persoanele din grupul tinta  ; asigurarea asistentei medico-sanitare; 

 programarea activitatiilor astfel incat rezultatul sa fie modificarea sau 
formarea de valori morale,sociale,educationale pentru subiectii acestui 
program precum si reducerea marginalizarii si excluderii sociale  a acestora 
si pe cat posibil si a familiei lor; 

 asigurarea masurilor de igiena personala; 

 sustinerea activitatii specifice grupului de gradinita pentru copii prescolari; 

 pregatirea lectiilor zilnice date ca teme pentru acasa, pentru copii care au 
urmat cursurile scolii primare; 

 pregatirea elevilor corigenti sau in pericol de corigenta; 

 sustinerea activitatilor de club si organizarea periodica de serbari si 
manifestari culturale pentru copii din grupul tinta; 

 inchiderea cazurilor la expirarea contractelor; 

 sustinerea de cursuri de igiena personala si promovare a sanatatii pentru 
toti beneficiarii directi  ai programului :”O Scoala pentru Toti”; 

 evaluarea periodica a situatiei sociale a familiei copilului; 

 consilierea familiei cu privire la drepturile si obligatiile copilului si a parintilor 
acestuia; 

 prevenirea si atenuarea situatiilor de abandon scolar; 

 colaborare cu Scoala ”Octavian  Voicu”, Centrul “Morocoveata”, Centrul 
Rezidential “Henri Coanda”, Colaborare cu Fundatia Ovidenia; 

 colaborare cu politia pentru rezolvarea cazurilor problema din scoala; 
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 medierea conflictelor intre parintii beneficiarilor , copii, cadre didactice; 

 asigurarea de rechizite si alte materiale necesare pentru desfasurarea 
activitatii; 

 parteneriat cu Colegiul National “Ferdinand  I” pentru sărbătorile de iarnă; 

 parteneriat cu Scoala ”Alexandru Ioan Cuza” in cadrul proietului educational 
“Copilarie fara granite”, asigurarea cadourilor pentru 1 iunie de catre 
Serviciul public de asistenta sociala; 

 picturi pe pereti cu personaje din desene animate si reimprospatarea celor 
deja existente; 

 monitorizarea situatiei scolare a copiilor; 

 efectuarea periodica a vizitelor la domiciliul beneficiarilor; 

 colaborare cu echipa SPAS; 

 efectuarea a 50 anchete sociale, contracte, cereri inscriere  pentru  
intocmirea dosarelor beneficiarilor  de la centrul de zi incepand cu 
15.09.2013; 

 igienizarea  intregului spatiu  destinat centrului. 

 
2.  OBIECTIVELE  CENTRULUI DE ZI “O SCOALA PENTRU TOTI“ 

PROPUSE PENTRU ANUL 2014 

 colaborare cu alte institutii publice si private autorizate in vederea obtinerii 
unor sponsorizari; 

 igienizarea centrului; 

 prevenirea absenteismului si a situatiei de abandon scolar; 

 constientizarea parintilor in ceea ce priveste rolul educatiei in integrarea 
socio-profesionala; 

 sustinerea cursurilor in regim intensiv de grupa pregatitoare pentru 
integrarea in invatamantul scolar primar al copiilor de varsta cuprinsa intre  
7-14 ani ,ce trebuie sa se inscrie in noul an acolar sau care au abandonat 
scoala din diferite motive; 

 ajutor la pregatirea zilnica a lectiilor date ca teme; 

 servicii de ingrijire si educatie; 

 evaluarea periodica a situatiei sociale a familiei copilului; 

 consilierea familiei cu privire la drepturile si obligatiile copilului si a parintilor 
acestuia; 

 realizarea  activitatilor  recreative  extrascolare de club; 
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 acordarea de asistenta medicala si consiliere pe teme de igiena personala; 

 asigurarea zilnica a unui supliment nutritiv; 

 sustinerea de cursuri de alfabetizare pentru adulti; 

 asigurarea serviciilor de consiliere scolara si psihologica; 

 sustinerea cursurilor de planificarea familiala si educatie sexuala; 

 asigurarea unui consult general pentru toti beneficiarii centrului; 

 efectuarea periodica de pregatire pentru membrii echipei din cadrul 
centrului:”O Scoala pentru Toti”; 

 gasirea si inscrierea beneficiarilor  centrului  la un medic  de  familie; 

 organizarea unei excursii in perioada vacantei de vara cu copii care au 
obtinut rezultate bune la sfarsitul anului scolar in vederea stimularii lor; 

 continuare proiect educational  “Scoala de Vara”. 

 

     

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROGRAME 

 

Principalele activităţi şi atribuţii ale angajaţilor Serviciului Implementare Programe 
sunt: 

 atrage resurse financiare, materiale şi umane prin elaborarea unor proiecte în 
parteneriat cu ONG-urile sociale din municipiul Bacău; 

 elaborează Planul anual de servicii sociale comunitare pentru categoriile 
populationale defavorizate ale municipiului Bacău; 

 întocmeşte rapoarte de specialitate privind propuneri de subcontractare sau 
subvenţionare a unor servicii sociale de către Consiliul Local al Municipiului Bacău; 

 monitorizează serviciile sociale comunitare prestate categoriilor populationale 
defavorizate ale municipiului Bacău, in colaborare cu ONG-urile sociale sau direct de 
către acestea, prin subcontractare de servicii in baza legilor speciale din domeniul 
asistentei sociale; 

 identifica surse de finanţare in domeniul asistentei si protecţiei sociale; 
 realizează pliante publicitare in scopul promovării serviciilor sociale ale Directiei 

de Asistenta Sociala a municipiului Bacău; 
 facilitează comunicarea si cooperarea la nivel local si regional in ceea ce 

priveşte organizaţiile non-profit; 
 promovarea vieţii asociative pe plan local prin încurajarea proiectelor in 

parteneriat intre ONG-uri si Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău; 
 organizează voluntariatul; 
 asigura consultanta pe perioada derulării proiectelor; 
 asigura realizarea strategiei de dezvoltare anuala a serviciilor sociale precum si 

cele pe termen mediu si lung; 
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 colaborează cu Biroul Financiar Contabil pentru întocmirea proiectului bugetului 
anual al  serviciilor sociale  si urmăreşte eficienta cheltuielilor bugetare, raportat la 
încadrarea in strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

 elaborează proiecte ale strategiilor anuale pe termen mediu şi lung referitoare 
la serviciile sociale comunitare pentru categoriile populaţionale defavorizate ale 
municipiului Bacău; 

 elaborează, sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a 
documentaţiei de atribuire; 

 elaborează documentaţia de atribuire, cu sprijinul celorlalte compartimente de 
specialitate, în funcţie de specificul documentaţiei respective şi de complexitatea 
problemelor care urmează a fi rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire; 

 asigură codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare şi codificare 
C.P.V.- Regulamentele (CE) nr.2195/2002 si 2151/2003 privind Vocabularul comun 
al achizitiilor publice; 

 stabileşte circumstanţele de încadrare, prevăzute de lege pentru aplicarea 
fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă; 

 aplică şi finalizează proceduri de atribuire; 
 propune şi supune aprobării ordonatorului principal de credite, constituirea 

comisiilor care întocmesc documentaţia de atribuire în vederea participării la 
procedura de atribuire, precum şi comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică; 

 participă la comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 
 asigură realizarea publicităţii anunţurilor de intenţie, de participare şi de 

atribuire pe baza documentelor transmise de comisiile constituite în acest scop; 
 organizează proceduri de achiziţii publice şi asigură secretariatul Comisiei de 

evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, servicii şi lucrări; 
 analizează programul în cadrul fiecărui contract, pentru furnizare produse, 

prestări de servicii, execuţie lucrări  în colaborare cu compartimentele cu atribuţii în 
domeniu; 

 întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentu fiecare contract de bunuri, servicii şi 
lucrări atribuit; 

 ia măsuri privind înştiinţarea Ministerului Finanţelor Publice asupra procedurii 
de atribuire ce urmează a fi derulată, la data iniţierii procedurii de achiziţie publică a 
contractelor prevazute la art. 1 alin. 2 din OUG nr. 30/2006, privind funcţia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică; 

 organizează  procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, prin:  

 licitatie deschisa sau restransa,  

 dialog competitiv,  

 negociere cu sau fara publicarea prealabila a unui anunt de participare,  

 cerere de oferte,  

 concurs de solutii  
 participă la desfăsurarea procedurilor de licitatie; 
 realizează contractele de achizitie publică; 
 elaborează documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publică; 
 publică anunturile de intentie, de participare, si de atribuire a contractelor de 

achizitie publica pe SEAP si MONITORUL OFICIAL; 
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 întocmeşte note justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire 
propusă este alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; 

 întocmeşte dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract de furnizare, 
prestari servicii si executie lucrari atribuit; 

 întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice; 
 operează modificări în programul anual al achiziţiilor publice;  
 verifică cuprinderea în programul anual al achiziţiilor publice a contractului de 

achiziţie publică; 
 întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice, pe baza solicitărilor primite 

de la compartimente, care cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrări şi 
de servicii, pe care Serviciul public de Asistenţă Socială Bacău intenţionează să le 
atribuie în decursul anului bugetar următor, ţinînd cont de:  
a) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii; 
b) gradul de prioritate al necesităţilor precizate la litera a.; 
c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin 
luarea în considerare inclusiv a posibilităţii de a obţine fonduri suplimentare în urma 
unei eventuale rectificări ale bugetului; 

 solicită fiecărui compartiment din cadrul Directiei de Asistenţă Socială a 
municipiului Bacău  necesarul de produse, servicii şi lucrări, a căror dobândire face 
obiectul contractelor de furnizare, de servicii, respectiv de lucrări, în vederea 
întocmirii programului anual al achiziţiilor publice; 

 realizează contracte de furnizare, lucrari si servicii, cuprinse in Programul anual 
al achizitiilor publice, cu următoarele activităţi:  

1. Pregatirea contractului de achizitie publica  
2. Scrierea contractului  
3. Verificarea contractului  
4. Incheierea si semnarea contractului de catre partile implicate  

 elaborează si finalizează contracte de furnizare, servicii si lucrari cuprinse in 
Programul Anual al Achizitiilor Publice; 

 elaborează şi redactează contractele de achiziţie publică încheiate de DAS cu 
persoane fizice sau juridice, a actelor adiţionale care conţin modificări pe durata 
derulării acestora; 
 

1. ACTIVITATEA „SERVICIULUI IMPLEMENTARE PROGRAME SI ACHIZITII 

PUBLICE” REALIZATE ÎN ANUL 2013 

 
Implementare Programe 

 
 Atragerea resurselor financiare provenite prin Programul Operaţional Regional 

2007 – 2013, care are sursele de finanţare de la Fondul European de Dezvoltare 
Regională, având ca Autoritate de Management, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor. În acest context este in faza precontractuala, în vederea 
obţinerii finanţării, un proiect de investiţii care se încadrează pe Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013: 

 
 „Reabilitare imobil strada Milcov cu destinatia de Centru de Cazare 
Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” care se 
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încadrează pe Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, Sub – domeniul: Poli de dezvoltare urbană;  

 
Promovarea şi implementarea proiectului  susmenţionat implică urmărirea, de 

către managerul de proiect, desemnat din cadrul Serviciul Implementare Programe, a 
derulării proiectului şi a respectării condiţiilor impuse de Ghidurile Solicitantului în 
vederea obţinerii finaţărilor nerambursabile.  

 
 Implementarea Strategiei Direcţiei de Asistenţă Socială Bacău în domeniul 

asistenţei sociale 2009 – 2013. 
 Colaborare pentru ca proiectarea şi dotările necesare pentru proiectul „Clubul 

pensionarilor II”, cu finanţare integrală de la bugetul Consiliului Local Bacău, să fie 
conform cerinţelor privind acreditarea serviciului social. Necesitatea înfiinţării acestui 
centru a fost pentru acoperirea numărului mare de solicitări de la Clubul pensionarilor 
înfiinţat deja şi pentru  prevenirea fenomenul de excluziune socială la care sunt 
expuse persoanele în vârstă prin creerea un loc special amenajat în care persoanele 
vârstnice să îşi petreacă timpul liber în mod constructiv, prin desfăşurarea de 
activităţi recreative.  

 
 Membru activ al Grupului de Coordonare Locală Bacău iniţiat de Societatea 

de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (S.E.C.S.) prin proiectul “Evaluarea nevoilor 
locale şi mobilizarea resurselor prin grupuri locale de lucru în 10 judeţe din 
România”, infiintat prin finanţare de  la Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, 
Tuberculozei şi Malariei – runda 6 prin Fundaţia Romanian Angel Appeal, în cadrul 
căruia s-au dezvoltat până în prezent aceste grupuri multisectoriale de dialog în care 
activează peste 150 de instituţii publice locale şi organizaţii neguvernamentale . 

 Participare la intalniri de lucru privind drepturile persoanelor seropozitive din 
România,    

 Studierea posibilităţilor înfiinţării de centre medico-sociale şi locuinţe protejate 
 Întocmirea afisului şi pliantului informare privind compartimentele şi centrele 

Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău  – servicii oferite, beneficiari, date 
de contact, misiune. 

 Servicii de informare şi suport pentru persoanele care au solicitat telefonic 
sprijin în situaţie de criza privind violenţa intrafamilială. 

 Participare la întâlniri de lucru pe tema violenţei domestice şi consumului de 
alcool si droguri.  

 Studierea posibilitaţilor de a obţinre finanţare pentru acest obiectiv, în special a 
ghidurilor de finanţare Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Agenţia 
Naţională pentru Romi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Familiei şi Banca Mondială - Proiectul privind incluziunea 
socială a populaţiei de etnie romă.  

 Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în ceea ce priveşte integrarea 
în câmpul muncii. Participare la intalniri de lucru  pentru infiintarea entitatilor de 
economie sociala. 

 Participarea la întâlniri de lucru pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi 
implicit a sistemului de integrare / reintegrare a persoanelor privative de libertate în 
societate, după executarea pedepsei. Astfel Penitenciarul Bacău a iniţiat dezbateri 
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privind stimularea conduitei legale, a comportamentului psihosocial şi optimizarea 
măsurilor de reintegrare în comunitate a tinerilor deţinuţi.  

 Participarea la sesiunile de informare şi formare privind propuneri de proiecte 
pentru finanţare din Fondul Social European. 

 Colaborarea cu reprezentanţii locali în scopul pregătirii şi elaborării unor proiecte 
de dezvoltare socio-economică a comunităţii de romi, promovarea si dezvoltarea de 
activitati in domeniul antreprenoriatului social (inclusiv dezvoltarea de intreprinderi 
sociale ale economiei sociale). 

 Documentarea şi pregătirea materialelor pentru licenţierea serviciilor sociale 
oferite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi 
procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului 
de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau 
definitiv de ocrotirea părinţilor săi. 

 Studierea oportunităţilor de înfiinţare a unei reţele de voluntariat al Directiei de 
Asistenţă Socială a municipiului Bacău . 

 Colaborare pentru aplicarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana al 
Municipiului Bacău, conform POR Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – centre urbane de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri 
integrate de dezvoltare urbană sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană. 

 Participare la activităţile ADRA – resortantii tarilor terte, cu rolul de a disemina 
cunoştinţele de la schimburile transnaţionale către o gamă largă de coparticipanţi 
locali şi de a asigura că acest lucru va aduce schimbări la nivel local.  

 Implementarea Proiectului “Calatorie prin lumea artistilor” care a creat un liant 
intre generatii prin o activitate comuna desfasurata in cadrul centrului social intitulata 
„Şezatoare” prin predarea valorilor culturale românesti  între beneficiarii centrului 
social Clubul Pensionarilor şi prescolarii de la Gradinita Raza de soare Bacau. 

  Participare la work-shop-ul cu tema „Rolul terapiei ocupationale  in contextul 
programelor sociale derulate de Serviciul public de asistenta sociala Bacau”, în 
parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau  

 Participare la masa rotunda cu tema „Integrarea socio-profesionala a tinerilor 
proveniti din sistemul de protectie a copilului: oportunitati, bariere, consecinte” 

 Participare la intalnirea cu Grupului de lucru Bacau privind studierea necesitatii 
infiintarii unui Centru de recrutare si plasare a fortei de munca pentru zilieri, al 
Institutului european pentru democratie participativa - Qvorum  

 Participare la conferinta de lansare a proiectului „Împreuna gandim viitorul” 
pentru cresterea nivelului de integrare socio-educationala a 120 copii cu oportunitati 
reduse proveniti din mediul urban si rural . 

 Participare la „Gala judeteana a voluntarilor bacauani” 
 Analizarea oportunităţilor de a obţine finanţare pentru alte servicii sociale 

necesare acoperirii nevoiei sociale identificate la nivelul comunităţii şi pentru 
îmbunătăţirea serviciilor existente pentru a fi conforme cu standardele sociale şi/sau 
cadrul legislativ.  

    Activitatea Serviciului Implementare Programe include, alături de activitatea 
specifică, şi pe cea de achiziţie publică desfăşurată conform legislaţiei în vigoare.  
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Achiziţii Publice 
 
 Elaborarea Planului Anual al Achiziţiilor Publice al Directiei de Asistenţă 

Socială a municipiului Bacău  conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, 
şi modificarea acestuia în funcţie de fiecare rectificare bugetară.  

 Verificarea fiecărei achiziţii efectuate, în ceea ce priveşte cuprinderea ei în 
Planul Anual al achiziţiilor publice. 

 Efectuarea achiziţiilor publice prin Sistemul Electonic de Achiziţii Publice, în 
vederea respectării dispoziţiilor legale ale art. 66^1 din Hotărârea Guvernului nr. 
1660 / 2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 
34/2006, care prevede obligativitatea autorităţii contractante de a utiliza mijloacele 
electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor 
directe, într-un procent de cel puţin 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice 
efectuate de aceasta în cursul anului respectiv. 

  În decursul anului 2013 au fost efectuate un număr de 258 achiziţii directe din 
catalogul electronic existent pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în valoare 
totală de 170.732.07 lei fara TVA. 

 Au fost întocmite acte premergătoare (referat de necesitate, notă justificativă 
privind selectare procedură, notă justificativă privind stabilirea criteriului de calificare 
şi selecţie, notă justificativă privind stabilirea criteriului de atribuire, notă justificativă 
privind estimarea valorii de achiziţie), documentaţia tehnico – economică, 
documentaţia pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi comisia de 
recepţie a lucrărilor, documentaţia evaluării şi atribuirii contractelor de lucrari si 
servicii necesare asigurarii bunei functionari a institutiei noastre.  

 Au fost întocmite acte premergătoare (referat de necesitate, notă justificativă 
privind selectare procedură, notă justificativă privind stabilirea criteriului de calificare 
şi selecţie, notă justificativă privind stabilirea criteriului de atribuire, notă justificativă 
privind estimarea valorii de achiziţie) pentru achiziţia serviciilor de tiparire a 
imprimatelor de tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău distribuite 
semestrial, a cererilor imprimate personalizat pentru acordarea tichetelor pentru 
pensionari și a cererilor tipizat pentru efectuarea anchetelor sociale pentru 
beneficiarii de ajutoare pentru încălzirea locuintei etc. 
 

Alte activităţi 
Participarea la activităţile desfăşurate de Directia de Asistenţă Socială a 

municipiului Bacău în afara atribuţiilor curente, şi anume la distribuirea, la domiciliu, a 
tichetelor valorice pentru pensionarii care se încadrează în cuantumul stabilit de 
Hotararea de Consiliu Local. 

 
2. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2014 

1. Obţinerea finanţării pentru obiectivul de investiţii ce se înscrie în Programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013 

2. „Reabilitare imobil strada Milcov cu destinatia de Centrul de Cazare 
Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” care se 
încadrează pe Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, Sub – domeniul: Poli de dezvoltare urbană;  
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2. Obținerea finanțării pentru obiectivul: 
1. Proiectul „Clubul pensionarilor II”, cu finanţare integrală de la bugetul 

Consiliului Local Bacău;  
 
 Elaborarea Planului Anual al Achiziţiilor Publice al Directiei de Asistenţă 

Socială a municipiului Bacău  conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, 
şi modificarea acestuia în funcţie de fiecare rectificare bugetară 

 identificarea surselor de finanţare in domeniul asistentei si protecţiei sociale; 
 atragerea resurselor financiare, materiale şi umane prin elaborarea unor 

proiecte în parteneriat cu ONG-urile sociale din municipiul Bacău; 
 facilitarea comunicarii si cooperarii la nivel local si regional in ceea ce priveşte 

organizaţiile non-profit; 
 promovarea vieţii asociative pe plan local prin încurajarea proiectelor in 

parteneriat intre ONG-uri si   Bacău; 
 asigurarea realizarii strategiei de dezvoltare anuala a serviciilor sociale precum si 

cele pe termen mediu si lung; 
  elaborearea Planului anual de servicii sociale comunitare pentru categoriile 

populationale defavorizate ale municipiului Bacău 
 realizearea pliante publicitare in scopul promovării serviciilor sociale ale 

Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Bacău 
 colaborarea cu Biroul Financiar Contabil pentru întocmirea proiectului bugetului 

anual al  serviciilor sociale  si urmăreşte eficienta cheltuielilor bugetare, raportat la 
încadrarea in strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

 elaborarea si finalizarea contractelor de furnizare, servicii si lucrari cuprinse in 
Programul Anual al Achizitiilor Publice; 

 elaborarea şi redactarea contractelor de achiziţie publică încheiate de DAS cu 
persoane fizice sau juridice, a actelor adiţionale care conţin modificări pe durata 
derulării acestora; 

 asigurarea, păstrarea şi arhivarea documentelor privind documentaţia de 
atribuire, corespondenţei, documentatiei proiectelor, protocoalelor de parteneriat, 
documentatiei de acreditare şi licenţiere. 

 îndeplinirea altor atribuţii în domeniu, stabilite de lege. 

 
 
 
 

BIROUL RESURSE UMANE,  SĂNĂTATEA ŞI 
SECURITATEA MUNCII 

 
 
 

1. PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE BIROULUI RESURSE UMANE, 
SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII  

- organizează conform legislaţiei in vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor 
vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a 
condiţiilor prevăzute de lege; 
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- pregăteşte documentaţia necesară in vederea elaborării Regulamentului de 
Organizare  şi  Funcţionare  a Directiei  de  Asistenţă  Socială  a municipiului   
Bacău,   Regulamentului Intern şi  a  altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a 
Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău; 

- pregăteşte documentaţia necesară intocmirii Statului de funcţii; 

- efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea sau încetarea contractului 
de munca al personalului angajat si asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap; 

- întocmeste contractele individuale de muncă, propune promovarea în funcţii, 
întocmeste deciziile de încetare a contractului individual de muncă; 

- ţine evidenţa concediilor anuale de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor 
fară plată şi a sancţiunilor; 

- operează efectiv în registrul general de evidenţă a salariaţilor, conform 
prevederilor Hotarîrii nr.500/2011 ; 

- răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care 
revin în competenţa serviciului; 

- eliberează adeverinţe pentru calitatea de salariat la cerere; 

- îndeplineste toate activităţile legate de gestionarea asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav conform legislaţiei in vigoare; 

- verifică zilnic şi lunar situaţia asistenţilor personali, a celor sistaţi din plată pe 
cauze de încetare a contractelor de munca ale acestora, in condiţiile legii; 

- înaintează lunar Biroului Financiar Contabil următoarele documente: 
 1.foaia colectiva de prezenta, verificata si semnata de şefii 

compartimentelor Directiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău; 
 2.certificatele medicale; 
 3.înştiinţările pentru concediu de odihna solicitate cu plata in avans; 
 4.deciziile privind modificarea salariilor prin acordarea transelor de vechime 

ale salariaţilor. 
 

2. ACTIVITATEA REALIZATA IN 2013 

            La data de 31 decembrie 2013  în aparatul propriu erau încadrate 71 
persoane, din care 2 persoane aveau contractul de muncă suspendat pentru 
concediu  creşterea copilului până la vârsta de 2 ani. 

Pe parcursul anului 2013, 7 angajati din aparatul propriu si-au incetat 
activitatea ca urmarea a incetarii contractului individual de munca perioada 
nedeterminata, la solicitarea acestora, precum si ca urmare a pensionării de 
invaliditate,  si a fost incadrat un număr de 4 persoane. Angajarea s-a făcut numai pe 
posturile vacantate ulterior datei de 01.01.2013, respectiv 01.08.2013 conform 
Hotărârea  nr.125/2013 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 
ianuarie 2013 pentru personalul din asistent asocială, și a  Ordonanței de Urgență nr.  
77/2013 privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea functionalității administratiei 
publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la institutiile si 
autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea guvernului ori 
a ministerelor. 

In anul 2013, prin HCL nr.246/31.07.2013  incepînd cu data de  01.08.2013, s-a  
aprobat schimbarea denumirii  Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului 
Bacău, precum si Organigrama, numărul de personal, Statul de functii si 
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Regulamentul de organizare si funcționare ale  Directiei de Asistenta Socială a 
Municipiului Bacău. 
 S-a pregătit documentaţia necesară pentru modificarea Statului de funcţii, 

Organigramei Directiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău şi 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  Directiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Bacău în vederea respectarii prevederilor legale ale Legii-cadru 
284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.84/2012 pentru stabilirea salariilor 
personalului din sectorul bugetar în anul 2013, proorogarea unor termene din acte 
normative, precum și unele masuri fiscal- bugetare, Ordonanta de Urgenta 
nr.19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale 
şi a Hotararii nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 
sociale. 

 S-au intocmit acte aditionale la contractele individuale de munca ale salariatilor  in 
cazul modificarii acestora in ceea ce priveste : locul de munca, salariul sau felul 
muncii ( in vederea respectarii prevederilor Legii nr.53/2003-Codul Muncii “ 
republicată“si a Legii nr.284/2010). 

 S-a urmărit  respectarea de către salariaţi a programului de lucru în timp normal 
precum şi a orelor suplimentare pentru care s-a întocmit documentaţia necesară 
în vederea acordării de timp liber. 

            La data de 31 decembrie 2013 erau încadraţi  322 asistenţi personali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 S-au intocmit dosare privind gestionarea asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap astfel: 
  171  contracte individuale de munca puse in plata( noi, precum si reinnoire 

perioada determinata); 
-       77   contracte individuale de munca  încetate; 
În acest sens s-au întocmit 267 decizii privind angajarea, încetarea, suspendarea 
contractelor de muncă, respectiv 315 pentru acordarea drepturi băneşti 
persoanelor cu handicap pe perioada concediilor de odihna ale asistentilor 
personali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Lunar s-au adus la cunoştinţa Biroului Financiar-Contabil : foaia colectivă de 
prezenţă, certificatele medicale,  înştiinţările pentru concediile de odihnă şi 
modificările gradatiilor privind vechimea in munca ale salariaţilor. 

 S-au eliberat adeverinţe de salariat, necesare la diferite instituţii atât pentru 
personalul din aparatul propriu cât şi pentru asistenţii personali, respectiv 
aproximativ  610 adeverinţe. 

 Au fost întocmite şi depuse la Casa de Pensii un număr de 5 dosare de 
pensionare. 

 Conform H.G.500 /2011 privind registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare, s-a întocmit şi înaintat către Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Bacău, Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor în format 
electronic şi au fost operate şi trimise on-line către ITM Bacău toate modificările  
survenite.   

 S-au întocmit situaţii statistice legate de asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap şi situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale  cerute de 
Direcţia Judeţeană de Statistică. 

 S-au întocmit răspunsuri la petiţiile angajaţilor din aparatul propriu, asistenţi 
personali. 
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 S-a intocmit documentatia necesara respectarii prevederilor Legii nr.319/2006 
privind sănătatea şi securitatea muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
periodic s-a urmărit efectuarea instructajului de protectia muncii de catre fiecare 
sef de compartiment şi s-a efectuat supravegherea sănătăţii angajaţilor prin 
efectuarea, din fondurile angajatorului, a examenului  medical la angajare, 
periodic sau la reluarea activităţii. 

 
4. OBIECTIVELE BIROULUI RESURSE UMANE, SANTATEA SI SECURITATEA 
MUNCII  
- Evaluarea resurselor umane existente, precum şi a nevoilor de formare şi 
perfecţionare profesională; 
- Perfecţionarea personalului din aparatul propriu cât şi a asistenţilor personali prin 
participarea la cursuri specifice activităţii acestora; 
- Respectarea obiectivelor, termenelor, masurilor prevazute in programul de 
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial; 
- Informarea salariaţilor privind atribuţiile, obligaţiile şi drepturile acestora 
specificate în Legea nr.53 - Codul Muncii „ „republicată”, Contractul Colectiv de 
Muncă, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Directiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Bacău, Fişa  postului, Legea nr.292/2011 a asistenţei 
sociale, precum si prevederile noile legislatii; 
- Acordarea drepturilor salariaţilor conform legislaţiei în vigoare Legea-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
(promovarea acestora, acordarea salariilor corespunzătoare, acordarea 
concediilor de odihnă,  compensarea cu timp liber a orelor efectuate suplimentar,  
acordarea altor drepturi, etc.) 

 -  Respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii. 

 

OFICIUL JURIDIC 
 

În cadrul Oficiului Juridic s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- Asigurarea bazei de documentare juridică şi legislativă a Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Bacău; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr 20 de proiecte de hotărâri ale Consiliului 
Local al municipiului Bacău în domeniul asistentei sociale; 

- Întocmirea si fundamentarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al 
municipiului Bacău în domeniul transportului public cu mijloace de transport in 
comun; 

- Prezentarea proiectelor menţionate mai sus spre avizare Compartimentului de 
lucru al Consiliului Local Bacău; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 813 de decizii ale directorului Direcţiei 
de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău în ceea ce priveşte încadrarea si 
încetarea activităţii asistenţilor personali, acordarea de indemnizaţii persoanelor cu 
handicap; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 122 de decizii ale directorului Direcţiei 
de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău în ceea ce priveşte acordarea mesei la 
Cantina Municipală; 
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- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 376 dispoziţii ale Primarului 
Municipiului Bacău în ceea ce priveşte acordarea/neacordarea, suspendarea, 
modificarea sau încetarea venitului minim garantat;  

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 8 dispoziţii ale Primarului Municipiului 
Bacău în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare de înmormântare în cazul 
decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei 
singure beneficiare de ajutor social; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 34 de  dispoziţii ale Primarului 
Municipiului Bacău în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare de urgenţă; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 4 de dispoziţii ale Primarului 
Municipiului Bacău în ceea ce priveşte acordarea ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne. 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 125 de decizii ale directorului  Direcţiei 
de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău în ceea ce priveşte personalul  Direcţiei 
de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, asistenţii maternali profesionişti, precum 
şi activitatea Biroului Financiar Contabil din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Bacău. 

- Formularea de proiecte de convenţii, contracte si acte administrative ale Direcţiei 
de Asistenţă Socială a municipiului Bacău; 

- Evidenţa şi urmărirea din punct de vedere juridic a derulării parteneriatelor cu 
organisme private in domeniul asistentei sociale;  

- Acordarea de consultanta juridica beneficiarilor serviciilor oferite de Direcţiei de 
Asistenţă Socială a Municipiului Bacău si răspunsuri la petiţii ce vizau domeniul 
juridic; 

- Participarea la audienţele susţinute de Directorul Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Bacău; 

- Formularea de avize scrise la solicitarea conducerii, întocmirea de note (interne, de 
informare); 

- Redactarea în colaborare cu salariaţii Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 
Bacău a materialelor informative referitoare la specificul activităţii biroului, atât cele 
de zi cu zi, în funcţie de activitatea biroului, cât şi cele la solicitarea  Directorului 
Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău  sau cele către alte instituţii; 

- Avizarea pentru legalitate a tuturor actelor emise de Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Bacău sau a acelora în care serviciul este parte; 

- Reprezentarea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău pe baza 
mandatului directorului Serviciului Public de Asistenta Sociala in fata instanţelor 
judecătoreşti si instrumentarea cauzelor in care instituţia figura ca parte;  

- Încheierea de contracte necesare desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Bacău (prestare activităţi medicina muncii, contracte de 
finanţare nerambursabilă pentru activitatea de asistenţă socială, etc.) 

- Participarea la întrunirea Comisiilor sociale în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 
a Municipiului Bacău privind contractele de finanţare nerambursabilă, potrivit Legii 
nr.  350/2005. 
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BIROU FINANCIAR CONTABIL 
 

Obiect de activitate: 

- efectuarea operaţiunilor financiar-contabile ce stau la baza plăţii drepturilor şi 
facilităţilor financiare acordate persoanelor aflate în dificultate –ajutor încălzire CET,  
ajutoare lemne, ajutoare de urgenţă, ajutoare de înmormântare, tichete assist pentru 
pensionari, abonamente pentru transportul public urban, precum şi  prelucrarea 
informatica a datelor conform ordinului 1849/2008, cu privire la monitorizarea unor 
drepturi de natură salarială, 

- calcularea şi plata salariilor, indemnizaţiilor şi drepturilor de personal, cu luarea 
în considerare a modificărilor intervenite în legislaţia în domeniu, precum şi 
întocmirea declaraţiei 205 şi a declaraţiei 112 către Ministerul finanţelor publice. 

- verificarea dosarelor de ajutor social, 

- verificarea, înregistrarea şi evidenţierea informatică a tuturor mişcărilor 
patrimoniale ale mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi alte materiale; 

- inventarierea anuală a bunurilor şi organizarea casării, declasării şi valorificării 
bunurilor rezultate din casare; 

- evidenţierea contabilă şi urmărirea modului de cheltuire a fondurilor de 
investiţii; 

- întocmirea bilanţului contabil, contului de execuţie bugetară precum şi alte 
situaţii trimestriale; 

- alte situaţii statistice către Administraţia Financiară şi Direcţia de Statistică 
Bacău. 

- acordarea de finanţări nerambursabile conform Legii 350/2005, 

- prelucrarea datelor contabile în noul program de evidenţă contabilă şi 
verificarea corectitudinii acestora. 

 

Sinteza activităţii pe 2013 

 Managementul financiar a urmărit utilizarea raţională şi eficientă a fondurilor 
alocate de la Bugetul de stat şi bugetul local, care au acoperit atât cheltuielile 
curente cât şi cele de investiţii. 

 Pentru desfăşurarea activităţii în anul 2013 instituţiei i-au fost repartizate 
următoarele credite bugetare:  

- cheltuieli de personal – pentru personalul DAS – 1.419.150 lei 

                                     - pentru asistenţii personali – 4.100.000 lei 

- cheltuieli materiale – 5.907.000 lei 

- cheltuieli cu asistenta socială – 11.912.404 lei ( venitul minim garantat, aj incălzire, 
tichete, aj urgenta) 

- cheltuieli cu asociaţii şi fundaţii – 700.000 lei 

-cheltuieli de capital – 423.500 lei 

Total credite bugetare -  24.462.054 lei, gradul de utilizare a acestora fiind de 
97,866 % efectuându-se următoarele plăţi: 
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- cheltuieli de personal – pentru personalul DAS – 1.296.809 lei 

                                      - pentru asistenţii personali – 4.098.950 lei 

      - cheltuieli materiale – 5.894.262,83 lei 

- cheltuieli cu asistenta socială – 11.874.297,66 lei(indemnizaţiile persoanelor cu 
handicap, aj incălzire, tichete, aj urgenta); 

- cheltuieli cu asociaţii şi fundaţii – 682.197,76 lei 

-cheltuieli de capital – 93.717,85 lei 

Total cheltuieli – 23.940.235,10 lei 

 

 În cursul anului 2013 s-au derulat proiecte aprobate în domeniul asistenţei 

sociale conform Legii 350/2005 şi a Ghidului Solicitantului privind finanţările 

nerambursabile din fondul bugetului local, alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes local, pentru următoarele fundaţii: 

- Fundaţia de Sprijin Comunitar cu proiectul „Servicii de ingrijiri comunitare pentru 
persoanele varstnice din Municipiul Bacau" – 59.130 lei; 

- Fundaţia de Sprijin Comunitar cu proiectul „Centrul comunitar mozaic" – 14.175 
lei; 

       - A.S.C.H.N. „Centrul Daniel”cu proiectul „Prevenţie, intervenţie timpurie-
recuperare”– 26.979 lei; 

- ACCMA Betania „Centrul de integrare al tinerilor” – 118.246 lei 

- ACCMA Betania „Centrul de zi pentru copii cu autism” in suma de 101.386 lei. 

- Fundatia Episcop Melchisedec cu proiectul „ Pentru trup si suflet” in suma de 
7.367 lei. 

- Societatea Naţionala de Cruce Rosie  cu proiectul „Centrul de Servicii de ingrijire 
si asistenta la domiciliu pentru persoane varstnice"Deschideti o usa" – 28.739 
lei 

- ACCA Ovidenia cu proiectul „Masa pe roti”- 46.967,86 lei 

- Asociaţia Caritas Bacău cu proiectul Locuinţă protejată pentru vârstnici  - 
20.818,77 lei 

 Au fost alocate sume prin HCL 306/30.09.2013 pentru participarea municipiului 

Bacău în calitate de partener împreuna cu Fundaţia Constantin Brancoveanu cu 

ocazia Zilei internaţionale a persoanelor vârstnice – suma fiind de 11.275 lei şi prin 

HCL 267/27.08.2013 pentru participarea municipiului Bacău în calitate de partener 

împreuna cu Asociaţia Lions Club Moldova Bacău, în vederea organizării Taberei de 

Diabet, în sumă de 10.000  lei. 

 În primul trimestru al anului 2013 a fost achitată suma de 237.114,13 lei 

reprezentând ultima tranşă a proiectelor depuse în anul 2012. 
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Conducătorul acestui birou a asigurat şi acordat viză pentru controlul financiar 

preventiv asupra operaţiunilor patrimoniale ale instituţiei desemnate prin decizia 

directorului SPAS Bacău. Nu s-au înregistrat refuzuri de viză. 

Obiecte majore propuse pentru anul 2014 

            

Ca activitate distinctă în cadrul acestui birou, se înscriere acordarea drepturilor 

persoanelor defavorizate în cel mai scurt timp posibil, în limita  bugetului aprobat şi în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi a principiilor fundamentale care definesc 

activitatea din domeniul asistenţei sociale cu accent pe imperativele acţiuni de 

protejare şi aplicarea nevoilor personalelor aflate în situaţii deosebite. 

Se vor acorda subvenţii pentru transportul public urban persoanelor defavorizate, 

tichete de masă pentru   pensionari, apă minerală pentru populaţie (în cazul situaţiilor 

de urgenţă) , ajutoare de lemne, ajutoare de urgenţă şi de înmormântare, precum şi 

verificarea corecta si imediata a dosarelor de ajutor social conform Legii 416/2001, 

pentru a putea fi transmisa catre AJPS Bacau.  

 Se va lucra cu programul informatic achizitionat pentru desfăşurarea în condiţii 

mai bune şi mai eficiente a biroului financiar – contabil, pentru a uşura activitatea cu 

beneficiari de asistenţă socială. 

 Se va urmări în permanenţă îndeplinirea Planului de achiziţii pentru anul 2014 

precum şi utilizarea în mod cât mai corect bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de 

Primăria Bacău. 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT REGISTRATURĂ 
 

1. Obiectul de activitate  al compartimentului secretariat registratură 

 asigura accesul neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind drepturile 
acesteia  la protecţie  şi  asistenta  sociala precum si  la formalităţile şi 
documentaţia care sunt necesare pentru obţinerea acestor drepturi, in 
condiţiile impuse de legislaţia în vigoare ; 

 face revista presei zilnic, prezentând o sinteza a acesteia şefului ierarhic 
superior; 

 comunica celor interesaţi deciziile şi hotărârile şefului ierarhic superior; 

 înregistrează si păstrează evidenta actelor primite si emise; 

 permite cunoaşterea reţelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate 
şi  diversificate in baza Legii nr. 47/2006-Cadrul privind Sistemul Naţional de 
Asistenta Sociala şi a celorlalte legi speciale care acţionează în domeniul 
protecţiei/asistenţei sociale persoanelor interesate ; 
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 facilitează accesul categoriilor populaţionale supuse riscului marginalizării 
sociale la prestaţiile si serviciile oferite de Serviciul Public de Asistenta 
Sociala a municipiului Bacău direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri 
prestatoare de servicii sociale; 

 asigura cunoaşterea reţelei de instituţii de Asistenta Sociala sau instituţii de 
Protecţie Speciala care asigura servicii socio-medicale de tip rezidenţial, 
aflate in coordonarea Ministerului Muncii si Solidarităţii Sociale sau după 
caz, a Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap de către toţi cei 
interesaţi; 

 preia de la solicitanţi/petiţionari cererile, petiţiile depuse de aceştia si le 
transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor; 

 asigura transparenta activităţii Serviciului Public de Asistenta Sociala a  
municipiului Bacău prin oferirea tuturor informaţiilor solicitate de către 
cetăţeni, in conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind accesul la 
informaţiile de interes public; 

 ţine un registru general de intrare - ieşire pentru înregistrarea cererilor 
solicitanţilor   şi   a   răspunsurilor   compartimentelor   de   specialitate   ale 
Serviciului Public de Asistenta Sociala a municipiului Bacău privind modurile 
si termenele de rezolvare a acestora ( în anul 2013 s- au înregistrat de la 1 
la  20905 poziţii); 

 tine   un   registru de evidenţă specială  pentru   înregistrarea   petiţiilor   si   
a   răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Serviciului Public de 
Asistenta Sociala a  Municipiului Bacău privind modul si termenele de 
rezolvare a acestora ( în anul 2013 

 s - au înregistrat de la 40501 la 40631 poziţii); 

 ţine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, 
Preşedinţie,   Avocatul  Poporului   şi   alte   organe  centrale   şi   locale  ale 
administraţiei de stat si a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale 
Serviciului Public de Asistenta Sociala a municipiului Bacău privind modul şi 
termenele de rezolvare a acestora ( în anul 2013 s au înregistrat de la 
40000 la  40000  poziţii); 

 se ocupa de expedierea corespondentei către persoane/instituţii care s-au 
adresat Serviciului Public de Asistenta Sociala a municipiului Bacău în scris; 

 păstrează confidenţialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplineşte; 

 respecta normele de sănătate şi securitatea muncii si P.S.I.; 

 îndeplineşte şi alte sarcini primite de la directorul Serviciului Public de 
Asistenta Sociala a Municipiului Bacău. 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE ŞI PSI 
 

Principalele activităţi : 

 Gestionează întregul patrimoniu SPAS :  clădiri , terenuri , mijloace fixe , 
obiecte de inventar ; 

 Face aprovizionarea cu tot ce este necesar pentru servicii , birouri , centre de zi 
;  
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 Încheie contracte cu furnizorii si prestatorii de servicii pentru asigurarea de 
energie termică  , energie electrică , gaze , apă , canalizare , gunoi etc ; 

 Asigură buna funcţionare a aparaturii de birotică şi a mijloacelor din dotare  ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Se îngrijeşte de obţinerea  tuturor avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare , 
conform normelor legale apărute ;  

 Ţine evidenţa Fişelor de instructaj şi asigură instruirea personalului in domeniul 
Situaţiilor de urgenţă şi P.S.I. ;  

 Asigură buna funcţionare de ARHIVARE  a documentelor emise de SPAS pe 
baza NOMENCLATORULUI aprobat ; 

 Asigură şi urmareşte paza şi securitatea sediilor , a bunurilor aflate in dotare ,  
păstrarea si inventarierea  acestora anual ;  

 
1. Activitatea compartimentului administrativ, aprovizionare şi psi în anul 
2013 

 
În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SPAS Bacău, 

personalul  încadrat  la acest  compartiment a  desfăşurat  în perioada menţionată 
mai sus urmatoarele activitaţi :  

 Pe baza necesarului, s-a efectuat aprovizionarea cu toate materialele necesare 
;  

 Pentru utilitaţi s-au incheiat contracte cu furnizorii de prestări servicii , pentru 
energia termică , energia electrică, gaze, apă, urmărindu-se derularea corectă 
a acestora ;  

 S-au aprovizionat centrele de zi ,, O Şcoală pentru toţi ” , ,,Clubul 
Pensionarilor”, centrele pentru copiii cu handicap ,, Copilul aflat in dificultate ” ,  
,,Copilul cu nevoi speciale ”; 

 S-a asigurat permanent buna funcţionare a aparaturii de birotică şi a 
mijloacelor auto din dotare ; 

 Pe  baza planului  de aprovizionare  s-a asigurat  achiziţionarea  , depozitarea 
şi distribuirea materialelor consumabile din magazia de materiale, prin 
întocmirea fişelor de magazie , a notelor de recepţii , a bonurilor de consum si 
livrarea acestora la toate compartimentele de lucru , neavînd nici un fel de 
sesizări sau nemulţumiri din partea personalului angajat ;  

 Personalul din acest compartiment s-a preocupat pentru obţinerea tuturor 
avizelor si autorizaţiilor de funcţionare , conform normelor legale apărute ;  

 S-a asigurat in permanenţă paza şi securitatea sediilor , a bunurilor aflate în 
dotare , păstrarea si inventarierea acestora anual ; 

 Din luna Mai 2005, personalul nostru a primit şi sarcina de ridicare si distribuire 
a laptelui praf către persoanele îndreptăţite , pe baza tabelelor şi reţetelor 
furnizate de medicii de familie , cu avizul D.S.P, pe parcursul anului 2013 s-au 
distribuit 4.500 cutii ; 

 S-au întocmit FIŞELE INDIVIDUALE DE INSTRUCTAJ in domeniul situaţiilor 
de urgenţă  , s-a constituit ,, CELULA DE CRIZĂ ”  , tematica şi instruirea  
trimestrială a întregului  personal pe  baza  PLANULUI  şi  a GRAFICULUI  
întocmit pentru anul 2013; 

 Relatii cu publicul prin intermediul centralei telefonice; 

 Distribuire lemne pentru beneficiarii ajutorului de incalzire; 
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 De asemenea , personalul a participat şi la alte activitaţi ordonate de 
conducere , cum ar fi : pregatirea si distribuirea pachetelor pentru categoriile 
defavorizate cu prilejul unor sarbatori (Paşte, Crăciun), la ridicarea gestionarea 
şi distribuirea către punctele de livrare a produselor in cadrul programului 
PEAD 2013 a peste 351 tone de produse alimentare de la UE la peste 17.689 
persoane îndreptățite, întocmirea dosarelor, arhivarea acestora și predarea 
situației la Consiliul Județean Bacău. 

 
2. Obiective pentru anul 2014 
 

 Valorificarea inventarului efectuat la finele anului 2013 , casarea bunurilor 
degradate aprobate ;  

 Aprovizionarea cu rechizite , birotică pe baza necesarului întocmit ; 

 Asigurarea bunei funcţionări a aparaturii de birotică , a mijloacelor auto din 
dotare ; 

 Reactualizarea contractelor de servicii şi asigurarea bunei derulări a 
acestora ; 

 Aducerea la zi a Fişelor de instructaj pentru  situaţii de urgentă , întocmirea 
PLANULUI pe anul 2014 şi a GRAFICULUI de instruire a personalului ; 

 Aprovizionarea în continuare a centrelor de distribuire a ajutoarelor PEAD şi 
asigurarea bunei funcţionări ale acestora ; 

 Efectuarea unor reparaţii curente şi de igenizare la clădirile din  patrimoniu ; 

 Primirea şi distribuirea  de LAPTE PRAF pe baza reţetelor întocmite de 
medicii de familie . 
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CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 
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Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau 

 

 

 Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau este  o institutie de interes public, cu 
personalitate juridica, care are rolul de a asigura aplicarea politicilor si strategiilor de 
asistenta speciala a persoanelor varstnice beneficiare de asistenta sociala, potrivit Legii 
17/2000 si de a acorda sprijin si asistenta in vederea prevenirii situatiilor ce pun in 
pericol securitatea persoanelor ocrotite, precum si pentru integrarea acestora in familie 
si in comunitate 
  
 Caminul se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, pe baza urmatoarelor principii : 
 

a) respectarea demnitatii si drepturilor omului; 
b) asigurarea autonomiei; 
c) asigurarea  si respectarea autodeterminarii, initimatii si confidentialitatii;  
d) asigurarea dreptului de a alege; 
e) abordarea individualizata si centrarea pe persoane; 
f) implicarea activa si participarea deplina a beneficiarilor de protectie 

speciala; 
g) recunoasterea valorii fiecarei persoane; 
h) abordarea comprehensiva, globala si integrata; 
i) orientarea pe rezultate; 
j) imbunatatirea continua a calitatii serviciilor; 
k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare; 
l) cooperarea si parteneriatul. 

 
 Consiliul Local al Municipiului Bacau si Primarul Municipiului Bacau, isi exercita 
atributiile de indrumare si coordonare al Caminului pentru Persoane Varstnice prin 
Serviciul Public de Asistenta Sociala si directiile de specialitate din aparatul propriu al 
Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
  
 In vederea realizarii atributiilor ce ii revin, Caminul pentru Persoane Varstnice 
Bacau indeplineste functia de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale 
si financiare necesare implementarii politicilor si strategiilor privind protectia speciala 
a persoanelor varstnice, beneficiare de asistenta sociala, precum si prevenirea si 
combaterea marginalizarii sociale a acestora. 
 

Caminul pentru Persoane Varstnice se organizeaza si functioneaza pe baza 
urmatoarelor reglementari juridice: 

-  Constituţia României; 
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata; 
- Legea nr. 17/2000, republicata,  privind asistenta sociala a persoanelor 
varstnice,  republicata, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 
281/2006; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale; 
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- Hotararea Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru 
persoane varstnice; 
-  Legea nr.292/2011 a asistentei sociale; 
- Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social. 
- H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor 
persoanelor varstnice. 
- Legea nr 197/2011 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale ; 
- Hotararea nr.1007/2005 privind modificarea Hotararii  Guvernului 
nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala 
si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si 
functionare a institutiilor de asistenta sociala precum si a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor O.G nr.68/2003 privind serviciile 
sociale. 
- Hotararea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru serviciile sociale. 
 

 

 Obiectivele principale ale Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau: 
 sa asigure persoanelor ingrijite maximum de autonomie si siguranta; 
 sa ofere conditii de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si 

demnitatea persoanei ingrijite; 
 sa permita mentinerea si ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale 

persoanelor varstnice; 
 sa stimuleze participarea persoanelor varstnice la viata sociala; 
 sa faciliteze si sa incurajeze legaturile interumane, inclusiv cu familiile 

persoanelor varstnice; 
 sa asigure supravegherea si ingrijirea medicala necesara, potrivit 

reglementarilor privind asigurarile sociale de sanatate; 
 sa previna si sa amelioreze consecintele legate de procesul de imbatranire. 

 
 Misiunea Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau: 

- sprijinirea categoriilor de persoane varstnice dezavantajate, prin prestarea de 
servicii specializate; 
- promovarea de masuri concrete in vederea prevenirii si atenuarii efectelor 
marginalizarii sociale; 
-local si regional si sectorul privat. 

 
 

NATURA SERVICIILOR FURNIZATE 
 
Tipologia serviciilor : 
 - servicii specializate de tip rezidential, care au drept scop mentinerea, 
refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanei aflate in situatie de 
vulnerabilitate; 
 - sunt prestate de personal de specialitate, organizat in echipe multidisciplinare. 
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Categorii de servicii : 
 
 Servicii sociale 
 
- servicii de baza: ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena 
eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare in interior, 
comunicare; 
- servicii de suport: consiliere administrativa, activitati de prevenire a marginalizarii 
sociale si de reintegrare sociala in raport cu capacitatea psihoafectiva, ajutor pentru 
mentinerea sau readaptarea capacitatilor fizice sau intelectuale, efectuarea de 
cumparaturi, activitati de menaj, deplasare in exterior, activitati de petrecere a 
timpului liber; 
 
 Servicii medicale 
 
- activitati de diagnostic, ingrijiri, tratament, in functie de tipul de afectiuni pe care il 
prezinta beneficiarii; 
- consultatii la cabinetele medicale ale institutiei (cronici/pensionari), orientarea catre 
institutii medicale de profil acolo unde este cazul; 
- asigurarea de medicamente si dispozitive medicale. 
 
  Servicii conexe 
 
- recuperare si reabilitare; 
- kinetoterapie; 
- psihoterapie; 
- terapie ocupationala. 
 
 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR 
 
1 .Gazduire pe perioada nedeterminata 
 
 • cazare permanenta in camere de 2 persoane; 
 • igienizarea si intretinerea camerelor de locuit; 
 • igienizarea si intretinerea spatiilor pentru activitati zilnice; 
 • dotarea camerelor cu obiecte de stricta necesitate pentru desfasurarea vietii 
de zi cu zi ( pat cu saltea, noptiera, scaun, masa, vestiar, cazarmament, grup sanitar 
propriu, dus, WC, chiuveta) ; asistatii care doresc, pot beneficia de serviciile 
televiziunii prin cablu prin incheierea unui contract cu un furnizor autorizat; la cerere, 
isi pot aduce in camera lucruri personale, menite sa creeze o atmosfera cat mai 
familiala (electrocasnice, obiecte personale, suveniruri si elemente de decor); 
 
Aria de desfasurare a activitatii: 
- sectia pensionari(parter + 3 etaje) – capacitate 83 camere 
- sectia cronici (etaj IV)                   -  capacitate 23 camere. 
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Repartizarea persoanelor beneficiare: 
- sectia pensionari - persoane varstnice care si-au mentinut in cea mai mare parte 
functiile locomotorii si mentale, putand fi introduse in categoria persoanelor 
independente; 
- sectia cronici - persoanelor varstnice cu afectiuni grave care si-au pierdut total sau 
partial statusul senzorial si psiho-afectiv si nu isi pot desfasura activitatile de baza ale 
vietii de zi cu zi decat sub suprveghere permanenta. 
 

Incepand cu luna iulie 2012 cladirea caminului se afla intr-un proces de 
modernizare conform proiectului “Reabilitarea si Dotarea cu Echipamente a Centrului 
Social pentru Ingrijire Persoane Varstnice Bacau”, proiect ce vizeaza cresterea 
suprafetei utile pentru spatii de cazare si servicii, realizata in conditii superioare de 
respectarea gradului de siguranta si exploatare, conform legislatiei specifice in 
vigoare. 
 
2. Hrana 
- hranirea zilnica a beneficiarilor, in limita alocatiei zilnice de hrana stabilita prin lege; 
- servirea a trei mese pe zi (mic dejun, pranz si cina); suplimente de hrana pentru 
persoanele diabetice; 
- meniuri diferentiate pentru persoanele cu afectiuni cronice (diabet, boli 
cardiovasculare, etc); 
- servirea hranei: se realizeaza in sala de mese, prevazuta cu 30 de mese cu cate 4 
scaune fiecare; pentru imbunatatirea confortului asistatilor exista un televizor color 
conectat la reteaua prin cablu, cuiere pentru haine, chiuveta. 
 
Repartizarea persoanelor beneficiare : 
- persoanelor imobilizate sau partial autonome li se serveste masa in camera; 
- persoanele beneficiare independente servesc masa la sala de mese de la parterul 
cladirii. 
 
 
3. Asistenta medicala si ingrijire 
 
A. Asistenta medicala propriu-zisa: 
 
 Asistenta medicala curativa si de urgenta : 

 selectionarea cazurilor problema 

 plan terapeutic 

 supravegherea dinamica a planului terapeutic 
 Prevenirea si depistarea bolilor infectioase si parazitare: 

 control parazitologic 

 controale medicale periodice 

 vaccinari preventive 
 Dispensarizarea unor categorii de boli:  

 plan terapeutic 

 controale paraclinice 
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 Educatie sanitara : 

 consiliere medicala 

 discutii cu beneficiarii 

 materiale informative afisate la gazeta de perete 
 
 Cabinete medicale proprii: etajul 4 pentru sectia de cronici si parter pentru 
sectia pensionari. 
 Complementar serviciilor medicale propriu-zise, serviciile de kinetoterapie 
contribuie la mentinerea sau imbunatatirea starii de sanatate, mobilitatii si la 
atenuarea efectelor imbatranirii; activitatea de kinetoterapie se desfasoara in doua 
sali de tratament, dotate corespunzator programelor specifice, dar si in camerele 
asistatilor imobilizati la pat sa care sunt greu transportabili. 
  - primul cabinet este amenajat pentru activitati preponderent pasive (masaj, 
presopunctura, gimnastica pasiva, reflexoterapie, shiatsu si streching, fizioterapie, 
neroterapie, aromoterapie), aici beneficiind de tratament in special pacientii ce 
necesita recuperare sau ameliorare functionala; 
 -  cea de-a doua sala este amenajata cu aparatura de fitness, utilizata in scop 
recreativ pentru petrecerea timpului liber dar si terapeutic-recuperator si de 
intretinere. 
 
 Spalatoria proprie: 
 
- include doua sectii: sectia pensionari si sectia cronici 
- dotari: 4 masini de spalat automate, cazan din inox pentru fiert rufe, uscator de rufe 
industrial, spatiu destinat calcarii lenjeriei. 
 
 Frizeria este alaturata corpului central si ofera servicii de specialitate asistatilor 
din cadrul unitatii. 
 
 
 

B. Asistenta sociala, consiliere psihologica si asistenta religioasa 
 
 Activitati pe latura asistentei sociale: 
 Activitati de informare - permanenta – individuala  
                  - de grup 
    - ocazionala – individuala 
                                                         - de grup 

 
Consiliere sociala- diagnoza 
   - plan de consiliere 
   - strategii de interventie 
 Mediere: 
 -prin consiliere psihologica se urmareste sustinerea, promovarea suportului 
psihologic prin: psihoterapie, consiliere si asistenta sociala, promovarea tolerantei si 
intelegerii ca modalitati de rezolvare a conflictelor, de promovare a demnitatii si 
libertatii individuale. 
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Metodologii de lucru: 
 - consiliere individuala; 
 - consiliere familiala; 
 - consiliere de grup; 
 - interventie in caz de criza; 
 - consiliere colectiva. 
Aria de desfasurare a activitatilor: in cabinetul de psihologie si asistenta sociala, 
situat la parterul corpului central; la solicitarea beneficiarului activitatea de consiliere 
se poate desfasura in camera in care acesta este cazat. 
Asistenta spiritual religioasa 
 Serviciile spiritual-religioase cuprind activitati: 
 individuale- la camera beneficiarului; 
 colective- la biserica: 
 de consiliere: 
 rugaciune; 
 servicii si ritualuri religioase specifice; 
 ascultare activa; 
 meditatie; 
 participare la slujbe; 
 servicii funerare; 
 servicii de inmormantare; 
 
 

C. Socializarea si petrecerea timpului liber 
 
 Socializarea beneficiarilor este stabilita in functie de nevoile acestora si se 
efectueaza in conformitate cu planul individual de ingrijire stabilit, tinand cont de 
posibilitatile, resursele, preferintele beneficiarului. Scopul acestor activitati de 
socializare si petrecere a timpului liber este de prevenire a degradarii, de facilitare a 
conduitelor prosociale, responsabilizare a competentelor, de creare a unui ambient 
familial, de constientizare a caracteristicilor persoanelor varstnice, de armonizare a 
relatiei beneficiar - salariat, avand la baza sentimente de stima, respect reciproc, 
solicitudine. 
 Activitati de petrecere a timpului liber: 
- activitati de grup: 
 - activitati permanente/ocazionale 
 - acomodare, integrare sociala in camin, in comunitate 
 - mentinerea initiativei ocupationale a beneficiarilor 
 - schimbarea mentalitatilor cu privire la persoanele de varsta a III-a 
- activitati individuale: 
 - ocazionale 
 - permanente 
- animatie socio-culturala 
 - spectacole 
 - intruniri 
 - expozitii 
- animare si cooperare sociala 
 - vizite la asistati dependenti 
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 - schimburi de experienta cu alte institutii de acelasi profil 
 - cultura, arta si invatamant 
- activitati de terapie ocupationala: 
 - activitati individuale 
 - activitati de grup 
Aria de desfasurare a activitatii: 
- la parterul cladirii se afla clubul cu o capacitate de 40 de locuri, dotat cu TV color si 
combina muzicala; 
 aici se desfasoara activitatile festive, serbarile si spectacolele, pe fiecare palier 
exista televizor color, unde beneficiarii pot urmari emisiunile preferate. 
- in cadrul programului de terapie ocupationala: 
 ∙ atelierul de croitorie- etajul 2 
 ∙ biblioteca – etajul 1. 
   
 
Activitatea Caminul pentru Persoane Varstnice este structurata dupa cum urmeaza: 

- Compartimentul financiar – contabilitate, coordonat de un economist;  
- Serviciul ingrijire de specialitate, administrativ, aprovizionare cu postul de 

coordonator personal de specialitate – sef serviciu, care are trei structuri in 
subordine: 

            -compartiment gospodarire intretinere 
             -compartiment ingrijire si asistenta 
             -compartiment psiho-social  

 
 
 
Activitatea Compartimentului Financiar-Contabil 
 
Atributii, sarcini, responsabilitati : 
 

 Evidenta cheltuielilor cu cheltuielile de personal, cheltuieli materiale(buget 
local si extrabugetar), cheltuieli cu investitiile si sponsorizarile; 

 Urmarirea si verificarea viramentelor bancare zilnic precum si  
continuitatea extraselor de cont la  cheltuieli de personal, cheltuieli 
materiale, venituri proprii si cheltuieli de capital; 

 Se intocmesc ordine de plata, cecuri   si foi de varsamant; 

 Detalierea Cheltuielilor si Bugetul de Venituri si Cheltuieli : buget local si 
extrabugetar; 

 Balante analitice; 

 Efectuarea  modificarilor ce intervin cu privire la suplimentarile bugetare; 

 Notele contabile; 

 Intocmirea ordonantarilor de plata  conform legii, investitii, cheltuieli de 
personal, cheltuieli materiale; 

 Operare P.C. si utilizare program de contabilitate; 

 Verificarea soldurilor din balanta de verificare; 

 Control financiar preventiv asupra   platilor conform buget; 

 Intocmirea bilantului precum si a anexelor corespunzatoare; 
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 Intocmirea situatiei semestriale  “Date informative privind cheltuielile de 
personal”; 

 Ridicarea si depunerea de numerar in Trezorerie; 

 Intocmeste situatia facturilor de plata si o transmite  catre aprobare in 
cadrul Primariei; 

 Intocmeste zilnic situatia disponibilitatilor de plata; 

 Urmareste si verifica viramentele bancare zilnic si  continuitatea extraselor 
de cont la conturile: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale(buget local), 
investitii si extrabugetar; 

 Intocmeste balante analitice  conturilor de materiale si obiecte de inventar; 

 Intocmeste balante analitice cont furnizori; 

 Calculul si inregistrarea concediilor medicale; 

 Calculul si inregistrarea concediilor de odihna; 

 Intocmirea ordinelor de plata aferente cheltuielilor de personal; 

 Verificarea deciziilor de incadrare si incetare a activitatii personalului 
salariat; 

 Depunerea declaratiei 112 in fiecare luna privind contributii la bugetul 
statului – pana la date de 25 ale lunii urmatoare celei in care se 
efectueaza plata salariilor ; 

 Transmite contul de execuţie lunar si bilanţul contabil trimestrial la Direcţia 
Economica a Consiliului Local Bacău, la termenele fixate de Direcţie; 

 Urmăreşte si verifica garanţiile gestionare, materiale; 

 Urmăreşte înregistrarea valorica   si cantitativa   in Contabilitate mijloacele 
fixe si obiectele de   inventar achiziţionate; 

 Efectuează inventarea patrimoniului, ori de cate ori este nevoie, in condiţiile 
legii; 

 
2 . Serviciul ingrijire de specialitate, administrativ, aprovizionare 

   
 Compartimentul medico-social are urmatoarele atributii: 

 Asigura asistenta medicala curenta si de specialitate pentru persoanele 
internate in centru ; 

 Contribuie la intocmirea programelor de terapie, recuperare si ingrijire a 
fiecarei persoane, in functie de starea sanatatii acesteia ; 

 Intocmeste necesarul de medicamente si alte materiale tehnico – sanitare, in 
functie de necesarul stabilit prin normele legale in materie ; 

 Intervine operativ in cazul urgentelor medicale care apar in institutie si se 
ingrijeste de transportul bolnavilor la unitati de asistenta medicala, daca 
situatiile ce apar impun acest lucru ; 

 Urmareste efectuarea tratamentelor persoanelor asistate in centru, in cazul in 
care situatia acestora impune acest lucru; 

 Iau masuri pentru eliminarea posibilitatilor de aparitie a unor infectii sau 
epidemii in camin ; 

 Asigura conditii igienico – sanitare,  si urmareste respectarea lor cu strictete 
de catre personalul Caminului si de catre asistati; 
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 Urmareste respectarea normelor igienico – sanitare la prepararea hranei 
asistatilor si contribuie la intocmirea meniurilor zilnice, tinand cont de 
continutul caloric si de particularitatile categoriilor de persoane beneficiare; 

 Urmareste derularea programelor individuale de terapie si recuperare pentru 
persoanele pentru care s-au intocmit astfel de programe; 

 Organizeaza programe cultural-educative si de socializare pentru persoanele 
asistate, prin intermediul compartimentului psiho – social; 

 Asigura consiliere  si informare atat familiilor, cat si asistatilor cu privire la 
problematica sociala a acestora; 

 Desfoara actiuni de prevenire a institutionalizarii si de reintegrare in familie a 
unor persoane internate in camin, in care scop intervine pentru normatizarea 
relatiilor din familia respectiva; 

  
  

 Compartiment gospodarire intretinere are urmatoarele atributii: 
 

 Stabileste necesarul de resurse materiale in vederea bunei functionari a 
Caminului si il prezinta conducerii spre aprobare, asigurand utilizarea eficienta 
a resurselor; 

 Se ingrijeste de aprovizionarea Caminului cu cele necesare pentru hrana si 
cazarea asistatilor si de asigurarea stocurilor  de alimente  si cazarmament 
necesare; 

 Asigura prepararea hranei asistatilor in conditii de igiena, potrivit normelor in 
vigoare; 

 Asigura conditii de cazare a asistatilor, precum si conditii pentru petrecerea 
timpului liber al acestora; 

 Asigura conditii igienico – sanitare, in colaborare cu serviciul medico – social,  
si urmareste respectarea lor cu strictete de catre personalul Caminului si de 
catre asistati; 

 Urmareste folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare, 
precum si asigurarea integritatii acesteia; 

 Asigura conditii pentru desfasurarea unor activitati utile de catre asistati in 
cadrul programelor de terapie ocupationala; 

 Asigura conditii pentru facilitarea relatiilor persoanelor asistate cu membrii 
familiilor si cu alte persoane ce vin in vizita; 

 Intreprinde actiuni de antrenare sub diferite forme a colectivitatii locale la 
protectia persoanelor in varsta; 

 Urmareste respectarea normelor de disciplina si buna conduita a salariatilor 
din subordine si  asistatilor in cadrul institutiei si in afara. 
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Situatii statistice 
 
 
Tabelul nr.1 – Situatia internarilor in anul 2013. 
 
  

Nr. 
crt. 

Luna-2013 Total/Luna Barbati Femei 

1.  Ianuarie - - - 

2.  Februarie - - - 

3.  Martie 1 - 1 

4.  Aprilie - - - 

5.  Mai - - - 

6.  Iunie 1 - 1 

7.  Iulie - - - 

8.  August 3 - 3 

9.  Septembrie - - - 

  10. Octombrie 4 1 3 

 11. Noiembrie 1 0 1 

 12. Decembrie - - - 

 TOTAL 10 1 9 

 
 
 
 
Tabelul nr.2 – Situatia externarilor si deceselor in anul 2013. 
 
 

Nr.crt. Luna-2013 Total/Luna Barbati Femei 

1 Ianuarie 1 1 - 

2 Februarie 1 1 - 

3 Martie 1 - 1 

4 Aprilie 2 1 1 

5 Mai 5 1 4 

6 Iunie 2 2 - 

7 Iulie 2 1 1 

8 August 2 - 2 

9 Septembrie - - - 

10 Octombrie 2 - 2 

11 Noiembrie 4 3 1 

12 Decembrie 1 - 1 

 TOTAL 23 10 13 

 
 Din cele 23 de persoane, beneficiari ai Caminului pentru Persoane Varstnice 
Bacau, 21 au decedat iar 2 persoane au fost externate. 
 
 



 

 205 

 
 Numarul beneficiarilor pe categorii de varsta care au beneficiat de sprijin si 
servicii specializate in cadrul institutiei noastre in anul 2013 : 
 

Luna 35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85-
∞ 

Total 

Dec.2012 - 2 2 1 1 12 14 26 31 47 29 163 

Dec.2013 - 1 - - 1 14 17 30 39 44 30 176 

 
 
 Aceeasi situatie a beneficiarilor in anul 2013 o putem prezenta si defalcat pe 
grade de dependenta la 31.12.2013. 
 

Luna    Total 
beneficiari 

Independenti Semidependenti 
Dependenti 

Dec.2012 163 107 25 31 

Dec.2013 176 110 33 33 

 
 
 Situatia trimestriala a persoanelor incadrate in grad de handicap, conform 
raportarilor facute : 
 

Nr
. 

Cr
t. 

Numar 
persoane 

cu 
handicap 

Sex Tip 
handicap 

Grad 
handicap 

Data 
raportari

i 

1. 21 16 femei 
5 barbati 

2 psihic 
11  fizic 
3 mental 
4 vizual 
1 auditiv 

10 grav 
10 
accentuat 
1 mediu 

31.03.2
013 

2. 20 17 femei 
3 barbati 

10 fizic 
2 mental 
5 vizual 
1 auditiv 
2 psihic 

10 grav 
9 accentua 
1 mediu 

30.06.2
013 

3. 
 

20 17 femei 
3 barbati 

10 fizic 
2 mental 
5 vizual 
1 auditiv 
2 psihic 

10 grav 
9 accentuat 
1 mediu 

30.09.2
013 

4. 20 17 femei 
3 barbati 

10 fizic 
2 mental 
5 vizual 
1 auditiv 
2 psihic 

10 grav 
10 
accentuat 

31.12.2
013 
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Situatia veniturilor beneficiarilor din camin 
 

Situatia 
veniturilor 

 

Nr.beneficiari Procent(%) 

Fara venituri 4 2.45 

Sub 600 RON 50 30.06 

601-720 RON 15 9.20 

721 - 840 RON 19 11.06 

841 - 960 RON 21 12.88 

961 - 1080 RON 21 12.88 

Peste 1081 RON 29 17.79 

TOTAL 163  

 
 
 In anul 2013  sursele de finantare ale Caminului pentru Persoane Varstnice s-
au constituit din : 

  
  
 - fonduri alocate de la bugetul local - Lei repartizate astfel : 
  
                     Lei 
 

 
 

Venituri proprii : 964.411 Lei (in medie 80.368 Lei/luna) 
  
Veniturile proprii sunt constituite din incasarile contributiilor de intretinere de la 
beneficiari si de la sustinatorii legali ai acestora. 
Beneficiarii sunt clasificati in functie de modalitatea de achitare a contributiilor 
in urmatoarele coduri : 
 
 

Nr.crt. Denumire indicator Alocat 2013 
Cheltuit 2013 

1 CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

1.150.000 1.136.329 

2 BUNURI SI SERVICII din 
care : 
-utilitati 
-hrana 
-medicamente si materiale 
sanitare 
-obiecte de inventar 
-materiale si alte cheltuieli 
de intretinere 

1.078.579 
325.504 
456.050 
105.985 

- 
191.040 

1.078.579 
325.504 
456.050 
105.985 

- 
191.040 

3 CHELTUIELI DE 
CAPITAL 

180.000 92.614 

 TOTAL   
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Cod 1 - Beneficiarul/sustinatorul legal achita integral contributia ;  
Cod 2 - Sustinatorul legal achita integral diferenta de contributie ce-i 
revine; 
Cod 3 - Sustinatorul legal achita partial diferenta de contributie ce-i revine; 
Cod 4 - Beneficiarii nu au sustinatori legali/sustinatorii legali nu au venituri; 
Cod 5 - Cazuri nerezolvate(sustinatorii legali nu au adus acte doveditoare, 
sustinatorii legali nu sunt de gasit, etc.). 
 
 
 

COD NR. 
BENEFICIARI 

1 27 

2 27 

3 9 

4 78 

5 23 

  
  

Veniturile institutiei noastre in anul 2013, au ajuns la suma de964.411 lei, 
dupa cum este prezentat si mai jos, repartizate pe capitole de cheltuiala : 
                                                                                       
      
                                                                                              Lei    

 
 

  
          Mentionam ca din fondurile bugetului local, capitolul Bunuri si Servicii, s-a 
asigurat hrana si unui numar mediu zilnic de 35 de copii de la Centrul de zi 
Ghiocelul, precum si unui numar mediu lunar de 65  beneficiari ai unei mese calde, la 
Cantina Sociala. 
          Cheltuielile cu hrana pentru copii de la Centrul de zi ‟‟Ghiocelul ‟‟ pe anul 2013 
precum si la Adapostul Temporar pentru Sinistrati s-au ridicat la suma de 164.722,27 
lei, iar cele pentru asigurarea unei mese calde la Cantina Sociala precum si la 
Adapostul Temporar pentru Sinistrati s-au ridicat la suma de 164.722,27 lei. 
    

 

Nr.crt. Denumire indicator Venituri 2013 Cheltuit 2013 

1 BUNURI SI SERVICII din 
care : 
-carburanti 
- hrana 
-medicamente si materiale 
sanitare 
- obiecte de inventar 
- materiale si alte cheltuieli de 
intretinere 

964.411 
 
 

1.038.166 
6.261 

882.705 
15.273 
5.360 
53.922 
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AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ BACĂU 
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Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău este instituţie publică de interes local, 
cu personalitate juridică proprie, ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Bacău. 

Obiectul de activitate al ADL Bacău în constituie realizarea ansamblului de 
măsuri, programe, activităţi profesionale, ce contribuie la dezvoltarea economico-
socială a Municipiului Bacău. 

Principalele activităţi desfăşurate şi/sau obiective atinse de ADL Bacău, conform 
Regulamentului de Organizare şi funcţionare (ROF) aprobat de Consiliul Local al 
Municipiului Bacău, sunt: 

 Iniţierea de programe care să asigure soluţionarea unor probleme economico-
sociale în interesul colectivităţilor locale; 

 Elaborarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a 
municipiului şi de îmbunătăţire a infrastructurii publice şi identificarea căilor şi 
mijloacelor pentru realizarea acestora; 

 Sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare a 
comunităţii locale; 

 Sprijinirea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor 
persoane fizice; 

 Stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin; 
 Promovarea imaginii şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel local şi 
identificarea surselor pentru valorificarea potenţialului economic local; 

 Stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriatului public-privat; 
 ADL – interfaţă între Administraţia Publică Locală şi sectorul privat. 
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău este un promotor al administraţiei şi 

comunităţii locale, elaborează proiecte, studii, lucrări de specialitate, prestări de 
servicii şi alte activităţi specifice pentru terţe persoane juridice, conform obiectivelor 
sale şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. 
    Agenţia de Dezvoltare Locală (ADL) Bacău a fost înfiinţată la data de 1 
noiembrie 2005, conform HCL nr. 272 din 29.09.2005, iar activitatea organizaţiei a 
demarat de la 1 ianuarie 2006, conform Dispoziţiei privind aducerea la îndeplinire a 
HCL 323 din 30.11.2005. 
 
                                                                               

Principalele activităţi ale instituţiei, derulate în anul 2013, 

în conformitate cu ROF 

 

 plementarea a 5 proiecte cu finanţare nerambursabilă, prin care sunt 
atrase în mod direct investiţii şi servicii. 

 
comunităţii băcăuane; 

 Activităţi de promovare a oraşului, la nivel regional, naţional şi internaţional; 
 

finanţare nerambursabilă de la Consiliul Local Bacău, prin Legea 350/2005 – 
sesiunea 2013; 
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 cu Primăria Municipiului Bacău 
pentru accesarea Instrumentelor Structurale, respectiv a fondurilor europene 
post-aderare, pentru finanţarea unor nevoi prioritare ale comunităţii; 

 
regionale, naţionale sau situate la nivelul UE şi participarea activă la activităţi şi 
programe derulate de Asociaţia Europeană de Regenerare a Zonelor aflate în 
Criză – QeC-ERAN, în prezent Reţeaua Europeană pentru Dezvoltare Urbană 
Locală (LUDEN), conform protocolului încheiat la aderarea Municipiului Bacău 
la această asociaţie, în octombrie 2007; 

 conferinţe/seminarii în parteneriat cu companii private pentru 
instruirea IMM, în vederea accesării Fondurilor Structurale şi de Coeziune şi 
dezvoltării capacităţii manageriale a acestora; 

 
pregătire profesională, dezbateri publice de interes local; 

  franceză a 
documentelor şi a corespondenţei din cadrul proiectelor Agenţiei de Dezvoltare 
Locală sau a altor documente ale Primăriei Municipiului Bacău; 

 
proiectele cu finanţare europeană implementate; 

 www.e-guvernare.ro, în 
Sistemul Electronic Naţional; 

 
organizaţii economice private, universităţi locale şi organizaţii 
neguvernamentale  - toţi actorii locali relevanţi – în întâlnirile lunare ce au ca 
scop îmbunătăţirea eficienţei managementului siturilor din patrimoniu (prin 
elaborarea unui plan de management) prin dezvoltarea unei metodologii 
comune pentru optimizarea conservării şi valorificării patrimoniului cultural din 
SEE; 

 
acordarea ajutoarelor de încalzire pentru iarna 2013-2014, conform OUG 
nr.70/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G nr. 778/2013.. Au 
fost verificate şi procesate în format electronic peste 6.200 de cereri. 

 
 
 

Parteneriate, proiecte şi programe: 
 

 Depunerea si verificarea cererii de finanţare şi a bugetului  proiectului -“ PUSH 
& PULL;  

 Aderarea la parteneriatul pentru proiectul PUSH&PULL, proiect finanţat de 
Comisia Europeanǎ. PUSH&PULL are ca scop îmbunătăţirea mobilităţii din 
oraşele europene prin intermediul managementului locurilor de parcare.  

    - Demararea activitǎţilor pentru realizarea Planul de Acţiune privind Energia 
Durabilă (PAED) ca urmare a semnǎrii de cǎtre dl Primar Romeo Stavarache a 
Convenţiei Primarilor: 

o întocmirea şi înaintarea cǎtre Serviciul Achiziţii din cadrul Primǎriei 
Municipiului Bacǎu a Referatului de necesitate şi a Caietului de sarcini 
pentru achiziţia serviciilor unui prestator pentru întocmirea PAED; 

http://www.e-guvernare.ro/
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o Participarea la cea de-a V-a întâlnire naţională a Clubului Primarilor, 26-27 
septembrie 2013, Centrul de Afaceri şi Expozitii „Mircea Cancicov”  Bacău 
unde s-au dezbǎtut unele probleme care au legǎturǎ cu elaborarea PAED; 

o încheierea Contractului de prestǎri servicii; 
o organizarea unei întâlniri care a avut ca temǎ prezentarea pe scurt a PAED 

şi discutarea modului de colectare a datelor pentru realizarea Inventarului 
emisiilor de carbon (BEI);  

o trimiterea de adrese cǎtre instituţii (E ON România, Transport Public, Staţia 
CFR, CRAB, etc.) şi cǎtre unele servicii şi direcţii ale Primǎriei pentru 
colectarea datelor necesare pentru realizarea Inventarului emisiilor de 
carbon, aferente anului 2008. 
 

 - Participarea la sesiunile organizate în cadrul proiectului „Reţeaua Clusterelor 
Europene şi Regiunilor pentru Eco-inovare Plus” – ECREIN+. Obiectivul principal al 
proiectului: crearea unor instrumente performante pentru implementarea şi 
gestionarea unei politici publice regionale eficiente care să vină în sprijinul eco-
inovării. Pe parcursul proiectului partenerii au împărtăşit experienţele acumulate în 
ceea ce priveşte sprijinirea IMM-urilor şi a clusterelor implicate în activităţi de eco-
inovare şi au contribuit la conturarea unor strategii în această direcţie. Menţionǎm cǎ 
Agenţia de Dezvoltare Localǎ este membru al Platformei ECREIN+. 
 
- Depunere cerere de finanţare şi buget pentru proiectul “FII ACTIV! – Informare, 
consiliere și formare profesională în municipiul Bacău” finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritara 5, 
Domeniul major de Interventie 5.1; 
 
- Demararea activitǎţilor legate de cererea de finanţare şi elaborarea documentatiei 
necesare proiectului privind Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. 
 
- Organizare Open Days ediţia a IV-a: „Parteneriatul urban-rural din perspectiva 

Comisiei Europene. 

    Primăria Municipiului Bacău, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Locală 
Bacău, SC Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău SA, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău şi Centrul de Informare Europe Direct 
Bacău au organizat joi, 28.11.2013, la sediul Centrului de Afaceri şi Expoziţional 
Bacău a IV-a ediţie a Open Days în municipiul Bacău,  cu titlul „Parteneriatul urban-
rural, o paradigmă pentru o creştere sustenabilă, inteligentă şi incluzivă”, din 
perspectiva Comisiei Europene, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, ai 
primăriilor din Zona Metropolitană Bacău, ai mediului de afaceri, a unui numeros 
public . Această manifestare s-a desfășurat în cadrul manifestărilor europene - 
"Open Days",  dedicate regiunilor și orașelor, prin intermediul căreia acestea îsi 
prezintă capacitatea de dezvoltare și se evidențiază importanța implicării autorităților 
locale, pentru o bună dezvoltare a comunității europene. 

- Parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, cu 
privire la  implicarea în activitatea de promovare a parteneriatului local antidrog: 
Premiul de Excelență pentru implicare în crearea parteneriatului antidrog la 

http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/58-open-days-editia-a-iv-a-parteneriatul-urban-rural-din-perspectiva-comisiei-europene
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/58-open-days-editia-a-iv-a-parteneriatul-urban-rural-din-perspectiva-comisiei-europene
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nivel local primit de catre ADL BACAU  in cadrul  Galei Mesajul Meu Antidrog, 
găzduită de sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău.  

- Organizarea sesiunii de informare privind programul internaţional de colectare 
selectivă a dozelor din aluminiu EveryCanCounts.  Agenţia de Dezvoltare 
Locală Bacău în parteneriat cu Asociaţia Non Profit Alucro și Agenția 
pentru Protecția Mediului Bacău au organizat joi, 24 octombrie 2013, ora 
10:00, sesiunea de informare privind programul internaţional de colectare 
selectivă a dozelor din aluminiu EveryCanCounts. Evenimentul a 
reprezentat o invitaţie deschisă de participare pentru toate instituţiile 
locale, agenţii economici din mediul rural şi urban, mass-media şi 
populaţie, în vederea implementării programului de colectare selectivă, 
acasă sau la locul de muncă. 

 
- Participare la Conferința Anuală a Programului de Cooperare Transnațională Sud-

Estul Europei 

În data de 19 iunie, la București, a avut loc conferința anuală a Programului de 
Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei. Sub titlul „Realizările programului SEE 
din perspectiva noilor programe din regiune”, conferința și-a  propus să fie 
evenimentul-cheie pentru cooperarea teritorială în Sud Estul Europei, în 2013. În 
cadrul conferinței s-au întâlnit 400 de participanți, incluzând oficiali ai Comisiei 
Europene, factori interesați de noile programe, factori de decizie și experți din țările 
din Sud-Estul Europei (SEE), reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai 
mediului academic, beneficiari și promotori ai proiectelor actuale și viitoare. Agenția 
de Dezvoltare Locală Bacău a participat în calitate de membru al proiectului 
SUSTCULT, proiect finanțat prin Programul Operațional Teritorial Sud Estul Europei 
și a fost reprezentată de Liviu Scarlat - directorul instituţiei și Adrian Anghel - 
consilier. De asemenea, Agenția de Dezvoltare Locală a participat activ alături de 
partenerul lider Veneția la organizarea unui stand de prezentare a proiectului 
SUSTCULT, prin intermediul căruia sunt promovate obiective turistice din Municipiul 
Bacău. 

 

- Crearea și gestionarea contului online din cadrul programului EPSA; 
- Gestionarea contului Municipiului Bacău pe platforma Comisiei Europene ECAS; 
 

Reprezentare la nivel national si international 

PROIECTUL SUSTCULT: 

Veszprem, Ungaria. Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, în calitate de parteneră în 
proiect pentru Municipiul Bacău, a fost reprezentantă de membri ai unității de 
implementare a proiectului la nivel local. Tematica acestei intâlniri  a abordat 
probleme legate de stimularea locurilor de muncă, prin intermediul punerii în valoare 
a patrimoniului cultural. Primele două zile au fost alocate prezentării planului de 
afaceri aferent fiecărui sit de patrimoniu cultural, precum și discutării aspectelor 
 legate de managementul proiectului, având în vedere faptul că perioada de 
implementare a acestuia s-a prelungit cu patru luni. 

http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/55-sesiune-de-informare-privind-programul-international-de-colectare-selectiva-a-dozelor-din-aluminiu-everycancounts
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/55-sesiune-de-informare-privind-programul-international-de-colectare-selectiva-a-dozelor-din-aluminiu-everycancounts
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/51-conferinta-anuala-a-programului-de-cooperare-transnationala-sud-estul-europei
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/51-conferinta-anuala-a-programului-de-cooperare-transnationala-sud-estul-europei
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    În cea de-a treia zi a fost organizat un workshop la care au fost invitați parteneri 
din cadrul altor proiecte. Aceştia au împărtăşit din experienţa derulării proiectelor 
culturale similare. În finalul celei de-a treia zile  şi a workshopului, au fost discutate 
metodologii privind modalitatea în care economia locală poate fi integrată în 
managementul resurselor culturale. 
 

Întâlnire internaţională la Bacău: Ansamblul Curtea Domnească, în atenţia 
partenerilor SUSTCULT 

 
    Municipiul Bacău, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Locală, a găzduit pe 28 
și 29 mai 2013 întâlnirea internațională în cadrul proiectului "Sustenabilitate printr-un 
management integrat al patrimoniului cultural - SUSTCULT", finanțat prin Programul 
de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei. Reuniunea a adus laolaltă 
reprezentanți ai țărilor partenere: Italia, Albania, Ungaria, Slovenia, Grecia și 
România și a avut ca punct de interes stabilirea stadiului în care se află elaborarea 
planului de management pentru obiectivele de patrimoniu alese de fiecare partener 
în parte. Sub îndrumarea lui Katri Lisitzin, expert în planificarea și elaborarea de 
cursuri integrate cu accent special pe patrimoniul cultural şi peisaje culturale, 
partenerii au stabilit împreună metode de abordare a situațiilor cu care se confruntă 
în activitățile desfășurate în cadrul planului de management și mai ales în conturarea 
unor planuri de acțiune pentru obiectivele de patrimoniu promovate. Totodată, au fost 
împărtășite metodele și strategiile utilizate de fiecare partener pentru implicarea 
părților interesate în activitățile pilot ce sunt prevăzute în planurile de management și 
s-au făcut schimburi de bune practici. Finalul întâlnirilor a fost marcat de conferința 
de presă ce a avut loc miercuri, 29 mai 2013, în sala de conferințe a Centrului de 
Afaceri și Expozițional "Mircea Cancicov", Bacău.  
Veneţia, Italia. Partenerii din cadrul proiectului SUSTCULT şi-au dat întâlnire pe 

22 martie 2013, în Veneţia, la conferinţa organizată de partenerul lider 
pentru prezentarea planului de management „Veneţia şi laguna sa”, 
dedicat acestui oraş înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 

Planul de management realizat se doreşte a fi un document cu rol de ghid 
pentru păstrarea şi protejarea valorilor culturale şi istorice ale Veneţiei, conţinând 
atât o identificare a valorilor siturilor, cât şi o identificare a factorilor care ar putea 
duce la deteriorarea acestor valori. Conceput printr-o abordare integrativă, planul de 
management s-a  concretizat într-o serie de instrucţiuni ce trebuie urmate şi, în 
acelaşi timp, periodic actualizate, în elaborarea sa fiind implicate numeroase instituţii 
şi organisme publice şi private. De asemenea, a fost difuzat şi filmul de prezentare a 
proiectului, film care va fi disponibil în curând pe Youtube, pe paginile SUSTCULT 
din cadrul site-urilor de socializare şi pe site-urile partenerilor. 

Conferinţa a fost urmată a doua zi, 23 martie 2013, de o întâlnire tehnică a 
reprezentanţilor siturilor partenere SUSTCULT, în vederea evaluării stadiului în care 
se află dezvoltarea planului de management pentru fiecare sit în parte, Ansamblul 
Curţii Domneşti din Bacău fiind pilonul principal în jurul căruia Agenţia de Dezvoltare 
Locală a conturat acest document. 

 

 

http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/50-intalnire-internationala-la-bacau-ansamblul-curtea-domneasca-in-atentia-partenerilor-sustcult
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/50-intalnire-internationala-la-bacau-ansamblul-curtea-domneasca-in-atentia-partenerilor-sustcult
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/48-conferinta-de-la-venetia-repetitie-generala-inaintea-intalnirii-sustcult-de-la-bacau
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OPEN DAYS 2014, BRUXELLES 

 

Organizat în perioada 7-10 octombrie, acest eveniment anual, prin care oraşele 
şi regiunile îşi prezintă capacitatea de dezvoltare şi de a crea locuri de muncă, s-a 
bucurat de atenţia întregii Europe, mai ales că anul 2013 încheie un ciclu de 
dezvoltare şi trasează coordonatele de dezvoltare pentru perioada 2014-2020. La 
acest important eveniment, a fost prezent din partea Agenţiei de Dezvoltare Locală 
Bacău Liviu Scarlat, directorul acestei instituţii, iar conferinţele abordate, reflectă 
teme de interes pentru Municipiul Bacău, pentru regiunea de dezvoltare din care 
facem parte. 

 
Proiecte implementate de ADL Bacău în 2013, având ca beneficiar Municipiul 
Bacău,  Agenţia de Dezvoltare Locală sau Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău : 

 
I. „Sustenabilitate printr-un management integrat al patrimoniului cultural” – 
„Achieving SUSTainability through an integrated approach to the management 
of CULTural heritage (SUSTCULT). 
Proiectul este finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul 
Europei (PCT SEE) – SEE East Europe Programme şi are o valoare totală de 
1.760.212 euro, din care ADL, în calitate de partener în cadrul proiectului, 
implementează în mod direct activităţi în valoare de 59.144 euro. Parteneri: Italia, 
Grecia, România (Institutul Naţional pentru Patrimoniu Bucureşti, Agenţia de 
Dezvoltare Locală Bacău), Slovenia, Albania, Bosnia Herţegovina, Macedonia. 
Coordonator proiect: Municipalitatea Veneţia, reprezentată de primarul Cacciari 
Massimo. 
 
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul General al proiectului constă în dezvoltarea, testarea şi diseminarea unei 
metodologii comune flexibile, în vederea elaborării planurilor de management şi 
integrarea acestora în procesul de planificare teritorială care promovează protejarea 
şi utilizarea sustenabilă a valorilor culturale ca instrumente de dezvoltare economică 
şi socială. 
Obiectivele specifice sunt: 

- Construirea unor reţele locale şi stabilirea unei reţele de organizaţii 
transnaţionale, entităţi publice şi părţi interesate locale în domeniul promovării 
patrimoniului cultural; 

- Definirea şi împărtăşirea unei metodologii comune, operaţională transnaţional, 
în domeniul managementului integrat al siturilor patrimoniului cultural; de 
asemenea, se are în vedere dezvoltarea unei platforme deschise Web-GIS 
pentru promovarea şi gestionarea cunoştinţelor referitoare la patrimoniul 
cultural local; 

- Creşterea capacităţii de consolidare/construcţie printr-un pachet de instruire a 
dezvoltării şi a implementării planurilor de management, oferind modalităţi 
concrete pentru integrarea lor în instrumentele deja existente şi a 
salvgardării/păstrării în siguranţă a patrimoniului specific cultural şi a valorii 
peisajului; 
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- Dezvoltarea planurilor de management în siturile partenere având la bază 
metodologia comună. 

Activitati derulate: 
- participare în activităţile de management şi implementare a proiectului; 
- coordonarea activităţii de organizare a cursurilor de instruire online și onsite 

desfăşurate în cadrul proiectului; 
- întocmirea rapoartelor semestriale către AM; 
- întocmirea documentaţiei necesare controlului de prim nivel al proiectului  
- întocmirea a doua cereri de rambursare, ulterior aprobate de către controlul de 

prim nivel; 
- întocmirea dosarelor de achiziţii aferente proiectului; 
- am analizat şi comparat în pemanenţă realizarea activităţilor din proiect  cu 

respectarea strictă a graficului propus prin proiect; 
- întocmirea de notificări pentru modificarea bugetului proiectului și a listei de 

achiziţii; 
- organizarea intalnirii de la Bacău a partenerilor din cadrul proiectului; 
- participare la întâlnirile grupului de sprijin local; 
- participare la teleconferințele din cadrul acestui proiect; 
- participare la întâlnirile externe din cadrul proiectului organizate de parteneri în 

Veneția și Veszprem; 
- participare la Conferința anuală a programului SEE desfășurată la București. 

 
II. „Complex cultural Sf. Nicolae – matrice spirituală a Bacăului” 
Beneficiar – Municipiul Bacău. Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR), Programul Operaţional Regional (POR). Valoarea totală a 
proiectului: 974.925,76 lei; 
Valoarea TVA: 154.803,26 lei; Contribuţie locală: 16.500 lei; 
Asistenţa financiară nerambursabilă este de: 803.622,26 lei; 
Obiectiv general: 
Promovarea produselor turistice din judeţul Bacău pentru dezvoltarea turismului în 
Regiunea Nord - Est. 
Obiectivele specifice sunt: 

- Promovarea produsului turistic „Complexul Cultural Sf. Nicolae” şi „Ansamblul 
Curţii Domneşti” (format din Biserica Precista, Turnul Locuinţă şi Ruinele Curţii 
Domneşti) la nivel naţional şi regional prin activităţile prevăzute în Planul de 
Marketing; 

- Creşterea gradului de circulaţie turistică din aria localizării produselor turistice, 
cu minim 5%, până la finalul perioadei de implementare a proiectului. 

Printre activitǎţile desfǎşurate în cadrul acestui proiect enumerǎm: 
o s-au încheiat douǎ Acte adiţionale pentru prelungirea Contractului de 

finanţare semnat cu Ministerul Dezvoltǎrii şi Administraţiei Publice cu 12 
(douǎsprezece) luni; 

o s-au creat, tipǎrit şi distribuit 1.000 de seturi de materiale promoţionale 
(album, broşurǎ, harta, pliant, CD cu filmul de prezentare); 

o s-a participat la târgul de turism “Transylvania Tourist Fair” (TTF) 
organizat de patronatul ANAT la Braşov; 

o s-a realizat un banner şi douǎ roll-up-uri; 
o s-a realizat şi s-a difuzat spoturi TV şi radio; 
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o s-au creat şi s-au montat 15 panouri direcţionale şi 4 panouri de 
informare; 

o s-a creat site-ului www.turismculturalbacau.ro; 
o s-a organizat spectacolul cu piesa de teatru “Patimile, Răstignirea şi 

Învierea Domnului”, pusă în scenă de actorii Teatrului Municipal Bacovia; 
o s-au organizat trei concerte de muzicǎ clasicǎ susţinute de elevii de la 

Colegiul Naţional de Artă Bacău urmate de difuzarea filmului de 
prezentare; 

o s-a organizat o expoziţie de picturǎ cu tematicǎ religioasǎ; 
o s-au întocmit şi trimis la OI Turism, Notificǎri privind decalarea termenele 

de realizare ale unor activitǎţi ale proiectului; 
o pregǎtirea documentaţiei pentru controalele efectuate de cǎtre 

reprezentanţii OI Turism, dupǎ implementarea proiectului, privind gradul 
de îndeplinire a indicatorilor stabiliţi în contract şi privind eligibilitatea 
cheltuielilor. 

 
III. „Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin 
promovarea oportunităţilor locale” 
Beneficiar – Municipiul Bacău; Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR), Programul Operaţional Regional (POR). 
Valoarea totală a proiectului: 979.003,89 lei; Valoarea TVA: 155.474,57 lei; 
Contribuţie locală:                    19.550,01 lei; Asistenţa financiară nerambursabilă, 
conform contractului de finanţare, este de: 801.879,31 lei; 
Obiectiv general: Promovarea produselor turistice din judeţul Bacău pentru 
dezvoltarea turismului în Regiunea Nord – Est. 
 

- Principala problemă abordată de acest proiect a fost nevoia de promovare a 
turismului din judeţul Bacău la nivel regional şi naţional şi interesul relativ 
scăzut faţă de turism, lucru demonstrat de analiza SWOT; 

- Ritmul anual de creştere al capacităţii de cazare în funcţiune este negativ; 
- Ritmul anual de creştere al numărului de sosiri turistice în Municipiul Bacău 

este negativ situat sub nivelul Regiunii; 
- Insuficienta punere în valoare a obiectivelor turistice din Municipiul Bacău. 

Alături de aceste aspecte se pot adăuga şi cele referitoare la: 
- Lipsa posibilităţilor materiale şi financiare necesare pentru susţinerea unei 

campanii regionale/naţionale pentru promovarea potenţialului turistic al 
judeţului Bacău; 

- Lipsa unui concept unitar de campanie bazat pe rigorile marketingului modern; 
- Lipsa posibilităţii de a implica în acest demers specialişti sau firme de 

specialitate datorită costurilor ridicate de colaborare cu acestea. 
Obiectivele specifice sunt: 

- Promovarea produsului turistic Aria de Protecţie Specială Avifaunistică (ASPA) 
Lacul Bacău II la nivel regional şi naţional prin activităţile prevăzute în Planul 
de Marketing; 

- Creşterea gradului de circulaţie turistică din aria localizării produsului turistic cu 
10%, până la finalul perioadei de implementare a proiectului. 

 

http://www.turismculturalbacau.ro/
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IV. „Reabilitarea şi dotarea cu echipamente a Centrului Social pentru Îngrijirea 
Persoanelor Vârstnice, Aleea Ghioceilor Nr. 2” 
ADL a participat, alături de Primăria Municipiului Bacău şi Centrul de Îngrijire a 
Persoanelor Vârstnice, la implementarea acestui proiect aflat pe Axa prioritară 1 – 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de 
intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul – Poli de 
dezvoltare urbana. 
Valoarea totală a proiectului: 4.280.530,00 lei. 
Obiectivul general: 
Creşterea spaţiilor multifuncţionale de calitate, în favoarea beneficiarilor şi a celor 
care asigură servicii acestora în cadrul Centrului Social pentru Îngrijirea Persoanelor 
Vârstnice Bacău şi asigurarea de servicii sociale adecvate pentru persoanele din 
acest grup ţintă, menite să sprijine normalizarea şi creşterea calităţii vieţii acestora. 
Obiectivele specifice sunt: 

- Obţinerea de spaţii utilizabile în condiţii de siguranţă şi sănătate pentru 
beneficiari; 

- Creşterea numărului de beneficiari asistaţi; 
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale acordate. 

 
V. Proiect: „Creșterea capacității administrative prin programe de pregătire 
profesională continuă a angajaților din unitățile administrativ teritoriale 
componente a Zonei Metropolitane Bacău”, SMIS 23593 

- Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău 
(ADIZM) 

- Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice (Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative). 

- Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor 
profesionale și manageriale ale resurselor umane din cadrul Primăriilor 
reprezentand UAT membre ale ADIZM Bacău, ai angajaților ADIZM Bacău, în 
scopul eficientizării proceselor desfășurate în organizație. 

- ADL BACAU participa la implementarea acestui proiect prin intermediul a 2 
persoane. 

 

Evaluare, derulare, consultanță finanțări nerambursabile din fondurile publice 

pe Legea 350/2005:   

 
COMISIA CULTE  
( 1 angajat al ADL este membru al Comisiei CULTE de evaluare si derulare a 
proiectelor de finantare pe Legea 350/2005) 
 
În urma analizei cererilor de finanţare pe domeniul CULTE, următoarele parohii au 
primit fonduri nerambursabile pe legea 350/2005 de la Consiliul Local al Municipiului 
Bacău: 

N
r. Activităţi Solicitant Suma aprobata 

1 
Realizare strane credinciosi 
Biserica de stil vechi Sf. Ilie 

Biserica Ortodoxa de Stil 
Vechi, Bacau  60000.00 
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Bacau 

2 
Executie vitralii artistice la 
Biserica „Sf. Gheorghe” Bacau 

Parohia Sf Gheorghe 
Bacau  35000.00 

3 Instalatii de iluminat exterior Biserica Sf Ioan Bacau 7000.00 

4 Reabilitare locas de cult 
Parohia Nasterea Maicii 
Domnului 40000.00 

5 

Amenajare Curte Biserica si 
punere in valoare a lacasului 
de Cult Parohia Ortodoxa Lazaret 40000.00 

6 

Consolidare, extindere şi 
amenajare lăcaş de cult 
ortodox 

Parohia Izvorul Tamaduirii 
Bacau  180000.00 

7 

Construcţie si instalatii lăcaş 
de cult – Biserica Pogorârea 
Sf. Duh 

Parohia Sf Voievozi 
Serbanesti  180000.00 

8 

Intretinere si punerea in 
valoare a lacasului de cult 
(reparatie acoperis) 

Parohia Romano catolica 
Sf Cruce  80000.00 

9 
Constructia Bisericii Intrarea 
Domnului in Ierusalim 

Intrarea Domnului in 
Ierusalim 175000.00 

1
0 

Inlocuire acoperis la Biserica 
Sf. Treime  Parohia Sf. Treime  40000.00 

1
1 

Intretinerea si punerea in 
valoare a lacasului de cult 

Parohia romano-catolica 
“Sf. Nicolae” 200000.00 

1
2 

Reabilitare si consolidare 
cladire lacas de cult 

Biserica Crestina Baptista 
Betel 15000.00 

1
3 

Construcţie si amenajari 
interioareasezamnatsocial 
filantropic- cantina sociala 

Parohia Sf Dumitru 
Narcisa Bacau  150000.00 

1
4 

Lucrari pictura la demisol si 
mobilier bisericesc 

Parohia Inaltarea 
Domnului 550000.00 

1
5 

Întreţinerea şi punerea în 
valoare a lăcaşului de cult  

Parohia Catolica Sf 
Francisc de Asissi Izvoare 20000.00 

1
6 

Reabilitare ansamblu 
bisericesc 

Biserica Sf Voievozi 
Izvoare 40000.00 

1
7 Amenajare lacas cult demisol 

Parohia Ortodoxa Invierea 
Domnului 100000.00 

1
8 

Reparatie capitala capela 
funerara si securizarea 
bisericii noi Parohia Gheraiesti Bacau  35000.00 

1
9 

Construire cladire cu 
destinatia BISERICA 
PENTRU TINERI 
"Intampinarea Domnului" 

Biserica Intampinarea 
Domnului 300000.00 

2
0 

Amenajare si finisari 
exterioare si interioare 

Biserica Crestin dupa 
Evanghelie "Vestea Buna" 
Bacau 35000.00 

2 Reabilitare subsol lacas de Asociatia Religioasa 30000.00 
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1 cult Adunarile lui Dzeu Biserica 
Sf.Treime 

2
2 

Intretinerea si punerea in 
valoare a lacasului de cult 

Biserica Adventista de ziua 
a 7a Conferinta Moldova 35000.00 

2
3 

restaurarea Bisericii Sf 
Nicolae 

Parohia Ortodoxa Sf 
Nicolae 220000.00 

2
4 

Amenajare Interioara a 
lacasului de cult 

Biserica lui Dumnezeu 
Apostolica Cultul 
Penticostal 40000.00 

2
5 

Intretinere si punerea in 
valoare a lacasului de cult  

Parohia Romano-catolica 
Inima Neprihanita a Mariei 15000.00 

2
6 

Reabilitare termica lacas de 
cult 

Parohia Sf Treime 
Jandarmi Municipiul Bacau 25000.00 

2
7 

Punerea in valoare lacas de 
cult Parohia Sf Trei Ierarhi 20000.00 

2
8 

Amenajări Anexă Lăcaş De 
Cult 

Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin Şi Elena 
Bacău” 280000.00 

2
9 Inlocuire invelitoare 

Biserica Romano-catolica 
Fericitul Ieremia 77000.00 

    TOTAL 3.024.000 

 
 
COMISIA SPORT 
( 2 angajati ai ADL sunt membri ai Comisiei SPORT de evaluare si derulare a 
proiectelor de finantare pe Legea 350/2005) 

 Au fost finanţate un număr de 29 de asociaţii sportive cu un total de 10.080.000 lei,  

după cum urmează: 

Nr 
crt 

Denumire Entitate Titlul Proiectului/Referinţă Suma Aprobată 

1 
ASCOCIATIA TOP 
SPORT Bacau 

Consolidarea handbalului băcăuan 
pe plan naţional şi european 

5.150.000 

2 
FUNDATIA "PRO 
STIINTA" BACAU 

Participarea în campionate 
naţionale şi competiţii europene a 
sportivilor legitimati la CS Ştiinţa 
Bacău 

2.200.000 

3 
ASOCIATIA SPORT 
CLUB BACAU 

SPORT CLUB BACAU - drumul 
spre liga a 2-a 

1.200.000 

4 
Asociatia Club 
Sportiv Arena 2011 

Optimizarea activitatii sportive de 
performanta si largirea bazei de 
selectie in municipiul Bacau 600.000 

5 
CLUB SPORTIV 
AEROSTAR BACAU 

Educarea tinerilor prin sport in 
sistem amator si profesionist si 
sustinerea miscarii sportive in 
comunitatea locala in anul 2013 

330.000 
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6 
ASOCIATIA 
SPORTIVA 
PALESTRA BACAU 

Sprijinirea performantei juniorilor 
bacauani in luptele greco-romane 

45.000 

7 
ASOCIATIA 
JUDETEANA DE 
ATLETISM 

Srijinirea pregatirii atletilor de 
performanta 

45.000 

8 
Club Sportiv Dan 
Botezatu 

Un nou inceput 
40.000 

9 
ASOCIATIA TOTAL 
VOLEI BACAU 

Sprijinirea echipelor de volei ale 
CSS Bacau pentru participarea in 
competitii la nivel national 

40.000 

10 
ASOCIATIA 
JUDETEANA DE 
JUDO BACAU 

Afirmarea judokanilor la 
campionatele nationale si 
internationale de judo 

40.000 

11 
ASOCIATIA 
JUDETEANA DE 
FOTBAL BACAU 

Sustinerea Echipei - Elita de juniori 
under 19 in competitii 

55.000 

12 
ASC CONDORUL 
LILIECI 

Susţinerea financiară a clubului 
sportiv pentru pregatirea şi 
participarea în competiţii a 
sportivilor 

20.000 

13 
ASOCIATIA CS 
NAUTICA BACAU 

Sprijinirea inotului in anul 
competitional 2013 

50.000 

14 
BRONX 
POWERLIFTING 
CLUB BACAU 

Performanta sportiva un mod de 
viata 

25.000 

15 
Asociatia Club 
sportiv Moldosport 

Sustinerea tenisului de inalta 
performanta pentru competitiile 
anului 2013 25.000 

16 
Asociatia Judo Club 
Royal 

Sustinerea si promovarea judoului 
Bacauan in anul competitional 
2013 20.000 

17 
Asociatia Speranta 
volei fete Bacau 

Pregatirea tinerelor voleibaliste 10-
16 ani pentru sportul de 
performanta 30.000 

18 
ASOCIATIA TOP 
HANDBAL BACAU 

Sustinerea, instruirea centralizata 
organizarea competitiilor la nivel de 
minihandbal in municipiul Bacau 

25.000 

19 
ASOCIATIA 
JUDETEANA DE 
MINIFOTBAL BACAU 

Campionatul Municipal de 
Minifotbal editia 7 

10.000 

20 
Asociatia Club 
Sportiv Oblio 

Sport si sanatate pentru toti 
10.000 

21 
Club sportiv Green 
Club 

Sustinerea financiara a asociatiei 
"Club sportiv Green Club" pentru 
participarea in campionatul diviziei 
D si a echipei de juniori grupa C 10.000 
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22 
CENTRUL 
REGIONAL DE 
ECOLOGIE BACAU 

Promovarea pescuitului sportiv si 
amenajarea zonei de pescuit lacul 
Bacau 

25.000 

23 
CLUBUL SPORTIV X-
CAPE BACAU 

Sanatate prin sport de performanta 20.000 

24 
Asocitia Club Tenis 
60 

Revitalizarea tenisului de masa in 
randul elevilor si tinerilor din 
municipiul Bacau 10.000 

25 
CLUBUL SPORTIV 
SAGA BACAU 

Sustinerea performantei tirului cu 
arcul in Bacau 15.000 

26 
ASOCIATIA DELTA 
RANGERS AIRSOFT 
CLUB 

Airsoftul bacauan la nivel de 
performanta 

10.000 

27 
CS VOLEI CARPATI 
BACAU 

Turneul internaţional de volei 
masculin old-boys "PRIETENIA" 
BACĂU 2013-ediţia a III-a 

15.000 

28 
Asociatia Delfin 2012 
Bacau 

Cupa Delfin la sarituri in apa 
10.000 

29 
Asociatia Sportiva 
Magic Ball 

Baschet performant pentru elevi 
5.000 

   10.080.000 
 
 

O persoana din cadrul ADL Bacau a facut parte din Comisia Tehnică pe Legea 
350/2005  cu urmatoarele atribuții: 

 Întocmirea procedurilor și ghidurilor solicitanților și supunerea aprobării 

acestora Consiliului Local Bacău; 

 Derularea procedurilor de participare; 

 Preluarea solicitărilor pe domenii de activitate și înaintarea acestora 

comisiilor de evaluare; 

 Returnarea solicitanților documentațiile depuse, în cazul în care depunerea 

acestora a avut loc după expirarea termenului prevăzut în anunțul de 

participare. 

 
Comunicare şi Parteneriate cu alte organizaţii  

locale, regionale, naţionale şi europene 
 

- Dezvoltarea parteneriatului local SUSTCULT pentru dezvoltarea unui plan 
de management durabil pentru patrimoniul cultural local, întrucât acesta 
implică o viziune comună asupra obiectivelor de patrimoniu pentru care va fi 
întocmit, o viziune care să reflecte în acelaşi timp identitatea culturală a 
regiunii, definind comunitatea locală. 

- Coordonarea activităţilor Grupului de Sprijin Local SUSTCULT, înfiinţat 
pentru implementarea Proiectului „Sustenabilitate printr-un management 
integrat al patrimoniului cultural” – „Achieving SUSTainability through an 
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integrated approach to the management of CULTural heritage (SUSTCULT) 
– întruniri lunare şi participări comune la activităţile pe proiect. 

- Participarea la activităţile Reţelei Europene pentru Dezvoltare Urbană 
Locală (LUDEN) – reprezentarea Municipiului Bacău în relaţie cu această 
organizaţie şi demararea de proiecte comune sau în parteneriat cu membri 
ai LUDEN: participarea la conferinţele LUDEN organizate la Bruxelles, în 
contextul OPEN DAYS 2013: „Strategii de dezvoltare locală parteneriate 
public privat şi proiecte cu multifinanţare. Cum ne pot ajuta experienţele de 
succes din trecut să ajungem la o dezvoltare locală în folosul comunităţii pe 
viitor?”, „Crearea de reţele – o unealtă pentru dezvoltarea locală„ şi 
„Parteneriatul Vestic pentru cooperare teritorială: un avantaj pentru Europa”. 

- Colaborarea cu Comitetul Regiunilor (UE) pentru promovarea de 
evenimente pe plan local. 

- Colaborarea cu Primăria Municipiului Bacău pentru participarea la proiecte 
şi programe comune, evenimente pe plan local, regional, naţional şi 
internaţional. 

- Colaborarea cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR NE), 
inclusiv prin participarea la programe şi proiecte comune, sau pentru 
promovarea municipiului şi a instituţiei. 

- Colaborare cu SC Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău SA în 
coordonarea activităţilor şi organizarea de conferinţe, seminarii. 

- Colaborarea cu municipalitatea Meknes din Maroc, în vederea stabilirii unor 
parteneriate in sectorul agricol şi in sectorul industrial. 

- Colaborarea cu Asociaţia Municipiilor din România. 
- Parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, 

cu privire la implicarea în activitatea de promovare a parteneriatului local 
antidrog 

 
 

PROMOVAREA INSTITUŢIEI ŞI A MUNICIPIULUI 

- Participare la targuri  şi expozitii: Complexul Cultural Sfântul Nicolae şi Ansamblului 
Curţii Domneşti, promovate la Transylvania Tourism Fair. Patronatul A.N.A.T - 
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Romania şi Primăria Municipiului 
Braşov au organizat la Braşov, în perioada 29-31 martie 2013, cea de-a VI-a ediţie a 
”Transylvania Tourism Fair” (TTF), în locaţia Brașov Business Park. Municipiul Bacău 
a fost prezent la acest important târg naţional de turism, al doilea an consecutiv, cu 
un stand prin care s-au promovat Complexului Cultural Sfântul Nicolae şi 
Ansamblului Curţii Domneşti din Bacău, în derularea proiectului “Complexul Cultural 
Sfântul Nicolae - Matrice spiritualǎ a Bacǎului”. La standul propriu din cadrul 
pavilionului expoziţional s-au distribuit 300 de pachete promoţionale conţinând 
fiecare: o broşurǎ, un album foto, un DVD, pliante şi o hartǎ cu cele şase obiective 
promovate în proiect: Biserica “Sfântul Nicolae”, ruinele vechii biserici ortodoxe, 
Vivariul, Biserica “Precista”, Ruinele vechii Case Domneşti şi Ruinele Turnului 
locuintǎ (de apǎrare).  ”Transylvania Tourism Fair”, ca parte integrantă a 
Calendarului Târgurilor ANAT 2013, s-a adresat autorităților și asociațiilor 
profesionale din turism, agențiilor de turism și turoperatorilor, stațiunilor turistice, 
complexelor balneare, hotelurilor și companiilor hoteliere, pensiunilor, cabanelor, 

http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/49-complexul-cultural-sfantul-nicolae-si-ansamblului-curtii-domnesti-promovate-la-targul-national-de-turism-de-la-brasov
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/49-complexul-cultural-sfantul-nicolae-si-ansamblului-curtii-domnesti-promovate-la-targul-national-de-turism-de-la-brasov
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campingurilor, editurilor și publicațiilor din turism, băncilor și societăților de asigurări, 
companiilor aeriene, etc. Evenimentul a beneficiat de o mediatizare corespunzătoare 
(presă scrisă și televiziune) iar pe parcursul acestuia s-au organizat o serie de 
concursuri, mese rotunde / dezbateri pe teme de interes general, evenimente etc. 

- s-au creat, tipǎrit şi distribuit 1.000 de seturi de materiale promoţionale (album, 
broşurǎ, harta, pliant, CD cu filmul de prezentare); s-au realizat un banner şi douǎ 
roll-up-uri; s-au realizat şi s-au difuzat spoturi TV şi radio; s-au creat şi s-au montat 
15 panouri direcţionale şi 4 panouri de informare;  s-a creat site-ului 
www.turismculturalbacau.ro; 
- s-a organizat spectacolul cu piesa de teatru “Patimile, Răstignirea şi Învierea 
Domnului”, pusă în scenă de actorii Teatrului Municipal Bacovia; 
- s-au organizat trei concerte de muzicǎ clasicǎ susţinute de elevii de la Colegiul 
Naţional de Artă Bacău urmate de difuzarea filmului de prezentare; 
- s-a organizat o expoziţie de picturǎ cu tematicǎ religioasǎ. 
- s-a construit platformei webgis http://maps.sustcult.eu/ de promovarea a Curtii 
Domnesti Bacau 
 
 Redactare, actualizare şi monitorizare site/pagină web ADL: 

 

 
 

Raport de Gestiune. Execuţia Bugetară 
 

Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău şi-a început activitatea la data de 01 ianuarie 
2006 în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 272/29.09.2005, având personalitate 
juridică proprie. 

 
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău funcţionează cu activitate financiar-contabilă 

proprie, buget de venituri şi cheltuieli, cont deschis la Trezoreria Operativă a 
Municipiului Bacău, iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din 
subvenţii de la bugetul local, din venituri proprii obţinute din servicii prestate şi din 
alte surse atrase în condiţiile legii. 
 
        În cursul anului 2013, pentru desfăşurarea activităţii instituţiei, Agenţia de 
Dezvoltare Locală (ADL) Bacău a dispus de un buget total de 715.200 RON, 
repartizat astfel: 
 
CHELTUIELI DE PERSONAL: 

- conform buget: 230.000 RON; 
- execuţie: 227.480 RON; 
- procent de realizare: 98,90%. 

 
CHELTUIELI MATERIALE 

- conform buget: 140.000 RON 
- execuţie: 117.475 RON 

http://www.turismculturalbacau.ro/
http://maps.sustcult.eu/
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- procent de realizare: 83,91% 
 
CHELTUIELI DE CAPITAL 

- conform buget: 345.200 RON 
- execuţie: 185.800 RON 
- procent de realizare: 53,82% 
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SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE 

 
 
I. Pasaj rutier subteran str. Oituz – Str. General Ştefan Guşe, Municipiul 
Bacău 
 
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 2 – 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de 
intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. 
 
În anul 2012, proiectul a fost finalizat, Municipiul Bacău efectuând recepţia la 
terminarea lucrărilor pe data de 29.06.2012 , momentan aflându-se în perioada de 
garantie.  
In anul 2013 s-a derulat in continuare perioada de garantie a obiectivului.  
De la inceputul perioadei de garantie au fost contractate si derulate, printr-o firma 
specializata, activitatile de urmarire curenta si urmarire speciala a obiectivului. 
Concluzia acestor activitati este ca obiectivul se comporta normal. 
 
Valoarea totală a proiectului a fost de 29.108.801,61 RON cu TVA. 
 
II. Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în 
vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante 
în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană 
 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu 
Axa Prioritară 3 „ Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice 
prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea 
ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Sectorial Mediu şi Municipiul Bacău în calitate de Beneficiar 
au încheiat în data 06.09.2010 în baza Deciziei de Aprobare nr. C(2010) 4732 din 
data de 07.07.2010 a Comisiei Europene şi a Ordinului ministrului mediului şi 
pădurilor nr. 1411/06.09.2010, Contractul de finanţare nr. 102377 al cărui obiect îl 
reprezintă reglementarea termenilor şi condiţiilor de acordare a finanţării 
nerambursabile pentru implementarea proiectului „Retehnologizarea sistemului de 
termoficare din municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia de 
protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in 
alimentarea cu caldura urbana” cu codul CCI No 2009RO161PR024 şi cu numărul 
de înregistrare în SMIS-CSNR 16948. 

 
Valoarea totală a acestuia este de 342.751.240 lei cu TVA, din care 5% 

reprezintă cofinanţarea din bugetul local. 
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Obiectivul principal al proiectului de investitii este conformarea la normele de 
emisii a instalatiilor mari de ardere din municipiul Bacau. 
 

Obiectivul specific al proiectului de termoficare din Bacău este să asigure 
conformarea cu obligaţiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare, precum şi cu 
obiectivele strategiilor şi politicilor naţionale energetice şi de asigurare a agentului 
termic (cum ar fi creşterea eficienţei energetice, flexibilitatea combustibililor, 
siguranţa alimentării cu căldură). 
 

Proiectul include următoarele componente: 
 
Componenta 1 – Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău 

- modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h ( 116,3 MWt) cuprinzând: 
- reabilitarea cazanului de apă fierbinte; 
- reabilitarea gospodăriei de păcură; 

 
Componenta 2 –Grup nou în cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur în CET1 
Bacău 
Grup de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur cuprinde:  

- grupul de cogenerare cu turbină cu gaze, cazan recuperator, turbină cu abur; 
- instalarea a două cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC;  
- adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcţionarea fără cazanul 
pe cărbune-(schimbătoare de caldură, vane de reglare generală, conducte de 
apă şi abur, instalaţii de automatizare-monitorizare); 
- realizarea unei staţii de epurare a apelor uzate din centrală; 
- realizarea unei gospodării de combustibil lichid uşor (CLU)-(rezervor, staţie 
pompare, conducte). 

 
Componenta 3 – Retehnologizare pompe transport 

- modernizarea staţiei de pompe de transport agent termoficare prin instalarea 
unor pompe şi/sau motoare noi pentru unele pompe şi instalarea unor 
convertizoare de frecvenţă. 

 
Componenta 4 – Reabilitare reţele termice secundare 

- reabilitarea a aprox. 57 km de reţea de distribuţie pe 4 fire si 2,8 km pe 2 fire, 
prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate. Se vor monta şi 18 
module termice. 
 

Componenta 5 – Inchidere depozit de cenuşă şi zgură 
- închiderea depozitului de cenuşă şi zgură în vederea conformării cu condiţiile 
de mediu. 
 

Componenta 6 – Asistenţa tehnică, conştientizarea publică şi supervizare 
1. Conştientizarea publică: sunt necesare eforturi substanţiale pentru creşterea 
nivelului de conştientizare publică legate de problemele de mediu şi încălzire 
centralizată. Elementele principale includ implementarea măsurilor de eficientizare 
energetică şi a celor de mediu care să conducă la reducerea poluării aerului şi 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 
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2. Asistenţa Tehnică: Asistenţa tehnică prevazută în proiect este dedicată sprijinirii 
UMP în managementul implementării proiectului.  
3. Supervizare: Sunt prevazute fonduri pentru asistenţă în supervizarea contractelor 
de achiziţii, în conformitate cu planul de implementare.  

 
În prezent, proiectul se află în implementare. Data finalizării proiectului: 31 
decembrie 2013. 
 
La sfârşitul anului 2013 situaţia era următoarea: 
 

Nr 
crt 

CONTRACT / 
COMPONENTĂ 

Valoare 
contract  

Tip contract 
Dată 
semnare 
contract 

Dată 
începere 
contract 

Dată 
finalizare 
contract 

Stadiu 
fizic 

1 
Reabilitare 
CAF1 in CET2 

21.211.68
7,84 

PROIECTARE
&EXECUŢIE 

12.01.2012 24.01.2012 15.12.2012 100% 

2 

Gospodărie 
păcură, tratare 
ape uzate 
CET2, 
gospodărie CLU 
in CET1 

13.755.54
4,14 

PROIECTARE
&EXECUŢIE 

29.08.2012 19.09.2012 30.03.2014 52% 

3 

Ciclu combinat + 
cazane auxiliare 
+ adaptare 
schema 
termomecanica 

98.145.73
2,02 

PROIECTARE
&EXECUŢIE 

23.11.2011 28.12.2011 06.01.2014 80% 

4 
Statie tratare 
ape uzate 

6.974.015,
35 

PROIECTARE
&EXECUŢIE 

01.10.2012 21.11.2012 06.04.2014 33% 

5 
Retehnologizare 
pompe transport 

5.109.687,
47 

PROIECTARE
&EXECUŢIE 

martie 
2013 

martie 
2013 

20.04.2014 15 

6 
Inchidere 
depozit cenusa 
si zgura 

7.288.146,
04 

PROIECTARE
&EXECUŢIE 

martie 
2013 

martie 
2013 

Iunie 2015 - 

7 

Reabilitare 
reţele termice 
secundare: Lot 
1 - PT 7 

16.636.63
1,81 

CONSTRUCŢI
I 

21.08.2009 31.08.09 05.10.2010 100% 

Lot 2 – PT 13 29.12.2009 14.06.10 17.11.2010 100% 

Lot 3 – PT 31 30.12.2009 23.04.10 22.11.2010 100% 

Lot 4 – PT 33 21.08.2009 31.08.09 17.05.2010 100% 

Lot 5 – PT 69 29.12.2009 19.07.10 24.05.2011 100% 
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Lucrari 
suplimentare 
Reabilitare 
reţele termice 
secundare Lot 1 
– PT 7 

nu este 
cazul 

08.07.2010 23.08.10 05.10.2010 100% 

Lucrari 
suplimentare 
Reabilitare 
reţele termice 
secundare Lot 4 
– PT 33 

nu este 
cazul 

16.03.2010 06.04.10 17.05.2010 100% 

8 

Proiectare 
reabilitare reţele 
termice 
secundare: LOT 
2(PT 25, 28, CT 
4/6 9 Mai, CT3/2 
Marasesti, CT 
Primarie, partial 
CT 3/5 
Aroneanu)  

1.266.416,
30 

SERVICII 

14.12.2009 17.12.09 22.12.2010 95% 

LOT 3 (PT 115, 
14, 43, 4, 20) 

14.12.2009 18.12.09 06.08.2010 95% 

LOT 4(PT 21, 
15, 18, 97, 29) 

14.12.2009 17.12.09 26.08.2010 95% 

9 

Proiectare 
reabilitare reţele 
termice 
secundare LOT 
5 (PT 19, 63, 
11, 35, 62, 17, 
9, 22, 27) 

1.211.030,
87 

SERVICII 12.04.2010 17.04.10 19.07.2011 95% 

10 

Reabilitare 
reţele termice 
secundare PT 
115, 14, 43, 4, 
20, 21, 15, 18, 
97, 29, PT. 28, 
25, CT 4/6 9mai, 
CT 3/2 
Marasesti, CT 
Primarie, 19, 63, 
11, 35, 62, 17, 
9, 22, 27, partial 
CT 3/5 
Aroneanu 

88.837.54
2,06 

CONSTRUC- 
ŢII 

februarie 
2013 

februarie 
2013 

Iulie 2015 - 

11 

Asistenta 
tehnica 
management 
proiect 

3.021.071,
00 

SERVICII 05.10.2012 15.10.2012 15.05.2014 65% 

12 Supervizare 
10.573.74
9,00 

SERVICII 
Februarie 
2013 

Februarie 
2013 

09.08.2016 21% 

13 Audit 
402.809,0
0 

SERVICII 
februarie 
2013 

februarie 
2013 

decembrie 
2014 

- 
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III. Reabilitare şi modernizare „Insula de Agrement”  
 
Proiectul a fost depus în data de 23.11.2009 (Nr. Cerere de finanţare: 
NE/27/5/5.2/441/23.11.2009) în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 
Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de 
intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. 
 
Valoarea totală a proiectului: 52.178.350 lei cu TVA.  
 
Pe data de 26 aprilie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare. 
In data de 15.02.2013 a fost incheiat Contractul de servicii nr. 68565 “Asistenta 
tehnica supravegherea lucrarilor de catre inspectori de santier”. 
S-a semnat contractul de servicii de consultanta prin evaluatori independenti pentru 
asigurare suport tehnic in evaluarea ofertelor nr.69298/26.09.2013 – SC LucaWay 
SRL. 
S-a semnat contractul de servicii de Asistenta tehnica oferita de catre proiectant” nr. 
69561 /19.12.2013 – SC Luca Way SRL. 
Datorita faptului ca posibilii ofertanti la procedura de atribuire a contractului de 
lucrari, au semnalat o serie de omisiuni in Proiectul tehnic, licitatia a fost anulata. Ca 
urmare a faptului ca proiectantul a inaintat o documentatie necorespunzatoare, 
impiedicand si intarziind desfasurarea procedurii de licitatie a lucrarilor, s-a luat 
decizia rezilierii contractului nr. 100534/21.08.2009 incheiat intre Municipiul Bacau si 
SC VILA HOUSE SRL, conform art. 11.4 si 13.3 din contract si executarea garantiei 
de buna executie in favoarea autoritatii contractante. In data de 20.07.2013 a fost 
publicat pe SEAP anuntul de participare nr. 145093. PTH revizuit a fost transmis 
catre OI obtinandu-se avizul favorabil. 
 
 
VI. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană în Municipiului Bacău 

 
Desemnat drept pol de dezvoltare prin HGR nr. 998/2008, Municipiul Bacău are 
oportunitatea de a fi beneficiarul unei alocări financiare de 22,24 milioane de Euro - 
disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR), Axa 
prioritară 1 / Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor / poli urbani de creştere; 
Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; subdomeniul: 
Poli de dezvoltare urbană.   
 
 Astfel, Municipiul Bacău a elaborat un Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), 
un document strategic pe termen mediu având ca scop regenerarea arealelor, clar 
delimitate spaţial în cadrul oraşului, precum şi implementarea acestui plan prin 
finanţarea proiectelor de dezvoltare urbană recunoscute ca fiind de valoare 
strategică, care a fost declarat admis în data de 08.07.2010. 

 
Proiectele care au fost realizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013(POR) Axa prioritara 1 / Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor / poli urbani de 



 

 230 

crestere; Domeniul de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana; 
subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană sunt următoarele: 
 
A. Modernizare Calea Moineşti – valoare totală proiect : 38.970.476,35 lei cu 

TVA.  
 
Pe data de 26 aprilie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare. 
 
Contractul de lucrări nr. 69.000 a fost semnat în data 27.11.2012 cu Asocierea SC 
Conextrust SA Bacău - SC Constructii Feroviare Drumuri si Poduri SRL - SC Amicii 
SA - SC Servrut Construct SRL. 
Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 04.03.2013. 
A fost semnat contractul de servicii de audit nr.68650/20.03.2013 cu SC INTERCON 
SRL. 
A fost semnat contractul de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului nr. 
68710/05.04.2013 cu S.C. Lucaway SRL. 
A fost semnat contractul de servicii de Asistenta tehnica – supravegherea lucrarilor 
de catre inspectorii de santier nr. 69059/14.06.2013 cu S.C.Primacons Group SRL. 
S-a obtinut Autorizatia de organizare de santier nr. 209/05.08.2013. 
Comunicatul de presă - incepere lucrări a obtinut avizul ADRNE si a fost publicat in 
cotidianul local „Ziarul de Bacău” în editia din 1 martie 2013. Au fost publicate 
comunicate de presă privind stadiul implementării proiectului. 
La inceperea lucrarilor au fost montate 3 panouri temporare care la finalul lucrarilor 
vor fi înlocuite cu 3 plăci permanente. 
 
Progresul fizic al lucrarilor: 71%. 
Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar la sfîrşitul anului 2013: 75%. 

 
B. Reabilitare şi dotare cu echipamente a centrului social pentru îngrijire 

persoane vârstnice – valoare totală proiect : 4.516.649,52 lei cu TVA 
 
Pe data de 26 aprilie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare. 
 
Conform prevederilor Memoriului justificativ emis de catre proiectantul obiectivului 
S.C.IPCT Bucuresti prin care sunt descrise situatiile aparute ulterior demararii 
lucrarilor de reabilitare si dotare cu echipamente a centrului social pentru ingrijire 
persoane varstnice, pentru finalizarea obiectivului a fost necesara achizitionarea 
unor lucrari suplimentare. A fost incheiat un al doilea contract de lucrari, respectiv 
contr. Nr. 69348/16.10.2013. Astfel a rezultat o decalare a termenului de finalizare a 
lucrarilor cu 4 luni, respectiv pana la 17.05.2014. 

Progresul fizic al lucrărilor: 47 % 

 

C. Reabilitare şi modernizare imobil str. Henri Coandă 9 cu destinaţia de 
locuinţe sociale – valoarea totală a proiectului: 3.136.866,47 lei cu TVA 

 
Pe data de 20 mai 2012 a fost semnat Contractul de finanţare. 
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 Contractul de lucrări a fost semnat cu Asocierea SC. Moldo Energy Construct 

SRL şi SC Titiconst SRL în data 14.12.2012 
 Contractul de servicii de Asistenţă tehnică prin dirigenţie de şantier a fost semnat 

cu SC VAMIB SRL în data de 27.12.2012 
 Contractul de servicii de Asistenţă tehnică din partea proiectantului a fost 

semnat cu SC SPIRICOM Bucureşti în data de 28.12.2012 
 Pentru asigurarea serviciilor de publicitate, s-a semnat contractul nr. 68883 din 

19.07.2012, cu SC Coloniale SRL 
Ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat pe 14.01.2013. 
A fost semnat Actul Aditional nr. 1 pe data de 17.12.2013 de prelungire a duratei 
de implementare cu 6 luni. 
Progresul fizic al lucrarilor: 64% 
 Progresul fizic estimat al proiectului la sfîrşitul anului 2013 :  55%. 
 
 

D. Reabilitare Pasaj Letea – valoarea totală estimată: 7.265.885,28 lei cu TVA 
 
Pe data de 26 aprilie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare. 
Conform prevederilor contractului de informare şi publicitate şi cererii de finanţare, în 
data de 31.01.2013 a fost organizată o conferinţă de presă pe tema proiectului, în 
cadrul căreia au fost distribuite mape şi pliante de prezentare a acestuia şi forma sa 
de finanţare. 
Ordin de incepere a lucrarilor nr.1301/21.02.2013; data începerii executării 
contractului: 22.03.2013. 
Au fost montate cele 2 panouri temporare de informare care la finalul lucrarilor vor fi 
înlocuite cu 2 plăci permanente, conform cererii de finanţare. 
  A fost semnat contractul de servicii de Asistenta tehnica supraveghere de catre 
inspectorii de santier nr. 68605/06.03.2013 cu SC VAMIBCONS SRL Bacau. 
S-a semnat Actul aditional 1 la Contractul de finantare pe data de 07.05.2013 pentru 
prelungirea perioadei de implementare cu 3 luni. 
S-a semnat Actul aditional nr. 2 la Contractul de finantare pe data de 13.12.2013 
pentru revizuirea bugetuluio proiectului. 
Progres fizic al lucrarilor: 100% 
 
E. Reabilitare infrastructură urbană str. Mioriţei – str. 9 Mai – str. Vântului – str. 
Vadu Bistriţei  
 
Valoare totală a proiectului este de  18.890.597,72 lei cu TVA. 
 
Pe 27 noiembrie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare. 
 
S-a semnat Contractul de servicii de informare si publicitate nr. 68611/11.03.2013 cu 
SC COLONIALE SRL Bacău. 
In data de 19.03.2013 a fost publicat anuntul pentru informarea publicului privind 
inceperea proiectului. În data de 01.11.2013 a fost publicat comunicatul de presă 
privind începerea lucrărilor. 
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S-a semnat Contractul de lucrari nr. 69350/ 18.10.2013 cu Asocierea SC 
SYMMETRICA SRL Vereşti, Suceava – SC ROMAN IMPEX PREST SRL Bacău – 
SC ELECTROAXA SRL Suceava. 
 Ordin de incepere a lucrarilor nr.7850/18.10.2013; data începerii executării 
contractului: 18.10.2013. 
S-a semnat contractul de Asistenţă tehnică din partea proiectantului: contract nr. 
69451/14.11.2013 – SC PEMORA SRL Piatra Neamţ şi SC GENERAL ELECTRIC 
SRL Bacău. 
 
F. Reabilitare urbană str. I.L.Caragiale – str. Milcov – intersecţie Letea  
 
Valoarea totală proiectului este de 30.115.445,19 lei cu TVA. 
 
Pe data de 27 noiembrie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare. 
S-a publicat in presa in data de 22.04.2013 un anunt de presa privind inceperea 
proiectului. 
S-au intocmit materialele de informare si publicitate, respectiv mape de prezentare, 
pliante si roll-up-uri. 
Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului a fost incheiat 
contractul nr. 69384/ 29.10.2013 cu Asocierea SC General Electric SRL Bacau si SC 
Pemora SRL Piatra Neamt. 
S-a semnat Contractul de lucrari nr.69581/30.12.2013 incheiat cu Asocierea SC 
IMROM SA Roman, SC HUGE Construct SRL Iasi si SC ELECTRO UNIVERS SRL 
Iasi. 
A fost semnat Contractul de servicii de informare si publicitate nr.68674/27.03.2013 
incheiat cu SC ADDVANCES STRATEGIC SOLUTIONS SRL IASI. 
 

 
G. Reabilitare şi modernizare spaţii verzi în mun. Bacău  
 
Valoarea totală proiectului este de 14.937.961,52 lei cu TVA. 
 
In data de 09.08.2013 a fost semnat contractul de finantare nr.3795. 
In data de 04.10.2013 a fost demarata procedura de achizitie a contractului de 
lucrari. 
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CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU 
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          S.C. Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău S.A. a fost 
înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău 
la data de 23.05.2011, având ca activitate principală „Activităţi de 
organizare a expozţiilor, târgurilor şi congreselor – 8230” şi având sediul 
în Municipiul Bacău, Calea dr. Alexandru Şafran nr. 145, cod 600298. 
Codul Unic de Înregistrare al companiei este: 28527591 din data de 
23.05.2011, iar nr. de ordine în registrul comerţului este J04 / 639 / 
23.05.2011 (data eliberării: 24.05.2011, seria B Nr. 2374943). Conform 
Certificatului de Înregistrare în Scopuri de TVA, seria B nr. 1093637, 
Codul de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) este RO 285275 91 din 23.05.2011, 
iar societatea pe acţiuni a fost înregistrată în scopuri de TVA din data de 
11.08.2011, data eliberării fiind aceeaşi. Societatea a început efectiv 
activitatea în septembrie 2011, odată cu inaugurarea obiectivului Centrul 
de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov”. 

Locaţia Centrului de Afaceri și Expoziții a fost una dintre cele mai 
favorabile care ar fi putut fi găsite în Municipiul Bacău. Este situată în 
vecinătatea a două drumuri importante (E 85 şi DN 11), în aproprierea 
Aeroportului Internaţional (4 km) şi a Gării (1 km) din Bacău, cu acces 
foarte uşor la teren, cu distanţe scurte până la magistralele de utilităţi din 
zonă. 

Scopul investiţiei: 

          Dezvoltarea şi dinamizarea mediului de afaceri băcăuan şi 
regional prin construirea şi dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri 
complexe şi moderne cu funcţiuni multiple. Obiectivul a fost construit în 
urma cererii de finanţare depuse de Primăria Municipiului Bacău pentru 
Proiectul „Centrul de Afaceri şi Expoziţie Bacău”, în cadrul Programului 
PHARE CES 2004-2006  - Proiecte mari de infrastructură regională.  

Obiectivele majore şi facilităţile specifice oferite de CAEx sunt: 

 Condiţii performante, la standarde europene, pentru organizarea 
târgurilor şi expoziţiilor regionale, naţionale şi internaţionale;  

 Mai multe târguri şi expoziţii organizate în Bacău şi în regiune la 
standarde europene; 

 CAEx facilitează condiţii pentru dezvoltarea economică pe 
orizontală, prin încurajarea serviciilor conexe şi a producţiei de 
bunuri pentru domeniile vizate (incluzând servicii de consultanţă și 
dezvoltare antreprenorială și personală, networking, servicii de 
comerţ, turism etc);  

 Propune o structură de sprijin pentru Strategia administraţiei locale 
privind dezvoltarea Municipiului Bacău pe axa Est-Vest, dar şi 
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pentru dezvoltarea business – ului local în general şi a IMM aflate 
în faza de start – up, respectiv pentru crearea de noi locuri de 
muncă;  

 Asigură, în parteneriat cu Administratorul Incubatorului de Afaceri, 
condiţii de performanţă managerială şi antreprenorială pentru 23 
de IMM incubate ce pot oferi în trei ani de incubare peste 150 de 
noi locuri de muncă; 

 Oferă spre utilizare mediului privat și public o infrastructură de 
afaceri, evenimente, conferințe și formare profesională de care pot 
beneficia clienți, organizații și investitori interesaţi de Zona 
Metropolitană Bacău sau de Moldova, în general;  

 CAEx poate deservi judeţele din întreaga Regiune Nord-Est: 
prezintă oportunităţi pentru întâlniri de afaceri, pentru activităţi de 
consultanţă, formare şi instruire profesională, pentru seminarii şi 
conferinţe la nivel regional. Locația în sine dar și facilitățile și 
serviciile oferite de CAEx sunt un vehicul de promovare a 
municipiului şi judeţului; 

 CAEx este o oportunitate  pentru oamenii de afaceri locali și nu 
numai, de a presta servicii sau de a livra bunuri companiilor şi 
clienţilor, inclusiv sau mai ales celor din afara oraşului şi judeţului;  

 CAEx – facilitator pentru schimburi economice şi comerciale cu 
prilejul târgurilor și expozițiilor pe toate ramurile economice dar și 
pentru organizarea de conferințe, prezentări de business, 
workshop-uri, etc, la Centrul de Afaceri și Marketing, una din cele 4 
construcții ale obiectivului, care să vitalizeze mediul economic local 
și regional; 

 CAEx – un catalizator de evenimente de business dar și de 
evenimente adresate tuturor categoriilor profesionale; 

 Un cap de pod pentru investitorii şi companiile din Republica 
Moldova în ce privește ofertele de business, căutarea de parteneri 
de afaceri sau în dezvoltarea de relații comerciale în România; 

 CAEx administrează o infrastructură suport pentru administraţiile 
locale din judeţ şi regiune, pentru mediul economic în general şi 
poate asigura cadrul instituţional şi managerial pentru sesiuni de 
instruire şi formare profesională; 

 Funcţiile şi obiectivele CAEx sunt în acord cu Planul Naţional de 
Dezvoltare Regională și documentele elaborate de Comitetul 
Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP), cu Strategia 
”Europa 2020”, dar şi cu Strategia Guvernului şi a Ministerului 
Economiei pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi suportul 
acordat IMM start-up.   
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Grupurile ţintă majore şi specifice pentru CAEx, sunt: 

 Mediul de afaceri din Regiunea Nord-Est și Uniunea Europeană; 
 Companii naţionale, internaţionale şi multinaţionale; 
 Administraţiile Publice Locale şi instituţiile publice din judeţul Bacău 

şi Regiunea Nord-Est; 
 Companiile aflate în faza de start-up, microîntreprinderile, 

întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) - la nivel local şi regional, 
mari întreprinderi, companii la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional; 

 Alte organizaţii: organizaţii profesionale, ONG-URI (organizaţii non-
guvernamentale); 

 Universitățile locale, regionale și naționale ; 
 Persoanele fizice din  comunitatea locală. 

 
Relevanţa GRUPURILOR ŢINTĂ: 

1. Facilităţi moderne şi complexe de afaceri, care vor permite 

dezvoltarea IMM-urilor / micro-întreprinderilor din judeţul Bacău şi 

Regiunea Nord-Est; 

2. Există locaţii pentru antreprenorii care doresc să înceapă o afacere 

nouă, dar nu îşi pot permite un sediu, la Incubatorul de Afaceri, prin 

Programul pentru IMM start-up, respectiv Programul pentru 

Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri;  

3. Se instituie în sine ca un instrument integrat de asistenţă pentru 

IMM-uri / microîntreprinderi în procesul de dezvoltare, prin oferirea, 

la cerere, a unui pachet de servicii pentru dezvoltarea afacerilor; 

4. Spaţii high - class pentru organizarea târgurilor, expoziţiilor, 

conferinţelor și workshop-urilor naţionale şi internaţionale, etc; 

Este un instrument în procesul de schimbare a mentalităţii, de la cel 
de asistat la cel de "pot face". 
 

Raport financiar-contabil, conform OMFP 3055 
 
Datele financiar – contabile vor putea fi publicate oficial după aprobarea 
bilanțului contabil al societății de către AGA, conform legii, până la 31 
mai 2014 și raportarea acestora la MFP. 
Precizăm în continuare datele financiar – contabile parțiale, conform 
informațiilor primite de la Departamentul economic: 
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1. Societatea înregistrează Imobilizări (corporale și necorporale) cu o 
valoare de intrare de 422.476 lei şi o valoarea rămasă de 327.174 lei; 
 Există, de asemenea, în cadrul societăţii, ”Stocuri” în sumă de 
150.990 lei, iar din această valoare ponderea cea mai mare este la 
”Obiectele de inventar în folosinţă”, în sumă de 148.155 lei. 
2. Creanţele firmei sunt în sumă de 134.761 lei şi se compun in principal 
din următoarele elemente: 

- ”TVA de recuperate” în sumă de 91.799 lei, aferent 

achiziţilor de bunuri şi servicii efectuate de la înfiinţarea 

firmei până la încheierea ultimului exerciţiu financiar, 

respectiv 31.12.2013; 

- ”Clienți (creanțe) de încasat” în sumă de 21.680 lei, 

reprezentând creanțe comerciale; 

4. La data de 31.12.2013 societatea înregistra la “Disponibilităţi în 
casierie şi în contul de Disponibil bancar” suma de 47.751 lei.     
5. Datoriile sunt în sumă totală de 354.086 lei și se compun din 
următoarele elemente: 
 A. Datorii comerciale ale firmei, în sumă de 303.078 lei şi 
reprezintând sume de achitat către furnizori;  
 B. Datoriile salariale se compun din drepturile salariale aferente 
lunii decembrie 2013, în sumă de 21.736 lei, ce au fost achitate în 
ianuarie 2014. Societatea nu înregistrează salarii restante și nici drepturi 
salariale neridicate; 
 C. Datoriile fiscale, în sumă de 17.712 lei, au în componenţă 
datoriile curente la Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale, 
aferente drepturilor salariale din decembrie 2013 şi care au fost 
compensate cu ”TVA de recuperat de la Bugetul de stat”. Nu se 
înregistrează datorii fiscale restante. 
7. Capitalul social subscris la 31 decembrie 2013 este în sumă de 
2.000.000 lei, acţionariatul având următoarea structură: 

- UAT Municipiul Bacău – 1.520.000 lei; 

- Judeţul Bacău – 480.000 lei. 

8. S.C. CAEx Bacău S.A. a obţinut în anul 2013 ”Venituri din exploatare” 
în sumă de 380.514 lei. 
9. Cheltuielile înregistrate au fost cheltuieli aferente obţinerii veniturilor, 
dar şi cheltuieli specifice unei firme cu un asemenea obiect de activitate 
şi care exploatează și administrează un obiectiv de o asemenea 
anvergură: cheltuieli materiale, cheltuieli cu utilitățile și de întreținere, 
cheltuieli de mentenanță, cheltuieli cu servicii de pază şi protecţie, 
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cheltuieli cu efectuarea curăţeniei la organizarea de târguri şi expoziţii, 
cheltuieli pentru dotările necesare desfăşurării activităţii curente, precum 
şi pentru promovarea afacerii, a serviciilor S.C. CAEx Bacău S.A. şi a 
obiectivului construit prin fonduri PHARE CES 2004-2006 şi de la 
bugetul local.  
 Cheltuielile materiale au fost în sumă de 31.904 lei, incluzând 
materiale de curăţenie, rechizite şi birotică, materiale pentru diverse 
reparaţii şi amenajări ale spaţiilor expoziţionale şi ale birourilor 
administraţiei.  
 Cheltuielile cu obiectele de inventar au fost în sumă de 66.414 lei și 
se fundamentează pe necesitatea efectuării dotărilor necesare 
desfăşurării activităţii curente: mobilier pentru spaţiile de socializare, 
seminarii, conferinţe şi workshop din Centrul de Afaceri şi Marketing etc. 
 Cheltuielile cu reparaţiile sunt în sumă de 12.676 lei şi au fost 
efectuate pentru a se putea crea conditiile de desfăşurare a activităţii 
firmei în condiții normale și pentru a proteja și păstra în cele mai bune 
condiții spațiile Centrului, conform legii. 
 Cheltuielile cu utilităţile înregistrate în anul 2013 sunt în sumă de 
310.391 lei şi reprezintă consumul de utilități – energie electrică, gaz, 
apă.  
 Cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 442.903 lei şi se compun 
din suma salariilor brute şi a contribuţiilor aferente, conform statului de 
funcţii aprobat prin Hotărâri AGA. 
 Cheltuielile cu servicii terţi sunt în sumă de 440.337 lei şi reprezintă 
totalitatea cheltuielilor necesare a se efectua pentru paza obiectivului, 
pentru efectuarea lucrărilor de curăţenie și întreținere, cheltuieli de 
service și mentenanță pentru instalațiile termice, electrice, IT, lift, absolut 
necesare desfăşurării activităţii curente. Tot aici sunt incluse cheltuielile 
cu serviciile de telefonie, închirierea de standuri expoziționale pentru 
târguri și expoziții, asigurările obligatorii, serviciile bancare și cheltuielile 
de promovare generală și pe evenimente ale CAEx. 
S.C. CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU S.A., a 
desfăşurat în anul 2013 activitate conform Actului Constitutiv de 
înființare, realizand o Cifră de Afaceri de 233.824 lei, respectiv o creștere 
de 37,3 % față de 2012. 
 
10. Controlul Intern 
În ceea ce privește controlul intern, procedurile de control intern au ca 
obiective urmărirea înscrierii activității entităţii juridice şi a 
comportamentului angajaţilor în cadrul definit de legislaţia aplicabilă, 
valorile, normele şi regulile interne ale companiei, precum şi verificarea 
conformităţii informaţiilor contabile, financiare şi de gestiune comunicate 
cu realitatea activităţii şi situaţia corectă din practică, în cadrul 
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prevederilor legale în vigoare. Controlul intern se aplică  pe tot parcursul 
operaţiunilor desfăşurate de societate, anterior realizării operaţiunilor (cu 
ocazia elaborării bugetului), în timpul operaţiunilor (determinarea 
procentului de realizare a indicatorilor propuşi) şi după finalizarea 
operaţiunilor (să analizeze rentabilitatea operaţiunilor şi încadrarea în 
indicatorii economici prognozaţi). 
 Controlul intern se realizează prin compartimentul de contabilitate, 
precum şi prin intermediul Comisiei de Cenzori stabilită prin Actul 
Constitutiv al societăţii. 
 
Activităţi derulate în 2013 – management, marketing și evenimente 

 
1. Dotarea spațiilor Centrului de Afaceri și Expoziții cu 

mijloacele fixe şi obeictele de inventar necesare desfăşurării 

în bune condiţiuni a activităţii curente – procesul se va derula 

şi în 2014. S-a avut în vedere:  

a.   dotarea Pavilionului Expoziţional 1 și a Centrului de 

Afaceri și Marketing, în funcţie de bugetul aprobat de 

către AGA:  finalizarea dotării spaţiilor de socializare 

şi comunicare cu mobilier specific profesional și 

completarea dotării spațiilor CAEx cu echipamente 

tehnice specifice activității; 

b. Amenajarea și compartimentarea Pavilionului 

Expozițional 2 pentru necesitățile de funcționare și 

utilizare conform cerințelor clienților; 

c.  Întreținerea spațiilor CAEx și executarea de lucrări 

specifice și de mentenanță. 

2. Completarea staff-ului CAEx, conform organigramei şi a 

Statului de Funcţii aprobate de AGA – la 31.12.2013 se 

înregistra un număr de 13 angajați; 

3. Promovarea facilităţilor și serviciilor oferite de Centru şi 

societate; 

4. Organizarea de târguri și expoziții pe domenii diferite și cu 

anvergură regională; 
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5. Organizarea de evenimente pentru mediul de afaceri local și 

regional; 

6. Atragerea de evenimente la Bacău cu efecte directe și 

indirecte asupra comunității de afaceri și nu numai; 

7. Închirierea de spaţii şi săli de conferinţe la Pavilionul 

Expozițional și Centrul de Afaceri și Marketing – sursă 

principală de venituri; 

8. Participarea staff-ului CAEx la alte târguri şi expoziţii 

organizate de companii în domeniu; 

9. Managementul Resurselor Umane. Formarea profesională; 

10. Atragerea de parteneriate cu organizații puternice 

pentru organizarea de evenimente de impact maxim pentru 

comunitățile regionale și pentru susținerea obiectivelor 

societății, respectiv pentru derularea activității curente; 

11. Închirierea Pavilionului Expozițional 2 companiei 

britanice SCC, în urma activității căreia s-au angajat până la 

finele anului 2013 cca 150 angajați; 

12. Colaborarea cu Administratorul Incubatorului de Afaceri 

pentru atingerea obiectivelor CAEx și a Programului pentru 

Incubatoare Tehnologice și de Afaceri; 

13. Promovarea obiectivului și a serviciilor CAEx pe toate 

canalele media, conform Planului de Marketing aprobat; 

14. Implementarea Planului de Afaceri și Marketing şi a 

Planului Anual de Lucru pentru 2013. Organizarea activităţii 

CAEx pentru atingerea obiectivelor. 

Prezentarea unor indicatori de evenimente derulate la CAEx în 
anul 2013: 
1. Conferințe, seminarii, worshop – uri: 124, la Centrul de Afaceri și 

Marketing; 

2. Târguri, Expoziții și Evenimente în Pavilionul Expozițional: 16; 
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3. Firme participante la Târguri, Expoziții și evenimente la 

Pavilionul Expozițional: 292; 

4. Număr aproximativ de vizitatori la expoziții și târguri: 28000; 

5. Expoziții și Târguri organizate în premieră pe Moldova, marca 

S.C. CAEx Bacău S.A.: EXPO PESCUIT ȘI VÂNĂTOARE, 

EDIȚIA A II-A, 2012 (13-15.09.2013); 

6. Expoziții și Târguri organizate în premieră în județul Bacău, 

marca S.C. CAEx Bacău S.A.: Bursa Vinului 2013 (8-

10.11.2013). 

Alte evenimente importante desfășurate la CAEx și/sau 
organizate de CAEx: 

a. EXPOMED, conferință și expoziție medicală 

organizată de CAEx în parteneriat cu Asociația 

Medicilor de Familie și Colegiul Medicilor (14-

16.03.2013); 

b. Târgul Firmelor de Exercițiu, expoziție cu 

prezentarea de viitoare afaceri de către liceeni din 

Bacău și Moldova, organizat de CAEx în parteneriat 

cu Colegiul Economic Ion Ghica (4-5 .04.2013); 

c.   Târg de Promovare a Sectorului Piscicol, 

organizat la CAEx de Consiliul Județean Bacău, în 

premieră la nivelul Regiunii Nord Est, prin intermediul 

unui proiect cu finanțare europeană (26-28.04.2013); 

d. Campionatul Național de Enduro, organizat de 

Clubul EXCAPE și CAEx, în parteneriat cu Primăria 

Bacău, Consiliul Județean Bacău (24-26.05.2014); 

e.     Bienala Națională de Arhitectură, organizat de 

CAEx în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din 

România, Filiala Bacău – Neamț (21-25.06.2013); 

f.    Revelion 2014, organizat de DAYO SHOW la 

Pavilionul Expozițional 1; 
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g. Conferință: Soluții pentru Eficientizarea și 

Modernizarea Administrației Locale, eveniment 

organizat de CAEx în parteneriat cu BTL Design pe 

07.03.2013; 

h. WORKSHOP: INSTRUMENTE FINANCIARE 

PENTRU AFACERI SUSTENABILE, organizat de 

CAEx pe 31.01.2013; 

i.    Vizita Ambasadorului Israelului în România la 

Bacău, eveniment organizat de Primăria Municipiului 

Bacău, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic și 

CAEx (21.03.2013); 

j.    CONFERINȚĂ: SOLUȚII PENTRU 

DEZVOLTAREA IMM-URILOR, organizat de BTL 

Design (04.04.2013); 

k.   Conferință TRANZIT a transportatorilor Auto, 

organizată de Trafic Media (13-14.06.2013); 

l.   ACT GREEN: Conferință privind Calitatea Aerului, 

eveniment organizat de CAEx în parteneriat cu APM, 

în cadrul unui proiect european de sensibilizare a 

opiniei publice. În România au fost doar trei orașe 

care au participat la proiect (4-5.06.2013); 

m. Conferință de INAUGURARE a INCUBATORULUI 

DE ECONOMIE SOCIALĂ Bacău, proiect 

implementat de CAEx și având parteneri Primăria 

Municipiului Bacău și UNDP România. Au mai 

participat ASOCIAȚIA  ALTERNATIVE SOCIALE,  

ASE BUCUREȘTI și UNIVERSITATEA ALEXANDRU 

I. CUZA IAȘI (24.09.2013); 

n. Conferință AFACERI.RO pentru mediul de afaceri, 

organizată de Primăria Bacău (30.10.2013); 

o.  CONFERINȚĂ RICAP - CENTRUL ROMÂN 

PENTRU INOVAȚIE ÎN DEZVOLTARE (31.10.2013); 
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p. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI 

SECRETARILOR DE MUNICIPII DIN ROMÂNIA, 

organizat de Primăria Municipiului Bacău, Secretarul 

Municipiului Bacău (14-15.11.2013); 

q. PROIECT PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU 

ENERGIE DURABILĂ, organizat de ADL Bacău 

(19.11.2013); 

r.   Open Days 2013, organizat de ADL Bacău, 

28.11.2013; 

s.   Gala Sportului Băcăuan 2013, organizat de 

Primăria Municipiului Bacău (19.12.2013). 

 
Descriere Proiect ”ACT GREEN”: AER MAI CURAT PENTRU TOTI, 
aplicant S.C. CAEx Bacău S.A. 
GREEN WEEK 2013 SATELLITE EVENTS 
S.C.Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacǎu S.A.  a organizat în 
parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacǎu în data de 4-5 
iunie 2013 manifestarea cu titlul  ACT GREN, înscrisă în calendarul 
ediţiei acestui an al Săptămânii Verzi (Green Week), sub patronajul 
Comisiei Europene.  
Acest eveniment organizat la iniţiativa S.C.Centrul de Afaceri şi 
Expoziţional Bacǎu S.A., în premieră în municipiul şi judeţul Bacău, 
a  încearcat să atragă şi alte organizaţii, persoane juridice şi fizice 
din Regiunea Nord Est.  Este unul din cele trei evenimente 
(Timisoara organizat de Primăria Municipiului, Vrancea, organizat de CJ 
Vrancea) organizate la nivel naţional în cadrul GREEN  WEEK 
eveniment desfăşurat în perioada 4-7 iunie la Bruxelles. 
   Ediţia anului 2013 a Săptămânii Verzi (Green Week) a avut drept 
temă propusă calitatea aerului. Deşi la nivel european, în ultimii ani, au 
fost înregistrate progrese privind calitatea aerului din mediul urban, totuşi 
în multe zone din România și UE se înregistrează adeseori depăşiri ale 
nivelurilor admise la: pulberi, oxizi de azot. De aceea politica europeană 
în domeniu îşi propune găsirea de modalităţi de îmbunătăţire a  calităţii 
aerului pe care-l respirăm. 
Preocuparea evidentă a CAEx și a Primăriei Municipiului Bacău de a 
crește calitatea vieții și a asigura un aer cât mai curat, precum și dorința 
de a conștientiza operatorii economici mici sau mari poluatori, de acest 
lucru și de a respecta normele europene în vigoare, au stat la baza 
conceptului acestui eveniment. 
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Evenimentul  cu titlul “Aer mai curat pentru toţi” a fost structurat pe 
două zile, 4 și 5 iunie.  
 În prima zi CAEx a lansat o provocare către tânăra generaţie de a se 
implica în mod activ pentru dezvoltarea spiritului creator şi a unei 
atitudini pozitive faţǎ de problemele de mediu cu care se confruntǎ în 
prezent societatea umanǎ. 
 Simpozionul  a cuprins 2 secţiuni: 
 1. o sesiune de prezentări ppt, pe tema calităţii aerului din mediul 
urban, adresată elevilor din învăţământul preuniversitar; 
 2. O expoziţie de afişe şi desene  pe aceeaşi temă, adresată 
elevilor de gimnaziu. 
 Elevii participanți la această acțiune, aproximativ 150, au reprezentat 
următoarele unități de învățământ: Colegiul National Pedagogic 
"Ştefan cel Mare" Bacău, Şcoala Gimnazială "Emil Brăescu" 
Măgura, Şcoala Gimnazială nr. 2 Măgura,  Şcoala Gimnazială "Spiru 
Haret" Bacău, Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" Zemeş, Colegiul 
V. Alecsadri Bacău, Colegiul S. Haret Moineşti, Colegiul I. Borcea 
Buhuşi, Colegiul Grigore Antipa Bacău, Colegiul Ferdinand Bacău, 
Colegiul Gh. Asachi Oneşti, Palatul Copiilor, Colegiul Gr. Cobălcesu 
Moineşti. 
 În cea de-a doua zi,  începând cu ora 10.00, a avut loc conferinţa 
cu tema „Calitatea aerului şi mediul urban”, la care au participat 
reprezentanţi din partea administraţiei publice locale și ai comunelor din 
județul Bacău, ONG-urilor, universităţilor, instituţiilor publice, operatorilor 
economici. Cei care au raspuns prezent invitației și au susținut prezentări 
pe această temă  sunt: Universitatea Vasile Alescandri - "Calitatea 
aerului si sursele de energie regenerabile - Proiectul 100 RES 
communities", Primaria Moinesti  - "Calitatea aerului in Moinesti", ADR 
NE - "Îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic 
pentru o creştere economică echilibrată a zonei SEE", Univ. V. 
Alescandri- fiz. drd. Traian VASILACHE- "FOTOCATALIZA – o 
tehnica noua pentru depoluarea aerului", CET Bacau - "Retenologizarea 
sistemului de termoficare din mun. Bacău în vederea conformării la 
normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer ", 
PEUGEOT – " Soluţii nepoluante aplicate în industria auto ", APM Bacau 
- " Calitatea aerului în Bacău".  
Peste 120 de persoane au fost prezente la această din urmă dezbatere. 
 
Descriere proiect INCUBATORUL DE ECONOMIE SOCIALĂ BACĂU-
aplicant S.C. CAEx Bacău S.A.  
PLAN DE SUSTENABILITATE 
Regiunea Nord-Est 
Preambul 
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Economia socială este parte a sectorului economic, organizată 
independent de sectorul public, al cărei scop este să servească interesul 
general al comunității, creșterea gradului de ocupare a persoanelor 
aparținând grupurilor vulnerabile și producerea de bunuri și/sau 
prestarea de servicii.  
Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu 
un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum și distribuirea 
limitată a profitului către membrii asociați.   
Economia socială contribuie la consolidarea coeziunii sociale, 
dezvoltarea comunității locale, crearea de locuri de muncă, implicarea 
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în activități economice 
facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității.  
Economia socială are următoarele obiective:  

 producerea de bunuri și/sau prestarea de servicii care contribuie la 

bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;  

 promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau 

asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile;  

 dezvoltarea unor programe eficiente de formare dedicate 

persoanelor din grupurile  

vulnerabile;  

 dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de 

inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile;  

 implicarea indivizilor în dezvoltarea durabilă a comunităților locale;  

 dezvoltarea unei societăți incluzive și a responsabilității sociale.  

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) sprijină 
realizarea unui context de dezvoltare echitabil ce oferă oportunități egale 
pentru crearea mijloacelor de existență durabile pentru toți cetățenii, 
promovând incluziunea socială și luptând împotriva discriminării. În 
contextul dezvoltării socio-economice, PNUD implementează proiecte 
care înlătură barierele pentru întreprinzătorii privați și promovează 
creșterea oportunităților de angajare pentru persoanele marginalizate și 
cele ce se confruntă cu sărăcia. 
Unul dintre proiectele implementate de către PNUD alături de Asociația 
Alternative Sociale din Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și 
Academia de Studii Economice din București, este proiectul „Modelul 
Economiei Sociale în România” - POSDRU/69/6.1/S/33490, finanțat prin 
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Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane – Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, 
Domeniul major de intervenţie 6.1: Promovarea economiei sociale, în 
perioada martie 2011 – februarie 2014.  
Obiectivul principal al proiectului este acela de a dezvolta capacitatea 
strategică a sectorului economiei sociale pe aceeaşi linie cu dezvoltarea 
durabilă pentru sprijinirea creşterii economice şi incluziunii sociale 
(integrare/reintegrare) a grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

 Îmbunătățirea cadrului legislativ şi instituţional astfel încât să 

permită dezvoltarea structurilor economiei sociale în România.  

 Dezvoltarea structurilor, mecanismelor și instrumentelor specifice 

economiei sociale prin înfiinţarea unui Laborator de Economie 

Socialăal cărui rol va fi acela de a identifica modele pentru 

categoriile de grupuri ţintă şi implementarea acestor modele.  

 Creșterea capacității operatorilor din economia socială prin servicii 

de instruire a resurselor umane.  

 Promovarea economiei sociale ca şi instrument flexibil şi durabil 

pentru dezvoltarea economiei şi crearea de locuri de muncă la 

nivel regional şi local. 

Proiectul „Modelul Economiei Sociale în România”  a presupus 
dezvoltarea structurilor, mecanismelor și instrumentelor specifice 
Economiei Sociale, printre care și crearea a trei Incubatoare de 
Economie Socială în trei regiuni de dezvoltare din țară: Regiunea de 
Dezvoltare Centru (municipiul Sfântu Gheorghe), Regiunea de 
Dezvoltare Nord-Est (municipiul Bacău) și Regiunea de Dezvoltare Sud-
Vest Oltenia (municipiul Craiova).  
Incubatorul de Economie Socială (IES) din Bacău:  
Înființarea Incubatorului de Economie Socială din Bacău reprezintă un 
rezultat al parteneriatului și colaborării PNUD cu Primăria Municipiului 
Bacău și SC Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău SA. Colaborarea 
pentru înființarea IES Bacău s-a realizat în baza Memorandumului de 
Întelegere (MDI) semnat la 18.06.2013. 
Obiectivele principale ale parteneriatului sunt: 

 Promovarea economiei sociale, cu scopul de a dezvolta 

capacitatea strategică a sectorului economiei sociale pe aceeași 

linie cu dezvoltarea durabilă pentru sprijinirea creșterii economice 
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și incluziunii sociale (integrare/reintegrare) a grupurilor 

dezavantajate pe piața muncii; 

 Înființarea unui incubator de economie sociala și sprijinirea 

entiattilor de economie sociala. 

În vederea înființării Incubatorului de Economie Socială, SC Centrul de 
Afaceri și Expozițional Bacău SA, în baza adresei nr. 318/13.08.2013 a 
pus la dispoziție o locație adecvată în cadrul unei structuri de sprijin a 
afacerilor, respectiv în cadrul Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău, 
situat pe Calea Dr. Alexandru Șafran, nr.145, Bacău, cod poștal 600298. 
Resurse umane 
În cadrul IES Bacău, PNUD a creat și ocupat două locuri de muncă:  

 Manager IES 

 Asistent Manager IES 

In baza adresei nr 491445/30.09.2013, Primăria Municipiului Bacău a 
desemnat o persoană de contact care a mentinut permanent legatura cu 
reprezentanții IES Bacău.  
Echipamente 
PNUD a achiziționat și a pus la dispoziția personalului IES Bacău 
următoarele obiecte de inventar și mijloace fixe: 

Nr.
crt 

Denumire 
Cod 
nr.inventar 

Document justificativ 
Ca
ntit
ate 

Pret 
unitar 
(RON) 

Pret 
unitar 
(USD) 

CURS 
USD   

1 BIROU  CLASIC (buc) oinv  092 7002757/21.08.2013 1 167,09 49,83 3,353 

2 BIROU  CLASIC (buc) oinv  093 7002757/21.08.2013 1 167,09 49,83 3,353 

3 
CASETIERA BIROU 
CU 3SERTARE (buc) oinv 098 7002757/21.08.2013 1 172,62 51,48 3,353 

4 
CASETIERA BIROU 
CU 3SERTARE (buc) oinv  099 7002757/21.08.2013 1 172,62 51,48 3,353 

5 
DULAP CU 2 USI  
PLINE (buc) oinv 110 7002757/21.08.2013 1 352,71 105,19 3,353 

6 
DULAP CU 2 USI PT. 
IMPRIMANTA (buc) oinv 113 7002757/21.08.2013 1 202,64 60,44 3,353 

7 

MULTIFUNCTIONAL  
SAMSUNG  SCX-3405 
20PPM A4, MONO 
(BUC) oinv 089 1478/29.08.2013 1 454,00 135,40 3,353 

8 
SCAUN ROTATIV 
BIROU (buc) oinv 104 7002757/21.08.2013 1 234,40 69,91 3,353 

9 
SCAUN ROTATIV 
BIROU (buc) oinv 105 7002757/21.08.2013 1 234,40 69,91 3,353 

10 

NOTEBOOK  HP  
4540S I5 750GB 2GB, 
H5J75EA cu  accesorii MF 018 1478/29.08.2013 1 3.800,00 1.133,31 3,353 

11 

NOTEBOOK  HP  
4540S I5 750GB 2GB, 
H5J75EA cu  accesorii MF 019 1478/29.08.2013 1 3.800,00 1.133,31 3,353 
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Obiectele de inventar și mijloacele fixe se află în prezent la sediul IES 
Bacău de la Centrul de Afaceri și Expoziții, din Calea Dr. Alexandru 
Safran, nr. 145. 
Activități realizate de IES Bacău: 

 asistență tehnică pentru 6 entități de economie socială identificate, 

respectiv: 

- ACCA Ovidenia 2005; 

- Casa de Copii Sf. Maria Barați; 

- Societatea Națională Crucea Roșie, filiala Bacău; 

- Fundația Episcop Melchisedec; 

- SC Protect Styl SRL (unitate protejată); 

- Societatea Handicapaților Fizic din Județul Bacău; 

 demararea și implementarea unui plan de afaceri pentru fiecarea 

entitate de economie socială asistată; 

 elaborarea unui plan de comunicare și promovare a activității; 

 dezvoltarea și implementarea unui plan de afaceri și de marketing; 

 identificarea și atragerea unor surse de finanțare; 

 conectarea cu actorii revelanti la nivel local/regional/national în 

vederea dezvoltării de parteneriate; 

 promovarea unor activități de incluziune socială a persoanelor din 

grupurile dezavantajate în vederea îmbunătățirii accesului acestora pe 

piața muncii; 

 sprijin pentru înființarea unei organizații noi de economie sociala; 

 crearea a 3 locuri de muncă în cadrul entităților de ES asistate: 

- ACCA Ovidenia 2005 – 1 loc de munca; 

- Societatea Națională Crucea Roșie, filiala Bacău – 1 loc de 

munca; 
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- Fundația Episcop Melchisedec – 1 loc de munca; 

 crearea unui loc de muncă în cadrul entităților de ES nou înființate: 

- Asociația MARRAL – 1 loc de munca. 

 facilitarea schimburilor de experiență cu scopul identificării unor bune 

practici; 

 asimilarea unor modele de economie socială identificate în proiect 

pentru integrarea/reintegrarea pe piața muncii a persoanelor 

dezavantajate sprijinite în cadrul proiectului; 

 promovarea si facilitarea accesului la publicatiile si rapoartele 

elaborate în cadrul proiectului: Revistele de Economie Sociala, 

Modelele de intreprinderi sociale pentru persoane dezavantajate, 

Raportul de Deschidere, Raportul de Recomandari, Ghidul de bune 

practici;  

 înscrierea în Rețeaua pentru Dezvoltarea Economiei Sociale în 

România (REDES); 

 promovarea activităților entităților de ES în cadrul evenimentelor 

proiectului și elaborarea unui plan de comunicare și promovare a 

organizației/activității. 

 
Direcții principale de dezvoltare: 
Avand in vedere experienta dovedita in managementul structurilor de 
sprijin ale afacerilor (Incubatorul de Afaceri Bacau), atat in mediul 
business cat si al structurilor profesionale, SC Centrul de Afaceri și 
Expozițional Bacău SA poate gestiona eficient activitatile IES Bacau si 
poate continua demersurile si initiativele derulate de IES Bacau. 
Totodata, SC Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău SA în calitate de 
semnatar al Memorandumului și partener principal la implementarea 
Incubatorului de Economie Socială din Bacău, poate identifica 
oportunități pentru derularea unor activități ce pot viza:  

 facilitarea integrării și reintegrării  sociale pe piața muncii  a 

grupurilor dezavantajate; 

 susținerea entităților ce au primit asistență în cadrul IES Bacău pe 

perioada implementării proiectului cât și pentru entitatea de 

economie socială nou înființată; 
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 realizarea unor activități de informare și consiliere în domeniul 

economiei sociale entităților ce au primit asistență din partea IES 

Bacău pe perioada implementării proiectului; 

 realizarea unor activități de informare și consiliere în domeniul 

economiei sociale entității de economie socială nou înființată pe 

perioada implementării proiectului; 

 derularea unor campanii de informare în mediile relevante din 

Regiunea de dezvoltare Nord-Est cu privire la activitățile derulate 

de IES Bacău; 

 identificarea și realizarea de noi parteneriate cu instituții publice, 

firme, societăți comerciale, asociații si fundații în vederea accesării 

unor fonduri structurale de dezvoltare a economiei sociale; 

 informarea entităților de economie socială din Regiune de 

dezvoltare Nord-Est de posibilitatea accesării fondurilor europene; 

 facilitarea participării entităților de economie socială din Regiunea 

de dezvoltare Nord-Est la evenimentele realizate de SC Centrul de 

Afaceri și Expozițional Bacău SA privind teme de interes comun 

cum ar fi: 

- dezvoltarea afacerii; 

- dezvoltarea organizaționala a fimei; 

- integrarea socială a grupurilor dezavantajate; 

- formarea profesională continuă pentru grupurile dezanatajate 

în vedere integrării/reintegrării pe piața muncii; 

- dezvoltarea managerială și integrarea în rețele europene 

pentru participarea la programe comune, inclusiv pentru 

finanțarea unor proiecte comune; 

- identificarea unor parteneri externi în vederea schimbului de 

experiență, transfer de bune practici, încheiere contracte, 

realizare schimburi comerciale. 



 

 251 

 punerea la dispoziție a unui spațiu de către SC CAEx SA, care să 

încurajeze dezvoltarea unor activități specifice de incubare în 

domeniul Economiei Sociale; 

 încurajarea entităților de economie socială asistate pe perioada 

implementării proiectului cît și a celor nou identificate de a-și face 

cunoscute serviciile sociale și produsele prin participarea la 

expoziții și evenimente organizate de SC CAEx SA. 

În vederea păstrării destinației echipamentelor (obiectelor de inventar și 
mijloacelor fixe) aflate la sediul IES Bacău si continuarii activitatii IES 
Bacau, acestea pot fi preluate de către SC. Centrul de Afaceri și 
Expozițional Bacău SA.  

 
Incubatorul de Afaceri 

 
 
      Conform PROCEDURII de implementare a Programului naţional 
multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de 
incubatoare tehnologice şi de afaceri, Incubatorul de Afaceri Bacău îşi 
propune în anul 2013, prin Administratorul ADI ZM Bacău în parteneriat 
cu Primăria Municipiului Bacău, Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (UNDP) şi AIPPIMM (Ministerul Economiei) și cu suportul 
S.C. CAEx Bacău S.A., următoarele obiective generale: 

a) crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii 
IMM-urilor; 
b) promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea 
performanţelor manageriale, în special pentru firmele incubate; 
c) consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă 
forţelor concurenţiale şi competiţiei locale, regionale şi naţionale; 
d) creşterea numărului de activităţi economice competitive, 
întărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei 
şomajului în zonele-ţintă; 
e) dezvoltarea şi creşterea numărului de activităţi non-agricole în 
zonele din mediu rural al regiunii şi al Zonei Metropolitane Bacău, 
prin atragerea de întreprinzători şi firme în faza de start – up spre 
Incubatorul de Afaceri şi spre activităţile şi evenimentele ce vor 
avea loc în Incubator şi în Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău. Se 
doreşte înfiinţarea de noi afaceri sustenabile în mediul rural; 
f) dezvoltarea mediului economic local şi regional, prin utilizarea 
mai eficientă a potenţialului economic şi uman existent în zonă dar 
şi prin asocierea Incubatorului şi a IMM incubate la Reţele de 
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networking internaţionale sau prin asociere şi parteneriate cu 
entităţi economice la nivel naţional şi internaţional; 
g) înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile să 
utilizeze în mod eficient resursele 
existente şi care, la finalul anului, se vor afla într-o situaţie stabilă 
din punct de vedere financiar; 
h) crearea unei relaţii eficiente între potenţialul tehnologic şi 
antreprenorial al zonelor-ţintă din regiune; 
i) dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile să facă faţă 
presiunilor concurenţiale; 
j) favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informaţii, servicii de 
consultanţă profesională, 
surse de finanţare, precum şi la servicii şi echipamente specifice; 
k) creşterea directă a numărului de locuri de muncă cu cca 50 de 
angajaţi noi în decursul anului 2013 prin dezvoltarea IMM incubate 
şi favorizarea indirectă a creşterii numărului de noi locuri de muncă 
ca urmare a implementării Programului, precum şi favorizarea 
dezvoltării economice a regiunii-ţintă ca urmare a dezvoltării de 
programe şi activităţi economice în Incubator şi la Centrul de 
Afaceri şi Expoziţii Bacău; 
l) promovarea unei cooperări strânse între principalii parteneri la 
nivel naţional, regional şi local 
pentru realizarea unei dezvoltări economice susţinute; 
m) corelarea activităţii Incubatorului de Afaceri cu cele ale 
operatorilor economici existenţi în zonă; 
n) participarea Incubatorului de Afaceri Bacău la consolidarea 
reţelei naţionale de incubatoare de afaceri. 
Sunt incubate 23 de companii ce însuma la finele anului 2013 un 

număr de aproape 50 angajați. 
În perioada 2012-2013 s-au absorbit prin Program finanțări 

nerambursabile și s-au primit de la finanțator mijloace fixe și obiecte de 
inventar pentru activitatea curentă a Incubatorului de Afaceri și pentru 
dotarea și modernizarea acestuia, în sumă totală de peste 350.000 euro. 

Veniturile atrase prin acest proiect nu se regăsesc în contabilitatea 
societății, acestea fiind gestionate de către Administratorul Incubatorului 
de Afaceri – A.D.I. ZM Bacău, deoarece, la data accesării proiectului, era 
singura entitate eligibilă, compania S.C. CAEx Bacău S.A. nefiind 
înființată la acea vreme. 
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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA AUDIENŢELOR  
 

PERIOADA 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAC[U 

Ing. Romeo Stavarache 

Nr. crt Luna Audienţe Nr. persoane 

planificate  realizate anunţate prezente 

 1. Ianuarie 1 1 25 24 

 2. Februarie 1 1 29 25 

 3. Martie  1 1 28 27 

 4. Aprilie 1 1 30 30 

 5. Mai  1 1 35 32 

 6. Iunie 1 1 30 30 

 7. Iulie  1 1 29 23 

 8. August  1 1 28 27 

 9. Septembrie  1 1 43 39 

10. Octombrie  1 1 23 23 

11. Noiembrie  1 1 30 30 

12. Decembrie  1 1 25 25 


