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I. RAPORT PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR

PROFESIONALE A PERSONALULUI DIN CADRUL DIRECTIEI TEHNICE

PE ANUL 2011

1. Prezentare organizare personal Directia Tehnica in anul 2011. Modul de desfasurare a

interviului si rezultatele obtinute

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 28.

Evaluarea performantelor profesionale ale personalului din cadrul Directiei Tehnice s-a

desfasurat in perioada 25.01.2011 – 28.01.2011, in prezenta Directorului Executiv al Directiei

Tehnice si a Sefului de serviciu/compartiment.

Perioada supusa evaluarii a fost in intervalul 01.01.2011 – 31.12.2011.

Evaluarea a constat in:

 Interviu cu salariatul privind:

o analiza activitatii desfasurate in anul 2011;

o prezentarea dificultatilor intampinate in indeplinirea sarcinilor de serviciu,

mod de rezolvare situatii conflictuale, masuri corective, riscuri asumate;

o identificarea unor modalitati de optimizare a activitatii desfasurate, propuneri

de imbunatatire;

o analiza respectarii normelor de disciplina si de conduita, precum si sprijinului

acordat pentru indeplinirea obiectivelor specifice;

o evaluarea privind indeplinirea criteriilor de performanta stabiliti pentru

fiecare functie in parte si analiza acestora;

 Stabilirea notelor si a calificativului;

 Instiintarea salariatului privind consemnarile făcute de evaluator în raportul de 

evaluare;

 Semnarea raportului de evaluare de catre salariatul evaluat, seful de serviciu si

Directorul Executiv.

Din analiza rezultatelor obtinute in urma evaluarii performantelor profesionale, in anul 2011

putem concluziona urmatoarele:

a. Calificativul acordat pentru performantele profesionale ale colectivului Directiei Tehnice, in

anul 2011, este FOARTE BINE;
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b. Comparativ cu anul 2010, media performantelor profesionale a personalului din cadrul

Directiei Tehnice a crescut de la 4,82 la 4,88 ca urmare a masurilor luate in cadrul Directiei

Tehnice pentru imbunatatirea activitatii (instruiri interne, intalniri de lucru cu factorii

responsabili de realizarea obiectivelor, etc)

c. Activitatea in anul 2011 ca si in anul 2010 a fost afectata de masurile de restructurare si

reducere a veniturilor in contextul in care volumul si complexitatea activitatilor

desfasurate in cadrul Directiei nu au fost diminuate proportional, se poate aprecia ca prin

implicarea sefilor de servicii/birou din cadrul Directiei Tehnice si a fiecarui angajat, s-a

reusit sa se raspunda cu profesionalism si la termen la toate cerintele si solicitarile ;

2. Masuri de imbunatatire a performantelor profesionale ale personalului Directiei

Tehnice

Din analiza rezultatelor obtinute in 2011 si prin comparatie cu cele obtinute in anii

precedenti, rezulta ca pentru a imbunatati performantele profesionale ale personalului in raport cu

activitatile pe care trebuie sa le desfasoare in anul 2012 sunt necesare mentinerea urmatoarelor

masuri:

 Instruirea personalului Directiei Tehnice in domeniile de activitate pe care le desfasoara:

investitii si achizitii publice, aprovizionare, informatica, management, administratie publica,

calitate, protectia mediului, sanatate si securitatea muncii;

 Informarea permanenta privind actualizarea/revocarea si aparitia de noi prevedri 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 fie constient ca obiectivele definite trebuie sa fie

atinse prin efortul conjugat al intregului personal - ,,toata lumea este condusa si se

deplaseaza in aceeasi directie, pentru atingerea unui obiectiv comun”.

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

activitate;

 Implementarea si utilizarea sistemului informatic integrat;

 Identificarea posibilitatilor de motivare financiare a personalului care realizeaza performante

deosebite;

 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.
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II. RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITATII DESFASURATE IN

CADRUL DIRECTIEI TEHNICE PE ANUL 2011

1. Descrierea principalelor activitati din cadrul Directiei Tehnice

Structura Directiei Tehnice in anul 2011:
 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 2011, 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;
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);
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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;

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 2011 a reprezentat pentru activitatea de investitii un an cu dificultati datorita masurilor
de restructurare a personalului bugetar, 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 :

 Amenajare Piata Centrala, zona producatori – etapa a II a – inchidere perimetrala
 Reabilitare termica, bloc str. Slanicului nr.7
 Amenajare a 10 locuri de joaca, 6 in locatii publice si 4 in incinta gradinitelor, dupa

cum urmeaza : str. Bicaz 7, Calea Republicii 76, str. Teiului, str. Costache Negri
nr.3, Cartier Nord, Parcul Cancicov si Gradinitele nr. 17,32,8,34

 Amenajare peisagistica si zona de agrement COMPLEX OLIMPIC Bacau
 LTE locuinte pentru tineri destinate inchirierii ansamblul Bucegi IIIA- blocurile

Fagaras nr. 15, 17, 19 A, B,C

Totodata s-au urmarit derularea contractelor de servicii aferente urmatoarelor obiective :
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 Centru de agrement si turism “ Padurea Tamas “ , Reabilitare si modernizare “ Insula
de agrement “

 Reabilitare retele termice secundare LOT 2,3,4,5
 Amenajare sens giratoriu str. Arcadie Septilici - General Guse
 Desfiintare cladire centrala termica, cos de fum si construire Clubul Pensionarilor II,

str.Soimului - Municipiul Bacau
 Amenajare CT alternativa pentru Bazinul de inot
 Dezvoltarea pietei de energie termica - racordarea la SACET a scolii GM Cancicov

si contractele de lucrari pentru obiectivele:
 Construire Spital Municipal
 Modernizare Teatru de Vara
 Amenajare CIMITIR SARATA II
 Amenajare Piata Centrala, zona producatori – etapa a II a –lucrari de placare cu

granit si refacere instalatii
 RK Baza sportiva „LETEA”
 BAZA SPORTIVA mun. Bacau - SALA POLIVALENTA etapa PTh si executie
 Racordare SACET, SC AEROSTAR Bacau

In anul 2011 colectivul Serviciului Tehnic Investitii a urmarit 120 de contracte aferente
obiectivelor noi si in continuare, in care sunt incluse si obiective finantate din cheltuieli materiale .

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 1.453 de adrese fata de 466 adrese solutionate in

anul 2010, din care 348 de petitii solicitate prin Compartimentul Informare Cetateni ;
 evaluarea/solutionarea solicitarilor 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 ;

Din centralizarea rezultatelor financiare prezentam situatia realizarii programelor de

investitii pentru perioada 2004 – 2011:

AN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total

realizat

14,4

mil. lei

21,6

mil. lei

52,6

mil.

lei

127,4

mil. lei

108,7

mil. lei

75,56

mil lei

61,77

mil lei

77,7

mil.lei

In perioada 2004 - 2011, Primaria Municipiului Bacau a cheltuit pentru investitii publice

suma de 540 milioane RON. Sursele de finantare provin din bugetul local, credite interne, taxa de

salubrizare, bugetul de stat. Acest buget de investitii nu include fondurile externe 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
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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;

In comparatie cu anii precedenti, gradul de realizare a programului de investitii s-a
imbunatatit considerabil ajungand pana la 90% din valoarea planificata .

AN

2006

[realizat

/planificat]

2007

[realizat

/planificat]

2008

[realizat

/planificat]

2009

[realizat

/planificat]

2010

[realizat

/planificat]

2011

[realizat

/planificat

Grad de realizare

a Programului de

investitii

62 % 63 % 74% 53 % 52 % 90%

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 2011
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Amenajare peisagistica si zona de agrement COMPLEX OLIMPIC Bacau

Prin HGR nr. 1588/16.12.2009 a
fost aprobat proiectul si finantarea din
bugetul Fondului de Mediu a executiei
obiectivului de investitii “Amenajare
Peisagistica Zona de Agrement –
Complexul Olimpic Bacau”.
Finantarea proiectului este asigurata
din bugetul Fondului de Mediu in
limita sumei de 1.986.000 lei (cu
TVA) si cofinantarea din bugetul local
in limita sumei de 851.000 lei (cu
TVA ) Proiectul a vizat imbunatatirea
calitatii mediului prin amenajarea de
spatii verzi in zona Bazinului de Inot,
Salii de Atletism si a Salii de Sport, pe
o suprafata de 30.052,00 mp.

Lucrarile au finalizate in luna
iunie 2011
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LUCRARI DE REABILITARE TERMICA

Prin adresa nr.36486/4.06.2010, Ministerul

Dezvoltarii Regionale si Turismului a

alocat Municipiului Bacau, pentru anul

2011, suma de 94.000 lei in vederea

promovarii de noi lucrari, suma ce este

insuficienta chiar si pentru reabilitarea

termica a unui singur bloc. Pentru a ne

incadra in bugetul aprobat, in anul 2011 s-a

realizat reabilitarea termica a blocului

situat pe str. Slanicului nr.7.
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AMENAJARE LOCURI DE JOACA

In anul 2011, urmare numeroaselor
solicitari ale cetatenilor municipiului
Bacau privind amenajarea de locuri de
joaca pentru copii, s-au dispus masuri
pentru modernizarea locului de joaca
existent in Parcul Cancicov si s creat
9 spatii de joaca in 4 gradinite si 5
locatii publice
Spatiile realizate aduc bucuria copiilor,
acestea creend un mediu propice pentru
stimularea imaginatiei, sociabilitatii,
dezvoltarii fizice si a abilitatilor de
coordonare motorie. Totodata in
spatiile publice au fost montate si
echipamente de fitness care contribuie
la relaxarea parintilor si bunicilor care
insotesc copii.
Valoarea lucrarilor : 1.518.220 lei .
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Construirea Spitalului Municipal Bacau

Construirea Spitalului Municipal este oportuna

in vederea descongestionarii activitatii Spitalului

judetean de urgenta Bacau (acesta avand o

adresabilitate crescuta pentru cazurile grave ce

depasesc competenta celorlalte spitale din

teritoriu).

Totodata prin realizarea Spitalului Municipal se

asigura noile circuitele functionale impuse de

legislatia romaneasca si de cea a Uniunii

Europene.

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 anul 2008 integral de la bugetul de

stat.

Pana la finele anului 2010 a fost finalizata
constructia cele 9 corpuri de cladiri .
Avand in vedere ca incepand cu anul 2009 nu a
mai existat sprijinul financiar acordat de la
bugetul de stat si datorita posibilitatilor actuale
de finantare de la bugetul local, investitia se va
finaliza in anul 2012.
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 zaharat

 Anestezie si terapie inensiva

 Ortopedie

 Hematologie
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AMENAJARE PIATA CENTRALA – zona producatori- inchidere perimetrala

In vederea desfasurarii in conditii optime a

unei activitati de vanzare, depozitare si

aprovizionare cu produse agricole in zona

de producatori de la Piata Centrala este

necesara modernizarea acestei zone,

modernizare care consta in inchiderea

perimetrala a pietii, refacerea pardoselii

prin turnarea unei platforme care va fi

placata cu granit, inlocuirea instalatiilor de

apa, canalizare, electrice si tratarea

stalpilor metalici anticorozivi ce sustin

copertina. Valoare lucrari : 1.009.000 lei
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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 celor doua norme legale de baza, in achizitia publica,

respectiv OUG 34/2006 si HG 925/2006, care au avut loc periodic in cursul anului 2011,

schimbarile legislative si a regulamentelor de control al forurilor superioare (ANRMAP, UCVAP si

CNSC) efectuate pe parcursul anului 2011, au bulversat sistemul achizitiilor publice, inregistrandu-

se modificari la termene, praguri valorice si contestarea procedurilor de achizitii.

Astfel, compartimentul intern specializat, cu 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, selectare 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
 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
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 Constituirea si pastrarea dosarului achizitiilor publice

 Obiective 2011
 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
 cresterea eficacitatii Sistemului de Management Integrat

 Actiuni intreprinse pentru indeplinirea obiectivelor propuse

 stabilirea unui mod 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 reglementare a activităţii de achiziţii publice   ( PO 14) 
prelucrarea compartimentelor interesate privind procesul de achizitie publica
 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 2011, numai un singur salariat al serviciului a beneficiat de training)
corelarea necesitatilor Municipiului cu programul de achizitii

 Obiective realizate in 2011

1.Realizari achizitii :

Urmare a activitatii desfasurate de catre personalul Serviciului Achizitii din cadrul Directiei

Tehnice a Primariei Bacau, in anul 2010 au fost atribuite 365 contracte de achizitii, din care 97

contracte de furnizare produse, 158 de contracte de prestari servicii si 110 de contracte de executie

lucrari, in valoare totala de 90.043.916,99 lei, fara TVA.
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In anul 2011 din 20 de contestatii/plangeri depuse la CNSC de catre operatorii

economici participanti la procedurile de achizitii, au fost castigate 19 contestatii, contestatia

pierduta fiind atacata de Municipiul Bacau, cu plangere in instanta, impotriva CNSC.

Specificul achizitiilor:

 Serviciul Tehnic-Investitii _85 contracte reprezentand 19,5% din numarul total de
contracte si 38% din valoarea totala contractata:

-servicii de proiectare obiective de investitii noi, servicii de dirigentie de santier si SSM,

elaborari studii de conceptie tehnica, furnizare echipamente locuri de joaca, furnizare dotari

Teatru de Vara, servicii de proiectare obiective in continuare

-executie lucrari de reabilitari termice retele secundare, lucrari de amenajare peisagistica

parcuri, lucrari amenajare un nou cimitir, lucrari de reparatii baze sportive, construire sala de

sport, reabilitari blocuri de locuinte, racordare de noi consumatori la SACET, amenajare

piata, marirea capacitatii depozitului de zgura si cenusa, lucrari tehnico-edilitare locuinte,

lucrari Teatru de Vara, sarpante blocuri de locuinte, spital TBC, lucrari de investitii in

continuare (Spital Municipal, Pasaj subteran)

 Directia Drumuri Publice _68 contracte reprezentand 15,6% din numarul total de
contracte si 12,6% din valoarea totala contractata:
-servicii de proiectare iluminat public, alimentare cu energie electrica , strapungeri de

strazi, proiectare parcari, strazi, poduri, servicii de dirigentie si SSM, revizii si reparatii

auto, servicii de asigurari auto, inspectii auto, servicii de vidanjare, servicii de semaforizare,

service instalatie nocturna stadion municipal

-lucrari de 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_18 contracte reprezentand 4% din numarul total de
contracte si 45,5 % din valoarea totala contractata:

Total
Nr.crt.

Tip contract/Tip
procedura Nr. Valoare (mii lei fara TVA )

1 Contracte de produse 146 10.911

2 Contracte de servicii 204 6.749

3 Contracte de lucrari 84 206.169

4 Total 434 223.829
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- servicii de asistenta tehnica _ inginer pentru supraveghere executie lucrari la

obiectivul « Pasaj rutier subteran strada Oituz- Stefan Guse, municipiul Bacau, judetul

Bacau », servicii de proiectare, consultanta, intocmire documentatii cadastrale

-lucrari de executie "Pasaj rutier subteran, strada Oituz - strada Stefan Guse, municipiul

Bacau, Judetul Bacau", grup de cogenerare cu ciclu combinat, reabilitare cazan apa

fierbinte, lucrari reabilitare pavilioane cazarmi

 Directia Servicii Publice _76 contracte reprezentand 17,5% din numarul total de
contracte si 1,1 %din total valoare contractata:

-servicii pulverizare aeriana combatere insecte, maturat strazi, service motounelte,

intretinere terenuri si parcuri, intretinere strazi pe timp de iarna(deszapezire)

-furnizare gazon, rasaduri flori, insecticid tantari, dotari zooveterinare, material dendrologic,

dotari pentru curatenie stradala, ornamente iarna, achizitii materiale antiderapante

 Alte compartimente_187 contracte reprezentand 43% din numarul total si 2,7% din
total valoare contractata :

pentru Directia Administrare, Directia Economica, Directia Juridica, Protectie Civila,
Directia de Evidenta a Persoanelor, Patrimoniu, Birou Aprovizionare, Agentia de Dezvoltare
Locala, Serviciul MQPMPM, Serviciul MRUI, etc.

- servicii de consultanta financiara pentru contractarea de credite si optimizarea conditiilor

de creditare, servicii de consultanta privind analiza economica

- servicii de evaluare riscuri pentru posturi de lucru, servicii de publicitate, sondaje de

opinie, servicii de medicina muncii si control psihologic, service echipamente IT, 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 ingrasaminte chimice, rechizite, tipizate, materiale constructii, unelte si scule,

produse de igienizare, materiale electrice, metalice, sanitare, dotari IT, carburanti auto,

echipamente salubrizare strazi, achizitii ziare si publicatii
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Structura achizitiilor pe tipuri de contracte 2011:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S.Th-Investitii

Directia Drumuri Publice

Serviciul Implementare

programe

Directia Servicii Publice

Alte compartimente

SERVICII PRODUSE LUCRARI

Ponderea achizitiilor pe compartimente din punct de vedere valoric :

38,00%

12,60%

45,50%

1,10%

2,70%
S.Th-Investitii Directia Drumuri Publice

Serviciul Implementare Programe Directia Servicii Publice

Alte compartimente



20

3. 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 modificarilor 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 reglementează 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

4. Imbunatatirea modului de colaborare cu compartimentele din cadrul Primariei

coordonarea compartimentelor privind pregatirea documentatiei promovate in scopul
demararii procedurilor de achizitii;

5. 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
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d. Rezultatele obtinute de catre Biroul Aprovizionare si Administrativ

In anul 2011 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;
 bazei de date cu privire la furnizorii potentiali;
 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 23 contracte de achizitie produse in valoare de 4,100,674.16

lei cu TVA si 211 comenzi de achizitie directa – produse/servicii- in valoare de 1.724.063,77 lei cu

TVA.

Comparativ cu anul 2008, 2009, 2010 situatia contractelor / comenzilor urmarite in 2011 se

prezinta astfel:

(mii lei cu TVA) 2008 2009 2010 2011

Nr. Contracte 49 31 34 23

Valoare contracte 5.609 3.340 2.280 4.101

Nr. Comenzi 83 99 73 211

Valoare comenzi 860 1.257 1.003 3.115

Stadiul de indeplinire a contractelor si comenzilor in anul 2011 :

( mii lei cu TVA)
Valori

contractate / comenzi

Realizat 2011

conform contracte /

comenzi

contracte 4.101 2.843 (70%)

comenzi 3.115 2.583 ( 82%)

Totodata in cadrul biroului au fost intocmite 640 Note de Receptie si Constatare de
Diferente, 707 Bonuri de Consum, 418 Bonuri de Transfer si au fost inregistrate 1.844 de facturi
fiscale de produse, servicii, utilitati. Prin actiunile intreprinse in anul 2011, Biroul Aprovizionare si
Administrativ a avut o contributie importanta in buna desfasurare a activitatilor din cadrul institutiei
noastre.
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e. Rezultatele obtinute de catre Compartimentul Managementul Calitatii, Protectia Mediului

si Protectia Muncii

Obiectul de activitate al compartimentului este de coordonare operationala a activitatilor
privind:

 implementarea, monitorizarea si imbunatatirea Sistemului Integrat de Management Calitate-
Mediu (SMI) si asigurarea interfetei cu organismul de certificare;

 securitatea si sanatatea in munca la nivelul institutiei.

Principalele obiective stabilite la nivelul compartimentului, pentru anul 2011:
 mentinerea certificarii Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu 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:
 Program specific SMI (nr. 2454/ 29.03.2011)
 Programul de instruire interna in domeniul calitate-mediu pentru anul 2011 (nr. 609/

24.01.2011);
 Planul de documentare SMI (nr. 1933/11.03.2011), revizuit la data de 15.09.2011;
 Planificarea anuala a auditurilor interne pentru anul 2011 (nr.5195 / 30.06.2011);
 Programul sedintelor Comitetului de management pentru SMI (nr.5512 / 11.07.2011);
 Programul de management de realizare a obiectivelor referitoare la calitate-mediu - sectiunea I, la

nivelul institutiei (nr. 7728/ 28.09.2011);
 Programele de instruire interna in domeniul SSM – pentru anul 2012, pe categorii de personal

(nr. 9812/ 12.12.2011);
 Program de actiuni preventive (nr. 608/ 24.01.2011)
 Program de realizare a analizei de mediu (nr. 3708/11.05.2011)

1.2. s-a realizat actualizarea permanenta a evidentei electronice a documentelor cadru ale Sistemului
Integrat de Management Calitate-Mediu si a celor in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
pentru a asigura disponibilitatea acestora pentru consultare, pentru intreg personalul institutiei care
utilizeaza PC;
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.1672/08.09.2011 (referitor la componenta CMSMI)
 nr.980/25.05.2011 (referitor la numirea responsabililor SMI/compartimente)
 nr.132/31.01.2011 si nr.396/07.03.2011 (referitor la acordarea incepand cu 01.01.2011 a

sporurilor la salariile de baza pentru salariati);
b) asigurarea - in perioadele cu temperaturi extreme apa minerala (referat nr.4166/26.05.2011,
pentru salariati, conform legislatiei in vigoare;
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2. ELABORARE / ACTUALIZARE / REVIZUIRE DOCUMENTE:

2.1. in conformitate cu planul de documentare pentru anul 2011, s-au revizuit / elaborat
 12 proceduri specifice si operationale;
 manualul sistemului integrat de management;
 fisele proceselor SMI (septembrie 2011);
 listele aspectelor de mediu (mai-iunie 2011);

2.2. s-au actualizat evidentele privind legislatia aplicabila la nivelul institutiei vizand protectia
mediului (30.05.2011) si respectiv securitatea si sanatatea in munca (nr.1048/8.02.2011);
2.3. s-au intocmit tematicile pentru:
 instruirea periodica pe linie de securitate si sanatate in munca, la nivelul institutiei, pentru anul

2011, pe categorii de personal;
 instruirea sefilor si/sau a responsabilii SMI / compartimente functionale, in domeniul calitate-

mediu;

3. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE:

3.1. instruirea personalului:
 s-a intocmit programul de instruire interna profesionala (nr. 802/ 31.01.2011) 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;
 s-au realizat instruirile - in domeniul managementului calitatii si mediului, conform

programului aprobat → procese verbale de instruire din perioada 07.02 ÷ 15.03.2011 si 
respectiv 14 ÷ 15.10.2011;

 s-a realizat instruirea unui auditor din cadrul Politiei Locale a municipiului Bacau, in vederea
participarii la auditurile interne;

 in luna octombrie s-a realizat pregatirea compartimentelor functionale pentru auditul de
supraveghere SRAC din perioada 02 ÷ 04 noiembrie ;

 s-a realizat instruirea introductiv generala a salariatilor nou angajati;

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 2011.
4.2. Auditurile interne din anul 2011 au fost realizate in perioadele:
04.07 ÷ 07.07.2011 → raport de audit (nr. 5511/ 11.07.2011) 
17.08 ÷ 30.08.2011 → raport de audit (nr. 7005/ 02.09.2011) 
19.09 ÷ 21.09.2011 → raport de audit (nr. 7661/ 26.09.2011) 

5. RAPORTARI

5.1. S-au transmis la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau  rapoartele lunare
privind solicitarile de informatii privind mediul (conform HG 878/ 2005), raportarea statistica
privind deseurile (conform HG 856/2002), raportarea privind emisii de poluanti in atmosfera
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(conform HG nr. 586/2004 si Ordinului nr. 524/200), raportarea on-line E-PRTR (conform
Regulamentului (CE) nr. 166/2006);
5.2. S-au transmis la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului  rapoartele lunare privind
deseurile (conform Legii nr. 132/ 2010).

6. ALTE ACTIVITATI :

6.1. S-a asigurat interfata cu organismul de certificare - SC SRAC CERT SRL, la auditul de
supraveghere realizat in perioada 02 - 04 noiembrie 2011;
6.2. S-a intocmit documentatia necesara (referat nr. 9358/24.11.2011 si 1047/ 08.02.2011) si s-a
organizat actiunea de expertizare a locurilor de munca din punct de vedere a conditiilor de munca;
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. S-a asigurat consultanta compartimentelor functionale, pentru elaborarea procedurilor
prevazute in planul de documentare aprobat ; s-au verificat si vizat un numar de 7 proceduri.
6.6. S-a intocmit documentatia - conform prevederilor legale privind protectia maternitatii la locul
de munca - pentru o salariata (adresa nr.4170 /26.05.2011, catre CENTRUL DE INVESTIGATII
MEDICALE BACAU; adresa nr. 4169/26.05.2011; catre ITM BACAU; adresa nr.4168 /
26.05.2011 catre Serviciul Implementare Proiecte ; adresa nr.8967/06.06.2011, catre Autoritatea de
Sanatate Publica Bacau; informare privind protectia maternitatii la locul de munca nr.
4470/30.05.2011; « Raport de evaluare » nr.4469 / 30.05.2011).
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. Documentatiile au fost transmise la Serviciul Achizitii.
6.8. S-a asigurat urmarirea derularii a 4 contracte de prestari servicii. Pentru contractele finalizate s-
au intocmit documente constatatoare.
6.9. S-a demarat definirea impreuna cu firma S.C.ASESOFT INTERNATIONAL SA PLOIESTI a
aplicatiei ,,spatii verzi”, in vederea conformarii cu legislatia in vigoare: Legea nr. 24/2007
(republicata) si Ordinul nr. 1549/2008 (cu modificarile si completarile ulterioare)

MENTIUNE:
Organizarea activitatilor in domeniul managementului calitatii si mediului si in domeniul
securitatii si sanatatii in munca si respectiv rezultatele obtinute in aceste activitati, sunt direct
influentate de implicarea tuturor compartimentelor functionale in functionarea sistemului de
management integrat calitate-mediu implementat si respectiv de gradul de percepere de catre
salariati a activitatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca ca o modalitatate de prevenire a
riscurilor profesionale.

3.Propuneri de imbunatatire a activitatii desfasurate in cadrul Directiei Tehnice si obiectivele

propuse pentru anul 2012

Dupa cum s-a prezentat mai sus, activitatea Directiei Tehnice in anul 2011 a fost bogata in

actiuni si realizari importante.
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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;

 Personal insuficient instruit; exista personal din cadrul Directiei Tehnice care nu a urmat

cursuri de formare profesionala de la angajare si pana in prezent;

 Nerespectarea de catre compartimentele de specialitate din cadrul Primariei a regulilor

impuse de procedura de achizitii privind modul de fundamentare a referatelor de necesitate

ceea ce conduce la intarzieri in demararea unei achizitii;

 Lipsa unui spatiu adecvat pentru arhiva;

 Spatii de lucru insuficiente;

 Gradul scazut de percepere de catre salariati, a activitatii in domeniul securitatii si sanatatii

in munca, ca o modalitatate de prevenire a riscurilor profesionale;

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

 Amenajarea unor spatii cu destinatia de arhiva;

AMENINTARI:

 Comunicarea ineficienta pe verticala;

 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 deschidere si evaluare a

ofertelor, 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
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existenta unui personal specializat in realizarea obiectivelor specifice si a unui regulament

intern care sa reglementeze modul de lucru intre institutii;

Având în vedere caracteristicile identificate prin analiza SWOT şi obiectivele stabilite la 

nivelul Directiei Tehnice pentru anul 2011 propun urmatoarele actiuni de imbunatatire a fi

implementate in perioada urmatoare:

A. Implicarea conducerii Primariei in monitorizarea respectarii regulilor stabilite prin

sistemul de management integrat calitate – mediu si in special in monitorizarea realizarii

actiunilor stabilite prin Programul de management pentru indeplinirea obiectivelor;

B. Identificarea de fonduri, conform prevederilor legale, in vederea motivarii personalului

care obtine performante;

C. Organizarea de instruiri la sediul Primariei pe teme privind investitiile si achizitiile

publice cu tot personalul implicat in derularea de astfel de activitati;

D. Organizarea a unor sedinte operative cu teme specifice la nivelul conducerii primariei

pentru a reduce intarzierile in derularea activitatilor Directiei Tehnice;

E. Raportarea lunara a stadiului indeplinirii actiunilor planificate prin Programul de

management si masurarea indicatorilor de performanta in vederea analizarii rezultatelor;

F. 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;

G. Sanctionarea neperformantei atunci cand, in conditiile asigurarii de resurse necesare, nu

se obtine performanta;

H. 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.

I. Amenajarea de spatii destinate intalnirilor de lucru;

J. 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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DIRECTIA DRUMURI PUBLICE
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Obiectul activitatii

Directia Drumuri Publice are in componenta urmatoarele servicii si compartimente :

 Serviciul Drumuri, Retele si Iluminat
 Sectia Siguranta Circulatiei, Deservire Auto si interventii Operative
 Atelier Mecanic pentru Interventii Rapide

Directia Drumuri Publice , in organigrama Primariei Municipiului Bacau este in
subordinea Primarului municipiului si asigura indeplinirea sarcinilor privind:

- coordonarea si realizarea strategiei primariei in domeniul administrarii retelei de drumuri
si poduri municipale;

- coordonarea lucrarilor de investitii, intretinere si reparatii curente si capitale a
drumurilor publice;

- servicii pentru intretinerea curenta a drumurilor publice (intretinerea pe timp de vara,
intretinerea pe timp de iarna, intretinerea elementelor privind siguranta rutiera si de
estetica);

- intocmirea si actualizarea inventarului domeniului public privind strazile, podurile,
podetele, pasajele, parcarile din municipiul Bacau ;

- eliberarea de avize de principiu si autorizatii de executie pentru lucrarile de bransamente
si racorduri la retelele tehnico-edilitare in cazuri de avarie, calamitati sau alte
evenimente, cu urmarirea respectarii termenelor de executie a acestora si a conditiilor
impuse;

- intretinerea si remedierea defectiunilor din iluminatul public;
- inventarierea infrastructurii de iluminat public;
- eliberarea acordurilor de principiu si a autorizatiei de amplasament pentru montarea

retelelor de cabluri de telecomunicatii;
- monitorizarea activitatii privind siguranta circulatiei prin marcaje si indicatoare rutiere

precum si prin intersectii semaforizate.

Serviciul Drumuri, Retele si Iluminat

Organizarea Serviciului Drumuri, Retele si Iluminat:

Total numar de posturi = 12 ( 1 sef serviciu si 11 posturi personal executie).

Principalele activitati si obiective ale serviciului

 Intocmirea programului anual si de perspectiva necesar realizarii lucrarilor de
investitii din competenta serviciului ;

 Intocmirea programului de proiectare,studii si prognoze pentru dezvoltarea si
modernizarea retelei de drumuri si iluminat public in municipiul Bacau ;
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 Intocmirea si actualizarea inventarului domeniului public privind strazile, podurile,
podetele, pasajele, parcarile din municipiul Bacau ;

 Urmarirea realizarii stadiului fizic al obiectivelor de investitii precum si decontarea
lor, de catre dirigintii de santier nominalizati pe lucrari;

 Intocmirea caietelor de sarcini si a temelor de proiectare necesare organizarii
licitatiilor in vederea atribuirii executiei lucrarilor de intretinere si reparatii strazi,
alei, trotuare, parcari, poduri si pasaje, precum si obiectivelor de investitii din
competenta serviciului ;

 Urmarirea respectarii disciplinei tehnologice la obiectivele de investitii, reparatii si
intretinere strazi si iluminat public;

 Urmarirea respectarii cerintelor privind sistemul calitatii in constructii.

SINTEZA REALIZARILOR PE ANUL 2011

LUCRARI DE INVESTITII

 LUCRARI FINALIZATE:
- Construire strada Trecatoarea Gheraiesti
- Strapungere str.Mihai Viteazu – str.9 Mai
- Construire strada Lupeni
- Supralargire strada Tolstoi
- Conduta alimentare cu apa si bransamente str. I.S.Sturza
- Construire str. Toporasi
- R.K. bulevardul Vasile Parvan
Obiectivele de investitii finalizate includ : retelele edilitare : apa, canalizare, bransamente

apa, racorduri de canalizare, camine individuale de apometre , camine de vizitare pentru racordurile
de canalizare,etc. si lucrari de drumuri: parte carosabila si trotuare pentru pietoni .

 LUCRARI IN CURS DE EXECUTIE:
- Construire strada Vasile Lupu
- Modernizare str. G-ral Stefan Guse
- Construire str. Calea Moinesti nr. 30A-30H
- Amenajare trotuare zona centru
- Construire acces str. Oituz nr. 67-77

TOTAL = 12 investitii din care :

7 investitii finalizate

5 investitii in curs de executie

LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE

 Lucrari de reparatii trotuare – placare cu pavele vibropresate
 Lucrari de reparatii parrcari – amenajari de parcari ecologice
 Lucrari de marcaje rutiere
 Lucrari de repoziţionare instalatii de apa, canalizare si gaze la lucrari reparatii trotuare  
 Lucrari de intretinere cu mixtura asfaltica alei, strazi, trotuare si parcari lot 1 - Centru
 Lucrari de intretinere cu mixtura asfaltica alei, strazi, trotuare si parcari lot 2 - Sud
 Lucrari de intretinere cu mixtura asfaltica alei, strazi, trotuare si parcari lot 3 - Est
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 Lucrari de intretinere cu mixtura asfaltica alei, strazi, trotuare si parcari lot 4 – Vest
 Lucrari de intreţinere si execuţie de covoare bituminoase foarete subtiri la rece 
 Ridicari la cota guri de scurgere, capace de camin si rasuflatori gaz
 Lucrari de intretinere prin balastare strazi nemodernizate

 activitatea retele edilitare - autorizatii eliberate = 280 buc.
- avize de principiu eliberate = 142 buc

- acorduri de inteventie = 455 buc

- sesizari se reclamatii primite si rezolvate = 26 buc

 activitate - nomenclatura stradala - adeverinte postale = 720 buc
- permise de libera trecere = 1237 buc

 activitatea–iluminat public - sesizari primite = 1715 buc
- sesizari rezolvate = 1688 buc

- sesizari rezolvate de E-ON Moldova = 19 buc

- sesizari nerezolvate datorita E-ON Moldova = 8 buc

- stalpi montati = 85 stalpi

- corpuri de iluminat montate = 225 buc

 activitate energetica - trasare retele pentru retrocedare = 76 buc
- avize de amplasament = 195 buc

Secţia Siguranta Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii Operative

Secţia Parc Siguranta Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii Operative funcţionează în 
cadrul Direcţiei de Drumuri Publice a Primăriei Municipiului Bacău. 

Conform organigramei instituţiei în cadrul acestei secţii s-a aprobat următoarea structură de 
personal:

Total număr de posturi = 20  din care la atelierul mecanic 7 posturi 

Personal de conducere -1post şef secţie 

                                     -1 post şef de atelier  

La data prezentei numărul total de posturi ocupate este de 19. 
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Principalele activităţi ale Secţiei Siguranta Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii 
Operative

- transport auto şi prestaţii utilaje 

- siguranţa rutieră 

- înregistrări vehicule 

Activitǎţi desfăşurate în anul 2011

Investiţii

Achiziţionarea unui numǎr de 4 autovehicule noi. 

Transport auto şi prestaţii utilaje

-asigurare transport persoane pentru compartimentele Primăriei 

-asigurare transport materiale pentru compartimentul Administrativ

-transport decedaţi  

-transport instalaţii sonorizare 

-transporturi ocazionate de evenimente festive

            -prestaţii utilaje (reprofilat străzi; încărcat pământ, gunoi, antiderapant, resturi vegetale)      

Nr. total km echiv. realizaţi de autovehicule  = 627538 

Nr.total de ore funcţionare realizaţi de tractoare şi utilaje = 4344 

Siguranţa rutieră

-marcaj rutier = 50000 mp

  -întreţinere intersecţii semaforizate = 24  

-indicatoare rutiere = 180 buc

  Înregistrări vehicule

  -nr. total de înregistrări = 45  

-utilaje = 9

-mopede = 35

-radieri = 10

Sesizări-reclamaţii

-nr. total primite = 64

  -nr. total răspunsuri = 64 
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DIRECTIA JURIDICA SI

ADMINISTRATIE LOCALA
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SERVICIUL JURIDIC SI APLICAREA LEGILOR PROPRIETATII

In perioada 01.01-2011 – 31.12.2011, 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.

Astfel, in perioada de referinta, s-au intocmit, verificat, din punct de vedere al corectitudinii
si al legalitatii, si avizat juridic un numar de 2.459 de dispozitii de Primar. Mentionam ca procentul
de intocmire al dispozitiilor de catre Serviciul juridic si aplicarea legilor proprietatii este de
aproximativ 45%.

De asemenea, in perioada de referinta, Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii a
verificat si avizat juridic un numar de aproximativ 1.300 de contracte si acte aditionale.

In anul 2011, in cadrul procedurilor judiciare, la serviciul nostru s-au inregistrat un numar de
aproximativ 500 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 inregistrare in anii anteriori si care erau inca pe rol in anul 2011.

Consilierii juridici din cadrul serviciului au desfasurat in aceasta perioada activitati de
reprezentare a municipiului Bacau, Primarului municipiului Bacau si a Consiliului Local al
municipiului Bacau in fata instantelor de judecata, inaintand la instantele competente din Bacau si
din tara, intampinari, concluzii scrise, raspunsuri si documente 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 si a Comisiei locale de aplicare a Legii 18/1991 si 247/2005.

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 imobilelor necesare institutiei in desfasurarea activitatii
sau investitiilor planificate, precum si la anchetele sociale solicitate, fiind intocmite in acest sens un
numar de 432 anchete sociale si 258 raspunsuri in legatura cu anchetele sociale.

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 si s-au efectuat 12
deplasari in vederea asistarii minorilor care au savarsit o fapta penala in fata organelor judiciare.

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 150 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
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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 8 cazuri, in urma sedintelor comisiei aplicandu-se 1 sanctiune, restul de 7 sesizari fiind
clasate.

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.

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 ECONOMICA

SI TRANSPORT

 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- 4 consilieri şi un referent de specialitate. Pe parcursul anului 2011 un consilier a fost 
detaşat la Compartimentul Informare Cetăţeni pe întreaga perioadă raportată, iar în intervalul 
01.01.2011-30.04.2011, alt consilier a desfăşurat activitate la Serviciul Public de Evidenţă 
Informatizată a Persoanelor a municipiului Bacău.   

Activitatea acestui compartiment s-a desfăşurat în anul 2011 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; 
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- 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. 

 - 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. 

 - reglementarea activităţii de comercializare produse etnobotanice/psihoactive. 

- 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;

- 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 Consiliului Local al municipiului Bacău.  

In mod concret, activitatea s-a materializat după cum urmează: 

- s-a întocmit un număr de  1002  autorizaţii de funcţionare şi profil de activitate pentru 
spaţii comerciale noi sau care şi-au schimbat deţinătorul 

- s-a prelungit un număr de 2894 autorizaţii de funcţionare şi profil de activitate pentru spaţii 
comerciale care au avut activitate şi în anul 2010. 

- s-a emis un număr de 337 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 unor evenimente.

- s-a întocmit un număr de 41 autorizaţii de amplasare şi profil de activitate pentru activităţi 
publicitare.

- s-a întocmit un număr de 496 de autorizaţii de transport pentru efectuarea serviciului de 
transport în regim taxi şi 898 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 34 de comunicări de anulare a autorizaţiilor de 
funcţionare şi profil de activitate.  

- s-au întocmit şi redactat un număr de 121 adrese şi răspunsuri către instituţii publice, 
operatori economici şi către cetăţeni.  
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- s-a înaintat un număr de 11 avize pentru activitatea de recuperare materiale refolosibile. 

-  s-au eliberat  20 adeverinţe diferiţilor operatori economici. 

- s-au încasat taxe directe în valoare de 922737 lei.

SERVICIUL  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ  

ŞI REGISTRUL AGRICOL 

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. 

Serviciul Administraţie Publică Locală şi Registrul Agricol, are următoarea structură 
organizatorică : Şef Serviciu - 1 post; Consilier   superior - 2 posturi ; Consilier asistent
- 2 posturi ; Referent superior - 2 posturi; Inspector de specialitate -3 posturi; Inspector
-2 posturi ;Referent -1 post
    Principalele activităţi care se desfăşoară în cadrul serviciului se referă la: 

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

 întocmirea lucrărilor  pregătitoare privind organizarea şi desfăşurarea  şedinţelor 
consiliului local;

 evidenţa dispoziţiilor primarului şi hotărârilor consiliului local;                    

 inscripţionarea  CD-urilor  cu proiecte de  hotărâre, dispoziţia de convocare,  procesele 
verbale care sunt  supuse  aprobării consiliului local în şedinţa respectivă şi alte 
materiale care se dezbat  şi  asigură transmiterea acestora la consilieri , primar , 
viceprimari , secretar şi altor salariaţi stabiliţi de secretarul municipiului; 

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

 comunicarea  în termen,  la Instituţia  Prefectului - Judeţul Bacău , a tuturor hotărârilor  
adoptate de consiliul local şi dispoziţiilor emise de  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 care au caracter de interes general pentru comunitate prin 

afişare şi postare în reţeaua internă a instituţiei; 



comunicarea hotărârilor  consiliului local şi proceselor  verbale ale şedinţelor de 

consiliu local la Serviciul Managementul Resurselor Umane şi Informatizare , în formă 
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electronică (format pdf),  prin reţeaua internă, pentru a fi postate pe site-ul 

primariabacau.ro, secţiunea Consiliul Local – Hotărâri ale C.L.; 



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 (servicii standard şi 

auxiliare) 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 a directiilor, serviciilor,

sectiilor, birourilor si compartimentelor, aparatului propriu al Consiliului Local al

municipiului Bacau, pe baza de semnatura ;

 asigurarea consilierii cetăţenilor care se adresează Compartimentului Informare Cetăţeni 
pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuţiile Primăriei şi Consiliului Local; 
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 expedierea corespondentei prin posta in baza avizelor de expeditie si de confirmare .

Activitatea desfăşurată în anul 2011 s-a concretizat în: 

1. Nr. de şedinţe ale Consiliului local care au fost organizate :

Anul 2011

Nr. sedinte 29,  din care 12 şedinţe ordinare şi 17 şedinţe extraordinare 

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

Anul 2011

Nr. hotărâri 430  

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

Anul 2011

Nr. dispozitii 2459

  S-au eliberat, la cerere, 693  de copii după  dispoziţiile emise de primar şi hotărârile  

adoptate de consiliul local.

4. S-au  realizat pentru anul 2011  registre  electronice  pentru  dispoziţii şi pentru hotărâri. 

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

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

6. Registrul Agricol – au fost completate  registrele  agricole  2010-2014 – 4240  poziţii 

pentru anul 2011;

Au fost adresate un număr de 1389 de solicitări din partea cetăţenilor ,  care au fost 

soluţionate, alături de alte solicitări  din partea instituţiilor, după cum urmează: 
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- adeverinte eliberate - 1582;

- verificat şi eliberat certificate de  producător - 20 ; 

- formulat un numar de 36 de raspunsuri  pentru   Serviciul Juridic şi Aplicarea 

Legilor Proprietăţii; 

- verificat si actualizat noile contracte de arenda - 156 contracte pentru 75,96 ha;

-verificat si completat anexa 23 - 445 buc;

-verificat si complet anexa 24 – 445 buc.

S-au desfăşurat activităţi legate de  Recensământul  General Agricol 2010.

7. Arhivă - au fost  eliberate 129   de documente la solicitarea cetăţenilor  sau agenţilor 

economici , a fost organizată o nouă sală de arhivă cu o capacitate  dublă faţă de cea existentă  şi au 

fost primite documentele de la direcţii , servicii şi birouri  după cum urmează: 

- Compartimentul Autorizarea Activităţii Economice şi Transport – 1078  dosare legate cu 

autorizaţii  de funcţionare  în principal, din perioada 1995-2010; 

- Biroul Autorizaţii în Construcţii şi Urbanism- un număr de 952 dosare legate cu autorizaţii 

de construire, de desfiinţare, certificate de urbanism , din perioada 2007-2009; 

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

anul 2010 - Total 144 dosare legate .

-  Hotărâri adoptate   - anul 2010     - Total  146  dosare legate . 

8. S-au desfăşurat activităţi legate de  Recensământul  Populaţiei şi Locuinţelor - 2011. 

9. Făcând o statistică a inregistrărilor din Registratura Generală a Primăriei municipiului 

Bacău  rezultă următoarele aspecte: 

Luna

Total

primite

Din

care

S/R Solutionate

% din

S/R Nesolutionate

% din

S/R

Ianuarie 2924 186 177 95.16 9 4.83
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Februarie 3146 262 251 95.80 11 4.19

Martie 3386 285 271 95.08 14 4.91

Aprilie 2634 155 149 96.12 6 3.87

Mai 3032 223 218 97.75 5 2.24

Iunie 2809 143 126 88.11 17 11.88

Iulie 2371 135 123 91.11 12 8.88

August 2612 162 154 95.06 8 4.93

Septembrie 2797 153 143 93.46 10 6.53

Octombrie 2724 144 136 94.44 8 5.55

Noiembrie 2847 135 122 90.37 13 9.62

Decembrie 818 77 70 90.90 7 9.09

Total 32100 2060 1940 94.17 120 5.82

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 63 9 18 51 5 10 1

FEBRUARIE 134 13 25 39 4 9 0

MARTIE 170 15 23 76 4 11 1

APRILIE 118 10 24 78 4 15 0

MAI 101 10 19 88 2 11 0

IUNIE 72 9 46 131 1 17 0

IULIE 82 9 54 113 6 9 1

AUGUST 71 10 40 111 6 15 1

SEPTEMBRIE 82 14 35 112 5 9 2

OCTOMBRIE 57 11 27 88 5 7 2

NOIEMBRIE 58 13 13 84 0 7 1
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DECEMBRIE 35 10 9 49 1 0 0

TOTAL 1043 134 333 1020 43 120 9

Principalele probleme ridicate de cetăţeni sunt cu privire la: 

- Serviciul Cadastru - 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. 

- Serviciul Public 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. 

- Direcţia Patrimoniu -   probleme cu asociatiile de proprietari şi se solicită în special 

controale la aceste asociatii, cât şi probleme cu locuinţe şi repartiţii. 

- Politia Locală -  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 Serviciu Cabinet Primar s-au solicitat audiente,  cetăţenii exprimandu-si dorinta ca 

audientele sa fie programate mai des.

- La Serviciul  Energetic, Retele şi Avize - 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

neintemeiate

Nr. S/R

la care s-a

raspuns in

termenul

legal

Nr.S/R la care

nu s-a raspuns

in termenul

legal

IANUARIE 57 57 - 55 2
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FEBRUARIE 64 64 - 61 3

MARTIE 43 43 - 41 2

APRILIE 40 40 - 38 2

MAI 50 50 - 48 2

IUNIE 52 52 - 41 11

IULIE 34 34 - 34 0

AUGUST 50 50 - 46 4

SEPTEMBRIE 55 55 - 48 7

OCTOMBRIE 30 30 - 23 7

NOIEMBRIE 31 31 - 31 0

DECEMBRIE 23 23 - 20 3

TOTAL 529 529 - 486 43

11. Situaţia cererilor depuse în baza Legii nr. 544/2001 

Total : 82 cereri din care 25 depuse de către persoane fizice şi 57 de către persoane juridice, astfel:  

Luna Nr. cereri primite Luna Nr. cereri primite

Ianuarie 7 Iulie 4

Februarie 6 August 9

Martie 9 Septembrie 3

Aprilie 7 Octombrie 8

Mai 9 Noiembrie 6

Iunie 12 Decembrie 2

Din cele 82 de solicitări înregistrate, un număr de 73  au fost soluţionate favorabil şi un 

număr de 9 au fost respinse datorită faptului că informaţiile  erau exceptate, inexistente sau fără 

motiv.

       S-a răspuns pe suport de hârtie  la 45 de solicitări şi pe suport electronic la 37 de  solicitări. 

     Plângeri în instanţă formulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.544/2001  au fost  8  

din care:

 rezolvate în favoarea reclamantului –0,
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 rezolvate în favoarea instituţiei –6, 
 pe rol – 2 .

 Nu au fost inregistrate reclamaţii administrative, având ca motiv necomunicarea 

informaţiilor  de interes public . 

  La toate solicitările  s-a răspuns in termenul legal de 10 zile sau 30 de zile unde a fost cazul, 

motivate de dificultatea, complexitatea şi volumul lucrărilor . 

          Actele solicitate şi informaţiile furnizate se consemnează într-un Registru special. 
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DIRECŢIA ADMINISTRARE 
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1. Obiectul de activitate

Direcţia Administrare administrează pieţele din Municipiul Bacău, urmărind respectarea 
legislaţiei în vigoare privind comerţul în pieţe publice precum şi respectarea normelor igienico 
sanitare, conform normelor legale, pentru produsele agroalimentare.

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, 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, au mai fost luate măsuri de trimitere spre anulare a 6 certificate de producător, iar un număr 

de 5 cântare depistate cu defectiuni sau neverificate au fost sigilate si proprietarii lor sanctionati.

   Tot pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor în pieţe, Direcţia 

Administrare  s-a implicat activ în realizarea următoarelor obiective majore: 

- Inchidere perimetrala zona producatori Piata Centrala;
- Inlocuire atic perimetru Piata Centrala;
- Inlocuire retea canalizare si alimentare cu apa potabila pe jumatate din suprafata Pietei

Centrale;
- Inlocuire paviment pe jumatate din suprafata Pietei Centrale;
- Inlocuire instalatie electrica de iluminat;
- Inlocuire trei usi acces in Hala de Lactate – Piata Sud;
- Montat centrala termica murala in sediu administrative Piata Sud;
- Achizitionat maturatoare paviment;
- Montare sistem video de supraveghere in Piata Centrala si Piata Sud
- Reparat mese din Piata Centrala;
- Completat copertina protectie producatori Hala Lactate Piata Sud.

Tot în această perioada au fost efectuate deratizările şi dezinsecţiile, pentru a nu crea 

disconfort utilizatorilor şi cumpărătorilor. 

In anul 2012 ne propunem sa continuam modernizarea in pietele municipiului Bacau

efectuand urmatoarele lucrari :

- Terminare inlocuire retea canalizare si alimentare cu apa potabila pe cealalta jumatate din
suprafata Pietei Centrale;

- Terminare inlocuire paviment pe cealalta jumatate din suprafata Pietei Centrale;
- Inchidere (modernizare) Piata Sud;
- Relocare spatii din Hala Lactate a Pietei Centrala;
- Montare centrala murala in Bazar Milcov;

 Activitatea financiar contabilă a direcţiei se prezintă astfel: 
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1.VENITURI INCASATE - lei - 2011

- TOTAL- 4.504.962,74

Din care :

-incasari din vanzare bilete taxe forfetare 2.635.994,
50

-taxe obor ; 30.185,50

-taxe anticipate mese si constructii
provizorii autorizate :

1.038.108,
96

-taxa eliberare autorizatie de functionare : 81.650

-chirii : 682.976,77

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

5.861,51

CHELTUIELI TOTALE, din care 2.357.102,
00

- cheltuieli cu personalul 732.277,00

- cheltuieli materiale 873.233,00

- cheltuieli de capital 751.592,00
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DIRECŢIA SPORT, CULTURĂ, SĂNĂTATE 
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Obiectul de activitate

         Direcţia Sport, Cultură, Sănătate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, a desfăşurat în 

cursul anului 2011 numeroase activităţi specifice Direcţiei, precum organizarea de evenimente 

sportive sub îndrumarea Primăriei Municipiului Bacău şi a Consiliului Local Bacău.

 Direcţia îşi desfăşoară activitatea în locaţiile: Baza Sportivă „Letea”, Ştrandul „Letea”, 

Bazinul de Înot, Baza Sportivă “ Lucreţiu Avram”, Insula de Agrement, cu un total de 47 persoane 

încadrate (1-Director ; 1-Şef Secţie; 3-Administratori şi 42- personal de execuţie).

 Pe parcursul anului 2011, D.S.C.S. a coordonat ample activităţi sportive: 

- Concurs de înot “Cupa Bistriţei”    - ediţia a doua desfăşurat în perioada  

Bazin Inot 30.04.2011- 01.05.2011;

- au concurat peste 250 de sportivi din peste

                              20 de cluburi din ţară; 

- Concurs de înot “ Cupa Bacăului”   - ediţia a patra desfăşurat în perioada 

Bazin Inot 30.10.2011- 31.10.2011;

- au concurat 270de sportivi;

-  Campionatul Naţional de Semifond la înot – pentru categoria 11-13 ani; 

               Bazin Inot                       -desfăşurat în perioada 08.12.-11.12.2011; 

 - Finala Campionatului Naţional de Box Seniori  – 24.07.2011- 31.07.2011; 

Sala Sporturilor

-  Campionatul Naţional Universitar de Box          - 29.11.2011- 02.12.2011; 

Sala de Atletism

       -  Concurs Judeţean de şah “Elisabeta Polihroniade”  – ediţia I  Bacău; 

          desfăşurat la Centrul de Afaceri şi expoziţii “Mircea Cancicov” în  

perioada 25.11.2011;

         -au participat peste 500de elevi din clasele I-VIII, din întreg judeţul Bacău; 

-Premierea în cadrul “Galei Sportului Băcăuan”, a unor sportivi şi antrenori          
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legitimaţi la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultatele  

deosebite obţinute la concursurile sportive naţionale, europene, mondiale  

şi olimpice. 

Au participat 6 cluburi cu un nr. de 231 sportivi.

Premiile au fost alocate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău în  

sumă de 210.000 RON.  

    -   In perioada 13.-16.05. 2011 Direcţia Sport, Cultură, Sănătate a participat la  

Proiectul “ROMA-ROMÂNIA- două popoare o cultură”, împreună cu  

Asociaţia “Gruppo Storico Romano”, manifestare desfăşurată în diferite  

instituţii şcolare: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Colegiul    

      Naţional “Ferdinand”şi cu public în Piaţa Tricolorului. 

- De asemenea, o contribuţie semnificativă a avut D.S.C.S. prin invitaţiile                                                                                       

       onorate de prezenţa unor personalităţi sportive ca:Elisabeta Polihroniade, 

       Lucian Bute, Nicu Vlad ş.a., contribuind la dezvoltarea infrastructurii  

       sportului şi promovarea imaginii sportive băcăuane. 

   - Colaborarea cu Fundaţia Special Olyimpics din România pentru participarea  

       la competiţii sportive  a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. 

   - Colaborarea cu Asociaţia Kolping Moldova din Oneşti pentru organizarea de 

evenimente sportive (fotbal, atletism) solicitând terenurile de fotbal 2 şi 3  

       din Baza Sportivă “Lucreţiu Avram” şi pista de atletism a Stadionului  

Municipal.

- Reabilitarea clădirii administrative şi refacerea terenului de bitum de pe  

     Baza Sportivă ,,Letea”, cât şi reabilitarea celor două bazine (mare şi de  

 copii) din cadrul Ştrandului ,,Letea.” 

            - Amenajarea unui nr.de 10 locuri de joacă pentru copii în Municipiul Bacău. 
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DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
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SECŢIA SPAŢII VERZI

 În anul 2011, în cadrul Secţiei Spaţii Verzi, au fost executate lucrări de specialitate în ceea 

ce priveşte producerea materialului săditor, dendro-floricol, înfiinţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi. 

Materialul de plantat produs în anul  2011, în Pepiniera Gherăieşti, a presupus plantarea şi 

întreţinerea a peste 23.000 de puieţi arbori ornamentali, aflaţi în stadii diferite de creştere, 350.000 

fire gard viu (hibiscus, spiraea, ligustrum etc.) şi 7.500 fire crizanteme la ghiveci. Unul din 

obiectivele majore ale secţiei în anul 2011, a fost acel de a îmbunătăţii imaginea oraşului, prin 

amenajarea cu gazon si flori a noi spatii.

 În anul 2011, la sera din Parcul Cancicov au fost produse 200.000 fire răsaduri flori anuale, 

50.000 fire flori bienale şi 10.000 butaşi mozaic. 

In toamna anului 2011 au fost plantati aproximativ un numar de 90.000 bulbi lalele in zonz

centrala a orasului , in Parcul Catedralei, aliniament strdal Republicii, sensuri giratorii, etc. Au fost

infiintate aranjamente florale in jardiniere din lenm, plastic, ghivece din ceramica care au fost

amplasate in zonele de interes maxim din centrul orasului.

Au fost reamenajate si regandite zone verzi in cartierele: Cornisa, Republicii, Bistrita Lac,

Stefan cel Mare.

 În cele două campanii de plantare (primavară şi toamnă) au fost plantate aproximativ 

150.000 fire gard viu şi arbuşti oranamentali, precum şi peste 2.800 puieţi arbori ornamentali. 

 Pe tot parcursul anului, lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi, precum: toaletat arbori, 

igienizat spaţii verzi, plantat, prăşit, plivit, tratamente fito-sanitare, udat, fertilizat, tăieri în verde, 

tuns gard viu, cosit, greblat şi încărcat resturi vegetale. 

Tot in toamna anului 2011 au fost igienizate spatiile verzi din cartierele : Cornisa, Ghioceilor,

Bistrita Lac, prin lucrari de greblat, maturat si incarcat.

 În perioada de iarnă, angajaţii Secţiei Spaţii Verzi, au participat, pe de o parte la activităţi de 

deszăpezire a căilor pietonale, a parcurilor şi la protejarea speciilor de arbori, arbuşti şi gard viu 

(conifere buxus) sensibile la căderile masive de zăpadă, iar pe de altă parte, la activitatea de 

pregătire a ornamentelor şi a ghirlandelor de cetină, precum şi de ornare a municipiului Bacău cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă.  
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 Odată cu venirea primăverii, a fost desfăşurată o acţiune de igienizare a oraşului: greblat, 

văruit arbori şi borduri, jardiniere din ciment. 

Din luna martie (odata cu plantarile de primavara) si pana in luna noiembrie cand s-au

terminat plantarile de toamna, o atentie deosebita s-a acordat udatului spatiilor verzi ( gazon, flori,

arbori, arbusti, gard viu), in lunile iulie si august activitatea de udat desfasuradu-se in doua

schimburi.

Tot in anul 2011 s-au amenajat mai multe parcari ecologice : str.Petru Rares, Razboieni,

Mioritei, Hatman Berescu, Marasesti, etc. Aceste amenajari au constat in completarea cu pamant

vegetal, semanat gazon, udat.

SECŢIA PRESTĂRI SERVICII, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

În anul 2011, angajaţii Secţiei Prestări Servicii, Întreţinere şi Reparaţii, au contribuit 

semnificativ 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: 

- acţiuni de reparare şi revopsire a mobilierului deteriorat  de pe străzi şi din parcuri – 

bănci de agrement 89 buc, coşuri stradale pentru gunoi 384 buc; 

- confecţionarea şi repararea de grătare şi ansambluri de mese cu bănci în zonele de 

agrement;

- remedierea defecţiunilor apărute la jocurile de copii; 

- confecţionarea suporţilor pentru aranjamentele florale şi amenajarea unor boxe pentru 

câinii comunitari;

- confecţionarea de sobe pentru încălzirea serelor în sezonul rece, precum şi folierea serei 

pentru menţinerea temperaturii optime de dezvoltare a plantelor; 

- acţiunea desfăşurată în colaborare cu Poliţia Locală a Primăriei Municipiului Bacău, 

referitoare la demontarea de garduri metalice în cartierele Cornişa Bistriţei, Radu Negru 

si  str. Aleea Parcului, în vederea reamenajării spaţiilor verzi; 

- repararea a 156 buc. tomberoane de colectat şi transportat gunoi stradal; 

- revopsirea pasajelor pietonale şi jardinierelor din zona centrală; 

- întreţinerea şi remedierea defecţiunilor apărute în funcţionarea fântânilor arteziene şi a 

wc-urilor publice ale oraşului. 
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- pentru sezonul rece s-au reparat 123 razuri necesare pentru activitatea de deszăpezire 

(spart gheaţa) şi 206 lopeţi de lemn; 

- montarea de piloni de restricţie circulaţie auto în alei pietonale şi de protecţie spaţii 

verzi;

- repararea diferitor elemente de mobilier stradal situate pe domeniile diferitelor unităţi de 

învăţământ şcolat şi preşcolar.  

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna angajatii Sectiei Prestari Servicii, Intretineresi Reparatii

s-au implicat in realizarea, montarea si demontarea ornamentelor luminiase precum

:brazi stilizati, piramide luminoase, conuri luminoase, figurine specifice Craciunului. Cu

ocazia sarbatorilor Pascale au confectionat si montat ornamente specifice acestei

sarbatori.

SECŢIA SALUBRIZARE ŞI IGIENĂ PUBLICĂ

In anul 2011 pentru a menţine aspectul curat în Municipiului Bacău, angajaţii Secţiei 

Salubrizare şi Igienă Publică au efectuat, zilnic, lucrări de igienizare a căilor publice aferente 

municipiului:

a) măturat manual străzi – 141.875.520 mp; 

b) măturat manual alei – 17.565.500 mp; 

c) măturat manual trotuare – 70.200.900 mp; 

d) măturat manual parcări – 35.430.720 mp; 

În anotimpul rece, angajaţii Secţiei Salubrizare şi Igienă Publică au participat la acţiunea de 

deszăpezire, prin înlăturarea zăpezii şi a gheţei de pe trotuare şi rigolă, astfel: 

a) curăţat zăpadă afânată – 145.110 mp; 

b) curăţat zăpadă presată – 350.560 mp; 

c) curăţat gheaţă – 120.796 mp; 

În cursul anului 2011`, s-a continuat acţiunea de închidere a boxelor de colectare a 

deşeurilor de la blocurile turn şi s-au înfiinţat în apropierea acestora puncte de colectare selectivă a 

deşeurilor menajere şi nemenajere. 

În fiecare lună (prima sâmbătă a fiecărei luni), s-au organizat campanii de colectare a 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, fiind colectate 2100 kg D.E.E.E. – uri.  

Pentru prevenirea aspectelor neplăcute întâlnite la platformelor de gunoi s-au confecţionat 

împrejmuiri pentru eurocontainere, astfel încât acestea nu mai pot fi mutate de către cetăţeni.  
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SECŢIA PARC AUTO

În cursul anului 2011, s-a procedat la preluarea, de către Direcţia Servicii Publice, a Parcului 

Auto din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, cu un număr de 14 angajaţi (şoferi).  

Utilajele preluate au fost folosite pentru buna desfăşurare a activităţii Direcţiei Servicii 

Publice, la următoarele lucrări: 

- transport angajaţi, scule şi unelte la punctele de lucru; 

- transport resturi vegetale;

- transport ornamente luminoase;

- participare la activitatea de deszăpezire. 

SERVICIUL DE GESTIONARE A CÂINILOR COMUNITARI

  În anul 2011, angajaţii Serviciului de Gestionare a Câinilor Comunitari au desfăşurat 

acţiuni de prindere a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Bacău, cărora li s-au efectuat 

tratamentele necesare (vaccinare, dezinsecţie, dezinfecţie, deparazitare, sterilizare), astfel: câini 

capturaţi – 1571 capete; câini sterilizaţi, crotaliaţi şi consultaţi – 1590 capete; câini trataţi – 229 

capete; câini adoptaţi – 0 capete; câini revendicaţi – 0 capete; câini eutanasiaţi – 0 capete; cadavre 

de câini ridicate prin ecarisaj – 0 capete, cadavre câini trimise către SC Protan SA – 232 capete, 

câini morţi în adăpost – 0 capete. 

O importanţă deosebită a fost acordată sesizărilor primite în scris şi telefonic de la cetăţenii 

Municipiului Bacău.  

Având în vedere prevederile Legii nr. 9/2008, s-au efectuat lucrări de amenajare a unui 

număr mai mare de cuşti pentru cazarea câinilor in adapostul de la N.Balcescu. 
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BIROUL AUTORIZATII IN CONSTRUCTII

SI URBANISM
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1. Organizarea Biroului Autorizatii in Constructii si Urbanism

In prezent, la Biroul Autorizatii in Constructii si Urbanism, statul de functii al Primariei

municipiului Bacau prevede 1+5 posturi: 1 sef birou, 2 consilieri superiori, 1 consilier principal,

1 consilier asistent, 1 referent superior.

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.

Pentru buna desfasurare a activitatii biroului, personalul acestuia a fost impartit astfel:

- 1 sef birou – coordoneaza si raspunde de activitatea biroului

- 2 persoane – verificare, intocmire, redactare si eliberare Certificate de Urbanism
- 2 persoane – verificare, intocmire, redactare si eliberare Autorizatii de Construire si

Autorizatii de Desfiintare
- 1 persoana la programul de relatii cu publicul, corespondenta

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 domen iul autorizarii lucrarilor de constructii si a 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, Autorizatii de Construire si
Autorizatii de Demolare, solicitate conform legii,

 S-au transmis catre Serviciul Disciplina Urbanistica in Constructii (din cadrul Politiei
Municipiului) si Directia de Impozite si Taxe Locale datele necesare (listele continand
Autorizatiile de construire emise si data pierderii valabilitatii Autorizatiilor de
construire) in vederea urmaririi executiei, receptionarii lucrarilor de constructii si a
regularizarii taxei pentru autorizatia de construire,

 S-au rezolvat, in termen legal, cererile, reclamatiile, sesizarile si propunerile locuitorilor
municipiului,
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 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 Autorizatiilor de Construire, Autorizatiilor de
Demolare, a traseului documentatiilor in curs de rezolvare, a cererilor,
reclamatiilor, sesizarilor si somatiilor,

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

3. Sinteza activitatii pe anul 2011 :

In perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 s-au inregistrat 1087 cereri.

S-au eliberat:

 537 Certificate de Urbanism;
 333 Autorizatii de Construire;
 56 Autorizatii de Desfiintare;
 161 solicitari respinse.

4. Realizari :

Toate solicitarile inregistrate au fost solutionate in termenul legal.

Obiective propuse pentru anul 2012

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.
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COMPARTIMENTUL EVIDENTA CONCESIONARI

:

In cursul anului 2011, 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 trimis somatii titularilor contractelor de concesionare care nu au obtinut
autorizatia de construire in termenele prevazute de lege si au fost operate rezilieri
la contractele care nu au obtinut autorizatie de construire in termenul legal,

 S-au intocmit procese-verbale de punere in posesie pentru toate contractele de
concesionare perfectate, acest lucru necesitand efectuarea de masuratori la teren,

 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 Directia Patrimoniu 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,

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

In perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 au avut loc un numar de 38 sedinte ale

Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Bacau si 12 sedinte ale Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism.

In cursul anului 2011 au fost inregistrate si repartizate spre solutionare Biroului

Urbanism un numar de 240 cereri (inlusiv documente interne) privind:

- concesionarea unor suprafete de teren = 31

- cesionarea contractelor de concesionare = 42

- completarea/modificarea obiectului de activitate = 2

- prelungirea contractelor de concesionare (la expirarea duratei) = 3

- avize comisii urbanism = 44

- PUD, PUZ = 50

- diverse (inclusiv documente interne) = 68.

Au fost repartizate spre solutionare un numar de 50 cereri privind aprobarea PUD si

PUZ, fiind aprobate in sedintele Consiliului Local al Municipiului Bacau un numar de 42
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documentatii, restul documentatiilor nefiind aprobate (nu au intrunit numarul de voturi) sau nu

au primit avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

Au fost intocmite un numar de 87 contracte de concesionare pentru extinderea

spatiilor proprietate in vederea amenajarii de sedii firma, cabinete medicale, farmacii, locuinte,

agentii imobiliare, 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 10 acte aditionale la contractele de concesionare

pentru modificarea profilului de activitate la terenurile concesionate, pentru prelungirea duratei

prevazuta in contractele de concesionare, pentru diminuarea suprafetelor concesionate precum si

pentru schimbarea partilor contractante ca urmare a schimbarii titularilor sau a adreselor

acestora.

Au fost intocmite un numar de 108 procese-verbale de predare-primire a terenurilor

concesionate si un numar de 23 procese-verbale de preluare a terenurilor care au facut obiectul

concesiunilor.

Au fost facute vizionari la teren de catre comisiile de specialitate, vizionandu-se un

numar de 5 de amplasamente.

Au fost intocmite un numar de 53 proiecte de hotarare care au fost supuse aprobarii

in sedintele Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Au fost intocmite referate pentru rezilierea unui numar de 51 contracte de

concesionare si inchiriere, ca urmare a expirarii duratei pentru care acestea au fost incheiate sau

ca urmare a emiterii unor dispozitii pentru retrocedarea terenurilor in baza legilor proprietatii.

Obiective propuse

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

 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;

 actualizare continua evidenta contracte de concesionare, cereri, petitii si procese-
verbale de predare-primire teren
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SERVICIUL ADMINISTRARE ŞI INVENTARIEREA  

PATRIMONIULUI, FOND LOCATIV

ŞI ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 
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Obiectul de activitate

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  2009 
şi 2010 ; 

  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; 

 preluarea Cinematografului “Orizont” în proprietatea municipiului Bacău;  

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

 P.T. 1 str.Pictor Aman –  inchiriat Fundaţiei VITA PROVITA; 
 P.T. 2 str. Al.Ghioceilor – Club 60+
 P.T.4 str.Cremenea – închiriat de Asociaţii de Proprietari 
 P.T.5 str.Al. Ghioceilor – atribuirea în folosinţă gratuită Asoc. Judeţene de Fotbal Bacău, 

prin HCL 144/2011 s-a aprobat înfiinţarea unor centre incasare-adm.CET (29,44mp); 
 P.T. 6 str.Cremena – atribui în folosinţă gratuită Asociaţiei Ovidenia 
 P.T.9 str. Carpaţi – dat în administrare C.S.M. BACĂU 2010 
 P.T. 10 str. Al.Russo – închiriat de asociatii de proprietari
 P.T. 11 str. Carpaţi, pentru a fi folosit ca sediu al Societăţii Civile- contract de închiriere 

prin licitaţie; 
 P.T.12 str.P.I.Andreescu – hotărâre de aprobare a închirierii pentru prestări servicii 
 P.T.13 str.Cornişa Bistriţei – HCL 384/2001  de aprobare a închirierii pentru activităţi 

sportive,
 P.T.15 str. Letea – HCL 36/2011 de aprobare a închirierii de către Asociaţii de 

proprietari;
 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.30 str.Bucegi – dat în administrare ASOCIAŢIEI VITA PRO VITA; 
 P.T. 31 str. Bucegi – dat în administrare S.C.M. Bacău; 
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 P.T. 33 str. Neptun -  prin HCL 144/2011 s-a aprobat înfiinţarea unor centre incasare-
adm.CET (22,11mp);

 P.T.37 Victor Babeş – închiriat de Asociaţia CECITAS Bacău; 
 P.T.40 str. Valea Albă – închiriat de C.R.E.Bacău şi un spaţiu garaj Stoican Vasile; 
 P.T.41 str. Valea Albă – H.C.L. nr.383/2011 de aprobare a închirierii pentru activităţi 

sportive;
 P.T.43 str. Ana Ipătescu  - prin HCL 119/2010 s-a aprobat amenajarea unei arhive; 
 P.T. 45 str. 9 Mai – dat în administrare CRAB;
 P.T.58 str.Ştefan cel Mare – dat în folosinţă gratuită către Crucea Roşie; 
 P.T. 61 STR.22 Decembrie - prin HCL 144/2011 s-a aprobat înfiinţarea unor centre 

incasare-adm.CET(17,80mp);
 P.T. 64 str. Ştefan cel Mare – s-a aprobat prin H.C.L. 343/2011 închirierea pentru 

depozit materiale;
 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.117 str. Slănicului – închiriat de o asociatie de proprietari si de S.C. LUXOR; 
 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; 
 C.T.Piaţa Centrală – a fost vândută, încheindu-se act de vânzare la notar; 
 CT Luceafărul S.A. –  a fost vândută – s-a încheiat contract la notar; 
 CT Soimului şi  terenul  din jur a fost alocat pentru proiectul de investiţii “Clubul 

Pensionarilor II”+ întocmire documentaţie cadastrală şi intabulare drept de proprietate 

 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 immobile, 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 

 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 şi unităţilor şcolare, service lift, documentaţii cadastrale, 

evaluare, reparatii imobile;

 casare bunuri;
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 organizare/participare la licitaţii  

 colaborare cu notarii publici prin punerea la dispoziţie a unor documente în vederea 

încheierii actelor notariale, cu 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)  . 

 rezolvarea petiţiilor, sesizărilor de competenţa  serviciului nostru; 
 primiri cereri/petiţii şi înregistrarea lor în registratura electronică;   

FOND LOCATIV

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; 

Realizări: 

 s-au înregistrat un număr de 7200 de cereri de locuinţe;  

 -s-au aprobat în Consiliul Local un nr de 3864 dosare în perioada 2004-2011;

Apartamente construite prin ANL, şi din fondul locativ de stat date în folosinţă în perioada 

2004-2011:

- 2004 - 176 apartamente,

- 2005 - 201 apartamente,

- 2006 - 141 apartamente;

- 2008 – 121 apartamente;

- 2009 – 55 apartamente;

- 2011- 125 apartamente;

TOTAL = 819 apartamente
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ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

 îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a 

prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la organizarea şi funcţionarea lor; 

 întocmeşte şi distribuie materialele informative de interes pentru asociaţiile de 

proprietari care să contribuie la buna funcţionare a acestora; 

 -organizează şi efectuează controale financiar contabile şi gestionare la sesizările 

cetăţenilor sau ori de câte ori este nevoie; 

 ţine evidenţa şi actualizează baza de date a asociaţiilor de proprietari; 

 efectuează evaluarea administratorilor în vederea eliberării atestatelor;  

 participarea inspectorilor din cadrul serviciului la adunările generale ale asociaţiilor; 

Realizări: 

S-au executat controale financiar contabile la un număr de 151 asociaţii, ce 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; 

Reverificările s-au efectuat în  baza deficienţelor constatate şi a planului de măsuri, anexe la 

procesul verbal de constatare şi a notelor de constatare. 

 s-a participat la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari; 

 s-au întocmit şi s-au expediat către asociaţiile de proprietari, materiale informative cu 

reglementări din legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor, 

 s-au consiliat atât proprietarii cât şi membrii din comitetele executive ale asociaţiilor în 

probleme referitoare la legislaţia ce reglementează organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari. 
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COMPARTIMENTUL EVIDENTA CONTRACTE

Activitati desfasurate :

A. Activitatea de inchiriere teren, chirii spatii, , chirii locuinte ANL, sociale , fondul
locativ de stat , case nationalizate si vanzari locuinte, are ca obiect

1.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

Serviciul disciplina urbanistica si in constructii;

2. 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. Incheierea si evidentieerea debitelor pentru contractele de colaborare cu agentiile media

pentru activitatea de reclama si publicitate pana la data de 30.06.2011 ;

4. 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 baza Legii 114/1996, O.G. 40/1999 si

Legii 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Intocmeste si transmite catre evaluator documentatia necesata in vederea intocmirii

raportului de evaluare pentru stabilirea pretului de vanzare pentru locuintele aprobate pentru

vanzare ;

6. Se prezinta la notarul public in vederea incheierii contractelor de vanzare cumparare in

forma autenticapentru locuintele din case nationalizate si cele construite din fondul de stat (

apartamente vechi) aflate in domeniul privat al municipiului Bacau ;

7. Verificari in teren asupra modului in care chiriasii folosesc si intretin suprafata locativa

inchiriata, partile si instalatiile comune ale cladirii ;

8.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 si a situatiilor in care nu sunt respectate clauzele contractuale ;

9 .Intocmirea documentatiei necesare actionarii in judecata a chiriasilor care nu respecta

clauzele contractuale ;

10. Colaborarea cu asociatiile de proprietari in vederea recuperarii debitelor de la chiriasi;

11.Organizarea si participarea la executarea evacuarii chiriasilor rai platnici impreuna cu

executorul judecatoresc;
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12. .Organizarea si participarea 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 .

13. Elibereaza la cerere contra cost copii dupa dupa documentatii OCLPP, locuinte din

fondul locativ de stat si case nationalizate vandute catre chiriasi.

14. Elibereaza la cerere contra cost diverse adeverinte dupa documentatii OCLPP, locuinte

din fondul locativ de stat si case nationalizate vandute catre chiriasi.

Fata de cele prezentate , in peroada 01.01.2011-31.12.2011:

- au fost intocmite un numar de 440 contracte de inchiriere teren pe 1 (un) an si acte

aditionale – (garaje, balcoane, cai acces, teren agricol, teren curti constructii si alte

destinatii)

- au fost evidentiate debitele pentru 15 contracte de colaborare pentru activitatea de reclama

si publicitate pana la data de 29.06.2011 ;

- au fost urmarite si evidentiate un numar de 1321 contracte de inchiriere locuinte din care:

 962 contracte de inchiriere locuinte (A.N.L. , sociale ) din care 115 contracte de

inchiriere pentru locuinte ANL date in folosinta in luna noiembrie 2011 ;

 187 locatii cu 193 contracte de inchiriere locuinte din fond locativ de stat;

 127 contracte case nationalizate;

 12 – sedii asociatii proprietari cu 27 contracte de inchiriere cu sediu in locuinte aflate

in proprietatea Municipiului Bacau ;

 -10 –contracte de inchiriere cu Asociatiile de Proprietari cu sedii in foste P.T. –uri ;

 2 contracte magazii;

- au fost incheiate un numar de 580 contracte de inchiriere pentru locuinte sociale, ANL,

locuinte din fondul locativ de stat si case nationalizate ;

- au fost solutionate un numar de 1447 cereri primite de la cetateni la Registratura

Compartimentului Evidenta Contracte si un numar de 1168 cereri depuse de catre cetateni la

Registratura Generala a Municipiului Bacau ;

- au fost intocmite un numar de 632 note interne in vederea solutionarii cererilor primite de

la cetateni;

- au fost intocmite si eliberate un numar de 251 adeverinte de achitare integrala;

- au fost eliberate un numar de 144 copii contracte, carti tehnice si diverse adeverinte;

- au fost intocmite si transmise catre S.C, Sierra Quadrant Consulting Grup S.A. in vederea

intocmirii Raportului de evaluare locuinte, un numar de 9 documentatii ;
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- au fost incheiate un numar de 14 contracte vanzare-cumparare locuinte din fondul locativ

de stat in forma autentica la notarul public ;

B. Activitatea de registratura

Pe parcursul anului 2011 au fost inregistrate :

 8286 numere intrare- iesire, in vederea rezolvarii corespondentei cu personale fizice si

juridice;

 1008 numere intrare-iesire Note Interne;

 1020 numere pentru contracte noi;

 11466 numere cereri pentru subventii caldura ;
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COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA

PENTRU MONITORIZARE

Unitatea Municipala pentru Monitorizare are atributii si responsabilitati in ceea ce priveste

monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice din municipiul Bacau in scopul cresterii

calitatii acestora si a satisfacerii cerintelor utilizatorilor.

A promovat un numar de 13 proiecte de hotarari, aprobate in Consiliul Local Bacau, cu

privire la serviciile comunitare de utilitati publice, dupa cum urmeaza:

Hotărârea nr. 44 din 28.02.2011 – privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2011 al S.C. CET S.A. Bacău

Hotărârea nr. 72 din 07.03.2011 – privind modificarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesionare

nr. 33423/ 2092/ 01.09.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipilui Bacău şi SC CET SA 

Bacău 

Hotărârea nr. 73 din 07.03.2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău 

nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor  tehnico-economici şi 

a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Bacău” 

Hotărârea nr. 88 din 31.03.2011 – privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de

Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau.

Hotărârea nr. 128 din 29.04.2011 – pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de

Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB.

Hotărârea nr. 130 din 29.04.2011 – privind aprobarea modificarii H.C.L. 383/17.11.2010 prin

care s-a aprobat Studiul 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.

Hotărârea nr. 190 din 30.05.2011 – privind alocarea sumei de 300.000 lei pentru plata facturilor

emise pentru repararea sistemului de transport şi distribuţie, care fac obiectul contractului de 

concesiune.
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Hotărârea nr. 207 din 30.06.2011 – privind actualizarea valorii contractului de concesionare a

serviciului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice nr. 33423/ 2092/ 2006, încheiat 

cu SC CET SA Bacău. 

Hotărârea nr. 220 din 30.06.2011 – privind aprobarea proiectului „Implementarea unui Sistem

Informatic Integrat în vederea gestionării activităţii medicale şi administrative la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Bacău”, a indicatorilor tehnico-economici şi a depunerii  acestuia spre finanţare. 

Hotărârea nr. 275 din 31.08.2011 – prin care se aproba actualizarea situatiei patrimoniale a S.C.

CET S.A. in concordanta cu prevederile OUG 78 din 13.06.2002 privind asigurarea conditiilor de

functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor

judetene sau locale

Hotărârea nr. 320 din 30.09.2011 – privind facturarea/încasarea contravalorii energiei termice

furnizată consumatorilor din municipiul Bacău în sistem centralizat.

Hotărârea nr. 323 din 07.10.2011 – privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei 

familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău beneficiare  ale 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 2011 – 31 martie 2012.

Hotărârea nr. 394 din 14.12.2011 - privind stabilirea provizorie a modalitatii de gestiune directa

pentru activitatea de “infiintare a depozitelor de deseuri si administrarea acestora” din cadrul

serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acestei activitati.

Realizari 2011:

-Colaborarea cu UIP POS Mediu in vederea elaborarii documentelor necesare proiectului

„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

 -Elaborarea metodologiei de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată 

consumatorilor din municipiul Bacău în sistem centralizat. 

Obiective 2012:

- 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, ajustarea periodica a preturilor/tarifelor, exploatarea
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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.

-Analiza si avizarea impreuna cu specialistii din cadrul Directiei Economice a propunerilor

de stabilire,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.

-Medierea si solutionarea conflictelor dintre utilizatori si operatori la cerea uneia dintre

parti.



80



81

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

I. Centru de Afaceri şi Expoziţional Bacău
Proiect realizat cu finanţare din fonduri PHARE, Programul CES 2004-2006.  

Valoarea totală a proiectului este de 13.256.264,54 EURO.

În cadrul acestui proiect s-a realizat:

Obiectul L1. Centrul de Afaceri şi Marketing  

Obiectul L2. Incubator de Afaceri

Obiectul L3. Modulul 1

Obiectul L4. Modulul 2

Obiectul L5. Împrejmuire şi Punct Control  

Obiectul L6. Rezervor incendiu

Obiectul L7. Lucrări exterioare  

Progresul fizic total al lucrărilor de construire a Centrului de Afaceri şi Expoziţional 

Bacău la sfârşitul anului 2011 era de 100%.  

În prezent proiectul este terminat, fiind realizată recepţia la terminarea  lucrărilor şi se află în 

perioada de notificare a defectelor.

II. Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi în zonele învecinate, 

judeţul Bacău, România

Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin programulul de preaderare  ISPA . 

Valoarea totală a proiectului este de 21.907.115,74 Euro, din care:

o 15.000.000 Euro reprezintă fonduri ISPA 

o   5.000.000 Euro contribuţie locală prin împrumt BERD                

o   1.907.115,74 Euro contribuţie de la bugetul de stat prin OUG 135/2007. 

În 2011, în cadrul programului, s-a finalizat semnarea tuturor contractelor din prima fază a 

acestui proiect. S-au semnat toate contractele pe componenta de achiziţionare a echipamentelor 

necesare depozitului de deşeuri şi maşinile necesare activităţii au fost în totalitate contractate. 
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 Primăria Bacău a achiziţionat în cadrul proiectului urmatoarele utilaje şi echipamente 

necesare colectării şi transportului deşeurilor şi operării noului depozit conform: 

1. Pentru colectarea şi transportul deşeurilor de la populaţie şi instituţii: 

o 6 autospeciale pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi a celor colectate 

selectiv din cele 22 de comune, fiind stabilite trei rute de colectare, fiecare deservită 

de câte două vehicule: un vehicul compactor pentru colectarea deşeurilor reziduale şi 

un vehicul standard de colectare a deşeurilor reciclabile uscate;

o 3 măturatori stradale ce vor fi utilizate pe raza municipiului Bacău;

o 2 vehicule pentru transportul deşeurilor verzi din municipiul Bacău;

o 1 autospecială pentru transportul deşeurilor periculoase din municipiul Bacău;

2. Pentru operarea noului depozit conform:

o 1 încărcător frontal; 

o 1 compactor;

o 1 buldozer;

o 1 concasor mobil de ciment

3. Europubele şi eurocontainere pentru colectarea deşeurilor de la populaţie şi 

instituţii, atât din municipiul Bacău cât şi din cele 22 de comune:

o 13000 de europubele de 140 l, pentru colectarea deşeurilor în amestec din 

gospodăriile din municipiul Bacău;  

o 2106 containere de 1,1 mc pentru colectarea separată, la sursa, a deşeurilor 

reciclabile astfel: 702 containere verzi pentru colectarea sticlei, 702 containere

galbene pentru colectarea deşeurilor din plastic, si 702 containere albastre pentru 

colectarea hârtiei atât din Bacău cât şi din mediul rural;  

o 5000 de pubele de compost, necesare schemei pilot de compostare la sursă, din care 

2000 pentru municipiul Bacău şi 3000 pentru localităţile rurale;  

o 110 eurocontainere metalice pentru colectarea deşeurilor în amestec de pe cele 109 

platforme de gunoi, nou construite în cadrul proiectului în 22 de comune.

În martie 2011 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor. În prezent se desfăşoară perioada 

de notificare a defectelor.

 În cadrul contractului de lucrări “Închiderea depozitului de deşeuri existent şi a celor 55 de 

depozite necontrolate, construcţia noului depozit de deşeuri, construcţia staţiei de sortare şi 

compostare şi a punctelor ecologice de colectare, Bacău, România”, executat de consorţiul Bilfinger 

– Hidroconstrucţia – Iridex, referitor la închiderea depozitelor necontrolate din comunele 

învecinate, toate cele 55 de depozite necontrolate din cele 22 de commune parte a proiectului ISPA,

care au fost închise şi ecologizate, au fost însămânţate cu gazon în 2011.  
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 De asemenea, tot în anul 2011 a avut loc şi a fost finalizată Campania de conştientizare a 

populaţiei, cu accent pe informarea elevilor din şcolile din municipiul Bacău şi din cele 22 de 

comune, cu scopul de a mări gradul de conştientizare publică privitor la Măsura ISPA, prezentând 

beneficiile unui sistem de gestionare a deşeurilor în concordanţă cu standardele Uniunii Europene – 

reducerea cantităţii de deşeuri generate, importanţa reutilizării/reciclării, etc. 

III. Pasaj rutier subteran str. Oituz – Str. General Ştefan Guşe, Municipiul Bacău, Judeţul 

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. 

Valoarea totală a proiectului este de 30.765.172,65 Lei.

Contractul de lucrări pentru execuţia pasajului a fost încheiat în data de 17.08.2009, 

consorţiul câştigător al licitaţiei deschise organizată de Primăria Municipiului Bacău fiind SC 

PROCOM SRL CEPRANO ITALIA, SC COSBAU SPA NALLES (BZ) ITALIA, SC PA&CO

INTERNATIONAL SRL OITUZ BACĂU ROMÂNIA, SC COMPANIA CONSTRUCTII 

FEROVIARE SA CAMPULUNG MOLDOVENESC, SUCEAVA ROMÂNIA, SC PROIECT CF

SRL BUCURESTI ROMANIA.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 24.09.2009. 

Progresul valoric al lucrărilor [(valoare plaţi efectuate / valoare contract de lucrări) X 100] la 

sfârşitul anului 2011 era de 81,8%. 

Progresul fizic al lucrărilor la sfârşitul anului 2011 era de 95%. 

- Devieri reţele:   100 % 
- Pasaj subteran: 100 %
- Pasaj superior rampa A: 90%
- Pasaj superior rampa B: 100 %
- Bretele de acces la pasaj: 85 %

Municipiul Bacău nu poate efectua recepţia deoarece obiectivul nu este funcţional având în vedere 

necesitatea încheierii celui de al doilea contract de lucrări pentru finalizarea obiectivului. 

IV. 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”. 
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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. 

În prezent, proiectul se află în implementare, valoarea totală a acestuia fiind de           

342.751.240 lei cu TVA, din care 5% reprezintă cofinanţarea din bugetul local. 

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. 

-
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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. 

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.  

Data finalizării proiectului: 31 decembrie 2013. 

La sfârşitul anului 2011 situaţia era următoarea: 

Stadiul

implementării
Contract

Valoare*

Contract

fara TVA Fizic

%

Valoric

%

100532/21.08.2009

Reabilitare retele termice secundare Lot 1 – PT 7 1.751.407,99 100 96,03

68853/08.07.2010

Lucrari suplimentare Reabilitare retele termice secundare Lot 1 – PT 7 297.639,21 100 100,00

100738/04.12.2009

Reabilitare retele termice secundare Lot 2 – PT 13 2.224.996,61 100 93,80

100807/30.12.2009

Reabilitare retele termice secundare Lot 3 – PT 31 4.179.450,59 100 93,28

100533/21.08.2009

Reabilitare retele termice secundare Lot 4 – PT 33 1.672.717,35 100 87,62
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68600/16.03.2010

Lucrari suplimentare Reabilitare retele termice secundare Lot 4 – PT

33 238.612,73 100 100,00

100739/04.12.2009

Reabilitare retele termice secundare Lot 5 – PT 69 1.095.417,73 100 100,00

100759/14.12.2009

Proiectare Reabilitare retele termice secundare LOT 2 (PT 25, 28, CT

4/6 9 Mai, CT3/2 Marasesti, CT Primarie, partial CT 3/5 Aroneanu) 179.900,00 95 97,28

100760/14.12.2009

Proiectare Reabilitare retele termice secundare LOT 3 (PT 115, PT 14,

PT 43, PT 4 şi PT 20 ) 90.000,00 95 95,00

100761/14.12.2009

Proiectare Reabilitare retele termice secundare LOT 4 (PT 21, 15, 18,

97, 29) 102.900,00 95 90,00

68637/12.04.2010

Proiectare Reabilitare retele termice secundare LOT 5 (PT 19, 63, 11,

35, 62, 17, 9, 22, 27) 134.000,00 95 8 0,00

Comanda nr. 68873/02.05.2011

Servicii de furnizare/montare de panouri de afişare pentru investiţia 

“Reabilitare reţele termice secundare” Lot1 – PT 7, Lot 2 – PT 13, Lot 

3 – PT 31, Lot 4 – PT 33, Lot 5 – PT 69 24.720,00 100 100,00

69241 / 23.11.2011

„Ciclu combinat 14 MWT + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei

termomecanice în CET 1 Chimiei Bacău” 

84.440.871,88 0 0,00

V. Construire Centru de agrement şi turism la pădurea Tamaş

Proiect ce urmează a fi depus 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 estimată a proiectului: 29.520.000 lei.

În data de 22.12.2008 a avut loc deschiderea ofertelor pentru achiziţia de servicii de 

proiectare. În urma evaluării, nu a fost selectată nicio ofertă câştigătoare. Primăria Municipiului 

Bacău a organizat ulterior procedura „Concurs de soluţii” pentru atribuirea contractului de servicii 

de proiectare pentru acest obiectiv, în data de 19.09.2009 fiind încheiat contractul cu

EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES SA SPANIA. Contractul se află în prezent în 
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derulare, fiind obţinut Certificatul de Urbanism cu avizele aferente şi aprobat PUZ-ului de către 

Consiliul Judeţean Bacău.  

În anului 2011 s-a obţinut avizului de la MDRT. În ianuarie 2012 va fi predat Studiul de 

Fezabilitate de către consultant şi se va depune aplicaţia în vederea obţinerii finanţării. 

VI. 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.

În prezent proiectul se află în etapa de contractare. 

VII. Reabilitare clădire şi modernizare la Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără 

Adăpost din Municipiul Bacău

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2003, 

Axa Prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2. 

„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, în data de 

22.07.2010. Valoarea totală a proiectului este de 1.733.953,75 lei cu TVA.

Prin adresa nr. 9012/OI din 09.08.2010 a Organismului Intermediar, proiectul a fost declarat

conform administrativ şi eligibil admis şi inclus în lista de rezervă, ca urmare a faptului că alocarea 

financiară regională pentru acest domeniu major de intervenţie este atinsă de valoarea solicitată prin 

cererile de finanţare depuse. În măsura în care vor disponibilizate resurse financiare, se va trece la 

evaluarea tehnică şi financiară a proiectului. 

Proiectul a fost iniţiat şi pregătit de către Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău, 

Beneficiar fiind Municipiul Bacău. 

La sfârşitul anului 2011, proiectul se afla în acelaşi stadiu. 

VIII. 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 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 
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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 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.

Proiectul a fost aprobat din toate punctele de vedere (eligibilitate, administrativ, tehnic şi financiar). 

În august 2011 a avut loc vizita la faţa locului, în urma careia s-a recomandat semnarea contractului 

de finanţare. 

B. Reabilitare şi dotare cu echipamente a centrului social pentru îngrijire persoane 

vârstnice – valoare totală proiect : 4.516.649,52 lei cu TVA

Proiectul a fost aprobat din toate punctele de vedere. În august 2011 a avut loc vizita la faţa 

locului, în urma careia s-a recomandat semnarea contractului de finanţare. 

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

Proiectul a fost aprobat din toate punctele de vedere, urmând vizita la faţa locului. 

D. Reabilitare pasaj Letea – valoare estimată: 7 265 885 lei cu TVA

Proiectul a fost aprobat din toate punctele de vedere. În decembrie 2011 a avut loc vizita la

faţa locului, în urma careia s-a recomandat semnarea contractului de finanţare. 

.E. Reabilitare infrastructură urbană str. Mioriţei – str. 9 Mai – str. Vântului – str. 

Vadu Bistriţei - valoare totală proiect : 18.890.597,72 lei cu TVA

Proiectul se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară. 

F. Reabilitare urbană str. I.L.Caragiale – str. Milcov – intersecţie Letea – valoare totală 

proiect: 30.157.431,63 lei cu TVA

Proiectul a fost aprobat din toate punctele de vedere. În decembrie 2011 a avut loc vizita la

faţa locului, în urma careia s-a recomandat semnarea contractului de finanţare. 

G. Reabilitare şi modernizare spaţii verzi în mun. Bacău – valoare estimată: 15 637

610 lei cu TVA

În prezent, proiectul este în faza de proiectare (obţinere documentaţie cadastrală). 
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 
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Obiective principale

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 2011 au fost de 354.036.723 lei.

Din totalul veniturilor realizate in anul 2011 de 354.036.723 lei ponderea cea mai mare o

reprezinta veniturile proprii dupa cum urmeaza:

 veniturile proprii in suma de 192.039.900 lei reprezinta 54,24 %,

 sume defalcate din taxe pe valoarea adaugata pentru bugetele locale de 85.126.951 lei, adica

24,04%,

 transferuri voluntare (bunuri apartinand domeniului public rezultate din impementarea

proiectului ISPA) in valoare de 48.214.506 lei, in procent de 13,62%

 subventii in suma de 28.600.995 lei reprezinta 8,1%.

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
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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 2011 este de 361.073.834 lei, din care :

 De la bugetul de stat 156.511.557 lei

 De la bugetul local 204.507.906 lei

 Donatii si sponsorizari 54.371 lei

Cheltuielile realizate de la bugetul local in suma de 204.507.906 se prezinta astfel:

1- cheltuieli de personal -lei 16.401.242

2- bunuri si servicii 76.863.644

3-dobanzi 14.027.005

4- subventii 10.079.699

5-transferuri intre unitati ale administratiei 8.910.683

6-alte transferuri 252.137

7- proicte externe cu finantare nerambursabila 8.497.326

7-asistenta sociala 5.760.965

8-alte cheltuieli 14.523.185

9-cheltuieli de capital 41.529.820

10- rambursari de imprumutur 7.662.200

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 2011 au beneficiat de astfel de sprijin din partea autoritatii locale 47 studenti pentru

care a fost alocata suma de 44.071,25 lei .
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 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 12.479.846 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 – 32.631.581 lei

- Centru Expozitional si de Afaceri 1.972.651 lei

- Managementul integrat al deseurilor - 1.994.241 lei

Autoritatea locala garanteaza SC CET Bacau pentru Programul de contorizare a energiei

termice pentru incalzire furnizata populatiei la nivel de scara, racordati la sistemul de termoficare a

municipiului Bacau.

Autoritatea locala este garant la imprumutul extern contractat de RAGC Bacau de la Banca

Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pe baza Memorandumului de finantare ISPA.

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 2011 

 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.
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 urmareste şi execută contractele pe care autoritatea locala le-a incheiat in anul 2011 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.

 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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DIRECTIA PUBLICA

DE EVIDENTA A PERSOANELOR

A   MUNICIPIULUI BACĂU
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Obiectul de activitate

Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau s-a infiintat incepind 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 Drectiei Publice de Evidenta a Persoanelor este acela de a indeplini competentele care

ii sunt date prin lege in vederea aplicarii prevederilor din actele normative care reglementeaza

activitatea de evidenta a persoanelor si eliberarea certificatelor de stare civila.

Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau a fost reorganizata in 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 Evidenta a Persoanelor, Serviciul de

Stare Civila, Biroul Regim Evidenta, Biroul Informatic, Compartimentul Juridic si Evidenta

Alegatorilor si Compartimentul Aministrativ.

Directia este prevazuta in statul de functii cu un numar de 48 de posturi din care in prezent

sunt ocupate 24.

Directia Publica de Evidenta a Persoanelor deserveste pe linie de evidenta a populatiei,

eliberarea actelor de identitate si distribuirea listelor electorale permanente populatia din

municipiului Bacau si 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 ;
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Serviciul de Stare civila are urmatoarele atributii principale:

- inregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila;

- inscrierea 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;

In cursul anului 2011, personalul Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor a Muncipiului

Bacau a depus eforturi sustinute pentru rezolvarea volumului mare de cereri eliberari certificate de

stare civila si acte de identitate, datorita reducerilor de personal ca urmare a disponibilizarilor dina

nul 2010, cat si a plecarilor prin transfer dina nul 2011.

         Principalii indicatori ai activităţii realizate pe linie de evidenta persoanelor în anul 2011 sunt :

- Total acte de identitate eliberate = 34.211 ;

din care :

- carti de identitate = 32.830;

- carti de identitate provizorii = 1.431 ;

- Carti de alegator eliberate = 33786 ;

- Persoane luate in evidenta = 3.945;

din care:

- la nastere = 3.593 ;

- la restabilirea domiciliului = 45 ;

- la dobandirea cetateniei romane = 298.

- Schimbari de domiciliu efectuate = 14.603 ;

din care :

- in aceeasi localitate = 5.468;
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- dintr-o localitate in alta = 9.135;

- Vize de resedinta aplicate = 2.419;

dincare:

- in aceeasi localit.cu cea de domiciliu = 778;

- in alta localit. decat cea de domiciliu = 1.641;

- Persoane verificate in Registrul de Evid.a Pers. = 4.184.

Ca urmare a serviciilor prestate cu ocazia eliberarii actelor de identitate in perioada analizata

s-a incasat suma de peste 377.000 RON.

Activitatea desfasurata de seviciul de stare civila se prezinta astfel :

- Acte de nastere intocmite = 3.864 ;

- Transcrieri acte de nastere , casatorie, deces = 452 ;

- Inregistrare adoptii = 29 ;

- Divorturi pe cale administrativa = 47;

- Acte de casatorie intocmite = 1.078 ;

- Acte de deces intocmite = 1.926 ;

- Dosare pentru deschiderea procedurii succesorale = 779 ;

- Rectificari acte = 91;

- Renuntari/dobindiri cetatenie = 4;

- Mentiuni operate pe acte de nastere, casatorie, deces = 5.752 ;

- Eliberari certificate = 13.951 ;

- de nastere = 9.534 ;

- de casatorie = 1.914;

- de deces = 2.503 ;

- Actiuni iregistrari tardive = 19 ;

- Sentinte stabilire filiatie si recunoastere = 32 ;

- Eliberare extrase pentru uzul organelor de stat = 1.528 ;

- Dosare schimbari de nume/prenume = 49 ;

- Completare si eliberare livrete de familie = 645;



100

Obiective propuse pentru 2011 si realizate :

1. Indeplinirea in cele mai bune conditii a atributiilor legale care revin serviciului pe linia

eliberarii actelor de identitate si certificatelor de stare civila ;

2. Cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor prin :

- deschiderea mai multor ghisee de lucru cu publicul atat 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 in relatiile cu cetatenii, folosirea

unui vocabular adecvat, tinuta decenta, purtarea ecusonului la vedere ;

3. Reducerea numarului de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate in

termenul prevazut de lege ;

Obiective propuse si nerealizate in 2011:

1. Amenajarea sediului in care isi desfasoara activitatea Servciul de Stare Civila, inclusiv a

grupului sanitar, arhivei, salii de oficiere a casatoriilor si montarea unei centrale termice

proprii.

2. Ocuparea posturilor ramase vacante ca urmare a disponibilizarilor din anul 2010 si a

plecarilor prin transfer din anul 2011.
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COMPARTIMENTUL PROTECTIE CIVILA
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Activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă  

desfăşurate la nivelul municipiului Bacău  

A. Pe linie de pregătire de protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor

La baza aplicării lor ca suport legal au fost : Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004, 

republicată în 2008, Ordonanţa Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, Hotărârea nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 

situaţii de urgenţă, Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul M.A.I. 

nr.638/420 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi 

poluări accidentale, Ordinul M.A.I. nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii 

şi stingerii incendiilor şi în domeniul protecţiei civile, modificat şi completat prin Ordinul M.A.I. 

nr.786/ 2005, Ordinul M.A.I. nr.163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor, Ordinul prefectului Judeţului Bacău nr.76 din 09.02.2011 pentru aprobarea 

Planului pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011, în judeţul Bacău. Procesul de 

instruire s-a desfăşurat în condiţii bune, punându-se accent pe formarea deprinderilor practice in 

vederea ducerii la îndeplinirea 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 
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pentru Situaţii de Urgenţă « Maior Constantin Ene » al Judeţului Bacău şi legislaţia în vigoare şi s-

au dovedit viabile pe timpul desfăşurării intervenţiei, în situaţii operative şi pot asigura conducerea 

acţiunilor de răspuns în situaţii de risc pe teritoriul municipiului. 

 De asemenea sistemul de raportare-informare prevăzut în documentele de conducere asigură 

o coordonare eficientă şi monitorizare 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.76/09.02.2011 privind pregătirea în domeniul 

situaţiilor de urgenţă în Judeţul Bacău în anul 2011; 

 Dispoziţia Primarului Municipiului Bacău nr.520/29.03.2011 privind aprobarea Planului de 

pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în Municipiului Bacău pe anul 2011. 

Anul de pregătire a început la 01.01.2011 s-a încheiat la 31.12.2011, 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 

2011” a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Bacău; 

- s-a întocmit, aprobat şi avizat „Planul cu principalele activităţi în domeniul situaţiilor de 

urgenţă în anul 2011” a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 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 2011”;

- 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; 
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- 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 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 compartimente din cadrul primăriei 

modul de organizare şi desfăşurare a instruirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 

2011 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; 

- actualizarea dispoziţiei privind componenţa Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a 

Centrului operativ;

- 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 2011 către 

Serviciul Administrativ şi Direcţia Tehnic Achiziţii; 

- efectuarea controlului pe linie de protecţie civilă la operatori 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; 

- pregătirea în vederea controlului efectuat de către I.S.U.J.Bacău; 
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- întocmirea fişelor de evaluare pe anul 2011 pentru personalul contractual şi funcţionarii 

publici din cadrul compartimentului protecţie civilă; 

- actualizarea fişelor posturilor pentru personalului 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 2011, în judeţul Bacău, aprobat prin 

Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr.76 din 09.02.2011,  Planul de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă în anul 2011, în municipiul Bacău, aprobat prin Dispoziţia Primarului 

Municipiului Bacău nr. 520 din 29.03.2011, prin : 

- convocări ; 
- instructaje ;
- şedinţe teoretice şi practice ; 

activităţi ce sunt evidenţiate în Planul cu principalele activităţi şi Planificarea 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 cu inspectorii de protecţie civilă de la municipii, oraşe şi operatorii economici 

clasificaţi. 

 Pentru populaţia municipiului Bacău neîncadrată în muncă, pregătirea din domeniul 

situaţiilor de urgenţă s-a efectuat cu ajutorul mass-mediei locale prin articole în presa locală. 

 În anul 2011 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 
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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 se 

raportează 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 2011 s-a 

efectuat în luna aprilie şi noiembrie 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 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 25 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%. 



108

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 2011 am prevăzut suma de 50000 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 : 

- monitorizarea tranzitării prin municipiul Bacău a transporturilor de deşeuri periculoase 

conform rapoartelor de notificare transport deşeuri periculoase; 

- întocmirea de documentaţii, teme, măsuri referitoare la situaţii de urgenţă şi publicarea 

acestora în presa locală; 

- 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; 

- 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;  

- organizarea şi desfăşurarea concursului şcolar cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea 

apăr viaţa” faza pe municipiul Bacău cu echipaje din 3 elevi cu clasele V-VIII şi IX-XI; 
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locul I la clasele V-VIII a fost ocupat de echipajul Şcolii „Miron Costin”; locul I la clasele 

IX-XI a fost ocupat de echipajul Colegiului Naţional „Gheorghe Vrânceanu”; 

- 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 la faza judeţeană a concursului şcolar cu 

tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. 

D. Activitatea financiar-contabilă şi asigurare logistică se execută prin Direcţia  

Economică şi Direcţia Achiziţii din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. Baza legală pentru 

finanţarea cheltuielilor cu protecţia civilă este Legea protecţiei civile nr.481/2004, art.69. 

Compartimentul a întocmit proiectul de buget pentru anul 2011 şi a fost înaintat pentru 

aprobare. După studiere şi aprobare în şedinţa Consiliului Local Bacău au fost aprobată suma de 

199200 lei din care: cheltuieli de personal 78200 lei, bunuri şi servicii 120000 lei şi cheltuieli de 

capital 1000 lei.

S-au întocmit referate de necesitate, s-au aprobat şi înaintat la Serviciul Achiziţii în vederea 

achiziţionării de materiale necesare desfăşurării activităţii compartimentului de protecţie civilă. 

Pe anul 2011 s-a cheltuit suma de aproximativ 151784 lei.

 Aprovizionarea şi achiziţionarea cu materiale, aparatură şi tehnică s-a făcut prin Serviciul 

Achiziţii şi Biroul Administrativ din cadrul Primăriei. 

 Dotarea compartimentului cu aparatură, materiale şi tehnică, faţă de normele de înzestrare 

este satisfăcătoare şi se impune ca în 2012 să fie făcută o dotare mai bună pentru a putea face faţă 

noilor cerinţe impuse.  

E.  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 – 
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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 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 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 2011:

 Exerciţiul de cooperare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă majore, determinate de 

un atac terorist cu mijloace explozive şi substanţe  toxice periculoase, pe Aeroportul 

Internaţional ,,George Enescu”Bacău din data de 20.09.2011;  

 Organizarea şi funcţionarea punctelor de prim ajutor şi a punctelor de distribuţie a apei 

potabile (7 puncte) pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei;  

 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 „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 prin 

amenajarea celor 6 containere, transferate de Crucea Roşie Bacău prin protocol de colaborare. Cu 

data de 01.12.2011 0 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 a fost 35.   
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F. Activităţi specifice pe linia pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare, evidenţă 

militară şi mobilizare la locul de muncă 

În anul 2011 compartimentului de protecţie civilă care răspunde de probleme de apărare la 

nivelul primăriei a desfăşurat următoarele activităţi: 

- a actualizat Situaţia obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul 

naţional de apărare.

G. Reorganizarea protecţiei civile şi managementul urgenţelor civile 

Anul 2011 nu a fost marcat de apariţia unor acte normative în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

H. Principalele orientări în activitatea compartimentului de protecţie civilă în anul 2012 şi 

neajunsuri

 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;

 Achiziţionarea de sirene electronice care se bazează pe alimentare proprie prin acumulatori, 

având posibilitatea de transmitere de comunicate în direct şi înregistrate; 

 Asigurarea accesului spre tabăra de sinistraţi din str. Frunzei prin completarea cu balast şi 

cilindrarea lui;

 Asigurarea tranzitării transporturilor speciale conform rapoartelor de notificare de transport 

substanţe şi deşeuri periculoase pe raza localităţii; 

 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 
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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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AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 (ADL) BACĂU 
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Obiectul de activitate

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. 

Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău este o instituţie publică de interes local, cu 

personalitate juridică proprie, ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 

Bacău.  

Obiectul de activitate al ADL Bacau îl 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: 

1. Iniţierea de programe care să asigure soluţionarea unor probleme economico-sociale în 

interesul colectivităţilor locale; 

2. Elaborarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a municipiului şi 

de îmbunătăţire a infrastructurii publice şi identificarea căilor şi mijloacelor pentru 

realizarea acestora;

3. Sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare a comunităţii locale; 

4. Sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice; 

5. Stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin; 

6. Promovarea imaginii şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel local şi 

identificarea surselor pentru valorificarea potenţialului economic local; 

7. Stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriale public-privat; 

8. 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 
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specifice pentru terţe persoane juridice, conform obiectivelor sale şi Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare. 

Principalele activităţi derulate în anul 2011 

 Implementarea a 5 proiecte cu finanţare nerambursabilă, având calitatea de beneficiar sau 

de partener, prin care UAT Municipiul Bacău beneficiază în mod direct de investiţii şi 

servicii în valoare totală de cca 1.100.000 euro (valoarea totală a proiectelor 

implementate fiind de peste 3.500.000 euro, unele având parteneri internaţionali sau 

locali): 5 proiecte finanţate prin Instrumentele Structurale, respectiv Programul Operaţional 

Regional (POR), AP 5.3 - Turism - 2, Programul Operaţional (PO) Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative - 1, URBACT II, Programul de Cooperare Teritorială Sud Estul Europei 

(PCT SEE) – 1 (ADL), PO Mediu – 1 (ADL), în valoare totală de peste 3.500.000 euro din 

care, Municipiul Bacău, beneficiază în mod direct de  peste 1.100.000 euro;

 Parteneriat cu ADR NE pentru implementarea în Regiunea Nord Est a Proiectului

INTERREG IV C „CRADLE TO CRADLE”, pentru promovarea inovaţiei în afaceri şi 

administraţia locală.

 Consultarea Programelor Operaţionale ESPON 2013 şi Creşterea Competitivităţii 

Economice privind  proiecte pentru C-D-I, precum şi efectuarea demersurilor pentru a 

dezvolta proiecte prin aceste două oportunităţi; 

 Participarea ADL, în calitatea sa de membru al Parteneriatului Judeţean, la toate activităţile 

organizate de Secretariatul Tehnic al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune 

Socială pe Regiunea Nord Est; 

 Iniţierea de parteneriate, proiecte şi programe, menite să vină în sprijinul dezvoltării 

comunităţii băcăuane; 

 Coordonarea Grupului de Sprijin Local reprezentat de instituţii publice, organizaţii 

economice private, universităţile locale şi organizaţii neguvernamentale – toţi actorii locali 

relevanţi – ce activează pe workshop-uri tematice pentru elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a municipiului şi a Planului de Acţiune Locală pentru Creşterea 

Calităţii Vieţii, în cadrul proiectului Building Healthy Communities; Grupul de Sprijin 

Local va putea funcţiona în viitor şi pentru dezbaterea sau rezolvarea altor priorităţi ale 

oraşului; 
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 elaborarea de studii, cercetări, chestionare şi prezentări de interes local (ADL a colaborat cu 

Consiliul Judeţean Bacău la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului 

Bacău); 

 activităţi de promovare a oraşului în medii externe; 

 activităţi de evaluare şi consultanţă financiară şi de eligibilitate pentru proiecte cu finanţare 

nerambursabilă de la Consiliul Local Bacău, prin Legea 350 / 2005 - sesiunea 2011; 

 Consultanţă juridică pentru beneficiarii finanţărilor nerambursabile în baza Legii nr. 

215/2001 – sesiunea 2011. Analiza bugetelor şi  a cheltuielilor eligibile din contractele cu 

finanţare nerambursabilă, monitorizare derulare proiecte;  

 Dezvoltarea de idei de proiecte în colaborare cu Primăria Municipiului Bacău pentru 

accesarea Instrumentelor Structurale, respectiv a fondurilor europene post – aderare, pentru

finanţarea unor nevoi prioritare ale comunităţii; 

 Promovarea Municipiului Bacău şi a instituţiei în rândul unor organizaţii 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; 

 Organizarea de conferinţe/seminarii în parteneriat cu companii private pentru instruirea

IMM, în vederea accesării Fondurilor Structurale şi de Coeziune şi dezvoltării capacităţii 

manageriale a acestora;

 Documentare, analize şi propuneri pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

Municipiului Bacău; 

 Participarea staff-ului ADL Bacău la conferinţe, seminarii, cursuri de instruire şi de 

pregătire profesională, dezbateri publice de interes local; 

 Elaborarea de documente şi studii, la solicitarea Primăriei Bacău, a altor autorităţi locale şi 

naţionale, cum ar fi cele solicitate de Asociaţia Municipiilor din România (AMR); 

 Elaborarea de documente şi chestionare pentru Secretariatul Tehnic al Pactului Regional 

pentru Ocupare şi Incluziune Socială pe Regiunea Nord Est (STP NE) sau pentru alte 

instituţii şi organizaţii ale Uniunii Europene; 

 Conferinţa: Soluţii pentru Dezvoltarea Durabilă a Autorităţilor Publice Locale, ediţia 4 – 

Moldova, 13 mai 2011. Organizatori: ADL, BTL Design, AGORA.

  Participarea la Schimbul de experienţă de la LECCE, precum şi la cea de a patra Întrunire a 

Grupului de Coordonare Proiect (13-15 martie 2011), în cadrul Proiectului URBACT II

„Building Healthy Communities”, în care s-au prezentat Planurile de Acţiune Locală (PAL) 

ale oraşelor partenere, s-au diseminat bune practici din LECCE, iar experţii au făcut 

prezentări privind indicatorii „HIA” de evaluare a calităţii vieţii şi metode noi de elaborare 
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a PAL, ţinând cont de protejarea mediului înconjurător, regenerarea urbană, precum şi de 

protecţia şi valorificarea Patrimoniului Cultural şi Urbanistic al oraşului. Schimbul de 

experienţă s-a concentrat pe Planul de Acţiune Local al oraşului Lecce, un amestec de 

intervenţii în zona centrală a oraşului (deja parte a unui proiect de regenerare pe URBAN 

II), precum şi într-o zonă periferică în care atenţia este concentrată asupra durabilităţii 

mediului şi influenţa sa asupra calităţii vieţii cetăţenilor. S-au prezentat acţiuni concrete 

legate de plasarea de cabluri electrice de înaltă tensiune în subteran, precum şi cele privind 

strategia de dezvoltare a oraşului. În cadrul acestui schimb au fost implicate autorităţi 

publice locale şi Autoritatea de Management Apulia. Din partea oraşului au fost prezente şi 

alte instituţii publice şi organizaţii private, membre ale Grupului de Sprijin Local BHC; 

 Iunie 2011 – Bruxelles – Conferinţa finală a proiectului „Construirea de Comunităţi 

Sănătoase” (BHC). Reprezentanţi ai municipiului Bacău au participat, la Bruxelles, la etapa 

finală a proiectului "Building Healthy Communities" (BHC) – Construirea de Comunităţi 

Sănătoase”. Delegaţia băcăuană a fost formată din reprezentanţi ai mediului universitar, ai 

sindicatelor, ai Primăriei Municipiului Bacău şi a fost condusă de Corneliu Pricope, 

directorul Agenţiei de Dezvoltare Locală şi managerul local de proiect. Reţeaua Tematică 

"Building Healthy Communities" (BHC) - Construirea de Comunităţi Sănătoase - este un 

parteneriat format din 10 oraşe reprezentând şapte state membre ale Uniunii Europene, ce 

au lucrat împreună pentru a valorifica cunoştinţe şi practici cu privire la factorii urbani ce 

influenţează sănătatea şi calitatea vieţii. BHC are ca scop crearea de oportunităţi pentru 

oraşe în vederea modelării şi implementării politicilor sănătoase pentru cetăţeni. Celelalte 

oraşe partenere sunt Amaroussion (Grecia), Baia Mare (România), Barnsley şi Belfast 

(Marea Britanie), Lecce (Italia), Lidingö (Suedia), Lødz (Polonia), Madrid (Spania), la care

se adaugă Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale Regionale. Reţeaua şi-

a concentrat eforturile pe trei sub-teme: indicatori şi criterii pentru o dezvoltăre urbană 

durabilă şi sănătoasă; un stil de viaţă durabil şi sănătos precum şi utilizarea eficientă a  

Instrumentelor Structurale pentru creşterea "Veniturilor din Sănătate". Pe toată durata 

proiectului, oraşele partenere au dezvoltat şi produs 10 Planuri de Acţiune Locală pe baza 

unei abordări de jos în sus şi participative a proiectului. Dealtfel, la Conferinţa Finală de la 

Bruxelles, fiecare oraş partener a prezentat propriul Plan de Acţiune Locală şi măsurile 

propuse pentru viitor. Ideea de bază a reţelei BHC a fost aceea de a implica actorii locali

prin crearea de Grupuri de Sprijin Locale, pentru a identifica şi a prezenta Planuri de 

Acţiune Locale posibil eligibile pentru finanţare din FEDR, FSE sau din alte surse europene 

sau naţionale. Reprezentanţii DG SANCO şi DG REGIO prezenţi la conferinţă au subliniat 

necesitatea primordială ca o parte din acţiunile locale propuse de oraşe să fie finanţate prin 

programele operaţionale valabile în perioada 2014-2020, acest obiectiv trebuind să fie 
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asumat în egală măsură de Autorităţile de Management naţionale şi de Comisia Europeană. 

Proiectul BHC este exact ce noi aveam nevoie pentru a instituţionaliza un plan de măsuri 

care să atingă ţintele propuse pentru băcăuani privind o viaţă mai sănătoasă şi să certifice o 

analiză locală riguroasă privind nevoile cetăţenilor şi priorităţile administraţiei locale pentru 

următorii ani. Planul strategic al oraşului are în vedere, investiţii pentru Bacău şi pentru 

băcăuani după conceptul “un stil de viaţă sănătos”. Am fost direct interesaţi să consultăm 

opinia colectivităţilor locale despre viitorul oraşului şi împreună cu aceştia, cu membrii 

Grupului de Sprijin Local, să găsim noi soluţii pentru noi concepte. Este important pentru

administraţia locală să asigure servicii publice de calitate, la standarde europene şi să 

promoveze programe educaţionale şi sociale care să acopere nevoile grupurilor ţintă 

dezavantajate din oraş, să asigure incluziunea socială. Nu în ultimul rând, avem nevoie de 

investiţii în infrastructura de sănătate, în cea socială şi sportivă, pentru a creşte standardele 

de viaţă ale băcăuanilor.  

 Organizarea Seminarului Tematic URBACT II – BHC, privind calitatea vieţii la Bacău, 

Centrul de Afaceri şi Expoziţii, în colaborare cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 

(Academia Română), în perioada 13-14 iulie 2011, cu următoarele tematici: 1) 

CALITATEA VIEŢII-ELEMENT ESENŢIAL AL UNEI „COMUNITĂŢI 

SĂNĂTOASE”; 2) DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ SAU GRIJA PENTRU 

GENERAŢIILE VIITOARE ŞI PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS; 3) 

COEZIUNE SOCIALĂ ŞI DEZVOLTARE CULTURALĂ; 4) PROTECŢIA MEDIULUI 

ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ; 5) MANAGEMENTUL PROIECTELOR. 

 Activităţi de traducere şi intrepretare din limba engleză în limba română şi viceversa a 

documentelor şi a corespondenţei din cadrul proiectelor Agenţiei de Dezvoltare Locală sau a 

altor documente ale Primăriei Municipiului Bacău; 

 Gestionarea datelor instituţiei ADL Bacău pe www.e-guvernare.ro, în sistemul Electronic 

Naţional; 

 Studii săptămânale cu privire la finanţările active pe fondurile structurale şi de coeziune, 

fondurile guvernamentale şi alte fonduri europene; 

 Organizarea şi participarea la seminariile de instruire şi întâlnirile Grupului de Lucru şi ale 

Parteneriatului Intersectorial şi Interinstituţional, în cadrul proiectului „Politici publice de

dezvoltare locală – planificare strategică pe termen mediu şi lung”;

 Participare la şedinţa de consultare publică cu privire la Planul Urbanistic General al 

Municipiului Bacău privind componenta mediu şi dezvoltare durabilă; 

 August 2011, Centrul de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov” - Organizarea Conferinţei 

Finale a Proiectului „Politici publice de dezvoltare locală – planificare strategică pe 

termen mediu şi lung”, proiect finanţat prin Programul Operaţional „Dezvoltarea 
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Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 

manamagementului ciclului de politici publice” Domeniul 1.1 Îmbunătăţirea procesului de 

luare a deciziilor la nivel politico-administrativ. Strategii de dezvoltare locală. Cu acest 

prilej a fost prezentată, de către consultanţi, Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

Municipiului Bacău şi de asemenea, adoptarea acesteia de către Consiliul Local al 

Municipiului Bacău. 

 Open Days 2011: Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău – partener al Comitetului Regiunilor 

şi organizator al Conferinţei şi Evenimentului Local „Dezvoltarea durabilă a Zonei 

Metropolitane Bacău prin creşterea competitivităţii economice şi inovaţie. O analiză 

profundă pentru utilizarea instrumentelor de tip cluster şi stimularea dezvoltării locale”. De 

asemenea, tot în cadrul acestui eveniment local, dar în colaborare cu Europe Direct şi 

Universitatea „Vasile Alecsandri”, ADL a organizat forumul „2011, An de voluntariat:

Soluţiile locale sunt adesea cheia spre succes”.   

Proiecte implementate de ADL Bacău în 2011, având ca beneficiar Municipiul Bacău sau 

Agenţia de Dezvoltare Locală:

I. „Politici publice de dezvoltare locală – planificare strategică pe termen mediu şi lung” 

proiect finanţat prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa 

prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale manamagementului ciclului de politici publice” 

Domeniul 1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ. Strategii 

de dezvoltare locală. 

Beneficiar: Municipiul Bacău. 

Valoare proiect – 230.000 euro

În echipa de proiect sunt angrenaţi 4 angajaţi ai ADL Bacău. 

Proiectul urmăreşte realizarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Bacău, prin implicarea 

tuturor factorilor de decizie de la nivelul Municipiului Bacău. Parteneriatul Intersectorial pentru

dezvoltarea strategică a Municipiului Bacău a fost semnat până în prezent de peste 80 de agenţi 

economici şi instituţii. În perioada următoare se va elabora Strategia de Dezvoltare a Municipiului 

Bacău, ceea ce presupune un efort considerabil din partea echipei de proiect. 

Activităţi desfăşurate: 
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- coordonarea activităţii de organizare a cursurilor de instruire desfăşurate în cadrul 

proiectului;

- întocmirea rapoartelor trimestriale către AM; 

- întocmirea a doua cereri de rambursare, care ulterior au fost aprobate;

- întocmirea dosarelor de achiziţii aferente proiectului; 

- colectarea informaţiilor pentru întocmirea strategiei de dezvoltare locală; 

- întocmirea notificărilor pentru modificarea bugetului proiectului şi a listei de achiziţii; 

- participarea alături de experţii celor două firme de consultanţă (VMB Partners şi 

HALCROW România) la elaborarea documentelor şi la efectuarea studiului şi a cercetărilor 

pe plan local.

II. Reţeaua Tematică "Building Healthy Communities" - Construirea de Comunităţi 

Sănătoase (BHC) este un proiect finanţat prin Programul Operaţional URBACT II - Valoare

totală proiect - 630.000 euro, din care bugetul Municipiului Bacău în cadrul proiectului este 

de peste 63.000 euro.

În UIP sunt implicaţi 3 consilieri din cadrul ADL Bacău. 

Municipiul Bacău s-a alăturat unui parteneriat format din 10 oraşe din şapte state membre ale 

Uniunii Europene, care lucrează împreună pentru a valorifica cunoştinţele şi practicile cu privire la 

factorii urbani care influenţează sănătatea şi calitatea vieţii. BHC are ca scop crearea de oportunităţi 

pentru oraşe în vederea modelării şi implementării politicilor sănătoase pentru cetăţeni. 

La nivelul Municipiului Bacău se realizează în prezent studii privind indicatorii şi criteriile ce se 

impun pentru o dezvoltare urbană durabilă şi sănătoasă, pentru un stil de viaţă sănătos. 

Activităţi permanente la proiectul "Building Healthy Communities"

1. Asigurarea Managementului proiectului pe plan local şi colaborarea permanentă pentru 

implementarea proiectului cu Managerul general al Proiectului BHC, Luisa AVEDANO, Torino,

Italia, precum şi cu experţii proiectului.  

2. Menţinerea corespondenţei cu reprezentaţii GSL şi cu Partenerul Lider al proiectului BHC;  

traducerea materialelor care provin din activitatea proiectului;

organizarea periodică de întâlniri cu membrii GSL în vederea finalizării Planului de Acţiune Local 

şi a City Guide (Ghidului Oraşului); 
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3. Lucru permanent la Planul de Acţiune Local (PAL) şi la Ghidul Oraşului - BHC; 

4. Întocmirea materialelor solicitate de către Partenerul Lider, Oraşul Torino, al proiectului BHC; 

asigurarea managementului financiar al proiectului.

În perioada 6-9 iunie 2011 a avut loc la Bruxelles Conferinţa de Închidere a Proiectului, 

prilej cu care, fiecare oraş partener va prezenta Planul de Acţiune Locală. De asemenea, tot cu acest 

prilej vor fi tipărite de către fiecare oraş Ghidul Oraşului (City Guide), materiale de prezentare a 

oraşelor ce vor fi înmânate participanţilor. Din partea Municipiului Bacău a participat şi Primarul 

municipiului, dl. Romeo STAVARACHE.

III. „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 la proiect, implementează în mod direct activităţi în valoare de 59.144 euro.  Parteneri:

Italia, Grecia, România ( Institutul Naţional pentru Patrimoniu, Agenţia de Dezvoltare Locală 

Bacău). Slovenia, Albania. Bosnia Herţegovina, Macedonia. 

Co-ordonator proiect: Municipalitatea Veneţia, reprezentată de primar Cacciari Massimo. 

Proiectul a fost aprobat de AM a PO SEE şi a demarat la 1 ianuarie 2011, având o durată de 3 ani. 

De asemenea, a fost semnat Contractul de Co-finanţare de către Secretariatul PO SEE. 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul General al proiectului constă în dezvoltarea, testarea şi diseminarea unei metodologii 

commune felxibile, 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 

cunoştintelor referitoare la patrimoniul cultural local; 
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- 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; 

- Dezvoltarea planurilor de management în siturile partenere având la bază metodologia

comună. 

Activităţile proiectului:

1. Planificare şi management financiar; 

2. Activităţi de comunicare; 

3. Participarea la întrunirile în cadrul Proiectului ce au loc în locaţii propuse de către Parteneri, 

prin rotaţie – în Municipiul Bacău prima întrunire va fi organizată în octombrie 2012; 

4. Crearea de reţele de către organizaţiile interesate la nivel local; 

5. Realizarea unei reţele consolidate SEE la nivel transnaţional; 

6. Crearea unei baze de date şi a unei platforme GIS cu hărţi tematice pentru cunoaşterea şi 

promovarea patrimoniului cultural local şi judeţean; 

7. Definirea metodologiei comune transnaţionale pentru managementul integrat al 

patrimoniului cultural;

8. Dezvoltarea de cursuri de instruire la nivel transnaţional; 

9. Schiţarea planurilor de management pentru siturile propuse şi realizarea de studii de 

fezabilitate;

10. Colaborarea cu Institutul Nacional de Patrimonio, partener la Project, pentru dezvoltarea

unui Plan de Management pentru un sit / obiectiv de Patrimoniu UNESCO la nivel nacional;

11. Dezvoltarea unui sistem de evaluare şi evaluarea metodologiei. 

Prin urmare, cofinanţarea naţională va fi de 8.871,6 euro, din care, conform legii, ADL cu 

aprobarea Consiliului Local, va contribui cu suma de minim 1.182,88 euro, în timp ce MDRT va

cofinanţa cu maxim 7.688,72 euro. 

În cadrul proiectului ADL va implementa la nivel local (printr-un studiu de caz) instrumente de

management şi planificare în ceea ce priveşte conservarea patrimoniului cultural. 

IV. “Plan de management pentru situl Natura 2000: lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-

Bereşti şi campanie de conştientizare a publicului”. 

La acest proiect ADL este partener alături de beneficiarul proiectului, APM Bacău şi alte două 

organizaţii neguvernamentale, fiind finanţat prin POS Mediu, Axa 4 (F.E.D.R). 

În echipa de proiect sunt implicate 2 persoane din cadrul ADL Bacău. 
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Valoarea totală a proiectului este de 120.073,94 euro, ADL Bacău neavînd nicio contribuţie 

financiară. 

Obiective Generale:

A)Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, precum şi asigurarea unui management 

eficient al ariilor naturale protejate şi în special al reţelei ecologice Natura 2000; 

B)Realizarea unui plan de management adecvat şi eficient al sitului Natura 2000 - Lacurile de 

acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti, pentru realizarea unui management eficient şi durabil al zonei în 

vederea menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare favorabilă a speciilor/habitatelor protejate de 

interes comunitar şi naţional vizate de proiect.   

C)Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la protecţia biodiversităţii; 

d)Întărirea capacităţilor instituţiilor de gestionare a sitului Natura 2000 - Lacurile de acumulare 

Buhuşi-Bacău-Bereşti. 

Obiective Specifice:

a)Elaborarea de studii, inventarieri, cartografiere, realizare bază de date; 

b)Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru monitorizarea stadiului de conservare a habitatelor 

de interes comunitar/naţional; 

c)Realizarea planului de management al sitului Natura 2000 - Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-

Bereşti; 

d)Promovarea sitului Natura 2000 - lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti; 

e) Creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei şi a grupurilor interesate, în vederea 

menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare favorabilă a speciilor/habitatelor protejate de interes 

comunitar şi naţional pentru situl Natura 2000; 

f) Instruirea şi întărirea capacităţilor de administrare a personalului implicat în gestionarea ariilor 

protejate în vederea dobândirii de cunoştinţe, aptitudini, necesare unei administrări eficiente, 

sustenabilă, bazată pe cunoaşterea sitului. 

Prin acest proiect, ADL asigură implicarea Municipiului Bacău în respectarea prevederilor 

comunitare de protecţie şi administrare a ariilor protejate Natura 2000 şi participă activ la 

conştientizarea publicului, cu atât mai mult cu cât, municipiul deţine chiar în perimetrul său o astfel 

de zonă verde. 



125

V. “Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea 

oportunităţilor locale”.

Beneficiar - Municipiul Bacău     

Proiect finanţat prin Fondul Europen de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Operaţional 

Regional (POR).

Proiect evaluat şi aprobat de către AM a POR în 2010, în timp ce contractul de finanţare cu MDRT 

a fost semnat în februrarie 2011, dată de la care a demarat implementarea proiectului. 

Valoarea totală a proiectului:  979.003,89 lei; 

Valoare TVA : 155.474,57 lei;

Contribuţie locală:                     19.550,01 lei; 

Asistenţa financiară nerambursabilă este de: 801.879,31 lei; 

Perioada de implementare este de 12 luni de la data semnării contractului de finanţare. 

Obiectiv general : Promovarea produselor turistice din judeţul Bacău pentru dezvoltarea turismului 

în Regiunea Nord – Est.

Justificare: Problema principală abordată de acest proiect este 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:

Ritm 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 şi situat 

sub nivelul Regiunii;

Insuficienta punere în valoarea a obiectivelor turistice din Municipiul Bacău. 

Alături de aceste aspecte se pot adăuga şi cele referitoare la: 

Lipsa posibilităților 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.
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Obiectivul Specific 1: Promovarea produsului turistic Aria de Protecţie Specială Avifaunistică 

(ASPA) Lacul Bacău II la nivel regional şi naţional prin activităţile prevăzute în Planul de 

marketing;

Obiectivul Specific 2: Creşterea gradului de circulaţie turistică din aria localizării produsului turistic 

cu 10%, până la finalul perioadei de implementare a proiectului. 

VI. “Complex cultural Sf. Nicolae – matrice spirituală a Bacăului”. 

Beneficiar - Municipiul Bacău.    

Proiect finanţat prin Fondul Europen de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Operaţional 

Regional (POR).

Proiect evaluat şi aprobat de către AM a POR în 2010, în timp ce contractul de finanţare cu MDRT 

va fi semnat în mai 2011, dată dela care începe implementarea proiectului. 

Valoarea totală a proiectului:  974.925,76 lei; 

Valoare TVA : 154.803,26 lei;

Contribuţia locală:                         16.500 lei; 

Asistenţa financiară nerambursabilă este de  803.622,26 lei. 

Perioada de implementare este de 12 luni de la data semnării contractului de finanţare cu MDRT, 

respectiv august 2011.

Obiectiv general: Promovarea produselor turistice din judeţul Bacău pentru dezvoltarea turismului 

în Regiunea Nord – Est.

Obiectivul Specific 1: Promovarea produsului turistic “Complexul Cultural Sf. Nicolae” şi 

“Ansamblul Curţii Domneşti” (format din Biserica Precista, Turnul Locunţă şi Ruinele Curţii 

Domneşti)  la nivel naţional şi regional prin activităţile prevăzute în Planul de Marketing; 

Obiectivul Specific 2: Creşterea gradului de circulaţie turistică din aria localizării produselor 

turistice, cu minim 5%, până la finalul perioadei de implementare a proiectului.

VII. Acordarea de către staff-ul ADL a suportului de consultanţă şi consiliere pentru IMM ce şi-au 

manifestat intenţia de a-şi dezvolta o afacere proprie în Incubatorul de Afaceri Bacău, prin 

Programul Naţional Multianual pe perioada 2002—2012 de înfiinţare şi dezvoltare de 
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incubatoare tehnologice şi de afaceri şi au absolvit cursul de antreprenor, pentru a activa în cadrul 

Incubatorului de Afaceri Bacău, în condiţiile prevăzute în Procedură. Programul este implementat 

de A.D.I. Zona Metropolitană Bacău, având la bază următoarele docmente: 

Acordul de Finanţare nr. 210908 din 27.08.2010; 

Memorandumul de Înţelegere nr. 211008 din 27.08.2010 încheiat între AIPPIMM şi UAT 

Municipiul Bacău; 

Contractul de Servicii nr. 38 din 27.10.2010 încheiat între AIPPIMM, UAT Municipiul Bacău şi 

A.D.I. „Zona Metropolitană” Bacău; 

Prevederile Procedurii de Implementare a Programului Naţional Multianual pe perioada 2002—

2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, actualizată în august 2011. 

În urma analizei cererilor de finanţare pe domeniul CULTE, următoarele parohii au  fost eligibile să 

primească fonduri nerambursabile de la Consiliul Local al Municipiului Bacău, pe Legea 350/2005, 

în anul 2011, după cum urmează: 

Nr. DOSAR Activităţi Solicitant Propuneri 

1 22817/216.03.2011 Realizare amenajari interioare si exterioare

Biserica Ortodoxa de Stil

Vechi, Bacau 50000,00

2 22/467/03.03.2011 Pictura la Biserica„Sf. Gheorghe”

Parohia Sf Gheorghe

Bacau 40000,00

3 22684/07.03.2011

Întreţinere şi punerea lăcaşului de cult în 

valoare

Biserica Romano-catolica

Fericitul Ieremia 40000,00

4 22505/04.03.2011

Instalatie termica si construire alei la

Biserica Parohiala

Parohia "Sfânta Treime"

Bacau 40000,00

5 22769/07.03.2011 Înlocuire imprejmuire biserica, latura sudica

Parohia Sf, Apostol Petru

si Pavel 40000,00

6 22647/07.03.2011

Consolidare, extindere şi amenajare lăcaş de 

cult ortodox

Parohia Izvorul Tamaduirii

Bacau 180000,00

7 23280/11.03.2011

Construcţie lăcaş de cult – Biserica 

Pogorârea Sf. Duh

Parohia Sf Voievozi

Serbanesti 160000,00

8 22899/09.03.2011

Intretinere si punerea in valoare a lacasului

de cult (reparatie acoperis)

Parohia Romano catolica

Sf Cruce 30000,00

9 23410/14.03.2011 Inlocuire tamplarie Parohia Sf Ioan 30000,00

10 22734/07.03.2011 Reabilitare anexa lacas de cult Asociatia religioasa

Adunarile lui Dzeu
20000,00
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Biserica Sf. Treime

11 22475/03.03.2011 Amenajare centru crestin de educatie biblica

Biserica Crestina Baptista

Noua Speranta 20000,00

12 27395/26.04.2010

Sistematizare amenajari interioare si

exterioare Inima Neprihanita a Mariei

Parohia romano-catolica

“Sf. Nicolae” 170000,00

13 23692/16.03.2011

Reabilitare si consolidare cladire lacas de

cult

Biserica Crestina Baptista

Betel 15000,00

14 22440/03.03.2011

Construcţie capelă mortuara Biserica Sf. 

Dumitru Narcisa

Parohia Sf Dumitru

Narcisa Bacau 280000,00

15 23204/11.03.2011 Lucrari pictura si mobilier bisericesc

Parohia Inaltarea

Domnului 200000,00

16 22897/09.13.2011

Întreţinerea şi punerea în valoare a lăcaşului 

de cult (refacere trotuar)

Parohia Catolica Sf

Francisc de Asissi Izvoare 20000,00

17 23665/16.03.2011

Reabilitare centru social filantropic, realizare

de amenajari exterioare bisericii Biserica Sf. Voievozi CFR 70000,00

18 22289/02.03.2011

Reparatii si inlocuiri la sarpanta bisericii

parohiale

Biserica Sf Voievozi

Izvoare 50000,00

19 23401/14.03.2011 Placare cu marmura lacas de cult Parohia Invierea Domnului 150000,00

20 22533/04.03.2011 Dotari biserica si cantina sociala Parohia Gheraiesti Bacau 50000,00

21 22151/01.03.2011

Construire cladire cu destinatia BISERICA

PENTRU TINERI "Intampinarea Domnului"

Biserica Intampinarea

Domnului 400000,00

22 22516/04.03.2011 Constructie lacas de cult

Biserica Crestin dupa

Evanghelie "Vestea Buna"

Bacau 40000,00

23 22717/07.03.2011 Amenajare lacas de cult si curte

Biserica Crestina dupa

Evanghelie ELIM 20000,00

24 22758/07.03.2011

Amenajare spatiu social, finisaje casa

parohiala - Precista Parohia Precista 70000,00

25 22726/07.03.2011

Finalizarea constructiei Bisericii pt. Defic. de

Auz Acoperamantul Maicii Domnului

Parohia pt. Deficientii de

Auz Acoperamantul M.

Domnului 30000,00

26 22512/04.03.2011 Inlocuire invelitoare si sarpanta

Parohia Ortodoxa Sf

Nicolae 200000,00

27 21587/23.02.2011 Amenajare Lacas de Cult

Biserica lui Dumnezeu

Apostolica Cultul

Penticostal 25000,00

28 22517/04.03.2011 Reabilitare Lacas de Cult

Biserica Crestina dupa

Evanghelie Filadelfia 50000,00

29 22506/04.03.2011

Punere in valoare lacas de cult (Placare

granit)

Parohia "Sfintii Trei

Ierarhi" 50000,00
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30 22518/04.03.2011 Reabilitare si extindere capela mortuara

Parohia Buna Vestire

Bacau 20000,00

TOTAL SOLICITARI 2510000,00

Alte Proiecte aflate pe masa de lucru a Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău, pentru 

Municipiul Bacău:

I. “Sistem Integrat pentru Managementul Asistenţei Sociale la SPAS Bacău”. 

- Beneficiar - Municipiul Bacău, Serviciul Public de Asistenţă Socială.     

- Proiect finanţat prin Fondul Social European (FSE), POS DCA. 

- Proiect în curs de elaborare şi depunere la AM a POS DCA, după deschiderea licitaţiei de 

proiecte.

- Val totala proiect : 1.428.000 lei

- Valoare TVA : 228.000 lei

- Contributie locala: 24.000 lei

- Perioada de implementare este de 12 luni de la data aprobării proiectului 

II.  „Centrul de Vizitare Natura 2000 şi de promovare a municipiului” - Parcul Gherăieşti. 

III. „Muzeul Satului şi Târgurilor băcăuane” – muzeu al tradiţiilor, culturii, meşteşugurilor şi 

aşezărilor băcăuane (Parcul Gherăieşti). 

IV. „Realizarea Hărţii de Zgomot pentru Municipiul Bacău”, respectiv parcurgerea etapelor 

premergătoare realizării acestei hărţi electronice. 

V. Proiecte ce vor fi depuse pentru finanţări nerambursabile pe Fondul Social European, PO DRU, 

privind: a) integrarea socială şi programe de incluziune pentru categorii sociale defavorizate; b) 

pregătirea profesională continuă; c) reconversia profesională; d) stimularea mediului de afaceri 
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local prin promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor şi al femeilor sau promovarea 

antreprenoriatului în mediul rural, etc.

VI. FSE, PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative: „Diminuarea timpului de furnizare a 

serviciilor publice din partea Politiei Locale, în cadrul Consiliului Local Bacău, în vederea 

îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice”, cu accentul pus pe procesul de 

descentralizare şi pe folosirea mecanismelor electronice, de exemplu, portaluri internet şi baze de 

date.

VII. Producerea de energie neconvenţională şi regenerabilă pentru instituţii aflate în proprietatea 

publică a Consiliului Local şi pentru iluminatul public – PO Creşterea Competitivităţii Economice 

(POS CCE).

Obiective propuse pentru 2012

 Accesarea finanţărilor nerambursabile acordate prin Instrumentele Structurale, prin 

Guvernul României sau prin alte surse ce au ca beneficiari administraţiile locale şi 

asociaţiile de tip metropolitan; 

 Implementarea proiectelor aflate în derulare şi au ca responsabili anagajaţii ADL;

 Identificarea proiectelor noi ce vizează rezolvarea problemelor colectivităţilor locale, 

atingerea obiectivelor Primăriei municipiului şi respectarea ţintelor Strategiei de dezvoltare 

a oraşului pentru perioada 2011 – 2020. Proiectele vor viza domenii cum ar fi: calitatea 

vieţii, dezvoltarea antreprenorială şi atragerea de investiţii, utilizarea echipamentelor noi de 

producere a energiei verzi, dezvoltarea infrastructurii de sănătate, de sport, de transport şi a 

celei sociale, măsuri de protecţie a mediului şi de dezvoltare a serviciilor publice, utilizarea 

tehnologiei IT în administraţia locală şi implementarea unor strategii de dezvoltare 

profesională pentru anagajaţii Primăriei şi ai instituţiilor aflate sub autoritatea CL Bacău;

 Promovarea municipiului, a produselor locale şi a valorilor, tradiţiilor şi culturii locale;

 Promovarea oportunităţilor de investiţii, de afaceri;

 Implementarea unor documente relevante pentru Municipiul Bacău şi dezvoltarea sa 

ulterioară, conform proiectelor „Building Healthy Communities” (BHC) şi „Politici Publice 

de Dezvoltare Locală – planificare strategică pe termen mediu şi lung”: Strategia de

Dezvoltare Durabilă a municipiului şi Planul de Acţiune pentru Creşterea Calităţii Vieţii în 

Municipiul Bacău, inclusiv „City Guide”;
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Comunicare şi Parteneriate cu alte organizaţii locale, regionale, naţionale şi europene. 

 Dezvoltarea şi coordonarea activităţii Parteneriatului Intersectorial şi Interinstituţional pentru 

Dezvoltarea Strategică a Municipiului Bacău; 

 Parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV), Academia Română, pentru 

realizarea unor cercetări sociologice şi economice necesare;  

 Participarea la activităţile Reţelei Europene pentru Dezvoltare Urbană Locală (LUDEN) – 

reprezentarea Municipiului Bacău în relaţia cu această organizaţie şi demararea de proiecte 

comune sau în parteneriat cu membri ai LUDEN;

 Colaborarea cu Comitetul Regiunilor (UE) pentru promovarea de evenimente pe plan local,

completarea unor chestionare sau realizarea de studii şi cercetări de interes european; 

 Colaborarea cu Asociaţia Municipiilor din România; 

 Colaborare cu ADR NE, inclusiv prin participarea la programe şi proiecte comune sau pentru 

promovarea municipiului şi a instituţiei. 

Raport de Gestiune. Execuţia Bugetară. 

 Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău şi-a inceput 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 2011, pentru desfăşurarea activităţii instituţiei, AGENŢIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ (ADL) BACĂU a dispus de un buget total de 861.500 lei din care 343.798 lei au 

reprezentat cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi de capital conform execuţiei bugetare. 
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Pentru Exerciţiul Financiar 2011, avem următoarele rezultate: 

I. Cheltuieli de personal:

Buget: 300.000 lei, Execuţie: 214.637 lei; 

II. Cheltuieli materiale:

Buget: 100.000 lei, Execuţie: 80.879 lei; 

III. Cheltuieli de capital:

Buget: 192.000 lei, Execuţie: 117.151 lei. 
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POLIŢIA  LOCALĂ   

A  MUNICIPIULUI BACĂU  
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Obiectul de activitate

Începând cu 01.02.2011, Poliţia Primăriei Municipiului Bacău s-a reorganizat în Poliţia 

Locală a Municipiului Bacău prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 

11/31.01.2011,  având la bază Legea Poliției Locale nr. 155/2010. 

Poliţia Locală a Municipiului Bacău, conform actului normativ mai sus menţionat, s-a 

înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirii şi descoperirii infracţiunilor în următoarele 

domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; 

b) circulaţia pe drumurile publice; 

c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 

d) protecţia mediului; 

e) activitatea comercială; 

f) evidenţa persoanelor; 

g) alte domenii stabilite prin lege.

În acest context, Poliția Locală a primit atribuții sporite, prin punerea în executare a 

mandatelor de aducere emise de instanţele de judecată de pe teritoriul României, constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 

staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de 

ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, dreptul de a efectua semnale de oprire a 

conducătorilor auto, precum şi sancţionarea contravenţională a pietonilor, biciclițtilor, 

conducătorilor de mopede ți căruțaților pentru nereguli în trafic. Îi revin de asemenea, ți 

atribuții în domeniul constatării şi sancţionării contravenţionale pentru încălcarea prevederilor  

O.U.G.97/2005 - privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale persoanei. 

Poliția Locală  a Municipiului Bacău în anul 2011, alături de celelalte instituţii 

fundamentale ale statului de drept, a scos în evidenţă capacitatea de mobilizare instituţională şi de 

acţiune pentru asigurarea unor servicii de calitate cetăţeanului şi contracararea eficientă a 

criminalităţii, având în centrul preocupărilor profesionale, echidistanţa şi supremaţia legii. 

În acest context, lucrătorii Poliției Locale, având la bază Strategia Dezvoltării Municipiului 

şi a Programului cu obiectivele prioritare a Primarului municipiului Bacău, au acţionat cu fermitate 
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pentru exercitarea unui serviciu de calitate în aplicarea cadrului legislativ, stipulat în legi, Hotărâri 

ale Consiliului Local şi Dispoziţii ale Primarului. 

Obiectivele Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au impus elaborarea şi îndeplinirea unor 

indicatori de performanţă, care sunt evidenţiaţi după cum urmează:  

A) menţinerea ordinii şi liniştii publice; 

B) creşterea gradului de siguranţă rutieră pe arterele de circulaţie; 

C) asigurarea unui comerţ civilizat pe raza municipiului; 

D) respectarea normelor de protejare a spaţiilor verzi şi menţinere a curăţeniei; 

E) respectarea legalităţii în domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii; 

F) asigurarea pazei bunurilor, obiectivelor de interes local şi administrarea parcărilor cu plată; 

G) alte activităţi specifice desfăşurate în slujba comunităţii;  

În scopul îmbunătăţirii comunicării, toate materialele de informare sunt postate pe site-ul 

Poliţiei Locale a Municipiului Bacău. Orice propunere sau sesizare poate fi adresată direct la adresa 

noastră de e-mail: sesizari@politialocalabacau.ro.

CAP.I - ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ

A. Menţinerea ordinii şi liniştii publice

În anul 2011, în baza Planului Unic de Siguranţă Publică încheiat la nivelul I.P.J.Bacău, s-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 5 patrule proprii pe sch.1 şi sch.2 şi 1 patrulă pe sch.3.

în sistem integrat

- zilnic, cu 4 patrule mixte pe sch.1, 2 şi 3 cu lucrători ai Secţiei 1 şi 2 Poliţie Bacău. 

De asemenea, la nivelul Poliţiei Locale, funcţionează şi o grupă operativă formată din câte 4

poliţişti locali pe fiecare schimb, având misiunea de a interveni şi aplana stările conflictuale de pe 

raza municipiului Bacău, de a sprijini ceilalţi poliţişti locali în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi 
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de a monitoriza zonele cu risc criminogen ridicat (unităţile şcolare arondate, Gara Bacău cu pasajul 

subteran, Autogara Bacău, Pasajul Revoluţiei, Pasajul Letea, parcurile, etc.). 

1. Acţiuni organizate 

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, au fost desfăşurate de către lucrătorii Biroului de 

Ordine Publică în baza Planurilor de Activităţi Lunare un număr de 91 acţiuni din care:

- 14 pe linie de menţinerea ordinii şi liniştii publice în instituţiile de învăţământ; 

- 15 pe linia combaterii fenomenului de cerşetorie; 

- 62 acţiuni organizate de alte instituţii după cum urmează: 

-cu lucrători ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău = 46 din care:

 7 cu lucrători ai Secţiei 1 Poliţie Bacău; 

 31 cu lucrători ai Secţiei 2 Poliţie Bacău; 

 4 cu lucrători ai Serviciului Ordine Publică din I.P.J. Bacău; 

 4 cu lucrători ai Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău; 

-cu lucrători ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău = 1;

-cu lucrători ai altor instituţii = 15 (Primăria Municipiului Bacău, Oficiul pentru 

Protecţia Consumatorului, Autoritatea Rutieră Română, Direcţia Sanitar-Veterinară, Garda 

Financiară, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, S.P.A.S., 

D.G.A.S.P.C. etc.).

2. Stări conflictuale aplanate 

- urmare a sesizărilor primite de la cetăţeni cât şi a autosesizărilor, în acestă perioadă poliţiştii 

locali au intervenit la aplanarea un număr de 967 stări conflictuale;

- acestea au fost atât pe linie de ordine publică cât şi pe alte domenii din competenţa instituţiei 

noastre: utilizarea spaţiilor de folosinţă comună, obstrucţionarea în folosirea locurilor de 

parcare a autovehiculelor, probleme de curăţenie şi spaţii verzi, etc.; 

3. Infracţiuni constatate în flagrant

- în cursul anului 2011, lucrătorii instituţiei noastre au constatat un număr de 24 fapte penale

cu 26 autori, care au fost predaţi în vederea continuării cercetărilor lucrătorilor Secţiilor 1 şi 

2 de Poliţie Bacău; 

- faptele penale constatate în flagrant, se prezintă după cum urmează: 

- furt - 5 cazuri cu 5 autori;

- distrugere – 2 cazuri cu 3 autori;

- tâlhărie – 1 caz cu 2 autori;
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- lovire sau alte violenţe – 1 caz cu 1 autor;

- persoane căutate sau urmărite – 13 persoane;

- altele (etnobotanice, etc.) – 2 cazuri cu 2 persoane;

4. Combaterea fenomenului de cerşetorie 

- în baza Protocolului încheiat cu I.P.J. Bacău, S.P.A.S. şi D.G.A.S.P.C., în anul 2011, au

fost executate un număr de 15 de acţiuni împreună cu lucrători ai acestor instituţii, ocazie 

cu care au fost constatate un număr de 2.368 depistări ale persoanelor care apelau în mod

repetat la mila publică; 

- 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 trimitere către 

localităţile de domiciliu pentru cele 47 persoane (2 minori + 45 majori) din alte localităţi; 

- în urma acestor acţiuni, au fost întocmite 154 fişe de depistare, care au fost înaintate I.P.J.

Bacău în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de cerşetorie; 

5. Instituţii 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 2011, 10 instituţii de 

învăţământ;

- pe parcursul anului au fost organizate un număr de 14 acţiuni pe linia asigurării unui climat 

de siguranţă în instituţiile de învăţământ şi în imediata lor apropiere, ocazie cu care au fost 

controlate 99 societăţi comerciale;

- în acest sens, au fost depistaţi un număr de 54 elevi care absentau în mod nejustificat de la

orele de curs, aceştia fiind conduşi şi predaţi conducerii instituţiilor de învăţământ; 

- împotriva unui număr de 3 elevi a fost luată măsura sancţionării contravenţionale cu amenzi 

în valoare de 750 lei;

- poliţiştii locali au organizat şi desfăşurat 65 şedinţe în instituţiile de învăţământ arondate, 

din care:

- 23 pe teme de ordine şi linişte publică; 

- 35 pe teme de siguranţă rutieră; 

- 7 pe alte domenii de activitate (consumul de substanţe etnobotanice, probleme 

de protecţia mediului, curăţenie, etc.); 
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6. Asociaţii de Proprietari

- poliţiştii locali au menţinut legătura cu Asociaţiile de Proprietari pentru cunoaşterea 

problemelor existente în zonele de competenţă şi preluarea operativă a acestora; 

- problemele cu care s-au confruntat în anul 2011 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 cu plată, probleme 

cu animale de companie şi câinii fără stăpân, domicilierea fără forme legale, etc. 

- lucrătorii instituţiei noastre au participat în anul 2011 la un număr de 78 şedinţe sau adunări 

generale ale asociaţiilor de proprietari/locatari; 

- în anul 2011, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 230/2007, au fost aplicate un număr de 

6 sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.600 lei;

7. Manifestări culturale

- lucrătorii Poliţiei Locale, au participat la asigurarea măsurilor de ordine publică pe raza 

municipiului Bacău, la un număr de 61 evenimente cultural-artistice, cu un efectiv de 195

poliţişti locali;

- exemplificăm în acest sens: Festivalul „Zilele Bacăului”, „Hramul Bacăului”, Festivalul „Ion 

Drăgoi”, „Romanian Top-Hits”, „Crosul Olimpic”, Revelionul, etc. 

8. 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 bune condiţiuni la un număr de 80 competiţii sportive

(fotbal, handbal şi volei) cu un efectiv de 667 poliţişti locali;

- menţionăm faptul că atât la manifestările cultural-artistice cât şi la cele sportive nu au fost 

evenimente deosebite;

9. 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 2011 instituţia noastră a executat în acest sens un număr de 5 mandate de aducere la

diferite instanţe de judecată; 
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10.  Evidenţa persoanei

- potrivit Legii poliţiei locale nr. 155/2010, o nouă competenţă constă în executarea de 

activităţi specifice pe linia respectării normelor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 

şi actele de identitate ale persoanelor; 

- în acest sens, au fost executate în baza Planurilor de acţiuni, la solicitarea Primăriei 

Municipiului Bacău, Secţiilor 1 şi 2 de Poliţie, Asociaţiilor de Proprietari sau chiar a 

cetăţenilor, un număr de 21 acţiuni pe acestă linie în locaţiile A.N.L. Făgăraş, str.Bucegi 

bl.132 (fostul cămin T.M.U.C.B.), 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 81 sancţiuni

contravenţionale în valoare totală de 3.125 lei;

11. Alte activităţi

- în decursul anului 2011, poliţiştii locali din cadrul Biroului de Ordine Publică au executat 

zilnic de luni până vineri, serviciul de însoţire şi 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 5 puncte de lucru (sediile 1 şi 2 ale Primăriei, Piaţa Centrală, sediul Tribunalului 

Bacău, 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;

Pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice, asigurării unui climat de siguranţă a 

cetăţeanului în anul 2011 la nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au fost aplicate un 

număr de 1.478 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 229.575 lei. 

B. Creşterea gradului de siguranţă rutieră pe arterele de circulaţie

Având în vedere noile competenţe 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, biciclițtilor, 

conducătorilor de mopede, căruțaților pentru neregulile în trafic, lucrătorii instituţiei noastre, în 

cursul anului 2011, au desfăşurat următoarele activităţi: 
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1. Acţiuni organizate

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, au fost desfăşurate de către lucrătorii Poliţiei Locale a 

Municipiului Bacău în baza Planurilor de Activităţi Lunare un număr de 65 acţiuni din care:

- 15 pe linia HCL.362/2007 – privind serviciile regulate de transport;

- 21 pe linia HCL.84/2008 – privind regimul parcărilor publice auto; 

- 14 pe linia HCL.67/2010 – privind activitatea transport persoane/marfă în regim taxi; 

- 15 pe linia HCL.198/2002 – privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza 

municipiului Bacău; 

2. Activităţi pentru fluidizarea circulaţiei pe drumurile publice

- poliţiştii locali din cadrul Biroului Siguranţă Rutieră, au acţionat pentru asigurarea fluenţei 

circulaţiei pe drumurile publice de pe raza municipiului Bacău, având dreptul de a efectua semnale 

regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu;

- astfel, conform O.U.G. nr. 195/2002 au fost aplicate un număr de 30 sancţiuni contravenţionale 

în valoare de 29.690 lei, privind încălcarea normelor legale de oprire, staţionare şi acces interzis; 

- referitor la disciplinarea în trafic a mopediştilor, bicicliştilor şi pietonilor, au fost aplicate un 

număr de 292 sancţiuni contravenţionale în valoare de 35.041 lei conform H.G. nr. 1391/2006.

3. Activităţi pe linia transportului de persoane/marfă în regim de TAXI

- 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 14 acţiuni desfăşurate, au fost aplicate un număr de 199 sancţiuni

contravenţionale, în valoare totală de 60.100 lei;

- de asemenea, au fost depistaţi un număr de 7 conducători auto care desfăşurau activitatea de 

transport marfă/persoane în regim TAXI fără forme legale, împotriva lor luându-se măsuri de 

sancţionare contravenţională şi măsuri de dezechipare a autovehiculelor folosite, de însemnele 

necesare desfăşurării activităţii de TAXI; 
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4. Activităţi pe linia blocării autovehiculelor parcate neregulamentar

- urmare a faptului că opririle neregulamentare contribuie esenţial la îngreunarea circulaţiei, s-a 

acţionat continuu pentru depistarea şi sancţionarea acestor conducători auto, în acest sens fiind 

blocate un număr de 890 autovehicule;

5. Activităţi pe linia autovehiculelor abandonate sau fără stăpân

- în cursul anului 2011, s-a constatat o scădere importantă a numărului de autovehicule abandonate 

sau fără stăpân;  

- astfel din 57 autovehicule depistate, 18 au fost ridicate de lucrătorii instituţiei noastre, 32 ridicate

de proprietari în urma somaţiilor iar pentru cele 7 rămase, se lucrează la finalizarea documentelor în

vederea ridicării de pe domeniul public. 

6. Activităţi pe linia tranzitării, staţionării şi parcării autovehiculelor

- pe parcursul anului 2011, 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, fiind sancţionaţi 87 proprietari de autovehicule conform

H.C.L. 362/2007;

- menţionăm că în conformitate cu prevederile acestui act normativ, au fost sancţionaţi un număr 

de 60 conducători auto care nu au respectat traseele şi staţiile de îmbarcare/debarcare destinate 

transportului de persoane prin servicii regulate sau ocazionale.

7. Activităţi pe linia circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală

- au fost desfăşurate un număr de 15 acţiuni pe linia circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe 

raza municipiului Bacău, ocazie cu care au fost aplicate un număr de 91 sancţiuni contravenţionale 

în valoare de 9.650 lei, luându-se şi măsura confiscării  unui număr de 9 atelaje;

8. Alte activităţi

- prin acţiunile desfăşurate, au fost depistate un număr de 889 autovehicule parcate pe trotuar sau

expuse la vânzare, fiind aplicate un număr de 1.452 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 

89.000 lei;

- pe linia educaţiei privind circulaţia pe drumurile publice în rândul şcolarilor şi preşcolarilor, au 

fost efectuate în unităţi de învăţământ un număr de 35 sedinţe;

- pentru buna desfăşurare a lucrărilor privind reparaţiile sau modernizarea unor artere de circulaţie 

din municipiul Bacău, s-a participat la fluidizarea traficului rutier în aceste zone; 
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- lucrătorii instituţiei desfăşoară zilnic activităţi în sistem integrat cu lucrătorii din cadrul Biroului 

Rutier al Poliţiei Municipiului Bacău, atât pe schimbul 1 cât şi pe schimbul 2, cu câte 3 echipaje

mixte.

 Pe linia creşterii gradului de siguranţă rutieră pe arterele de circulaţie, în anul 2011 la nivelul 

Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au fost aplicate un număr de 2.218 sancţiuni contravenţionale 

în valoare totală de 284.681 lei.  

C. Asigurarea unui comerţ civilizat pe raza municipiului 

În perioada 01.01.2011-31.12.2011, pentru asigurarea unui comerţ civilizat pe raza 

municipiului, salariaţii Poliţiei Locale Bacău, conform prerogativelor date de actele normative în 

vigoare de a constata şi sancţiona contravenţii, au acţionat pentru îndeplinirea următoarelor 

criterii:

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. asigurarea unui comerţ civilizat în pieţe, târguri şi oboare; 

6. urmărirea dezvoltării reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă. 

1. Acţiuni organizate

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, au fost desfăşurate de către lucrătorii Poliţiei Locale a 

Municipiului Bacău în baza Planurilor de Activităţi Lunare un număr de 65 acţiuni din care:

- 21 pe linia Legii 12/1990 – privind combaterea comerţului ilicit;

- 12 pe linia HG.661/2001 – privind eliberarea certificatelor de producător;

- 32 pe linia HCL.175/2006 – privind consumul de etnobotanice;

2. Protejarea populaţiei împotriva activităţilor comerciale ilicite

Pentru îndeplinirea acestui criteriu, au fost verificate următoarele aspecte: 

- dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite de lege la efectuarea de acte sau fapte de 

comerţ de natura celor prevăzute în codul comercial sau în alte legi; 

- expunerea spre vânzare sau vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără 

specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;
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- efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu este 

dovedită, în condiţiile legii; 

- 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 Poliţiei Locale şi-au concentrat eforturile pe linia eradicării comerţului cu 

produse de tip psihoactiv/etnobotanic, verificând un număr de 71 societăţi comerciale, aplicând 

31 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 236.300 lei; 

- cu ocazia acţiunilor desfăşurate şi a controalelor executate, au fost confiscate un număr de 648 

pliculeţe psihoactive/etnobotanice, fiind depistate în flagrant 22 persoane consumatoare de 

substanţe de acest fel; 

- în acest sens au fost înaintate un număr de 15 adrese către Serviciul Antidrog din cadrul 

D.I.I.C.O.T. Bacău; 

În urma acestor activităţi, un număr de 51 societăţi comerciale care comercializau produse 

psihoactive/etnobotanice, din totalul de 53 înregistrate în anul 2010 şi-au închis punctele de lucru 

de pe raza municipiului Bacău, urmare a retragerii Autorizaţiilor de Funcţionare şi Profile de 

Activitate;

          În prezent pe raza municipiului Bacău mai funcţionează 2 societăţi (în str. I.L.Caragiale 

nr.1 şi str. Războieni nr.8) cu vânzare de produse de tip psihoactive/etnobotanice, sens în care 

lucrătorii instituţiei noastre vor continua activităţile de control în vederea stopării acestui 

fenomen;

 În cursul anului 2011 s-au efectuat 442 de controale, aplicându-se un număr de 30 sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 261.500 lei. 

3. Respectarea cerinţelor de urbanism comercial

În conformitate cu Regulamentul de Urbanism Comercial aprobat prin H.C.L. 175/2006

cu modificările şi completările ulterioare, lucrătorii Poliţiei Locale Bacău şi-au concentrat 

eforturile pentru a verifica următoarele aspecte: 

          - dacă pentru fiecare spaţiu comercial există Autorizaţie de Functionare şi Profil de 

Activitate sau Autorizaţie de Amplasare şi Profil de Activitate; 

          - dacă operatorii economici întreţin în stare corespunzătoare imobilele în care îşi 

desfăşoară activitatea; 
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   -  dacă se asigură curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi 

pe celelalte terenuri pe care le deţin precum şi pe căile de acces; 

         -   dacă se asigură igiena în imobilele şi incintele deţinute în orice formă prin activităţi de 

curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 

         -  dacă se efectuează şi se menţine curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a străzii sau a 

drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi se îndepărtează zăpada şi gheaţa de pe trotuarele 

din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea; 

De asemenea, unităţile de alimentaţie publică vor trebui să îndeplinească următoarele cerinţe: 

- să fie amplasate la o distanţă mai mare de 200 de metri de instituţii de învăţământ, cult, 

cultură, artă ori altele similare, excepţie făcând spaţiile situate în actualele pieţe 

agroalimentare şi cele care funcţionează în acest moment; 

- să deţină acordul vecinilor pentru funcţionare, cu care au elemente de construcţie comune;  

- să nu polueze mediul, iar spaţiul să fie izolat fonic; 

- să nu împiedice libera concurenţă şi să asigure o concurenţă loială. 

În acest sens, au fost efectuate 693 de controale, şi s-au întocmit 34 procese verbale,

aplicându-se amenzi în valoare de 32.300 lei.

4. Eradicarea comerţului ambulant neautorizat

Principalele aspecte urmărite au fost: 

- 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, târguri, 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.

În acest scop s-au efectuat 535 de controale întocmindu-se 41 de procese verbale aplicându-

se amenzi în valoare de 7.100 lei.
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5. Activităţile sezoniere pe raza municipiului (cu ocazia diverselor evenimente)

         Cu ocazia celor 61 evenimente culturale şi de agrement, lucrătorii Poliţiei Locale 

Bacău au efectuat verificări la 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 „Oktober Fest”, Festivalul „Romanian Top-Hits”, 

etc.

6. Asigurarea unui comerţ civilizat în pieţe, târguri şi oboare 

  Lucrătorii Poliţiei Locale a municipiului Bacău au 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 Secţia 2 Poliţie Bacău, ne-am concentrat eforturile pe linia 

eradicării comerţului cu ţigări de contrabandă din Piaţa Centrală a municipiului Bacău, prin 

asigurarea zilnică a unei patrule mixte cu lucrători ai acestei secţii. De asemenea, în anul 2011, 

au fost executate un număr de 21 acţiuni în baza planurilor întocmite atât la nivelul instituţiei 

noastre cât şi la solicitarea conducerii Secţiei 2 Poliţie pe linia combaterii fenomenului de comerţ 

cu ţigări de contrabandă, ocazie cu care au fost depistate 35 persoane, aplicându-li-se un număr 

de 51 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 48.000 lei. De asemenea, cu ocazia 

acţiunilor desfăşurate şi a controalelor executate, au fost confiscate un număr de 1.447 pachete 

ţigări în valoare aproximativă de 13.000 lei, fiind în acest sens înaintat un număr de 8 adrese 

către I.P.J. Bacău, de informare cu privire la persoanele care comercializează ţigări, locaţiile 

unde le au depozitate şi autovehiculele folosite pentru transport. În decursul anului 2011, cu 

acazia activităţilor executate, au fost ridicate în vederea confiscării 3.065 bunuri din care 

exemplificăm 1.447 pachete ţigări de contrabandă, 648 pliculeţe cu substanţe 

psihoactive/etnobotanice, 11 telefoane mobile, 60 bunuri electrocasnice, 50 articole

înbrăcăminte, 101 buchete de flori, etc.  

7. Produsele şi serviciile de piaţă

 Acţiunile întreprinse în scopul dezvoltării reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de 

piaţă, au constat în verificarea următoarelor aspecte: 

- dacă comercianţii sunt autorizaţi în condiţiile legii;  
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- dacă exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de 

alimentaţie publică se desfăşoară cu personal calificat care deţine cunoştinţe de 

specialitate;

- dacă orarul de funcţionare este afişat în mod vizibil din exterior şi dacă acesta se 

respectă; 

- dacă operatorii economici desfăşoară acte şi fapte de comerţ în perioada suspendării 

activităţii. 

Au fost efectuate un număr de 635 de controale, întocmindu-se un număr de 108 procese

verbale, amenzile aplicate fiind în valoare de 46.000 lei .

Pe linia asigurării unor reguli de comerţ civilizat în municipiul Bacău, în anul 2011 la 

nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au fost aplicate un număr de 482 sancţiuni 

contravenţionale în valoare totală de 504.840 lei.

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 01.01.2011 - 31.12.2011,  personalul Poliţiei Locale a 

Municipiului Bacău a efectuat, potrivit competenţelor, activităţi în următoarele domenii după cum 

urmează: 

1. Acţiuni organizate

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, au fost desfăşurate de către lucrătorii Poliţiei Locale a 

Municipiului Bacău în baza Planurilor de Activităţi Lunare un număr de 24 acţiuni din care:

- 17 pe linia HCL.223/2001 - păstrarea curăţeniei pe raza municipiului Bacău; 

- 4 pe linia HCL.234/2010 - protejarea spaţiilor verzi şi aranjamentelor florale; 

- 3 pe linia HCL.384/2007 – păstrare curăţenie de către posesori animale companie; 

S-au efectuat 176 controale comune cu alte birouri/servicii din cadrul instituţiei noastre şi 

ale Primăriei municipiului Bacău. 

De asemenea, în baza Protocoalelor încheiate, au fost efectuate 11 controale cu alte

instituţii, după cum urmează:  

- 2 controale cu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului - în baza Protocolului de 

colaborare nr.815/11.02.2011;

- 5 controale cu Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău - în baza 

Protocolului de colaborare nr. 2202/19.04.2011;



148

- 1 control cu Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - în baza 

Protocolului de colaborare nr. 3553/2007;

- 1 control cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău; 

- 2 controale cu Secţiile 1 şi 2 Poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău; 

2. Asigurarea respectării legislaţiei de protecţia mediului

Pentru verificarea respectării legislaţiei de protecţia mediului şi conform Planurilor de 

activitate săptămânale, s-au efectuat 740 de controale la persoane fizice şi 628 la persoane 

juridice.

3. Activităţi privind curăţenia în municipiul Bacău

S-au efectuat 634 controale pe linia păstrării curăţeniei pe străzile şi pieţele municipiului  

Bacău, aplicându-se în acest sens 897 sancţiuni contravenţionale în valoare de 117.350 lei

(conform prevederilor HCL. 223/2001).

4. Monitorizarea  depozitărilor  necontrolate de deşeuri

S-au efectuat 610 controale pe linia eliminării şi prevenirii depozitărilor necontrolate de 

deşeuri pe raza municipiului şi în zonele periferice ale acestuia, aplicându-se în acest sens 16

sancţiuni contravenţionale în valoare de 11.300 lei (conform prevederilor OUG. 78/2000

modificată şi republicată) şi 1 sancţiune contravenţională în valoare de 25.000 lei (conform

prevederilor OUG.195/2005 actualizată). 

5. Activităţi privind regimul deşeurilor

S-au efectuat, în scop preventiv şi de informare, 621 activităţi pe linia verificării respectării   

obligaţiilor ce le revin,  atât  persoanelor fizice cât şi juridice privind regimul deşeurilor în special  

colectarea selectivă a deşeurilor. 

Astfel, în luna martie 2011, s-au efectuat împreună cu operatorul de salubritate S.C. „Soma”  

SRL. Bacău, acţiuni de inventariere a tuturor punctelor publice de colectare a deşeurilor de pe raza 

municipiului Bacău şi dotarea acestora cu recipienţi pentru colectare selectivă a deşeurilor pe 

fiecare tip de deşeu (190 puncte de colectare), în vederea implementării şi extinderii colectării 

selective în tot oraşul. 

 În vederea respectării prevederilor Ordinului nr. 578/2006 cu privire la plata taxei la Fondul 

de mediu de către Primăria  municipiului Bacău, au fost verificaţi un număr de 6 agenţi economici

(hipermarketuri), referitor la existenţa contractelor şi a cantităţilor de deşeuri reciclabile predate. 
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6. Activităţi privind protecţia spaţiilor verzi

S-au efectuat 496 controale privind protecţia spaţiilor verzi adiacente blocurilor, parcuri, 

aliniamente stradale din municipiu şi prevenirea degradării acestora prin depozitări necontrolate de 

deşeuri, prin distrugerea arborilor, arbuştilor şi vegetaţiei de pe acestea şi eliminarea parcărilor de 

pe spaţiile verzi. 

       În acest scop personalul Biroului de Protecţia Mediului împreună cu poliţişti locali din 

cadrul Biroului de Ordine Publică, în perioada 01.05.2011 - 15.09.2011, a efectuat în zilele de 

sâmbătă şi duminică, controale în zonele de agrement de pe raza municipiului Bacău, pentru 

prevenirea distrugerii spaţiilor verzi şi eliminarea poluării atmosferice create de folosirea grătarelor 

în alte zone decât cele stabilite de către Primăria municipiului Bacău. 

În urma acestor controale, au fost aplicate 17 sancţiuni contravenţionale în valoare de  1.900

lei - conform prevederilor Legii nr. 24/2007, 106 sancţiuni în valoare de 11.350 lei conform HCL.

234/2010 şi 13 sancţiuni conform HCL. 126/2004 şi HCL. 327/2004. 

7. Activităţi privind păstrarea curăţeniei de către proprietarii de animale de companie

S-au efectuat 91 controale şi verificări pe linia păstrării curăţeniei în municipiul Bacău de 

către proprietarii de animale domestice şi de companie, în urma cărora s-au aplicat 30 sancţiuni

contravenţionale în valoare de 3.500 lei (conform prevederilor HCL 384/2007).

8. Activităţi ecarisaj

S-au efectuat 16 activităţi în colaborare cu Serviciul Gestionare Câini Comunitari din cadrul

Primăriei municipiului Bacău, privind ridicarea unui număr de 52 de câini comunitari de pe

domeniul public sau privat al municipiului Bacău.   

Pe linia păstrării curăţeniei şi protejării spaţiilor verzi, în anul 2011 la nivelul Poliţiei Locale 

a Municipiului Bacău, au fost aplicate un număr de 1.079 sancţiuni contravenţionale în valoare 

totală de 146.500 lei. 

E. Respectarea legalităţii în domeniul disciplinei în construcţii

În anul 2011, cei 6 poliţişti locali care alcătuiesc Biroul Disciplină în Construcţii, au  

îndeplinit, în limita competenţelor legale şi a planului de activitate dispus, următoarele activităţi: 
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1. Controale  privind  legalitatea  construcţiilor

Conform H.C.L. nr. 119/2009, s–au verificat un număr de 267 de locaţii ale mijloacelor

publicitare privind legalitatea amplasamentelor acestora atât pe domeniul public cât şi pe   

domeniul privat.

S–au efectuat  un număr de 585 de controale privind legalitatea construcţiilor.  

În urma acestor controale s-au aplicat un număr de 12 sancţiuni contravenţionale la Legea 

nr. 50/1991 – republicată, în valoare de 13.000 lei şi 1 (una) sancţiune contravenţională la H.C.L. 

nr. 223/2001, în valoare de 1.400 de lei.

De asemenea, s–au efectuat un număr de 14 controale împreună cu alte compartimente sau 

instituţii, astfel: 10 cu Inspectoratul de Stat în Construcţii Bacău; 3 cu I.S.U. Bacău; 1 cu Poliţia 

municipiului Bacău. 

2. Controale  privind  respectarea  autorizaţiilor  de  construire  emise

În acestă perioadă au avut loc 476 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 331 de somaţii, s–au

întocmit un număr de 89 de procese–verbale de control şi 97 de note de control persoanelor

fizice şi juridice, pentru unele fapte prevăzute de Legea nr. 50/1991 – republicată, care au condus

la demolarea de pe domeniul public al municipiului Bacău al următoarelor: 3 panouri publicitare,

30 chioşcuri comerciale, 3 garaje, 2 împrejmuiri (garduri).

3. Verificarea  certificatelor  de  urbanism  şi  a  autorizaţiilor  de  construire

În anul 2011 s–au  verificat în teren un număr de 339 documentaţii depuse de cetăţeni, în 

vederea eliberării de către Primăria municipiului Bacău a certificatelor de urbanism şi a   

autorizaţiilor de construire. 

4. Participări  în  comisiile  de  recepţie

Conform H.G. nr. 273/1994, s–a participat în 280 de comisii de recepţie la    terminarea 

lucrărilor şi s–au trimis un număr de 368 de înştiinţări în vederea  efectuării recepţiilor, 

beneficiarilor la care a expirat autorizaţia de construire. 
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5. Întocmirea  fişelor  tehnice

Conform procedurii aprobate, s–au verificat în teren şi s–au întocmit un număr de 180 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. 

6. Verificarea  şi  controlul  autorizaţiilor  la  lucrările  în  carosabil

Conform Legii nr. 43/1994, s-au efectuat un număr de 373 de verificări la reţelele   

tehnico-edilitare şi s–au emis un număr de 99 de somaţii persoanelor fizice şi juridice   care nu au 

respectat autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi   pietonale. 

7. Rezilierea contractelor de închiriere întocmite

Conform procedurii stabilite, s–au efectuat un număr de 37 de controale în teren, pentru

constatarea şi întocmirea referatului înaintat conducerii Primăriei municipiului Bacău, în  vederea 

aprobării rezilierii unor contracte de închiriere.   

F. Paza obiectivelor, bunurilor de interes local şi administrarea parcărilor cu plată

La Compartimentul Administrare Obiective şi Parcări în anul 2011, şi-au desfăşurat 

activitatea un număr de 13 angajaţi, din care 12 agenţi pază şi 1 casier-încasator, pentru a asigura

paza bunurilor, obiectivelor de interes local şi anume Primăria Municipiului Bacău, Unitatea 

Militară 01639 (depozitul de materiale aparţinând Primăriei Municipiului Bacău) şi încasarea 

contravalorii sumelor provenite din parcarea rapidă a Pieţii Centrale. 

În perioada 26.01.2011 - 31.12.2011, s-a încasat din parcarea rapidă cu plată din Piaţa 

Centrală, suma de 115.118 lei. 

În decursul anului, au fost încheiate un număr de 8 contracte de rezervare şi 12 contracte cu 

abonament cu diverşi agenţi economici şi a fost încasată suma de 64.247 lei. 

Din abonamentele lunare date persoanelor fizice pentru toate parcările cu plată s-a încasat 

suma de 14.278 lei.

La cele 10 aparate de autotaxare din parcările cu plată, s-a încasat 68.485 lei. 

Pe tot anul 2011, s-a încasat în total suma de 262.128 lei.
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G. Alte activităţi specifice desfăşurate în slujba comunităţii

1. Sesizări şi reclamaţii

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, Poliţia Locală a Municipiului Bacău a primit spre 

soluţionare şi rezolvat un număr de 13.263 sesizări şi reclamaţii din care:

- sesizări scrise = 1.259;

- sesizări telefonice = 2.873;

- autosesizări = 6.278;

- primite din teren = 2.853;

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, 

utiliyarea spaţiilor de folosinţă comună, respectarea regulilor de transport persoane şi marfă în 

regim taxi, regimul parcărilor publice, etc. 

2. Apariţii în mass-media locală şi centrală

Unul dintre indicatorii importanţi într-o instituţie publică este reprezentat de relaţia cu mass-

media, întrucât acesta asigură reflectarea activităţilor desfăşurate de aceasta în randul comunităţii 

locale. Aceasta activitate este prevăzută de Legea nr. 544/2001, care reglementează liberul acces la 

informaţiile de interes public, fiind corelată cu conceptul de transparenţă atribuit unei instituţii 

publice care lucrează cu cetăţeanul. 

       Poliţia Locală a Municipiului Bacău a acordat în permanenţă o atenţie sporită acestui aspect 

al transparenţei, pentru a consolida o relaţie durabilă cu presa locală şi centrală şi prin intermediul 

acesteia, cu cetăţenii municipiului Bacău, care trebuiesc familiarizaţi cu privire la activităţile 

întreprinse şi cu noile prevederi legale în vigoare. 

În acest context,  vorbim despre un număr de 153 apariţii tv comparativ cu cele 144 din

2010 şi despre un număr de 184 apariţii în presa scrisă comparativ cu cele 144 din 2010, o cifră 

care marchează o uşoară creştere datorată aspectelor semnalate anterior. Trebuie menţionat şi faptul 

că, în peisajul presei băcăuane, există şi o serie de publicaţii de tip blog : Imparţial de Bacău, Ziarul 

de Gardă, Inima Bacăului, etc., care au preluat subiecte legate de activitatea Poliţiei Locale, 

numărul acestora ajungând la 34 de apariţii pe aceste pagini de internet. La aceşti indicatori, 

adăugăm şi capitolul apariţii radio, un segment deloc neglijat, dar mult mai greu de monitorizat, din 
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aceste considerente amintind doar cele 6 intervenţii în direct la posturile de radio locale şi 

centrale.

           Principalele subiecte mediatizate au provenit din segmentele  de ordine şi linişte publică şi 

din asigurarea unui comerţ civilizat, aici amintind activităţile desfăşurate pe linia eradicării 

consumului de substanţe psihoactive/etnobotanice (HCL.175/2006) şi cele pe linia  comerţului cu 

ţigări de contrabandă (Legea nr.12/1990), precum şi subiecte de siguranţă rutieră, în speţă 

autovehicule blocate (HCL.233/2006), transport taxi neautorizat (HCL.67/2010) sau nerespectarea

normelor privind parcarea (HCL.84/2008).

          Obiectivul anului 2011, a fost mărirea numărului de apariţii tv pe posturile cu impact naţional 

(Antena 1, Realitatea Tv, TVR 1, Pro Tv) şi la cele locale,  acesta fiind atins prin intermediul 

participării la emisiuni în direct şi intervenţii prilejuite de diverse evenimente în care au fost 

angrenaţi poliţiştii locali (activităţi desfăşurate împreună cu alte instituţii: S.P.A.S. şi D.G.A.S.P.C.  

pe linia prevenirii fenomenului de cerşetorie, activităţi desfăşurate cu secţiile de poliţie privind 

regimul domicilierii persoanelor, activităţi privind combaterea comerţului ambulant cu tigări, 

telefoane mobile, etc). Cu prilejul acestor activităţi au fost realizate materiale foto şi video destinate 

sprijinirii reprezentanţilor mass-media în vederea reflectării unei imagini cât mai aproape de 

realitate a instituţiei în materialele de presă. 

 Relaţia cu mass-media a fost de asemenea consolidată şi prin participarea la o serie de 

evenimente prilejuite de lansarea sau aniversarea unor publicaţii sau posturi tv: lansarea Antena 1 

Bacău, Gala Premiilor Deşteptarea şi a festivalurilor organizate de Primăria Municipiului Bacău. 

Pentru realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi la nivelul Poliţiei Locale a 

Municipiului Bacău, în anul 2011 au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

- acţiuni desfăşurate = 245; 

- controale efectuate = 7.424;

- sancţiuni aplicate = 5.270 în valoare totală de 1.179.996 lei; 

- sesizări soluţionate = 13.263; 

- consiliere cetăţeni = peste 20.000; 
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CAP.II - FORMAREA  ŞI  DEZVOLTAREA  RESURSELOR  UMANE

La data de 31.01.2011 a avut loc reorganizarea instituţiei ca urmare a apariţiei Legii nr. 

155/2010 a Poliţiei Locale, reorganizare ce a implicat redactarea întregii documentaţii privind 

modificarea organigramei, a Statului de funcţii, având în vedere şi prevederile Legii nr. 188/1999, 

privind Statutul Funcţionarilor publici.  

În anul 2011, au fost organizate 4 examene şi concursuri care au implicat modificări de 

structuri organizatorice, modificări ale Statului de funcţii cât şi a organigramei instituţiei.  

Astfel Poliţia Locală a municipiului Bacău, în anul 2011, a organizat următoarele 

concursuri:

- în data de 28.01.2011 s-a organizat examen de promovare în clasă pentru 18 funcţionarii 

publici care au absolvit o formă de învăţământ superior; 

- în luna ianuarie 2011, s-a organizat examen pentru trecerea a 17 salariaţi din personal

contractual în funcţionari publici; 

- în data de 01.07.2011, s-a organizat examen de promovare în gradul imediat superior celui

deţinut pentru 73 funcţionari publici din cadrul instituţiei noastre care îndeplinesc condiţiile 

prevăzute de lege;  

- în data de 01.08.2011 s-a organizat examen de promovare în clasă pentru 7 funcţionari 

publici care au absolvit o formă de învăţământ superior; 

 În perioada 04.04.2011 – 04.10.2011, un număr de 15 funcţionari publici – poliţişti locali, au 

urmat cursurile de formare iniţială cu o durată de 3 luni la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a 

Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi. 

 În cursul anului 2011, au fost redactate decizii privind sancţionarea disciplinară a unui 

număr de 7 funcţionari publici, după parcurgerea procedurilor legale şi transmiterea acestora la 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

 Pentru întregul personal din cadrul instituţiei, Biroul Resurse Umane a urmărit redactarea şi 

comunicarea către instituţiile abilitate, a declaraţiilor de avere şi interese. 

 Întregului personal din cadrul instituţiei noastre (personal contractual şi funcţionari publici) 

le-a fost efectuată evaluarea performanţelor profesionale. 
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CAP.III - ACTIVITATEA  FINANCIAR – CONTABILĂ

 Poliţia Locală a Municipiului Bacău, funcţionează ca structură administrativă de interes 

local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi sub 

conducerea Primarului, fiind înfiinţată şi organizată conform H.C.L nr.11/2011. 

Personalul Poliţiei Locale, se compune din funcţionari publici şi personal contractual, 

conform structurii organizatorice şi a statului de funcţii  aprobat. 

Personalul îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii, pentru asigurarea siguranţei şi 

liniştii publice, a pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public şi privat de pe raza de competenţă, 

acţionează în sprijinul instituţiilor statului şi execută orice alte activităţi date în competenţă. 

    Poliţia Locală a Municipiului Bacău având personalitate juridică, funcţionează  cu activitate 

financiar-contabilă proprie, buget de venituri şi cheltuieli subvenţionat din bugetul local şi cu buget 

de venituri proprii.

a) Bugetul  de  venituri şi cheltuieli din subvenţii

Bugetul alocat pentru 2011 a fost de 4.998.098 lei - realizat până la 31.12.2011, suma de 

4.505.705 lei.

1. Cheltuieli cu personalul - alocat pentru anul 2011 suma de 2.565.700 lei - realizat până la 

31.12.2011 suma de 2.314.592 lei.

 Ponderea cheltuielilor cu  personalul din total cheltuieli reprezintă 51%.

2.  Cheltuieli materiale şi servicii - alocat 2.320.328 lei - realizat 2.100.641 lei.

Cele mai semnificative:

- cheltuieli cu materiale consumabile, furnituri de birou = 38.771 lei;

- cheltuieli cu energia electrică, termică = 64.305 lei;

- cheltuieli cu echipament = 53.194 lei;

- cheltuieli cu caracter funcţional (combustibil, lubrifiant, etc.) = 177.292 lei;

3. Cheltuieli de capital - alocat 139.398 lei - realizat 90.472 lei, reprezentând un echipament

periferic, o diferenţă la sistemul parking din Piaţa Centrală şi 20 pistoale Glock. 
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b) Buget de venituri şi cheltuieli din venituri proprii

Bugetul prognozat pentru anul 2011 a fost de 455.600 lei - realizat până la   31.12.2011 

suma de 408.340 lei.

Din veniturile proprii, Poliţia Locală a Municipiului Bacău a achitat c./val. cheltuielilor de 

întreţinere şi funcţionare necesare funcţionării instituţiei.                                                                                            

Pentru anul 2012, Bugetul de venituri şi cheltuieli din subvenţii aprobat este în valoare de 

4.423.640 lei din care:

- cheltuieli de personal = 2.460.000 lei;

- cheltuieli materiale = 1.800.000 lei;

- cheltuieli de investiţii = 163.640 lei, reprezentând un sistem parking auto la Piaţa Sud în 

valoare de 63.640 lei şi 5 aparate de taxat în valoare de 100.000 lei.

CAP.IV - ACTIVITATEA LOGISTICĂ

În perioada 01.01.2011 – 30.12.2011, în cadrul Biroului Administrativ, s-au realizat

următoarele obiective: 

- pentru respectarea şi aplicarea Legii nr. 155/2010, a fost necesară refacerea tuturor 

firmelor, plăcuţelor inscripţionate, reinscripţionarea autoturismelor, refacerea 

imprimatelor, a ştampilelor untităţii cu noua siglă «Poliţia Locală»; 

- s-au asigurat piesele de schimb şi reparaţiile celor 11 autoturisme ale unităţii; 

- s-a asigurat aprovizionarea cu materialele necesare şi mentenanţa aparatelor de taxat 

din parcările cu plată; 

- au fost efectuate noile legitimaţii şi însemne cu respectarea legislaţiei în vigoare, cât şi 

achiziţionarea echipamentului specific pentru dotarea grupei de intervenţie şi a 

agenţilor din cadrul Biroului Siguranţă Rutieră cu echipament reflectorizant; 

- au fost efectuate lucrări de igienizare, renovare şi modernizare la o parte din birourile 

instituţiei;  

- s-a asigurat hrana, tratamentele şi vaccinarea câinilor de serviciu ai instituţiei;
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CAP.V - ACTIVITATEA  JURIDICĂ – PROCEDURALĂ

În anul 2011, agenţii constatatori din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au 

încheiat în total 5.270 procese – verbale de constatare a contravenţiilor, din care în 880 

(reprezentând 16% din total), au aplicat măsura avertismentului, iar în 4.390 (ceea ce reprezintă 

84%), au fost aplicate amenzi în valoare de 1.179.996 lei.

În anul 2011, în cadrul Oficiului Juridic Contencios au fost în evidenţă spre competentă 

soluţionare un număr total de 498 de dosare, din care: 

 206 dosare noi înregistrate în anul 2011;

 267 dosare din anul 2010 soluţionate la fond, recursuri în anul 2011; 

 25 dosare din 2009 soluţionate în recurs de Tribunalul Bacău în 2011; 

Din totalul dosarelor aflate în evidenţă, preponderenţa o constituie plângerile 

contravenţionale formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor. 

Alte litigii au avut ca obiect „drepturi băneşti – plăţi compensatorii – diferenţe impozit”, 

„litigii privind funcţionarii publici – contestaţie la decizia de sancţionare”, „contestaţie la decizia de 

concediere”, „înlocuire amendă contravenţională”, „acţiune în pretenţii – art. 1000, alin. 3 Cod 

civil”, „contestaţie pe procedura achiziţiilor publice”. 

Din totalul dosarelor din 2011 au fost pronunţate soluţii în 60 de dosare din care: 46 dosare - 

plângerea a fost respinsă (76%), 13 avertismente (21%) şi 11 admise (3%).  

Soluţiile pronunţate în dosarele din 2010 din totalul de 267 sunt: 137 respinse (51%), 56 

avertismente (21%), 75 admise (28%) (marea majoritate a plângerilor care au fost admise au fost

cele în care autoturismele au fost vândute de către petenţi fără a fi efectuate formalităţile de radiere 

din evidenţele organelor de poliţie, deci contravenientul nu este cel care a săvârşit fapta).  

Toate litigiile având ca obiect contestaţii la deciziile de sancţionare, la deciziile de 

concediere, litigii de muncă privind drepturi băneşti, au fost respinse de instanţele de judecată. 

CAP.VI - ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

În conformitate cu Legea nr.319/2006 - legea securităţii şi sănatăţii în muncă, HG. nr. 

1425/2006 - normele de aplicare a legii şi HG. nr. 955/2010 - privind modificarea şi completarea 
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HG. nr. 1425/2006, în activitatea desfăşurată, membrii Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie s-

au axat pe două componente principale : 

a) activitatea de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor 

instituţiei ; 

b) activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi situaţii de urgenţă;

La începutul anului au fost aprobate Planul de Prevenire şi Protecţie 2011 şi Planul de 

măsuri din domeniul P.S.I. şi Situaţii de Urgenţă 2011;  

Măsurile cuprinse în Planul de Prevenire şi Protecţie 2011 au fost urmărite şi realizate 

îndeaproape de către membrii serviciului intern, astfel: 

- s-a urmărit starea de sănătate a lucrătorilor prin efectuarea testărilor psihologice periodice şi a 

examenelor medicale periodice, conform legii ;

- s-au efectuat instruirile pe linie de protecţie a muncii şi de specialitate, la timp şi în concordanţă cu 

tematica aprobată;  

- s-au efectuat controale aleatorii în diferite posturi, vizându-se cunoaşterea şi respectarea 

instrucţiunilor proprii de S.S.M. specifice acestor posturi, respectarea prevederilor din domeniul 

P.S.I. şi al Situaţiilor de Urgenţă, dotarea posturilor, etc.;  

- au fost asigurate toate condiţiile pentru desfăşurarea activităţii în condiţii cu temperaturi extreme; 

 Şi în domeniul P.S.I. şi Situaţii de Urgenţă au fost urmărite şi realizate următoarele obiective 

din Planul de Măsuri: 

- efectuarea instruirilor periodice la timp şi în concordanţă cu tematica aprobată; 

- efectuarea verificărilor obligatorii anuale la instalaţiile electrice, sobe cu acumulare de căldură, 

coşuri, stingătoare, completarea truselor de prim ajutor cu materiale specifice şi medicamente, 

efectuarea de către lucrătorii desemnaţi prin decizie, a cursurilor pentru obţinerea atestatului în 

domeniul S.S.M., P.S.I. şi Situaţii de Urgenţă, cursuri de prim ajutor (prin firme abilitate), dotarea 

sediilor cu materiale igienico-sanitare;

 Realizarea acestor obiective a dus la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în toate posturile şi, 

în mod evident, la modernizarea activităţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă, în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Pentru anul 2012, membrii serviciului intern vor avea în vedere:

- conştientizarea anumitor salariaţi în ceea ce priveşte factorii de risc de accidentare şi/sau 

îmbolnăvire profesională existenţi în anumite posturi ;  
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- întocmirea materialelor de instruire într-o formă accesibilă, completă şi uşor de asimilat, în 

concordanţă cu nivelul de pregătire al subiecţilor cărora li se adresează .

CAP.VII - CONCLUZII

Abordarea problematicii de ordine publică şi asigurarea unui climat de siguranţă prin 

implementarea Programului pentru prevenirea criminalităţii stradale în sistem integrat, a

reprezentat activitatea de bază a Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, eforturile fiind concentrate 

pe creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, identificarea soluţiilor la problemele de disconfort 

ridicate de către cetăţeni, reducerea substanţială a numărului infracţiunilor stradale. 

 Prin Legea nr. 155/2010, Poliţiei Locale i-au fost date noi atribuţii în competenţă, pe linie de 

ordine publică, siguranţă rutieră şi evidenţa persoanei. 

Deşi efectivele instituţiei noastre au fost reduse cu 51% în urma restructurării, precum şi 

scăderea nivelului de salarizare al poliţiştilor locali, în cursul anului 2011 aceştia s-au implicat în 

realizarea unui climat de siguranţă a cetăţeanului, identificarea soluţiilor la problemele de 

disconfort ridicate de către cetăţeni, realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi la nivelul 

instituţiei.  

 Pentru menţinerea şi dezvoltarea unui climat de siguranţă publică se impune asigurarea 

permanenţei serviciilor poliţieneşti, cu menţinerea calităţii acestora pe tot intervalul orar al zilei, 

având în vedere faptul că peste 65% din sesizările şi reclamaţiile primite de la cetăţeni sunt pe 

intervalul orar 1900 - 0600.

Din cauza dispunerii dispersate a efectivelor în trei locaţii, s-au înregistrat dificultăţi 

multiple care au condus la majorarea cheltuielilor de transport, convorbiri telefonice şi dificultăţi de 

comunicare şi cooperare între compartimente. 

Una din problemele principale cu care ne-am confruntat în anul 2011, a fost limitarea

accesului în Bazele de Date ale M.A.I., acest lucru producând întârzieri în rezolvarea sesizărilor 

primite de la cetăţeni. La ora actuală soluţionarea cererilor noastre de informaţii pe linia identificării 

permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se realizează în 10 - 15 zile în baza unor 

adrese scrise. Deşi s-a solicitat accesul pentru toate cele patru baze de date (evidenţa informatică a 

persoanelor date în urmărire şi a persoanelor dispărute - "Urmăriţi", evidenţa informatică a 

furturilor de autovehicule săvârşite în România şi a celor săvârşite în alte state, sesizate oficial 
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Poliţiei Române - "Furt auto", registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a 

vehiculelor înmatriculate, registrul naţional de evidenţă a persoanelor), nici până la această dată nu 

am primit acest acces.

Un alt neajuns cu care ne-am confruntat permanent şi care a dus la mărirea timpului de 

reacţie, a fost învechirea parcului auto la data actuală peste 80% din autovehiculele de intervenţie 

fiind într-o stare tehnică precară, având un grad ridicat de uzură, necesitând înlocuirea imediată. 

Având în vedere exigenţa mereu crescândă a cetăţenilor în rezolvarea nevoilor şi aşteptărilor 

din domeniile de competenţă a instituţiei noastre, este necesară continuarea pregătirii de 

specializare a personalului de execuţie cât şi a personalului de conducere în cadrul Şcolii de 

Formare Iniţială şi Continuă a Poliţiei de Frontieră Iaşi. 

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 agenţii locali a 

devenit o realitate în peisajul cotidian al municipiului.

CAP.VIII - PROPUNERI  PENTRU  CREŞTEREA CAPACITĂŢII  INSTITUŢIONALE

1. Având în vedere faptul că Poliţia Locală a Municipiului Bacău îşi desfăşoară activitatea în 3 

sedii cu adrese diferite, cât şi faptul că imobilul din str. 9 Mai (sediul Serviciului de 

Siguranţă Publică) este revendicat de Consiliul Judeţean Bacău, este imperios necesar a se 

urgenta găsirea unei soluţii pentru construirea unui nou sediu. 

2. Achiziţionarea unui număr de 6 autovehicule de intervenţie, echipament conform 

prevederilor Legii nr. 155/2010 şi altor dotări necesare desfăşurării în bune condiţii a 

activităţilor de poliţie. 

3. Achiziţionarea unui autovehicul special destinat pentru ridicarea şi transportul 

autoturismelor parcate neregulamentar pe raza municipiului Bacău. 

4. Identificarea şi găsirea unor soluţii legale pentru motivarea personalului Poliţiei Locale prin 

acordarea normei de hrană prevăzută pentru personalul cu atribuţii în domeniul menţinerii 

ordinii şi liniştii publice.  

5. Perfecţionarea sistemului de evaluare şi promovare a personalului exclusiv pe criteriile 

profesionalismului, competenţei şi abilităţii manageriale. Continuarea cursurilor specifice 

organizate de Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Poliţiei de Frontieră Iaşi. 
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6. Modernizarea în continuare a tuturor parcărilor cu plată din municipiu (introducerea 

aparatelor de taxat şi barierelor, asfaltarea, marcarea şi instalarea de indicatoare pentru 

persoanele cu dezabilităţi, etc.), în conformitate cu cerinţele generale de urbanism.  

7. Aprobarea accesului în Bazele de Date ale M.A.I. (evidenţa informatică a persoanelor date 

în  urmărire şi a persoanelor dispărute - "Urmăriţi", evidenţa informatică a furturilor de 

autovehicule săvârşite în România şi a celor  săvârşite în alte state, sesizate oficial Poliţiei 

Române - "Furt auto", registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a 

vehiculelor înmatriculate, registrul naţional de evidenţă a persoanelor). 

8. Instituirea unui sistem de comunicare operativă a informaţiilor între Primărie şi Poliţia 

Locală, privitor la autorizaţiile de construire eliberate, autorizaţiile de amplasare a 

mijloacelor publicitare, similar cu cele existente în marile municipii.

9. Sprijinirea campaniei de informare şi conştientizare a comunităţii locale despre obligaţia şi 

beneficiile depozitării selective a deşeurilor. 

10. Completarea formularului tipizat „Autorizaţie de Amplasament şi Profil de Activitate” cu 

rubrica pentru „Programul de Funcţionare”, deoarece se impune în majoritatea situaţiilor  a 

se limita acest program la orele 21:00, 22:00 sau 23:00, după caz. 

11. Modificarea şi completarea HCL.175/2006, HCL.60/1998, HCL.223/2001 în concordanţă cu 

prevederile legale actuale.

12. Închirierea spaţiilor de parcare în zona rezidenţială pentru cetăţenii municipiului.
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ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN
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INFORMAŢII GENERALE 

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. 

PLANIFICAREA ŞI DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN 

1.  Planificarea activităţii de audit intern 

    1.1. Planificarea multianuală  

a. există plan multianual, este aprobat, cuprinde toate activităţile entităţii 

La nivelul Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Bacău există 

aprobat Plan multianual pe perioada 2009-2013, înregistrat sub numărul 10204/30.07.2008 

b. caracterul misiunilor planificate, respectiv misiuni de asigurare, consiliere, evaluare,

performanţă, alte tipuri de misiuni. 

Misiunile planificate la nivelul în planul multianual au caracter de misiuni de asigurare.

         c. analiză generală cu privire la modalitatea de identificare a activităţilor şi 

prioritizarea lor în plan.

     Activităţile prevăzute în planul multianual în vederea auditării au fost selecţionate având 

ca principal criteriu, prevederile Legii auditului public intern nr.672/2002, respectiv auditarea cel

puţin o dată la 3 ani a activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei Municipiului Bacău 

1.2. Planificarea anuală 

a. există plan anual, este aprobat, planul respectă structura standard 

La nivelul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, 

activitatea de audit public intern se desfăşoară în baza Planului anual de audit public intern abrobat 

şi înregistrat sub numărul 12676/30.12.2010. 

       b. ponderea timpului alocat realizării misiunilor de audit planificate din timpul total              

disponibil, dacă este subunitar se va preciza modalitatea de acoperire  
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Pentru realizarea misiunilor de audit planificate s-a alocat un timp mediu egal cu 45 de zile/

misiune de audit, reprezentând 20% din timpul total disponibil/ misiune.

       c. modalitatea de cuprindere a misiunilor în plan – analiză de risc sau altă               

modalitate, modalitatea de fundamentare a misiunilor

 Misiunile cuprinse în planul de audit au fost selecţionate având la bază Planul multianul, 

recomandările Curţii de Conturi, solicitarea Primarului Municipiului Bacău. 

d. caracterul misiunilor de audit cuprinse în plan – misiuni de audit, misiuni de

evaluare, alte misiuni, ponderea fiecăreia în total activităţi planificate 

Misiunile cuprinse în planul anual de audit au caracter de conformitate, având fiecare o

pondere de 20% din totalul disponibil.

e. domeniile abordate în cadrul misiunilor de audit intern, misiuni de audit

referitoare la funcţiile suport, misiuni de audit referitoare la funcţiile specifice 

Misiunile de audit public intern au avut ca obiectiv verificarea modului de închiriere a

spaţiilor disponibile de către unităţile şcolare către diferite organizaţii nonprofit sau societăţi 

comerciale, verificarea modului de întocmire a situaţiilor financiare anuale, verificarea modului de 

justificare a fondurilor nerambursabile acordate conform Legii nr.350/2005.

       f. gradul de îndeplinire al activităţilor planificate, fundamentarea nerealizărilor,             

precizarea activităţilor realizate în afara planului 

 Misiunile de audit derulate în anul 2011, au avut la bază solicitarea conducerii Primăriri 

Municipiului Bacău, ca urmare a neregulilor constatate în teren. Din acest motiv gradul de 

îndeplinire a activităţilor planificate este de doar 80%. 

Misiunile de audit realizate în afara planului de audit sunt :

- Verificarea modului de distribuire a premiului lunar de 2%, închirierea spaţiilor către alte 
entităţi, achiziţiile publice de echipamente pentru dotarea laboratoarelor, utilizarea 
fondurilor administrate de către ONG-ul înfiinţat, la nivelul Colegiului Economic „ION 
GHICA”, Bacău. 

- Modul de respectare a cadrului legal şi normativ privind închirierea spaţiilor aflate în 
patrimoniul Primăriei Bacău şi administrate de Centrul Bugetar „Grigore Antipa” Bacău 

g. actualizarea planului anual, dacă a avut loc şi în ce perioadă a anului Planul anual a fost 

actualizat la sfârşitul anului şi înregistrat sub numărul 10336/30.12.2011 

h. analiză generală asupra relevanţei activităţilor planificate  
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2. Realizarea misiunilor de audit intern

2.1. Misiuni de audit privind procesul bugetar

a. numărul misiunilor de audit realizate =4

      b. principalele obiective de audit urmărite 

1. modul de atribuire, încheiere şi derulare a contractelor încheiate cu alte entităţi;  

2. modul de reflectare în contabilitate a operaţiilor ce rezultă din derularea contractelor 

încheiate cu alte entităţi; 

c. riscurile semnificative identificate

- nefacturarea chiriilor conform contractelor

- neplata utilităţilor de către chiriaşi (energie electrică, apă) 

- neevidenţierea în contabilitate a debitelor aferente utilităţilor ce intră în sarcina chiriaşilor 

      d. principalele constatări efectuate 

- contractul de colaborare încheiat cu Inspectoratul Şcolar Bacău,  nu are înscris un număr de 

înregistrare şi nu are prevăzute clauze privind plata utilităţilor consumate de către entitatea 

chiriaşă 

- nu au fost respectate prevederile HCL 322/24.11.2004, potrivit căreia 50% din chiria 

încasată, trebuie virată la bugetul local al municipiului Bacău. 

- nefacturarea chiriei datorate de chiriaşi conform contractelor încheiate cu diferite entităţi 

- inexistenţa documentelor participante la licitaţia publică privind închirierea spaţiilor   

      e. cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor constatate 

- neîncheierea unui contract pentru spaţiile utilizate, respectiv pentru utilităţile consumate de 

entităţile chiriaşe 

- necunoaşterea dispoziţiilor HCL 322/24.11.2004 

    f. principalele recomandări  

- închirierea spaţiilor disponibile să se faca în urma obţinerii avizului scris al Primarului 

Municipiului Bacău.  

- închirierea spaţiilor disponibile să se facă potrivit prevederilor OUG 34/2006 privind  

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii;

- îmbunătăţirea metodologiei de închiriere a spaţiilor temporar-disponibile din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Bacău, 

aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
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     g. gradul de implementare al recomandărilor, cauze care au condus la neimplementarea în 

termen a recomandărilor, măsuri dispuse 

- au fost implementate toate recomandările cuprinse în rapoartele de audit 

2.2.  Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile 

a. numărul misiunilor de audit realizate     = 1

      b. principalele obiective de audit urmărite 

1. analiza posturilor din bilanţ şi contul de rezultat patrimonial, 

2. modul de întocmire a situaţiilor financiare 

      c. principalele constatări efectuate – cel puţin 5 constatări  

- corelaţiile aferente situaţiilor financiare anuale sunt corecte şi respectă cadrul normativ 

prevăzut de Ordinul nr. 2839/2010 privind aprobarea normelor metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la data de 31.12.2010. 

- la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, stau 

documentele primite de la 31 de instituţii subordonate, centralizarea acestora făcându-se 

manual,

- bilanţul contabil nu este însoţit de o balanţă consolidată, în care să se reflecte toate 

conturile balanţelor analitice şi extrabilanţiere 

      d. cauzele principale şi consecinţele aferente disfuncţiilor constatate 

- neutilizarea programului informatic integrat de către toate instituţiile subordonate care să 

permită preluarea automată a datelor care stau la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale 

aferente Primăriei Municipiului Bacău; 

- îngreunarea verificării datelor din situaţiile financiare anuale depuse de instituţiile 

subordonate,

      e. principalele recomandări  

- utilizarea sistemului informatic integrat de către toate instituţiile subordonate astfel încât 

toate datele să fie preluate automat şi direct în evidenţele contabile ale instituţiei în baza 

cărora să se poată întocmirii situaţiile financiare anuale la nivelul Primăriei Municipiului 

Bacău. 

      f. gradul de implementare al recomandărilor, cauze care au condus la neimplementarea în 

termen a recomandărilor, măsuri dispuse  

      Ca urmare a recomandărilor formulate, au fost demarate discuţii cu administratorul 

Programului Informatic în vederea implementării programului informatic consolidat la nivelul 

instituţiilor subordonate. Fiind un proces de durată, acest lucru nu se poate finaliza într-un timp 

foarte scurt.
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2.3. Concluzii cu privire la activitatea de gestionare a riscurilor

La baza obiectivelor rapoartelor de audit public intern a stat analiza riscurilor activităţilor 

auditate s-a avut  în vedere complexitatea acestora şi semnalele legate de modul de desfăşurare a 

activităţii entităţilor auditate.  

2.4. Concluzii cu privire la funcţionalitatea sistemului de  

control intern/managerial

La nivelul Primăriei Municipiului Bacău nu este implementat un sistem de control 

intern/managerial.

2.5. Raportarea iregularităţilor

Pe perioada misiunilor de audit public intern nu au fost constatate iregularităţi. 

    2.6. Analiză generală cu privire la impactul misiunilor de audit asupra entităţii 

şi modul cum a contribuit acestea la îmbunătăţirea activităţilor, respectiv valoarea adăugată 

de auditul intern şi recunoscută de managementul entităţii publice. 

Compartimentul de audit public intern a formulat asigurări privind conformitatea cu 

legislaţia în vigoare, cu standardele de audit public intern. O altă categorie de recomandări au privit 

criteriile, standardele şi criteriile de performanţă care să asigure calitatea activităţilor desfăşurate. 

Structurile auditate au beneficiat şi de un proces de consiliere informală, din partea auditului 

intern însoţită de recomandări. 

2.7. Aprecierea nivelurilor de conştientizarea generală a managementului

Activitatea de audit public intern a contribuit la îndeplinirea obiectivelor  Primăriei 

Municipiului Bacău, prin prezentarea sistematică de rapoarte şi recomandări cu privire la modul de 

aplicarea si respectare a reglementarilor legale in vigoare specifice activităţilor auditate. 

Conducerea Primăriei Municipiului Bacău, în baza recomandărilor făcute prin rapoartele de 

audit public intern, a luat măsurile care se impuneau  pentru desfasurarea in bune conditii a intregii 

activităţi. 
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SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR

UMANE SI INFORMATIZARE
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Principalele obiective propuse şi realizate în intervalul de timp 

01.01.2011– 31.12.2011

Sistemul informatic integrat: s-a introdus baza de date, se lucreaza salariile pe calculator,

se obtin situatii statistice pe calculator, evidentele sunt in format electronic, cum ar fi: concedii de

odihna, concedii medicale, nemotivatele, sanctiunile, dosarele profesionale ale functionarilor

publici.

La nivel de institutiei s-a finalizat punerea in exploatare a sistemului integrat, cu exceptia

aplicatiei Impozite si taxe locale pentru care s-a implementat un nou program cu alt beneficar.

Registrul de evidenta a persoanelor in format electronic, in noul format, a fost transmis in

termen la ITM, Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici transmise conform machetelor

puse la dispozitie de ANFP.

Îmbunătăţirea procesului de instruire profesională, planul anual de perfectionare pe anul

2011 s-a realizat in procent de numai 20% din lipsa de fonduri, au participat la cursuri de

perfectionare un numar de 50 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 364 salariati prinsi in planul de instruire 307 au fost prezenti, 231 au obtinut
calificativul FB, 133 au obtinut calificativul B

In domeniul informaticii, 20 de functionari publici au participat la cursul ECDL finantat din

fonduri europene si organizat de ANFP.

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:

Faptul ca prin OUG 63/2010 s-a stabilit pentru autoritatile publice normativ de personal, in

perioada septembrie – decembrie 2010 au fost disponibilizati si trimisi in somaj 204 salariati.

Desi legislatia in vigoare restrictioneaza recrutarea fortei de munca in functie de necesitati,

prin faptul ca in perioada aprilie 2009 – 31.12.2011 au fost vacantate un numar de 213 posturi, am

reusit sa incadram 14 persoane strict necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii curente,

pentru aceiasi perioada, in anul 2011 am reusit sa ocupam 3 posturi .

La nivelul serviciului, s-au elaborat un numar de 384 dispozitii si 415 referate in 2011, s-au

intocmit 13 in 2011.

Respectarea codului de conduita In perioada raportata a fost sanctionat disciplinar
1 functionar public, pentru personalul contractual s-au aplicat 5sanctiuni disciplinare.

In luna mai - iunie 2011 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.
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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 189 functionari publici evaluati 99.45 % au calificativul f.b. Pentru imbunatatirea

performantelor profesionale ale functionarilor publici, pentu anul 2011 s-a avut in vedere ca in

Planul de instruire profesionala sa fie incluse teme din activitatea specifica fiecarui compartiment.

De asemenea s-a observant ca perfectionariler externe au adus un suflu nou in modul de

desfasurare a activitatilor.

Pentru personalul contractual din 424 de salariati evaluati, 254 au obtinut calificativul FB

59,91 %, 143 calificativul Bine 33.73%, 27 satisfacator 6.37%.

Pentru imbunatatirea performantelor profesionale ale salariarilor contractuali, pentu anul

2012 se va avea 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

In anul 2011 s-au facut 58 de promovari in grad professional a functionarilor publici de

executie, si 42 de promovari in trepte profesionale ale personalului contractual. Practic, toti

salariatii care aveau calificativele de FB in ultimii 3 ani si au promovat examenul au beneficiat de

promovari.

S-a procedat la majorarea salariului prin reducerea diminuarii de 25 % cu 15% conform

Legii cadru nr. 284/2010 si a Legii nr. 285/2010, atat pentru functionarii publici cat si pentru

persoanalul contractual.

S-au solutionat in termen sesizarile/ reclamatiile referitoare la serviciile prestate de catre

Primaria municipiului Bacau;

S-au solutionat in termenul legal toate solicitarile adresate Primariei municipiului Bacau;

Au fost inchise toate carnetele de munca motivate de faptul ca s-a abrogate dispozitiile

Decretului 92/1976 privind carnetul de muncaconform art. 298 alin. 3 din Legea nr. 53/2003,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.;
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INFORMATIZARE

Obiectivul principal al anului 2011 l-a constituit finalizarea implementarii si receptia

Sistemului Informatic Integrat al Primariei Municipiului Bacau, achizitionat prin contractul nr.

49198 din 03.12.2007 a carui valoare este de 1.128.301,00 lei cu TVA. Prin acest proiect s-a

urmarit informatizarea integrală a activităţii Primăriei prin care se vor putea deservi

compartimentele funcţionale ale acesteia şi va acoperi activităţile de cea mai mare importanţă pe 

care Primăria le realizează, conducând la procesarea în mediu informatizat a majorităţii fluxurilor 

de lucru.

Sistemul Informatic Integrat este un proiect complex, care presupune lucrul sincronizat a

multor componente şi, în primul rând, presupune existenţa unui personal  cu răspunderi asumate, 

care trebuie să lucreze zilnic cu aplicaţiile, disciplinat şi în conformitate cu instrucţiunile de lucru 

precizate.

Activitatea desfăşurata pana acum a condus la menţinerea Sistemului Informatic în stadiul 

de utilizare permanenta. Acest lucru a insemnat din punct de vedere software:

- asigurarea serviciilor de asistenţă tehnică pentru aplicaţiile in exploatare curentă 

- urmarirea actualizarii funcţionalităţilor acestora în conformitate cu unele 

solicitări formulate de utilizatori 

- urmarirea schimbărilor în aplicaţii în conformitate cu modificările legislative 

- utilizarea aplicatiilor receptionate

Cu toate că Sistemul Informatic Integrat este disponibil in totalitate sunt incă aplicaţii care 

nu se utilizează continuu, sunt încă sincope in asigurarea datelor pentru unele module de aplicaţii. 

Se remarca totusi, de-a lungul perioadei de viata a Sistemului Informatic, ca acesta a evoluat, s-a

completat si actualizat permanent, ceea ce se reflecta in cresterea dimensiunii bazei de date ale carei

inregistrari au sporit, ca si a numarului de utilizatori in crestere care folosesc aplicatiile Sistemului.

Gradul de utilizare a componentelor Sistemului Informatic Integrat este reflectat in tabelul

urmator:

Componente Grad de utilizare

Modul 1 : Infrastructura Hardware 100%
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Modul 2 : Infrastructura de Comunicatii 100%

Modul 3 : Produse si Servicii informatice

                - Aplicaţii      64%*** 

- Baza de date Dimensiunea bazei de date:

An 2008 - 4,2 GB

An 2009 - 5,7 GB

An 2010 - 8,6 GB

An 2011 - 12,9 GB

Obs. : Utilizarea bazei de date
a crescut de 3 ori in 2011 fata
de anul 2008

- Numar de utilizatori ai aplicatiilor An 2008 - 122

An 2009 - 205

An 2010 - 223

An 2011 – 228

Obs. : Numarul utilizatorilor a
crescut de 1,8 ori in 2011 fata
de anul 2008

- Servicii informatice 100%

*** 59 aplicatii contractate, 5 aplicatii la care s-a renuntat,1 aplicatie pentru care legislatia s-a

abrogat, total 53 aplicatii active, din care :

- aplicatii functionale operate curent: 34
- aplicatii functionale dar neoperate curent: 19

Exploatarea continuă a aplicaţiilor, utilizarea zilnica a acestora pentru introducerea datelor si 

obţinerea rapoartelor aferente vor da posibilitatea în continuare ca toate lucrările concepute 

relaţionat să fie alimentate cu date si să producă la rândul lor date pentru alţi utilizatori, 

atingându-se astfel scopul Sistemului Informatic acela de a integra activităţile, datele şi 

informaţiile care circulă în Primărie.  

Privind aplicaţia Impozite şi Taxe Locale-Domeniul 6, conform propunerii Primariei

Bacau si a acceptului formulat de catre S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A., s-a hotărât 
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renuntarea la utilizarea acesteia si returnarea de catre ASESOFT catre Primaria Bacau a valorii

licentei aferente.

Complexitatea Sistemului Informatic Integrat, vastitatea domeniului informatic implica

cresterea numarului de personal calificat in cadrul biroului pentru a putea tinti, cu riscuri minime, la

realizarea obiectivelor propuse.

In anul 2011, prin specialistii proprii, s-au urmarit contractele enumerate in tabelul

urmator:

Nr.

crt Denumire obiect contract Nr/Data contract Operator economic

Valoare
contract

lei cu TVA

1 Implementare Sistem
Informatic Integrat

49198/03.12.2007

S.C.ASESOFT
INTERNATIONAL

SA PLOIESTI 1128301,00

2 Service calculatoare si
echipamente IT

68964/02.06.2011

S.C.NERATON
SERVICE SRL
BACAU

49600,00

3 Service copiatoare si furnizarea
pieselor de schimb

68917/17.05.2011 S.C.Computer Service
S SRL Onesti

37036,00

4 Servicii Internet si web hosting

69134/04.10.2011

SC RCS&RDS SA
BACAU

9385,56

5 Produs Pachet antivirus
Kaspersky

68711/22.03.2011

S.C.NERATON
SERVICE SRL
BACAU

6553,4

6 Servicii inchiriere platforma
licente Microsoft

69244/24.11.2011

S.C.COMSERVICE
COMPANY SRL
BACAU

43904,43

7 Componente si terminale
informatice

69027/04.07.2011

S.C.COMSERVICE
COMPANY SRL
BACAU

41373,24

8 Furnizare echipament periferic

69002/20.06.2011

S.C.COMSERVICE
COMPANY SRL
BACAU

24775,20

9

Servicii actualizare date LEGIS 69210/21.12.2010

S.C. CENTRUL
TERITORIAL DE
CALCUL
ELECTRONIC S.A.

12395,04
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10

Furnizare echipamente IT

69124/23.09.2011

69160/19.10.2011

69198/03.11.2011

S.C.NERATON
SERVICE SRL

BACAU

49485,92

8151,76

7421,4

11 Servicii de comunicatii 68638/07.02.2011 S.C. ACCESSNET
INTERNATIONAL
SRL BUCURESTI 36828,00

12 Servicii de proiectare site 68989/14.06.2011 S.C. LOADING
MEDIA SRL BAIA
MARE

47988,00

Toate aceste contracte au fost urmarite de personalul de specialitate astfel incat, atat cu forte

proprii cat si cu contractarea serviciilor informatice de mai sus, să se poata asigura  buna 

functionare a intregii retele de calculatoare, a platformei de comunicatii atat din sediul central al

Primariei Bacau cat si din sediile externe, pentru realizarea accesului la bazele de date comune.

De asemeni, personalul de specialitate asigura activitatea de mentenanta si acorda suport

tehnic si helpdesk utilizatorilor echipamentelor de calcul cat si utilizatorilor aplicatiilor Sistemului

Informatic Integrat .

O alta tinta a fost urmarirea realizarii noului portal al „primariabacau.ro”. Portalul a fost proiectat

şi realizat pe o structură organizatorică solidă pentru a rezista eventualelor modificări impuse de noi 

reglementări legislative, având o parte statică (grupul de meniuri din portal numit ,,Linkuri 

externe”, ,,Contact”, ,,Harta Bacăului”), precum şi o parte dimamică care permite  postarea 

urmatoarelor informatii :

 țtiri,  

 proiecte municipale, proiecte de hotărâri supuse dezbaterii şi adoptării Consiliului Local 

al Municipiului Bacău,  

 hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bacău în sedinţă ordinară lunară, 

precum şi în şedinţele extraordinare,  

 proiecte supuse dezbaterii publice conform Legii 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică,  

 bugetul, contul de execuţie, programul de investitii, 

 organigrama instituţiei,  

 documente de interes public (declaraţiile de avere şi interese ale primarului, 

viceprimarilor, secretarului municipiului Bacău, administratorului public, consilierilor 
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locali precum si ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului), obligaţiuni municipale etc.  

Informaţiile utile sunt actualizate, realizându-se în mod optim o legătură solidă a cetăţeanului cu 

informaţia. 

Iminenta dezvoltare tehnologica impune continua perfectionarea profesionala a personalului

atat prin forme autodidacte cat si prin cursuri organizate, cursuri organizate fie de ANFP fie de alte

institutii cu profil informatic.

Comparand anul pe care-l analizam, 2011, cu anul precedent 2010, biroul IT a parcurs un

traseu ascendent, contractele urmarite si intreaga activitate desfasurata a contribuit la satisfacerea

cerintelor din punct de vedere informatic in Primaria Municipiului Bacau.
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S.C. CENTRUL DE AFACERI ŞI EXPOZIŢIONAL 

BACĂU S.A. 
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INTRODUCERE

          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. Activitatea curentă a societăţii a demarat efectiv după 

inaugurarea Centrului de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov”, desfăşurată în perioada 22-25 

septembrie 2011.

Având în vedere activităţile post implementare proiect prevăzute în Cererea de Finanţare PHARE 

CES 2004-2006 prin care s-a obţinut finanţarea nerambursabilă pentru construirea Centrului de 

Afaceri şi Expoziţional Bacău, precum şi Protocolul încheiat pe 9 februarie 2011 între Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), în calitate de Autoritate Contractantă şi Consiliul 

Local Bacău, în calitate de Beneficiar Local, în vederea exploatării infrastructurii realizate prin 

contractul RO 2006 / 018-147.04.01.01.03.09 cu titlul „Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău”, 

s-a încheiat şi Contractul de Comodat nr. 6556 din 16.08.2011, între Primăria Municipiului Bacău şi 

S.C. Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău S.A. Obiectul Contractului de Comodat reprezintă 

cedarea, de către Comodant, cu titilu gratuit, a dreptului de folosinţă a Centrului de Afaceri şi 

Expoziţii (CAEx) “Mircea Cancicov” Bacău. 
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Prezentarea

Centrului de Afaceri şi Expoziţii (CAEx) “Mircea Cancicov” Bacău 

Localizare : România / Regiunea de Dezvoltare Nord Est / Judeţul Bacău / Municipiul Bacău.

Adresa: Municipiul Bacău, Calea Dr. Alexandru ŞAFRAN nr. 145 (fosta Calea Oneşti nr. 145), 

cod 600298.

Locaţia găsită pentru amplasarea investiţiilor CAEx 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. CAEx 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 şi facilităţile specifice ale 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 Regiunea NE la standarde europene; 
 Evitarea organizării târgurilor şi expoziţiilor în judeţul şi municipiul Bacău în alte locaţii ce 

nu oferă condiţii optime şi profesionale, în consens cu standardele în domeniu;   
 Condiţii pentru dezvoltarea economică pe orizontală, prin încurajarea serviciilor şi 

producţiei conexe (producţie mică de piese, subansamble, ambalaje, etc. pentru companiile 
mari din regiune, precum şi asigurarea de servicii specifice pentru funcţionarea CAEx, 
inclusiv servicii de consultanţă, organizare de evenimente, petrecere a timpului liber, turism 
etc);

 Structură de afaceri şi sprijin pentru Strategia administraţiei locale privind dezvoltarea 
Municipiului Bacău pe axa Est-Vest, dar şi pentru dezvoltarea business – ului local în 
general şi a IMM aflate în faza de start – up – crearea de noi locuri de muncă;  

 O infrastructură de afaceri de care pot beneficia investitorii interesaţi pe viitor de Zona 
Metropolitană Bacău şi judeţ sau de regiune;  

 CAE poate deservi judeţele din întreaga Regiunea Nord-Est: prezintă oportunităţi pentru 
întâlniri de afaceri, pentru activităţi de consultanţă, formare şi instruire profesională, pentru 
seminarii şi conferinţe la nivel regional. Este un facilitator de promovare a municipiului, 
judeţului şi regiunii;  
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 Funcţiile şi obiectivele CAE sunt în acord cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a 
municipiului, cu Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, cu axele prioritare ale unor 
Programe Operaţionale Sectoriale, cum ar fi: Creşterea Competitivităţii Economice, 
Progamul Operaţional Regional, POS Dezvoltarea Resurselor Umane şi POS Mediu, dar şi 
cu Strategia Guvernului şi a AIPPIMM pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi suportul 
IMM start-up.

Grupurile ţintă majore şi specifice:

 Mediul de afaceri din judeţul Bacău şi Regiunea Nord-Est; 
 Mediul de afaceri din România şi Uniunea Europeană, incluzând companii naţionale, 

internaţionale şi multinaţionale; 
 Administraţiile locale şi instituţiile publice din judeţul Bacău şi Regiunea Nord-Est; 
 Companii 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, organizaţii non-guvernamentale; 
 UNIVERSITĂŢI - universităţile locale: Universitatea „Vasile Alecsandri”, Universitatea 

„George Bacovia”, etc. ;
 PERSOANE FIZICE – comunitatea locală. 

Relevanţa GRUPURILOR ŢINTĂ: 

Facilităţi moderne şi complexe de afaceri, care vor permite dezvoltarea IMM-urilor / micro-

întreprinderilor din judeţul Bacău şi Regiunea Nord-Est; 

Există locaţii pentru antreprenorii care doresc să înceapă o afacere nouă, dar nu îşi pot permite un 

sediu;

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;

Spaţii corespunzătoare pentru organizarea târgurilor, expoziţiilor, conferinţelor 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

1. Societatea înregistrează Active imobilizate în sumă de 155.521 lei, după cum urmează: 

- Imobilizări necorporale (licenţe programe) cu o valoare de intrare de 14.166 lei 
şi o valoarea rămasă de 13.834 lei; 
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- Imobilizări corporale cu valoare de intrare de 80.291 lei şi o valoarea rămasă de 
79.463 lei;

- Imobilizări în curs de aprovizionare cu o valoare de achiziţie de 62.224 lei, 
pentru care a fost încheiat un contract de leasing financiar.

 Există în cadrul societăţii Stocuri în sumă de 118.375 lei, din care Materiale de natura

obiectelor de inventar ( mobilier, coțuri gunoi inox, stingătoare PSI, microfoane sală conferințe, 

dotări grupuri sanitare) în sumă de 109.611 lei ți Materiale consumabile diverse (substanţe 

pentru curățenie, rechizite, birotică, pliante de promovare CAEx, etc.) în sumă de 8.764 lei.  

2. Creanţele firmei sunt în sumă de 1.256.205 lei şi se compun din următoarele elemente: 

- TVA de recuperat în sumă de 100.176 lei, aferent achiziţilor de bunuri şi 
servicii efectuate de la înfiinţarea firmei până la încheierea exerciţiului financiar, 
respectiv 31.12.2011;

- Decontări cu acţionarii privind capitalul, respectiv capital subscris de acţionari 
şi nevărsat în sumă de 1.120.000 lei, din care 1.025.920 lei asociatul UAT
Municipiul Bacău şi 94.080 lei, asociatul Judeţul Bacău.

3. În evidenţele societăţii figurează „Decontări din operaţii în curs de clarificare” în sumă de 

36.029 lei, reprezentând valoarea lucrărilor efectuate de către SC CENTRUL DE AFACERI țI 

EXPOZIțIONAL BACĂU SA la clădirile Pavilion Expoziţional 1 şi Pavilion Expoziţional 2. 

4. La data de 31.12.2011 societatea înregistra “Disponibilităţi în casierie şi în contul de disponibil 

bancar” în sumă de 99.584 lei. Din disponibilul bancar au fost constituite depozite bancare pe 

perioadă fixă, ce au condus la obţinerea de venituri financiare (venituri din dobânzi).    

5. Activele circulante ale firmei sunt în valoare de 1.474.164 lei.

6. Datoriile cu scadenţă sub 1 an se compun din următoarele elemente: 

A. Datoriile comerciale ale firmei sunt în sumă de 164.981 lei şi reprezintă sume de achitat 

către furnizori şi furnizori de imobilizări, datorii aferente achiziţiilor efectuate în luna decembrie 

2011. La data de 31.12.2011 societatea nu înregistra datorii restante către furnizori, iar 

sumele prezentate anteriior au fost achitate în prima perioadă a anului 2012. B.

Datoriile salariale se compun din drepturile salariale aferente lunii decembrie 2011, în sumă de 

10.015 lei, achitate în ianuarie 2012. Societatea nu înregistrează salarii restante Ți nici drepturi 

salariale neridicate.

C. Datoriile fiscale, în sumă de 7.757 lei, au în componenţă datoriile curente la Bugetul de 

Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale aferente drepturilor salariale din decembrie 2011 şi achitate în 

luna ianuarie 2012, conform prevederilor legale. Nu se înregistrează datorii fiscale restante. 

 D. În acelați post bilanţier a fost inclusă şi suma de 10.447 lei, reprezentând suma de plată 

aferentă anului 2012 din contractul de leasing menţionat anterior. 
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 E. Datoriile cu scadenţă peste un an sunt în sumă de 20.897 lei şi reprezintă sumele de plată 

aferente contractului de leasing financiar cu scadenţă peste un an.  

7. Capitalul social subscris este în sumă de 1.600.000 lei, acţionariatul având următoarea structură: 

- UAT Municipiul Bacău – 1.120.000 lei; 
- Judeţul Bacău – 480.000 lei. 

8. SC CAEx Bacău SA a obţinut în anul 2011 (perioada septembrie – decembrie 2011) Venituri

din exploatare în sumă de 8.258 lei şi Venituri financiare în sumă de 585 lei. Total venituri 

obţinute: 8.843 lei. 

9. Cheltuielile înregistrate au fost cheltuieli aferente obţinerii veniturilor, dar şi cheltuieli specifice 

unui Centru de Afaceri şi Expoziţii de o asemenea anvergură şi caracteristice primelor luni de 

funcţionare şi exploatare: cheltuieli cu servicii de pază şi protecţie, cheltuieli de întreţinere şi cu 

utilităţile, cheltuieli cu efectuarea curăţeniei la organizarea de târguri şi expoziţii, cheltuieli cu 

dotările necesare desfăşurării activităţii curente, inclusiv mobilier şi echipamente tehnice specifice, 

ce nu au existat în dotarea Centrului la finalizarea construcţiei, precum şi cheltuieli pentru 

promovarea afacerii şi a obiectivului construit prin fonduri PHARE CES 2004-2006 nerambursabile 

şi de la bugetul local.  

Cheltuielile materiale au fost în sumă de 5.318 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 16.939 lei ți au fost determinate 

în funcție de valoarea de intrare a obiectelor de inventar. 

Cheltuielile cu reparaţiile sunt în sumă de 3.740 lei şi au fost efectuate pentru a se putea 

crea conditiile de desfăşurare a activităţii curente a firmei şi pentru a asigura toate facilităţile 

necesare unui client.

Cheltuielile cu utilităţile înregistrate în anul 2011 sunt în sumă de 1.609 lei şi reprezintă 

consumul de apă înregistrat de la darea în folosinţă a clădirilor. Pentru perioada următoare, un 

element de maximă importanță îl reprezintă bugetarea cheltuielilor cu utilităţile – energie electrică 

şi gaz metan, în special. Pe durata anului 2011, contractul de furnizare energie electrică şi gaz 

metan era încheiat între Primărie şi E-On, până la preluarea contractelor de către societate.  

Cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 53.505 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 123.680 lei şi reprezintă totalitatea cheltuielilor 

necesare a se efectua pentru paza obiectivului, pentru efectuarea lucrărilor de curăţenie la punerea 

în funcţiune şi în timpul exploatării, precum şi o serie de cheltuieli de service absolut necesare

desfăşurării activităţii curente.  



188

 Din activitatea desfăşurată a rezultat o Pierdere de 194.791 lei, anticipată de cheltuielile 

inerente începutului de activitate şi de timpul scurt derulat de la inaugurarea activităţii Centrului de 

Afaceri şi Expoziţii – 22 septembrie 2011 - şi până la încheierea exerciţiului financiar 2011 – 31 

decembrie.

10. Target, obiective, ameninţări şi riscuri. 

 În analiza indicatorilor obținuți sunt avute în vedere o serie de circumstanţe de natură să 

îngreuneze unele din acțiunile firmei, cu efect şi asupra veniturilor. CAEx a fost deschis oficial în 

septembrie 2011 şi este încă în faza de promovare ți de cunoațtere a facilităţilor şi serviciilor 

oferite de către clienții potențiali, fie companii (persoane juridice), fie persoane fizice (clienţi şi 

vizitatori, deopotrivă). În ce priveşte transportul public către locaţie şi accesibilitatea în general, 

sunt aşteptări pentru deschiderea Pasajului rutier subteran Oituz – Ştefan Guşă, oportunitate prin 

care se va fluidiza traficul din centrul oaşului către zona CAEx în mai puţin de 2 minute de mers cu 

automobilul, dar şi dezvoltarea unei reţele de transport public în zona Cartierului CFR şi a CAEx. În 

plus, față de acest aspect, concurența de pe piața specifică are o poziție bine determinată: 

-  Există un istoric al târgurilor organizate de către Camera de Comerț şi Industrie 

Bacău în alte locații mai puțin ofertante din punct de vedere al standardelor de 

calitate, însă cu un amplasament teritorial mai favorabil, respectiv situate în zona 

centrală a municipiului; 

- Există un număr important de săli conferințe de mărime mică şi medie 

aparţinând altor companii sau unor hoteluri şi pensiuni, ce pot oferi alternative în 

aceeați locație cu spațiul de cazare ți masă, fără a oferi însă aceleaşi 

standarde profesionale ca Centrul de Afaceri şi Expoziţii; 

- Concurenţa cu Iaşi, Bucovina şi Neamţ în ce priveşte organizarea unor 

evenimente de anvergură regională. 

 Pentru perioada următoare avem în vedere măsuri concrete de evitare a unora din efectele 

crizei, ce se resimt puternic la companiile private şi în bugetul alocat de acestea activităţilor de 

promovare şi marketing, fie că este vorba de participarea la conferinţe, târguri ți expoziţii, fie că 

vorbim de acţiuni “promo” şi publicitate în spaţiile CAEx, aceasta putând conduce la obţinerea de 

venituri sub nivelul previzionat iniţial. 

 În perioada următoare se urmăreşte vărsarea capitalului social subscris şi rămas nevărsat ce 

va avea şi implicaţii economice, respectiv achiziţia în completare de mijloace fixe şi obiecte de 

inventar, absolut necesare desfăşurării activităţii în condiţiile de standarde de calitate şi de 

competitivitate pe piaţă, precum şi a responsabilităţii administratorilor pentru atingerea obiectivelor 

propuse, inclusiv funcţionarea la capacitate maximă: achiziţia de standuri expoziţionale şi de 

mobilier expoziţional specific, achiziţia unei maşini profesionale de spălat, alte dotări şi mijloace 

fixe specifice activităţii de organizare conferinţe şi expoziţii). Precizăm că, unele din aceste achiziţii 

pot fi efectuate, conform legii în vigoare, doar în primul an de funcţionare, respectiv până la 

23.05.2012.
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11. Controlul Intern.

În ceea ce privețte 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 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 2011 pe domenii principale. Evenimente ce au avut loc.

1. Dotarea Centrului de Afaceri cu mijloacele fixe şi obeictele de inventar necesare 

desfăşurării în bune condiţiuni a activităţii curente – procesul se va derula şi în 2012. 

Se are în vedere dotarea pavilioanelor expoziţionale cu standuri şi mobilier de 

expoziţie sau închirierea acestora pentru evenimente, în funcţie de bugetul aprobat de 

către AGA, mobilarea spaţiilor de socializare şi comunicare, dotarea cu echipamente 

tehnice specifice;

2. Angajarea de personal conform Organigramei şi a Statului de Funcţii aprobate de 

AGA în 2011;

3. Promovarea CAEx şi a serviciilor oferite de societate; 

4. Organizarea de evenimente (târguri, expoziţii, forumuri, conferinţe), inclusiv în 

parteneriat cu Administratorul Incubatorului de Afaceri şi a altor organizaţii 

economice, ce se vor adresa mediului de afaceri local;

5. Închirierea de spaţii şi săli de conferinţe; 

6. Participarea la alte târguri şi expoziţii; 

7. Managementul Resurselor Umane. Formarea echipei;

8. Elaborarea şi implementarea Planului de Marketing şi a Planului Anual de Lucru 

pentru perioada 2011-2012. Organizarea activităţii CAEx pentru atingerea 

obiectivelor.
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EVENIMENTE 2011 DATA TIPUL EVENIMENTULUI

NUMĂR 
PARTICIPANȚ

I

Integra 2011 11.02.2011

Târg şi Expo Maşini şi utilaje 
agricole, inclusiv consultanţă 
pentru finanţare şi dezvoltare 

afaceri - MAP Agricultura 800
Gala Învățământului 

Băcăuan 28.03.2011 Premiere 360
Conferinta Criza ți Economia 

regiunii NE 100

Salonul Auto
Inaugurare CAEx

22 -
25.09.2011 Fabricat în județul Bacău  2230

Forumul Regional de
Investiții 

03-
04.10.2011

Forum - Strategia Europeană 
2020                       Expoziția  

- Europa ți Regiunile 
Cunoațterii 127 

Platforma Europeană de 
Investiții 08.10.2011

Forum - Regenerarea
Industrială a României 110 

Managementul integrat al
dețeurilor 13.10.2011

țedință de informare cu 
primarii din comunele
integrate în proiectul

''Managementul integrat al
dețeurilor'' din județul Bacău 30

Medical Expo
10-

12.11.2011

Conferință ți târg medical - 
Probleme de diagnostic şi 
tratament în medicina de

familie 500

Topul firmelor 11.11.2021 Premierea Firmelor Băcăuane 200 

Lyoness 19.11.2011 Conferință 100 

Open Days 21.11.2011

Forum - “Dezvoltarea durabilă 
a Zonei Metropolitane Bacău 
prin creşterea competitivitatii 

economice ți inovaţie. O 
analiză profundă pentru 

utilizarea instrumentelor de tip
cluster ți stimularea 
dezvoltării locale”. 50 

Campionatul județean 
de țah pentru juniori 26.11.2011 Concurs 500

Gala Sportului Băcăuan 22.12.2011
Premierea sportivilor pe anul

2011 350

Alte închirieri de spaţii 
conferinţe la terţe 
persoane juridice

Sep – dec
2011 închirieri 270
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INCUBATORUL DE AFACERI

Conform Procedurii actualizate şi publicate în MO, în august 2011, finanţarea 

neramburabilă pentru Incubatorul de Afaceri a constat până în prezent în: 

A. În prima etapă s-au făcut modernizări şi dotări cu echipamente, mobilier, computere,

necesare desfăşurării în bune condiţiuni atât a activităţii Administratorului Incubatorului de 

Afaceri – ADIZM Bacău - cât şi a IMM ce urmau a fi incubate, în valoare totală de 

336.484,46 lei. De asemenea, prin Program, s-au primit în conturile asociaţiei echivalentul 

în lei a sumei de 50.000 dolari, respectiv cca 155.000 lei, pentru serviciile prestate de

Administratorul Incubatorului de Afaceri Bacău în cadrul Programului, timp de trei ani, 

conform Procedurii publicate în MO, în iunie 2010. La finele anului 2011 s-a s-a aprobat şi 

transferat suma de 400.000 lei, exclusiv TVA, pentru achiziţia unui sistem de climatizare de 

tip Chiller la clădirea Incubatorului de Afaceri, dotare neprevăzută în Proiectul Tehnic 

anexat cererii de finanaţare şi în caietul de sarcini privind execuţia obiectivului, dar extrem 

de necesară pentru activitatea curentă a IMM incubate. 

B. În a doua etapă, după inaugurarea Incubatorului de Afaceri în iunie 2011, s-a trecut la 

promovarea Programului şi atragerea viitorilor antreprenori către Incubatorul de Afaceri, în 

vederea dezvoltării unei afaceri aflate în faza de start – up şi a dinamizării mediului de 

afaceri local şi regional, puternic afectat de criza economică şi de măsurile guvernamentale 

de austeritate din perioada 2009-2011. Astel, pe 12 septembrie 2011, Comisia de selecţie a 

IMM ce au solicitat incubare, a desemnat primele 5 firme ce vor activa în Incubatorul de

Afaceri, iar în perioada 9-11 decembrie 2011 au avut loc cursurile de antreprenoriat

organizate pentru 32 de persoane reprezentând 25 de companii nou înfiinţate sau aflate în 

faza de start – up. În finalul lunii ianuarie 2012 s-a organizat sesiunea doi de curs pentru

încă 17 antreprenori, iar în a doua jumătate a lunii februarie examenul de absolvire a 

cursului şi întrunirea Comisiei de Selecţie a IMM ce au solicitat incubarea la Incubatorul de 

Afaceri Bacău din cadrul CAEx pentru selecţia a încă 19 IMM. În acest fel se atinge mai 

devreme termenul de funcţionare la capacitate maximă a Incubatorului cu 24 de companii şi 

de asemenea, se atinge obiectivul Programului de finanţare de a selecta 24 de IMM pentru 

incubare din cel puţin 40 de solicitări, depăşind astfel previziunile, targetul stabilit în cererea 
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de finanţare – Proiect Phare CES 2004-2006 – şi nu în ultimul rând realităţile din celelalte 

judeţe unde s-au deschis Incubatoare de Afaceri, inclusiv cele finanţate prin Program. 

C. Pentru firmele incubate se preconizează absorbţia prin Program a următoarelor fonduri de 

care vor beneficia în mod direct timp de trei ani cât durează ciclul de incubare, fonduri 

destinate Programului şi distribuite cu titlu de alocaţii financiare nerambursabile: 

1. alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, la intrarea în Incubatorul 

de Afaceri, pentru ca aceasta să îşi achiziţioneze echipamente pentru dezvoltarea afacerii în 

valoare de maxim 20.000 lei (exclusiv TVA);

2. alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, o singură dată pe 

parcursul perioadei de incubare, în valoare de maxim 5.000 lei (exclusiv TVA), pentru

servicii de consultanţă specializată, la cererea firmei, înaintată de către Adminstrator PNUD-

ului;

3. alocaţii financiare nerambursabile oferite firmelor incubate pentru rambursarea în limita a 

3.000 lei/an/IMM (exclusiv TVA), a costurilor cu utilităţile şi serviciilor conexe (apă-

canalizare, electricitate, gaz metan, încălzire, telefonie, internet, salubrizare, deratizare-

dezinsecţie); 

4. la cererea Administratorului de Incubator, în baza solicitărilor firmelor incubate, prin 

Program, se pot aloca cu aprobarea PNUD şi avizul AIPPIMM, în limita bugetului 

disponibil şi conform Planului Anual de Lucru, fonduri suplimentare destinate beneficiarilor 

Programului, pentru cofinanţarea unor activităţi precum: participarea la cursuri, târguri, 

expoziţii, conferinţe, activităţi de promovare, dar nu mai mult de 70% din costul 

produsului/serviciului achiziţionat şi nu mai mult de 9.000 lei (exclusiv TVA)/

beneficiar/ciclu de incubare. Firmele incubate vor dovedi printr-un memoriu justificativ

necesitatea fondurilor suplimentare, precum şi relevanţa activităţilor şi a achiziţiilor 

respective, pentru dezvoltarea afacerilor lor.

Alocarea sumelor prevăzute la punctele 1-4 se poate face numai cu aprobarea PNUD, pe 

baza avizului dat de AIPPIMM. PNUD va transfera fondurile destinate IMM incubate prin

intermediul Administratorilor de Incubatoare. Beneficiarii trebuie să facă dovada utilizării 

alocaţiilor financiare nerambursabile în maxim 45 de zile de la momentul alocării acestora de către 

Administrator.

Prin Program mai sunt alocate fonduri Administratorului de Incubator de 9.000 lei/an,

pentru organizarea de evenimente, aşa cum sunt ele prevăzute în documentele specificate în 

Procedură la punctul 4.1.2.1., lit. g). 

La cererea Administratorului de Incubator, prin Program, se mai pot aloca cu aprobarea

PNUD şi avizul AIPPIMM, în limita bugetului disponibil şi conform Planului Anual de Lucru, 

fonduri suplimentare destinate:
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a) extinderii spaţiilor Incubatoarelor de Afaceri, în condiţiile în care mai există cereri ferme 

ale firmelor care doresc a fi incubate;

b) îmbunătăţirii condiţiilor de lucru în Incubatoarele de Afaceri, în cazul în care aceste 

condiţii nu mai permit desfăşurarea activităţii într-un mediu adecvat; 

c) reabilitării/reamenajării spaţiilor Incubatoarelor, în cazul în care acestea au fost avariate, 

deteriorate, pentru a permite desfăşurarea activităţii în cadrul Incubatorului. 

Totalul fondurilor ce vor fi sau pot fi absorbite în mod direct de către IMM incubate, 

pentru activitatea proprie, exceptând cele deja obţinute, sunt de 1.032.000 lei, exclusiv TVA.

La acestea se adaugă şi cei 9.000 lei/an obţinuţi de Administrator pentru organizarea de 

evenimente adresate IMM, respectiv un total 27.000 lei, exclusiv TVA, pe ciclu de incubare, fără a 

mai lua în calcul posibilele finanţări nerambursabile precizate la pct. a) – c) de mai sus. 

Aşadar, totalul finanţărilor nerambursabile obţinute pentru Incubatorul de Afaceri Bacău 

din cadrul Centrului de Afaceri şi Expoziţii, pentru un ciclu de incubare de trei ani (2011-2014), 

se ridică la suma de: 1.956.484,46 lei, respectiv cca 454.996,39 euro.

                Precizăm că, deşi activitatea Incubatorului de Afaceri nu intră, în prezent, în 

atribuţia S.C. Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău S.A., sumele necesare investiţiilor, 

activităţii curente de administrare, dar şi cele necesare firmelor incubate, ar fi trebuit să facă 

obiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii dacă nu s-ar fi obţinut finanţarea prin 

Program şi cel puţin în prima fază, a degrevat bugetul local de o contribuţie substanţială. În 

plus, s-au obţinut sume importante pentru investiţii şi dotări spaţii clădire pe care ar fi trebuit 

să le suporte Consiliul Local al Municipiului Bacău, nefăcând obiectul investiţiei prin 

PHARE.



194



195

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE

BACAU
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Informatii generale

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,  inclusiv  Legea nr. 

286/2006 pentru modificarea si completarea Legii 215/2001

- Legea nr. 17/2000 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.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

- Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.

- H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor

varstnice.

- Hotararea nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonantei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si a

Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii 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.

- Legea nr.292/2011 a asistentei 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;
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- 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.

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.
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Servicii conexe

- recuperare si reabilitare;

- kinetoterapie;

- psihoterapie;

- terapie ocupationala.

Descrierea activitatilor acreditate conform H.G.1024/2004

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.

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.

2. Hrana

- hranirea zilnica a beneficiarilor, in limita alocatiei zilnice de hrana stabilita prin lege;
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- 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

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.
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- 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.

Metodologii de lucru:

- consiliere individuala;
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- 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
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- expozitii

- animare si cooperare sociala

- vizite la asistati dependenti

- 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 medico – social, administrativ, aprovizionare, cu postul de coordonator

personal de specialitate – sef serviciu, care are trei structuri in subordine: birou
administrativ- aprovizionare, compartiment asistenta medicala si igiena, birou medico –
farmaceutic, compartiment psiho-social

1. Compartimentul financiar-contabilitate

Conform Organigramei si Statului de Functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau,

in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil figureaza ca angajate 8 persoane : 2 contabili, 2

economisti, 1 casier, 1 magaziner, 3 consilieri.

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;
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 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;
 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 medico – social, administrativ, aprovizionare

Conform Organigramei si Statului de functii ale Caminului figureaza ca angajate : 1

coordonator personal de specialitate-sef serviciu, 5 muncitori calificati(frizer, instalator, electrician,

sofer si lacatus mecanic), 4 bucatari, 6 muncitori necalificati la bucatarie, 2 spalatorese, 3 paznici, 14

ingrijitoare (1 concediu crestere copil), 2 medici, 11 asistente medicale si 19 de infirmiere(2 concediu

crestere copil), 2 kinetoterapeuti(1 concediu de crestere copil), 1 fizioterapeut, 1 maseur, 1 psiholog si

1 asistent social.

Serviciului 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 ;
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 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;

 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;

Biroul administrativ- aprovizionare 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 2011

Nr. crt. Luna-2011 Total/Luna Barbati Femei

1. Ianuarie 1 - 1

2. Februarie 2 1 1

3. Martie 5 - 5

4. Aprilie 3 2 1

5. Mai 3 - 3

6. Iunie 2 - 2

7. Iulie 2 - 2

8. August 1 - 1

9. Septembrie 3 2 1

10. Octombrie 1 - 1

11. Noiembrie 6 1 5

12. Decembrie 1 - 1

TOTAL 30 6 24

Tabelul nr.2 – Situatia externarilor si (deceselor) in anul 2011

Nr.crt. Luna-2011 Total/Luna Barbati Femei

1 Ianuarie 1 1 -

2 Februarie 1 - 1

3 Martie 5 1 4

4 Aprilie 2 1 1

5 Mai 2 1 1

6 Iunie 3 - 3

7 Iulie 1 - 1

8 August - - -

9 Septembrie 3 3 -
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10 Octombrie 4 1 3

11 Noiembrie 4 3 1

12 Decembrie 4 2 2

TOTAL 30 13 17

Din cele 30 de persoane, beneficiari ai Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau, 26 au

decedat iar 4 persoane au fost externate.

Numarul beneficiarilor pe categorii de varsta care au beneficiat de sprijin si servicii

specializate in cadrul institutiei noastre in anul 2011 :

Luna 35-39 40-

44

45-

49

50-

54

55-59 60-64 65-69 70-

74

75-79 80-

84

85-∞ Total 

Dec.2010 - 1 - 1 11 15 39 34 50 28 7 186

Dec.2011 - 1 - - 5 12 23 36 42 42 25 186

Aceeasi situatie a beneficiarilor in anul 2011 o putem prezenta si defalcat pe grade de

dependenta la 31.12.2011.

Luna Total beneficiari Independenti Semidependenti
Dependenti

Dec.2010 186 113 35 38

Dec.2011 186 113 35 38

Situatia trimestriala a persoanelor incadrate in grad de handicap, conform raportarilor

facute :

Nr.

Crt.

Numar persoane
cu handicap

Sex Tip handicap Grad handicap Data
raportarii

1. 20 14 femei

6 barbati

3 psihic

11 fizic

3 mental

2 vizual

1 auditiv

9 grav

11 accentuat

31.03.2011
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2. 21 15 femei

6 barbati

12 fizic

3 mental

2 vizual

1 auditiv

3 psihic

9 grav

12 accentuat

30.06.2011

3. 22 17 femei

6 barbati

12 fizic

3 mental

23vizual

1 auditiv

3 psihic

10 grav

12 accentuat

30.09.2011

4. 21 17 femei

4 barbati

12 fizic

3 mental

3 vizual

1 auditiv

2 psihic

9 grav

12 accentuat

31.12.2011

Situatia veniturilor beneficiarilor din camin

Situatia veniturilor Nr.beneficiari Procent(%)

Fara venituri 2 1

Sub 600 RON 64 35.55

601-720 RON 24 0.13

721 - 840 RON 33 18.33

741 - 960 RON 19 10.55

961 - 1080 RON 14 7.77

Peste 1081 RON 24 13.33

TOTAL 180
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In anul 2011 sursele de finantare ale Caminului pentru Persoane Varstnice s-au constituit
din :

- fonduri alocate de la bugetul local 2.060.210 - Lei repartizate astfel :

Lei

Venituri proprii : 1.073.191 Lei (in medie 89.433 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 :

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.).

Nr.crt. Denumire indicator Alocat 2011
Cheltuit 2011

1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.150.000 1.066.062

2 BUNURI SI SERVICII din care :

-utilitati

-hrana

-medicamente si materiale sanitare

-obiecte de inventar

-materiale si alte cheltuieli de intretinere

739.092

359.760

209.852

9.580

6.517

153.383

733.099

359.754

207.093

9.340

6.478

150.434

3 CHELTUIELI DE CAPITAL 100.500 60.479

TOTAL
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COD NR. BENEFICIARI

1 25

2 38

3 11

4 97

5 15

Veniturile institutiei noastre in anul 2011, au ajuns la suma de 1.073.191 lei, dupa cum este

prezentat si mai jos, repartizate pe capitole de cheltuiala :

M

entiona

m ca din

fondurile bugetului local, capitolul Bunuri si Servicii, s-a asigurat hrana si unui numar mediu zilnic

de 30 de copii de la Centrul de zi Ghiocelul, precum si unui numar mediu lunar de 69 beneficiari ai

unei mese calde, la Cantina Sociala.

Cheltuielile cu hrana pentru copii de la Centrul de zi ’’Ghiocelul ’’ pe anul 2011 s-au ridicat

la suma de 53.654 lei, iar cele pentru asigurarea unei mese calde la Cantina Sociala precum si la

Adapostul Temporar pentru Sinistrati s-au ridicat la suma de 119.385 lei.

Nr.crt. Denumire indicator Venituri 2010

lei

Cheltuit 2010

lei

1 BUNURI SI SERVICII din care :

-carburanti

- hrana

-medicamente si materiale sanitare

- obiecte de inventar

- materiale si alte cheltuieli de intretinere

1.073.910 1.073.191

3.757

807.964

134.949

3.979

122.542
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SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

BACAU
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Prezentare generală 

Serviciul Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău funcţionează ca instituţie 

publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu personalitate 

juridică, în conformitate cu art. 33 alin(1) din Legea 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă 

socială 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.

      Serviciul Public de Asistenţă Socială al 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, Serviciul Public 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; 

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacău este coordonat 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.  
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Serviciul Public de Asistenta Sociala al 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: 

 Constituţia României;
 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială: 
 Hotărârea  nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciului public de asistenta socială, cu modificările şi completările 
ulterioare;

 Ordonanţa 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată de Ordonanţa 
nr.86/2004 şi Legea nr.488/2004;

 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu toate modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea nr. 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor 

socialiste;
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor 
sociale;

 Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, modificată şi completată de 
Legea nr. 54/1994;

 Ordinul nr. 242/2003 privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de catre
asistentii maternali profesionisti pentru cresterea si ingrijirea copiilor aflati in plasament sau
incredintare;

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de 
serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre 
maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau dati în plasament la asistenţi maternali 
profesionisti, modificată şi completată prin Legea nr. 111/2004;

 Ordinul nr.95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre
directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta
sociala/persoane cu atributii de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului;

 Ordinul nr. 100/2006 pentru aprobarea Planului-cadru de actiune in vederea reintegrarii
sociale a copiilor strazii;

 Ordinul nr. 219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a
copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in
strainatate;
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 Legea nr.325/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2003
pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate;

 Hotărârea nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare
si statutul asistentului maternal profesionist;

 Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
 Hotărârea nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
 Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare;
 Hotărârea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare;

 Hotărârea nr. 829/2002 privind aprobarea Planului national antisaracie si promovare a
incluziunii sociale;

 Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificările şi 
completările aduse de Ordonanţa nr. 95/2003;

 Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată,modificată şi completată; 

 Ordinul nr. 794/380 din 18.12.2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei
cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si
adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal;

 Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice republicată, cu modificările 
şi completările aduse de Legea nr. 281/2006;

 Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,  republicată; 
 Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 
 Hotărârea nr. 4/2007 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului

alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala;
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de

zi;
 Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi

pentru copiii cu dizabilitati;
 Ordinul nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de

pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie, precum si a ghidului
metodologic de implementare a acestor standarde;

 Codul Muncii - Legea nr.53/2003 republicată cu toate modificarile şi completările 
ulterioare;

 Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea
cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu
Comisia Europeana si Fondul Monetar International ;

 Ordinul nr.136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si
evidenta a carnetului de munca;

 Legea nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
 Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
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 Ordinul nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt
obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si
a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format
electronic;

 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitati nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

 Legea nr.16/1996 a Arhivelor Nationale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările 

ulterioare;
 Ordonanţa nr.32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată. 

Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău a desfăşurat, în anul 2011, 

următoarele activităţi adiacente: 

- distribuirea de tichete valorice pentru pensionarii din municipiul Bacău cu venituri 

echivalente sau mai mici de 700 lei conform Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 260/31.07.2007 

cu toate modificările şi completările ulterioare, astfel: 

 semestrul I 2011 – distribuite un număr de 125.480 bucăţi tichete/12.548 
persoane

- 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 II 2011 – distribuite un număr de 158.550 bucăţi tichete/15.855 
persoane;

- distribuirea abonamentelor gratuite pentru transportul urban cu mijloace de
transport în comun -  pentru următoarele categorii de persoane: 

o donatori de sânge - 235 abonamente
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 – 4966 
abonamente

o pensionarii la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 490 
lei – 16.576 abonamente (ianuarie 2011 – octombrie 2011)

o pensionarii la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 520 
lei – 3500 abonamente (noiembrie 2011 – decembrie 2011)

o pensionarii de invaliditate ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 490 lei  - 
17.421 abonamente (ianuarie 2011 – octombrie 2011)

o pensionarii de invaliditate ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 520 lei  - 
3526 abonamente (noiembrie 2011 – decembrie 2011)
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o pensionarii de urmaş care au împlinit vârsta de 60 ani ale căror pensii sunt 
echivalente sau mai mici de 490 lei – 4919 abonamente (ianuarie 2011 – octombrie
2011)

o pensionarii de urmaş care au împlinit vârsta de 60 ani ale căror pensii sunt 
echivalente sau mai mici de 520 lei – 860 abonamente (noiembrie 2011 – decembrie
2011)

o persoane cu handicap şi însoţitorii/asistenţii personali  - legitimaţii distribuite prin 
D.G.A.S.P.C. Bacău – 6788  

- distribuirea de pachete cu alimente unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia
sărbătorilor (Paşte): 

- 500 pachete distribuite de Paşte. 
- distribuirea de ajutoare alimentare (făină, paste făinoase, biscuiţi, lapte praf, mălai, 

orez) în cadrul Programului PEAD 2011, activitate demarată în cursul lunii octombrie 
2011, următoarelor categorii de persoane: 

- persoane cu handicap gr.I şi II, adulţi şi copii, neinstituţionalizate – 2941 beneficiari 
- beneficiari ai venitului minim garantat – 354 beneficiari
- pensionarii cu pensii de până la 400 lei – 2580 beneficiari 
- şomerii – 1170 beneficiari.  

BIROUL PROTECŢIA COPILULUI 

În cadrul Biroului Protecţia Copilului în anul 2011 şi-au desfăşurat activitatea un număr   9 

inspectori, la finalul anului rămânând un număr de 8 inspectori ( 1 inspector de specialitate se află 

în creştere îngrijire copil): 

- 1 inspector de specialitate- şef birou 

- 5 inspectori de specialitate

- 4 inspectori

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI

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;
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 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; 

 eliberarea dispensei de vârstă -pentru a se putea căsători legal, minorii care au 
vârsta împlinită de 16 ani sunt obligaţi ca pe lângă acordul părinţilor, să obţină o 
autorizaţie specială de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
La dosar se ataşează de asemenea ancheta socială întocmită de primăria de la 
domiciliul minorului, alte acte justificative ( până în momentul modificării legislaţiei 
la data de 1.10.2011 : Cod Civil

 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

2. OBIECTIVELE BIROULUI PROTECŢIA COPILULUI: 

1. Prevenirea şi reducerea abandonului copiilor de către proprii părinţi, prin sprijinirea 
familiilor aflate în situaţii dificile; 

2. 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; 

3. Oferire de servicii alternative instituţionalizării; 
4. 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 01.01.2011 – 

31.12.2011 un număr total de 2288 anchete, adrese, rapoarte , referate, planuri de intervenţie, ş.a., 

după cum urmează:   
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Tabel privind evidenţa lucrărilor efectuate în intervalul ianuarie – decembrie 2011 

Tipul de anchetă socială 

nr. de anchete

sociale în intervalul

ian. – dec. 2011

Anchete sociale pentru copiii care necesită evaluare/reevaluare medicală 524 

Anchete sociale pentru copiii  cu handicap care necesită recuperare şi terapie  40 

plasamente sau reevaluarea plasamentului la o familie de asistenţi maternali profesionişti 131

 anchete sociale pentru copiii pentru care s-a solicitat evaluarea/reevaluarea măsurii de 

plasament la familia extinsă (rude până la gradul IV) sau persoane 

281

 anchete sociale pentru  copiii pentru care s-a solicitat reevaluarea  măsurii de plasament  la 

centre rezidenţiale şi OPA;

167

Anchete pentru întocmirea dosarului în vederea beneficierii de serviciile Cntrului Maternal

Bacău/Oneşti ( mamă şi copil) 

12

 Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare şcolară sau profesor de sprijin 126

Anchete pentru achiziţionare calculator conform lg.279/2004 7 

Anchete pentru burse medicale 10

Anchete  sociale pentru  obţinerea de burse sociale 25 

  Anchete  sociale  pentru Programul naţional „Bani de liceu” 181 

Ajutor pentru rechizite 2

anchete sociale pentru instituirea tutelei 9

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

12

Instituirea plasamentului 12

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)

47

Anchete sociale pentru copiii ai căror părinţi pleacă la lucru în străinătate şi li s-au eliberat 7 
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În vederea prevenirii separării copilului de familie sau a reintegrării acestuia în familia de 

origine au fost întocmite planuri de servicii, după cum urmează: 

dovezi

Anchete sociale pentru copii părăsiţi de mamă în unităţile sanitare (Maternitate sau

Pediatrie)

12

Evaluarea situaţiei în vederea obţinerii dispensei pentru căsătorie a minorei 4

Adrese către Serviciul de Probaţiune pentru minori care au săvârşit infracţiuni 16 

Întocmirea documentaţiei pentru înregistrarea tardivă a minorului la Serviciul de Stare

Civilă 

3

Întocmirea documentaţiei pentru înregistrarea naşterii copiilor părăsiţi în unităţile sanitare 8 

Eliberare rovignetă 35 

Audienţe primar 7 

Anchete sociale pentru participarea la Centrul de zi din cadrul Fundaţiei Episcop Melchisedec 23 

Anchete sociale pentru patrimoniu / prelungire contract închiriere locuinţă 93 

Anchete sociale pentru subvenţii 40 

Adrese cître instituţii din judeţ/ţară ( poliţie, şcoli, medici de familie, licee, AJPS, OPA, 

DGASPC)

201

Rapoarte de revizuire planuri individuale de protecţie copii  reţea AMP/ SPAS/PIS 22

Anchete  familii copii în  situaţie de risc prezentate  în vederea prevenirii abandonului 

acestora de către părinţi către HHC România 

10

Planuri de intervenţie prevenire abandon adresate HHC România 10

Rapoarte de monitorizare post reintegrare/ rapoarte diverse 20

Referate Consiliul Comunitar Consultativ 14

Rapoarte Consiliul Comunitar Consultativ 14

Rapoarte către DGASPC Bacău ( fişe trimestriale şi lunare) 16

Procese verbale Fundaţii  21

Referate Fundaţii (Centrul Daniel- Paşi spre viitor,  

ACMMA Betania Bacău, Centrul de integrare a tinerilor/ Centrul de zi pentru copiii cu 

autism , Fundaţia Episcop,, Melchisedec- Pentru trup şi suflet”,  

ACCA ,,Ovidenia 2005- Masa pe roţi” 

21

TOTAL 2288
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Situaţia privind Planurile de servicii întocmite de inspectorii  

Biroului Protecţia Copilului 

Scopul Planului de Servicii număr 

reintegrarea copilului în familie 12

prevenirea separării copilului de familie 17 

instituire/schimbare măsură de protecţie 3 

total cazuri/an 32

 Începând cu luna ianuarie 2006, Biroul Protecţia Copilului întocmeşte documentaţia şi 

monitorizează cazurile copiilor aflaţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti care au 

beneficiat de Proiectul „Părinte de Profesie”, desfăşurat în perioada 30.11.2004 – 30.11.2005. 

Tabel privind situaţia copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti 

Perioada Nr. asistenţi maternali profesionişti 

angajaţi 

Nr. copii aflaţi în plasament la 

AMP

01.01.2011-31.12.2011  (Atestaţi 10 ) 10 12

- monitorizarea copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare 

Inspectorii Biroului Protecţia Copilului au desfăşurat şi activităţi auxiliare specificului 

activităţii, constând în: 

- Eliberarea de abonamente pentru transport public local începând cu luna ianuarie pentru

pensionari de invaliditate, limită de vîrstă;  

- Întocmirea de evidenţe privind familiile copiilor aflaţi în dificultate sau defavorizaţi în 

vederea distribuirii de pachete în preajma sărbătorilor de Paşti 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.  

3. OBIECTIVELE BIROULUI PROTECŢIA COPILULUI PENTRU ANUL 2012 

       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: 
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 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 aflaţi în sistemul alternativ de servicii şi instituţii de tip 

familial;
 Menţinerea reţelei de asistenţi maternali profesionişti care să primească în plasament 

copiii separaţi de familie;  
 Creşterea numărului de copii reintegraţi în familie; 
 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

BIROUL PREVENIRE ŞI COMBATERE A SĂRĂCIEI 

Conform Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, în 
cadrul Biroului Prevenire şi Combatere a Sărăciei figurează ca angajate 14 persoane, dar urmare a 
unor modificări obiective de personal( 3 delegări către alte birouri din cadrul instituţiei) survenite 
începând cu data de 01.06.2004, în prezent, în cadrul Biroului se întocmeşte pontaj pentru 10 
persoane.

Activitatea Biroului 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. 

Obiectivele Biroului Prevenire şi Combatere a Sărăciei: 

a) Prestaţii acordate pentru anul 2011: 
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Prestaţii acordate în anul 2011 – buget de stat: 

Nr.

Crt.

DENUMIRE AJUTOR Nr. dosare/

nr.beneficiari

CHELTUIT

(RON)

1. Ajutor social 202 -

2. Ajutor lemne – beneficiari

ajutor social

92 26.796

3. Ajutor înmormântare 5 3.306

4. O.U.G. 70/2011 (lemne) 245 54.534

Prestaţii acordate în anul 2011 – buget local: 

Nr.

Crt.

DENUMIRE AJUTOR Nr. dosare/

nr.beneficiari

CHELTUIT

(RON)

1. Ajutor urgenţă 45 113.979,2 

2. Ajutor urgenţă calamitati Martir Horia 14 28.000 

b) Beneficiari de masă la Cantina Municipală pe anul 2011 – în medie 30/lună : 

Luna Total

beneficiari

Total dosare

Ianuarie 109 50

Februarie 85 37

Martie 123 47

Aprilie 106 40

Mai 114 45

Iunie 84 36

Iulie 60 30

August 16 9

Septembrie 8 4

Octombrie 16 5

Noiembrie 28 10

Decembrie 90 38
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c) Îndeplinirea procedurilor de înhumare ale unor cadavre neidentificate, respectiv persoane
decedate fără susţinători legali ; în perioada 1 ianuarie 2011  – 31 decembrie 2011, inspectorii 
din cadrul Biroului au dus la îndeplinire procedurile de înhumare pentru 20 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 – 225 cereri
din care 88 au fost soluţionate favorabil ; 

- anchete sociale pentru acordarea de masă la cantina socială în baza Legii 208/1997 – 126 
cereri din care 84 au fost soluţionate favorabil ; 

- ajutoare de urgenţă – 45 cereri din care aprobate - 45; 
- efectuarea de anchete sociale cu privire la repartizarea de locuinţe sociale ; 
- anchete sociale pentru completarea dosarului de locuinţă socială – 58 cereri; 
- acordarea de reduceri/scutiri taxe şi impozite locale;   
- anchete sociale ca urmare a înscrierii în audienţă a cetăţenilor la Primarul Municipiului 

Bacău; 
- anchete sociale ca urmare a înscrierii în audienţă a cetăţenilor la Directorul S.P.A.S; 
- evaluarea persoanelor (gospodăriilor) în caz de calamitate; 
- anchete socicale privind acordarea sprjinului financiar  pentru diverse trebuinţe;  
- alte situaţii :  loc de muncă, loc de veci, autorizaţii de construcţie, lemne, materiale de 

construcţie, despăgubiri băneşti pentru anumite situaţii, sesizări şi reclamaţii etc.) 
  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;

f) Eliberarea de abonamente pentru transportul public pentru veteranii de război, văduve de 
veteran, eroii Revoluţiei din decembrie 1989 şi pensionarii de urmaş ; 

g) Distribuirea la domiciliu de pachete cu alimente pentru categoriile de persoane
defavorizate, cu ocazia Sărbătorilor legale (Craciun şi Paşte); 

h) Distribuirea de tichete valorice pentru categoriile de persoane defavorizate – pensionari.

 i) Alte activităţi, survenite urmare a unor situaţii deosebite. 

OBIECTIVELE BIROULUI PREVENIRE ŞI COMBATERE A SĂRĂCIEI  

PE ANUL 2012:

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;
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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.

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 într-un centru de 

recuperare şi reabilitare din judeţul Bacău;

 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, 
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 întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele cu handicap 

grav sau pentru reprezentanţii lor legali, 

 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; 

 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,  

 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, 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011: 

1. efectuarea unui număr de 1410 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 192 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 98 asistenţi personali angajaţi de către Serviciul Public de 

Asistenta Sociala Bacău; 

4. efectuarea unui număr de 61 anchete sociale pentru obţinerea  rovignetei.  

5. întocmirea a 192 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 30 de  dosare de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice, din care au fost 

internate un număr de 29 persoane, iar o  persoană a decedat , 

7. acordarea pachetelor pentru sărbătorile de Paşte; 

8. întocmirea şi eliberarea a  66 adeverinţe pentru persoanele cu handicap - nevăzători;  

9. 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; 

10. verificarea activităţii  asistenţilor personali la locul de muncă respectiv domiciliul persoanei cu 

handicap grav prin întocmirea fişelor de monitorizare; 

11. 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;
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 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; 
12. întocmirea  lunară a listelor cu beneficiarii indemnizaţiei de însoţitor şi verificarea  statelor de plată ale 

acestora.

13. întocmirea rapoartelor de evaluare pentru persoanele vârstnice îngrijite la domiciliu în colaborare cu

organizaţiile non-guvernamentale  a unui nr de 230 persoane beneficiare lunar, 

14. 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. 

15. întocmirea răspunsurilor în scris la 87 sesizări ale unor persoane sau instituţii de stat sau private, cum ar 

fi Preşedinţia României, Instituţia Prefectului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Răcăciuni, Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Ungureni, Centrul de Recuperare şi Reabilitare  Neuropsihiatrică 

Dărmăneşti, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Răchitoasa; Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanei 

cu Handicap Comăneşti, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor cu Dizabilităţi ” C. Negri” Târgu 

Ocna, Asociaţia “Sf. Faţă a Domnului Nostru Iisus Hristos” Măgura, Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupaţională “Mioriţa” Parincea. 

4. OBIECTIVELE BIROULUI PERSOANE VÂRSTNICE ŞI CU HANDICAP 

ÎNDEPLINITE ÎN ANUL 2011

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.

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 

Serviciul Public de Asistenţă Socială prin Biroul de Persoane Vârstnice şi cu Handicap.  
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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. acordarea de servicii în cadrul centrului de zi în scopul prevenirii marginalizării şi pentru 

reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi culturale şi sociale.    

9. 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 2012

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;

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 
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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;

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 

Conform organigramei, biroul este compus din 11membri. În anul 2011 au lucrat efectiv 1

şef de birou, 4 inspectori de specialitate cu studii superioare şi 4 inspectori cu studii medii. 

1. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE BIROULUI 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 
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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 imoreuna 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 residential(scoli speciale,
scoli de reeducare etc.);
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 creşţere 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;
6. Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de alocaţii de stat şi înaintarea lui lunar, la 

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Bacău; 
7. Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de indemnizaţiei de creşţere şi înaintarea lui, 

lunar, la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Bacău; 
8. Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii stimulentului şi înaintarea lui, lunar, la 

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Bacău; 
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9. Întocmirea dispoziţiei, borderoului şi statului de plată  cu beneficiarii de alocaţii pentru 
nou-născuţi şi înaintarea documentelor, lunar, la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii 
Sociale 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 acesto 

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  370 RON. 

                   -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 cu aceasta, 

frecventează cursurile şcolare şi au realizat venituri nete pe membru de familie de până la  370 

RON.

-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  370 RON. 

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

6 in 6 luni declaratia pe prpria 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 370 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. 
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Stabilirea şi plata drepturilor 

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,.

2.   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; 

 una dintre persoanele care au adoptat copilul, carora 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 75% 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 dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 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 100 lei, situatie in care plata indemnizatiei de 600 lei s-a

suspendat.

Pana la data de 10 a fiecarei luni, primariile au avut obligatia de a transmite pe baza de borderou

cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la Agenţia Judeţeană de 

Prestaţii Sociale Bacău. 

În anul 2011 activitatea Biroului Alocaţii Familiale a inclus şi realizarea unor acţiuni 

suplimentare activităţii regulate: 

 Distribuirea  la domiciliul asistaţilor aflaţi în evidenţele Serviciului Public de Asistenţă 
Socială, a pachetelor cu ajutoare alimentare, cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun;
 Distribuirea, la domiciliul asistaţilor sociali, şi eliberarea, la sediul Serviciului Public 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 Direcţia Patrimoniu-Primăria Bacău; 
 Distribuirea  la domiciliul pensionarilor cu domiciliul în municipiul Bacău a tichetelor 
valorice;
 Distribuirea de zahăr şi făină la anumite categorii de persoane defavorizate din municipiul 
Bacău; 
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3.STATISTICA DOSARELOR

a) Alocatie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală

Nr.

Crt.

Alocaţie complementară / monoparentală 2011 Media lunară

1 DOSARE ACTIVE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 323 27

2 DOSARE NOI 694 58

3 DOSARE ÎNCETATE(DISPOZIŢIE DE PRIMAR)  371 31

5 DOSARE MODIFICATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 67 6

7 ANCHETE SOCIALE 1132 94

b) Alocaţia de stat

Alocaţie de stat 2011 MEDIA

LUNARĂ 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (COPII BENEFICIARI) 1752 146

ADEVERINŢE DE NEGAŢIE CĂTRE ALTE PRIMĂRII 12 1

c) Indemnizaţia pentru creşterea copilului 

Indemnizaţii pentru creşterea copilului Dosare primite MEDIA

LUNARĂ

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI) 1061 88

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)

195 16

a) NR.BENEFICIARI DE SERVICII ŞI PRESTAŢII SOCIALE:CCA.3731 PERS.

b) TOTAL OPERĂRI CERERI-3793

c) TOTAL DISPOZIŢII ÎNTOCMITE-1603 

o Alocaţie pentru sustinerea familiei - 694 

d) Total referate intocmite – 24

o Alocaţie pentru sustinerea familiei – 24

e) Total situaţii centralizatoare întocmite – 120 

o Alocaţie de stat – 24
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o Indemnizaţii creştere copil – 24 

o Alocaţie pentru sustinerea familiei – 72 

f) Total anchete efectuate – 1132

OBIECTIVELE BIROULUI ALOCAŢII FAMILIALE PE ANUL 2012 

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 Oficiul Forţelor de Muncă, 
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.

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 
Hotarîrii 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 
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regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială al 
Municipilui Bacău .

1. ORGANIZAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE

 Structura de personal, conform Statului de Personal al Serviciului Public de Asistenţă Socială 

Bacău ,  se compune din urmatoarele categorii de personal: 

a) Personalul de  Conducere :  şef de Centru                          

b) Personalul de educatie :asistent social / educator

c) Personalul de specialitate : kinetoterapeut, psiholog

d) Personal de asistenţă socială : asistent social 

e) Personal de asistenţă medicală: asistent medical 

INCADRARE:

a) Personalul de  Conducere :  Şef de  Centru  -1 post                        

b) Personalul de educatie : asistent social / educator - 4 posturi

c) Personalul de specialitate : kinetoterapeut - 3 posturi

d) Personal de specialitate: psiholog- 1 post

e) Personal de asistenţă socială: Asistent social – 1 post

f) Personal de asistenţă medicală : Asistent medical -1 post

2. 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. 
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 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.);
- 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.

3. ACTIVITATEA REALIZATĂ  IN 2011 CONCRET CU REALIZĂRI: 

 Activitatea socială desfasurată in cadrul « Centrului de zi pentru copilul cu nevoi 
speciale «   Bacău,  in  anul  2011: 

Numarul copiilor cu nevoi speciale care au beneficiat de protectie in cadrul Centrului de zi
pentru copilul cu nevoi speciale, in anul 2011 : 44 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 2011 : 30 de beneficiari
              Numărul total de beneficiari care au frecventat Centrul de zi pentru copilul cu nevoi 
speciale  Bacău, in anul 2011 : 74 de beneficiari

 Rezultatele obtinute in urma interventiei realizate in cadrul centrului :
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In anul 2011, din totalul de 44 de copii beneficiari ai serviciilor centrului, un numar de 11
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: 44 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 copil,  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, cunoaste 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 intreg Centrul de Zi
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, facand cunoscuta activitatea noastra si altor familii interesate direct.

Prin distribuirea pliantelor, a crescut interesul comunitatii pentru Centrul de Zi si drept urmare
am primit solicitarea mai multor voluntari pentru a efectua activitati de voluntariat in centrul nostru.

4. OBIECTIVELE « CENTRULUI DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE»

PENTRU ANUL 2012

 Asigurarea serviciilor de recuperare, reabilitare, educaţie şi îngrijire a copilului cu nevoi 

speciale;

 Acordarea de sprijin si consiliere familiei copilului beneficiar ;

 Implicarea in activitati de socializare, recreative si educationale in vederea cresterii calitatii

vietii copilului cu nevoi speciale ;

 Insusirea abilitatilor necesare integrarii - reintegrarii sociale si scolare a copilului cu nevoi

speciale .
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CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT IN

 DIFICULTATE BACĂU 

 Structura de personal, conform Statului de Personal al Serviciului Public de Asistenţă 
Socială Bacău, se compune din urmatoarele categorii de personal: 

a) Personalul de  Conducere :  Şef de  Centru                          

b) Personalul de educatie :asistent social / educator

c) Personal de deservire generală: ingrijitor 

INCADRARE:

a) Personalul de  Conducere :  Şef de  Centru  -1 post                        

b) Personalul de educatie : asistent social / educator - 4 posturi

c) Personalul de deservire generală: ingrijitor - 1 post 

2. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ” CENTRULUI  DE ZI PENTRU COPILUL  

AFLAT IN DIFICULTATE“ BACAU

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 educatorul specializat;

 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 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 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.
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3.Activitati de orientare scolara si profesionala si consiliere psihologica

 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 pentru copilul aflat in dificultate, 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.

3. ACTIVITATEA REALIZATĂ IN 2011 CONCRET CU REALIZĂRI: 

 Activitatea socială desfasurată in cadrul Centrului de zi pentru copilul aflat in dificultate  
Bacău, in  anului 2011: 

Numarul copiilor care au beneficiat de protectie in cadrul Centrului de zi , in anul 2011 : 26
de beneficiari.
Rezultatele obtinute in urma interventiei realizate in cadrul centrului :

In anul 2011, din totalul de 26 de beneficiari ai serviciilor centrului, un numar de 8 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: 26
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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 sociala a beneficiarilor si integrarea scolara 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 asigura
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, cunoaste 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 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 facand cunoscuta activitatea noastra si altor familii interesate direct.

Prin distribuirea pliantelor, a crescut interesul comunitatii pentru Centrul de Zi si drept urmare
am primit solicitarea mai multor voluntari pentru a efectua activitati de voluntariat in centrul nostru.

4. OBIECTIVELE ” CENTRULUI DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT IN

DIFICULTATE“ BACĂU PENTRU ANUL 2012 

 Prevenirea abandonului prin creşterea calitaţii vieţii a copilului aflat in dificultate. 

 Asigurarea serviciilor de asistenta sociala si consiliere in vederea cresterii calitatii vietii

copilului si familiei aflate in dificultate .

 Asigurarea serviciilor de educatie, recreere-socializare, orientare scolara şi socială  pentru  a 

evita marginalizarea sociala a copilului aflat in dificultate .

 Imbunatatirea perceptiei sociale asupra problemelor specifice copilului aflat in dificultate.

 Responsabilizarea familiei pentru a se implica in educarea si ingrijirea corespunzatoare a

propriului copil.
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CENTRUL DE ZI “CLUBUL PENSIONARILOR”

Centrul de zi “Clubul Pensionarilor” este un obiectiv de investiţii realizat de Consiliul Local Bacău – 

Serviciul Public de Asistenţă Socială în anul 2008 şi inaugurat la data de 10.07.2008 

1.COMPONENŢA CENTRULUI DE ZI “CLUBUL PENSIONARILOR” 

In cadrul Centrului de Zi „Clubul Pensionarilor” in anul 2011, si-a desfasurat activitatea un

numar de 4 salariati, respectiv:

- 1 şef de centru; 

- 2 asistenti sociali;

- 1 ingrijitor.

In cadrul Centrului de zi Clubul Pensionarilor au activat in anul 2011 un numar de 18 203 de

beneficiari si s-au desfasurat urmatoaarele activitati:

- activitati de informare: ziare, reviste, vizionari TV, auditii radio;
- activitati recreative: sah, table, tenis, rummy;
- sedinte saptamanale pe diferite teme cu invitati din diferite domenii:

o medicina (medici- ORL, TBC, oftalmologie, geriatrie, cardilologie, generalisti)
o justitiei ( politisti, juristi)
o administratia publica locala( consilieri locali, viceprimari, primar)
o furnizori de utilitati pe plan local ( CET, RAGC)
o religie ( preoti)

- activitati de ecologizare a mediului:
o coletare de gunoi la Insula de agrement
o plantare de flori si copaci

- vizite la : Vivariu, Observator, Muzee ( Stiintele naturii, Iulian Antonescu, George Apostu)

- vizionari teatre, spectacole cu diferi te ocazii
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- omagierea poetului Mihai Eminescu, omagierea Marii Uniri, Ziua Martisorului, Ziua femeii,

Ziua copulului, Ziua pensionarilor, Ziua Nationala a Romaniei- beneficiarii clubului sustinind

un program de muzica , poezie si teatru

- concursuri de sah, table, tenis, cros cu premii

- concursuri de dans;

- concursuri pe teme gastronomice cu premii

- excursii la:

o Vatra Dornei, Predeal, Brasov, Sinaia, Castelul Peles, Castelul Bran

o Manastiri: Neamtului,Bistrita, Agapia, Varatec, Nechit, Secu, Sihastria

- controale si investigatii medicale gratuite- oftalmologic, glicemie, colesterol, trigliceride,
tensiune arteriala, spirometrie

- activitati de ajutorare a familiilor defavorizate social sau bolnave
- donatii de lenjerii si pilote pentru Gradinita nr.21
- donatii carti la Scoala Nr. 1
- colaborari cu Universitatea Vasile Alecsandri, Clubul Oblio:
- campania “ Doneaza o carte pentru nepotul tau”, carti pentru biblioteca din comuna

Racaciuni
- campania de cules plante medicinale
- campania de plantat pomi;
- shimburi de experienta cu Centrul pentru persoane Varstnice din Adjud, centrul Veteranii de

razboi;
- activitati cu specific romanesc si expozitii de pictura si sculptura
- petreceri organizate cu diferite ocazii: zile de nastere, petrecere de Sf. Nicolae,

Microrevelion.

CENTRUL DE ZI “ARMONIA”

1. ORGANIZAREA CENTRULUI DE ZI ARMONIA

În anul 2011, în cadrul Centrului de zi Armonia şi-au desfăşurat efectiv activitatea un număr 

de 3 salariaţi, dintre care:  

 1 şef de centru;  
 1 asistent social;
 1 îngrijitor.

2. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI DE ZI ARMONIA 

Centrul de zi Armonia oferă un complex de servicii de asistenţă socială şi psihologică 

adulţilor cu dizabilităţi psihice aflate în grija familiilor, marginalizate social, dezavantajate 

profesional şi aflate în imposibilitatea de a-şi asigura un minimum de existenţă, precum şi o 

alternativă la instituţionalizare, posibilitatea de a-şi (re)căpăta deprinderile de bază, îmbunătăţirea 

condiţiei sociale, a calităţii vieţii şi redefinirea lor ca membrii ai societăţii.  

Serviciile şi activităţile Centrului de zi Armonia 

a. Servicii de asistenţă socială 
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 Procedee de recuperare socială care conţin activităţi de formare a autonomiei sociale care 
cuprind următoarele arii de conţinut: adaptarea la mediul social, norme de comportare civilizată, 
relaţii de adaptare, integrare în micro/macro grupurile sociale, activităţi de socializare, 
relaţionarea cu familia; 

 Activităţi de formare şi dezvoltare a abilităţilor de autonomie personală, autoservire, îngrijire 
personală, precum şi de redobândire a unor deprinderi de bază (se realizează programe zilnice 
pentru igiena personală, de autoservire şi autogospodărire, aceste activităţi desfăşurându-se sub 
coordonarea, supravegherea beneficiarilor de către asistenţii sociali); 

 Terapie ocupaţională şi ergoterapie, aceste activităţi desfăşurându-se în cadrul atelierelor de 
ergoterapie unde se dezvoltă abilităţile, deprinderile beneficiarilor în vederea reintegrării socio-
profesionale a acestora;

 Terapii complementare (ludoterapie, terapie prin artă, terapii combinate prin muzică, dans, 
mişcare, terapii prin învăţare, activităţi artistice: confecţionare de obiecte de artizanat, de 
ornamentare a spaţiilor centrului); 

 Consilierea beneficiarilor, cât şi familiilor acestora; 
 Informarea familiei / reprezentantului legal în legătură cu tot ceea ce presupune procesul de 

furnizare a serviciului către beneficiar (drepturi, activităţi, metode şi proceduri aplicate, 
rezultate obţinute);  

 Organizarea de programe cultural-educative şi de socializare a beneficiarilor: vizite la teatru, 
muzee, plimbări în parc, etc; 

 Aplicarea unei politici de deschidere şi implicare a comunităţii în viaţa beneficiarilor, de servicii 
în vederea orientării şi integrării sociale a acestora; 

 Identificarea soluţiilor de integrare comunitară, colaborarea cu serviciile de specialitate din 
comunitate în vederea orientării şi integrării beneficiarilor.  

b. Servicii de asistenţă/intervenţie psihologică 

Aceste servicii sunt asigurate de către psihologul centrului care iniţial va evalua fiecare beneficiar în 

vederea întocmirii unui plan de intervenţie şi va aplica diverse procedee psihologice cum ar fi: 

consiliere şi terapie suportivă, atât pentru beneficiari, cât şi pentru familiile acestora. Acesta 

urmăreşte şi consemnează permanent în fişele individuale ale beneficiarilor evoluţia acestora sub 

terapia şi procedurile aplicate. Alte sarcini ale psihologului: sfătuieşte şi îndrumă beneficiarii şi 

personalul centrului în problemele lor personale; optimizează eficienţa socială şi redă dispoziţia de 

lucru a oamenilor cu care vine în contact; îndrumă şi consiliază beneficiarii şi familiile acestora; 

instruieşte şi evaluează beneficiarii în scopul selecţiei şi orientării lor profesionale. 

c. Servicii de consiliere socio-profesională 

Un asistent social menţine o legătură permanentă cu Oficiul Judeţean pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă şi cu patronatele, în vederea depistării locurilor de muncă vacante accesibile beneficiarilor 

centrului. Pe baza aptitudinilor, abilităţilor şi interesului beneficiarilor, psihologul şi asistentul 

social asigură consiliere profesională celor interesaţi. 

d. Servicii de consiliere juridică 

Personalul din cadrul centrului, precum şi juristul din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială 

informează beneficiarii centrului cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, conform legistaţiei în 

vigoare. De asemenea, se asigură reprezentarea în instanţă, în cazul implicării beneficiarilor în 

diverse litigii.

e. Activităţi de recuperare neuromotorie, kinetoterapie, masaj, gimnastică de întreţinere,

ultrasunete, activităţi sportive, acestea fiind asigurate de către kinetoterapeutul centrului. 

f. Servicii de informare şi instruire în domeniul sănătăţii mintale 
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3. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE CĂTRE CENTRUL DE ZI ARMONIA ÎN 

ANUL 2011

Beneficiarii direcţi ai centrului au fost persoane adulte, femei şi bărbaţi, cu afecţiuni 

neuropsihice (schizofrenii, întârzieri mentale şi epilepsii), existente în evidenţa instituţiilor de profil 

şi aflate în grija familiilor sau pregătite pentru reintegrare socio-familială. Beneficiarii indirecţi ai 

centrului au fost: familiile clienţilor centrului, instituţiile de profil, comunitatea.  

Numărul mediu zilnic de beneficiari care au participat la activităţile centrului a fost de 

aproximativ 13 – 14 de persoane, iar cel lunar de 17 de persoane.

În acest an s-au înscris în baza de date a centrului 2 beneficiari noi, numărul acestora fiind 

de 19 în luna ianuarie 2011, scăzând la 17 până în luna decembrie 2011. Toate cele 21  de dosare 

personale ale beneficiarilor au fost completate cu fişe de evaluare, planuri de servicii, acte necesare 

şi contracte de servicii cu centrul. 

Trimestrial s-au întocmit rapoartele statistice cu evidenţa beneficiarilor din cadrul centrului 

nostru, cerute de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, lunar s-

au întocmit rapoartele de activitate ale centrului, iar săptămânal raportul de activitate cerut de către 

Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău. 

Pe lângă activităţile de birou ale personalului, în cadrul centrului au mai avut loc şi activităţi 

cu beneficiarii şi anume: 

 Activităţi educative (discuţii educative, lecţii deschise pe diverse teme: „Ziarele şi cărţile”, 
„Bunătatea şi grija faţă de ceilalţi”, ”Stigma pe care bolnavul psihic o poartă în societate”, 
”Igiena personală”, „Exerciţii de creativitate”, „Relaţiile din cadrul grupului”, „Cum să ne 
comportăm în societate”, „Întrebări de cultură generală”, „Să cunoaştem ceasul şi să ne 
orientăm în timp”, „Să învăţăm valoarea banilor”, „Teste de autocunoaştere”, etc); 

 Activităţi recreative (remy, şah, cărţi, etc); 
 Activităţi de socializare (plimbări în Parcul Cancicov şi la Insula de Agrement); 
 Ergoterapie (confecţionare felicitări, mărţişoare, confecţionare de obiecte de artizanat, de 

ornamentare a spaţiilor centrului, desene colective, pictură în acuarelă, confecţionare semne 
de carte);

 Terapii educative (alfabetizare, învăţarea ceasului, învăţarea valorii banilor prin jocuri de 
rol);

 Sărbătorirea zilelor de naştere ale beneficiarilor; 
 Consilieri individuale şi familiale. 

La data de 31.12.2011 erau înscrişi în baza de date a centrului un număr de 20 beneficiari, 

dintre care:

 8 femei şi 12 bărbaţi;  
 13 persoane cu handicap psihic, 6 persoane cu handicap mintal şi o persoană cu handicap 

fizic;
 toţi beneficiarii având gradul II de handicap (accentuat). 
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CENTRUL DE ZI “O SCOALA PENTRU TOTI “

Pe parcursul anului 2011 şi-au desfăşurat activitatea un asistent social cu studii medii şi un 

îngrijitor.

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI 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 Serviciul Public de Asistenta Sociala, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Bacau,
Directia de Sanatate Publica Bacau, Fundatia de Sprijin Comunitar, Asociatia Ovidiu Rom si
Asociatia Romstar 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.

2. ACTIVITATEA CENTRULUI DE ZI “O SCOALA PENTRU TOTI“ IN ANUL

2011

 In anul 2011 Centrul de Zi :”O Scoala pentru Toti” a functionat la capacitate maxima

avand ca beneficiari un numar de 60 de copii din care 25 sunt prescolari si 35 sunt elevi

in clasele I-IV;

 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 educare si pregatire cu regim de gradinita pentru 10 copii cu varsta cuprinsa

intre 3 si 6 ani si cu regim de grupa pregatitoare, pentru 15 de copii cu varsta cuprinsa

intre 6 si 9 ani,care s-au inscris in clasa i (an scolar 2011-2012);

 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 35 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;
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 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;

 sustinerea cursurilor in regim intensiv de grupa pregatitoare pentru integrarea in

invatamantul scolar primar a copiilor cuprinsa intre 6-14 ani cares-au inscris in anul

scolar 2011-2012 sau care au abandonat din diferite motive anul scolar 2011-2012;

 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”;

 colaborare cu politia pentru rezolvarea cazurilor problema din scoala;

 colaborare cu ovidiu rrom-organizarea scolii de vara;

 medierea conflictelor intre parintii beneficiarilor , copii, cadre didactice;

 asigurarea de rechizite si alte materiale necesare pentru desfasurarea activitatii;

 parteneriat cu Biserica Ortodoxa “Sfantul Dumitru”,alte scoli din judetul bacau,

Asociatia Betania in cadrul proiectelor educationale “Sarbatorile Crestine la Romani “

, “Lumina din lumina” si “Deschide usa crestine”

 parteneriat cu Colegiul National “Ferdinand I”-in cadrul proiectului educational

“Fabrica de Martisoare”

 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;

 proiect educational ”Gradinita de Vara”- activitati educative si recreative desfasurate

cu sprijinul unei echipe de voluntari (formata din o invatatoare si doua studente) in

vederea minimalizarii impactului scolii asupra personalitatii viitorilor elevi si activitati

de prevenire a abandonului scolar;

 activitati de socializare pe perioada vacantei de vara:vizite la muzeele din

bacau,concursuri,activitati distractive;

 colaborare cu Centrul “Delfinul”- Betania in cadrul proiectului educational “Sa

petrecem cu personaje din povesti”;

 reimprospatarea picturilor de pe pereti;

 monitorizarea situatiei scolare a copiilor;
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 efectuarea periodica a vizitelor la domiciliul beneficiarilor;

 colaborare cu echipa SPAS;

 excursie “Sa ne cunoastem tara” – itinerarul excursiei Bacau - Bicaz oraganizata de

SPAS

 efectuarea a 60 anchete sociale, contracte, cereri inscriere pentru intocmirea dosarelor

beneficiarilor de la centrul de zi incepand cu 15.09.2011;

 igienizarea intregului spatiu destinat centrului.

3. OBIECTIVELE CENTRULUI DE ZI “O SCOALA PENTRU TOTI“ PROPUSE

PENTRU ANUL 2012

 colaborare cu alte institutii publice si private autorizate in vederea obtinerii unor

sponsorizari;

 igienizarea centrului;

 prevenirea absenteismului si a situatie 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;

 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;

 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;

 asigurarea cantinei sociale pentru familia Husa Petronela.
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CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A 

PERSOANELOR FĂRA ADĂPOST 

Obiectivele şi Scopul Centrului de Cazare Temporară a  

Persoanelor fără Adăpost din  Municipiul Bacău 

Asigurarea protecţiei sociale persoanelor adulte fără adăpost care au domiciliu sau 

reşedinţa în Municipiul Bacău. 

 Persoana adultă fără adăpost este persoana cu vârsta de peste 18 ani care nu are locuinţă şi 

care locuieşte pe stradă (parcuri, pieţe, scări de bloc, etc.) sau într-un adăpost improvizat (barăci, 

clădiri dezafectate, subsoluri, etc.), care se află într-o situaţie de criză la nivel psihic, relaţional, de 

sănătate, social, juridic şi care nu are posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un 

mod normal şi decent de viaţă. 

Obiectiv general:

- Prevenirea şi depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă în scopul 
reintegrării persoanelor fără adăpost; 

- Protecţia socială a persoanelor fără adăpost în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii 
sociale.

Nu pot beneficia de serviciile oferite de adăpost: 
- persoanele care au un comportament necorespunzător, fiind sub influenţa băuturilor 

alcoolice sau a drogurilor. Se va căuta totuşi acordarea unui adăpost în regim de 
urgenţă, în condiţii minime, în măsura posibilităţilor;                             

- persoanele cu boli contagioase (HIV-SIDA, TBC, boli cu transmitere sexuală, hepatită 
virală, parazitoze), care ar prezenta un pericol pentru ceilalţi beneficiari; 

- persoanele aflate în episod psihotic;
- cei cunoscuţi ca violenţi. 

Este interzis accesul în adăpost cu arme, obiecte contondente, alcool, droguri sau alte 
obiecte care ar putea pune în pericol sănătatea sau viaţa beneficiarilor şi a personalului. 

Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău funcţionează 
temporar în cadrul Taberei pentru sinistraţi din Calea Moldovei  nr.96-98. 

Acesta a funcţionat pe toată perioada anului 2011, iar în sezonul rece s-a înregistrat un 
număr maxim de 30 beneficiari/noapte. Beneficiarilor li s-a acordat o masă calda seara.  
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SERVICIUL IMPLEMENTARE PROGRAME

Conform Organigramei – 8 posturi:  1 post Şef Serviciu,  6 posturi inspectori de specialitate, 
1 post inspector .

Activitatea Serviciului Implementare Programe este desfăşurată efectiv de 3 inspectori de
specialitate.

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI IMPLEMENTARE PROGRAME

Conform atribuţiilor din Fişa Postului 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 Serviciului Public 

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 Serviciul Public de Asistenta Sociala al  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;
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; 
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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;
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 Serviciului public de Asistenţă Socială 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
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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 SPAS cu persoane 
fizice sau juridice, a actelor adiţionale care conţin modificări pe durata derulării acestora; 

2. ACTIVITATEA SERVICIULUI IMPLEMENTARE PROGRAME REALIZATE ÎN

ANUL 2011

Implementare Programe

Urmărirea respectării Contractului – Cadru nr. 61184 / 19.12.2007 de finanţare a 
Programului multianual „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor Administraţiei  Publice 
Locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013”, încheiat în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1424 / 2007. 

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 sunt 
pregătite şi promovate, în vederea obţinerii finanţării, două proiecte de investiţii care se încadrează 
pe două axe diferite ale Programului Operaţional Regional 2007 – 2013: 

1. „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” care se
încadrează pe Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenţie 3.2 – 
Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;  

2. „Reabilitare si modernizare imobil strada Henri Coandă nr. 9 cu destinaţie de locuinte 
sociale” 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;  

Promovarea şi implementarea celor două proiecte susmenţionate implică urmărirea, de către 
Serviciul Implementare Programe, a derulării serviciilor de proiectare pentru cele două obiective şi 
a respectării condiţiilor impuse de Ghidurile Solicitantului în vederea obţinerii finaţărilor 
nerambursabile.

Elaborarea Strategiei Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău în domeniul asistenţei 
sociale 2009 – 2013.

Analizarea oportunităţilor de a beneficia de resurse financiare nerambursabile din alte 
programe pentru proiectul de investiţii „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost 
din municipiul Bacău” pentru care am depus Cererea de finanţare prin Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de 
Intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale, cerere  inclusa pe lista de rezervă.  

Colaborare pentru întocmirarea Temei de proiectare şi a dotărilor necesare pentru ca 
serviciul social care va funcţiona să fie conform cerinţelor privind acreditarea serviciului social, 
pentru proiectul „Clubul pensionarilor II”, cu finanţare integrală de la bugetul Consiliului Local 
Bacău.  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.  

Reprezentant activ grupul de lucru din cadrul parteneriatului pentru derularea Planului
Judeţean de acţiune pentru anii 2010-2013 privind alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică, care va 
sta la baza dezvoltării unei strategii naţionale în domeniul alimentatiei sanatoase si a activităţii fizice, 
din cadrul proiectului „Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi 
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adolescenţii din România, iniţiat de Ministerul Sănătăţii cu finanţare din partea Guvernului 
Norvegian.

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”, finanţat de  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 din judeţele 
Arad, Timiş, Cluj, Dolj, Iaşi, Neamţ, Bacău, Constanţa, Braşov şi  municipiul Bucureşti. Prin 
proiect se urmăreşte colaborarea interinstituţională şi interdisciplinară pentru rezolvarea unor 
probleme de interes comun prin dezvoltarea de servicii de protecţie şi asistenţă socială, de 
consultanţă şi asistenţă juridică, de grupuri de sprijin pentru persoanele care trăiesc cu HIV şi 
SIDA, de servicii de îngrijire la domiciliu bazate pe voluntariat în cadrul clinicilor de zi pentru
HIV/SIDA sau a Centrelor Comunitare organizate de autorităţile locale, biserici şi organizaţii 
bazate pe credinţă, întreprinzători particulari, oameni de afaceri şi persoane publice, mass-media, 
corporaţii, bănci, organizatii neguvernamentale etc. Iniţierea şi susţinerea unor campanii de 
informare, educare şi comunicare multianuale şi pe canale variate care să adreseze determinanţii 
comportamentelor la risc. Folosirea de scară largă a conceptului de comunicare pentru schimbarea 
comportamentelor, în ceea ce priveşte planificarea familială şi bolile transmisibile.Desfăşurarea de 
activităţi de educaţie pentru sănătate în şcoli ca parte a programei de studiu obligatorie. Includerea 
reţelei de Centre de Prevenire şi Consiliere Anti-drog în acest program. Furnizarea de servicii soc. 
complexe şi individualizate, adaptate nevoilor fiecărui benef., inclusiv cu evitarea deplasării 
beneficiarilor prin servicii mobile pluridisciplinare (servicii de consultanţă, asistenţă şi suport 
juridic, servicii medico-soc. şi de ingrijiri la domiciliu, servicii de suport psihologic şi cons. 
spirituală/ religioasă, servicii de îngrijiri terminale, servicii comunitare de manag. de caz si de group 
home, servicii de advocacy şi de lobby comunitar, servicii marketing şi de strângere de fonduri 
pentru persoanele care trăiesc cu HIV şi SIDA şi care solicită sprijinul comunităţii). Astfel in cadrul 
proiectului “Advocacy pentru reducerea stigmatizarii si discriminarii PLWHA” finantat de catre
Fondul Global de Combatere HIV/SIDA, TBC si Malariei prin Fundatia Romanian Angel Appeal ,
Reprezentanta JOHNSON&JOHNSON d.o.o, Asociatia „Lizuca” în parteneriat cu Directia de
Sanatate Publica Bacau, Spitalul Judetean de Urgenta Bacau - Sectia de zi Floarea Soarelui,
Asociatia Lumina – Hospice Casa Albert. ARAS Bacau, Centrul de Consiliere si Testare Bacau,
SPAS Bacau, CEPECA Bacau a desfasurat in Bacau o suita de evenimente pentru marcarea zilei
de 1 Decembrie – Ziua Internationala HIV/SIDA.
 Participare la Masa rotundă privind Campania Naţională „Deschide-ţi inima – Sunt la fel ca 

tine” „UNOPA – 10 ani de luptă pentru drepturile persoanelor seropozitive din România”   

Participare la întâlnirile Grupului de lucru privind Strategia judeţeană antidrog precum şi la 
realizarea Planului de acţiune pentru perioada 2010 – 2012 

Studierea posibilităţilor înfiinţării de centre medico-sociale şi locuinţe protejate 
Întocmirea afisului şi pliantului informare privind compartimentele şi centrele Serviciului 

Public de Asistenţă Socială Bacău – servicii oferite, beneficiari, date de contact, misiune. 
Participare ca reprezentant al Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău care face parte 

din Grupul de Lucru Consultativ, constituit la nivelul judeţului Bacău, în cadrul Campaniei 
Paneuropene de combatere a violenţei împotriva femeilor, inclusiv a violenţei domestice, constituită 
la Direcţia Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei-Bacău, la iniţiativa Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Familiei.  
 Servicii de informare şi suport pentru persoanele care au solicitat telefonic sprijin în situaţie 
de criza socială privind violenţa intrafamilială. 
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Participare la întâlniri de lucru iniţiate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie cu sprijinul ONG-
urilor pe tema violenţei domestice - „Viaţa poate fi traita şi altfel” .  

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.

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 şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret Bacău a iniţiat dezbateri 
pe tema „Stimularea conduitei legale, a comportamentului psihosocial şi optimizarea măsurilor de 
reintegrare în comunitate a tinerilor deţinuţi.”, „Penitenciarul – O soluţie?``,  

Participarea la sesiunile de informare şi formare privind propuneri de proiecte pentru 
finanţare din Fondul Social European. 

În vederea  implementării proiectului: „START-pentru o viata mai buna!” încheierea unui
acord de parteneriat cu Asociaţia Centrul Regional de Resurse pentru Promovarea şi Dezvoltarea 
Economiei Sociale Nord Est, cu sediul în strada Elena Doamna, nr. 61A, Iasi, judetul Iasi. Solicitare
finanţare prin Programul operałional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, axa prioritară 
6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei 
sociale”

Colaborarea cu reprezentanţii locali în cadrul proiectului ” Antreprenoriatului social, o
şansă pentru comunităţile de romi”,  contract de finanţare POSDRU 84/6.1/S/47678, axa prioritară 
6:  „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1: „Dezvoltarea economiei 
sociale” în scopul pregătirii şi elaborării unor proiecte de dezvoltare socio-economică a comunităţii de 
romi cu 1.şi încheierea unui cotract de parteneriat cu Asociaţia Partida Romilor “Pro Europa”, cu 
sediul în Bucureşti Str. Victor Eftimiu, 1-3, etj. 5, sect. 1 şi Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat 
Social, cu sediul în Bucuresti, str. Victor Eftimiu, nr. 1-3, etj. 1, sect. 1, reprezentate de domnul
Nicolae Păun în calitate de preşedinte. Membru în Grupul de initiativă din municipiul Bacău ce are ca 
scop elaborarea Planului de Actiune pentru îmbunatatirea situatiei grupurilor vulnerabile, promovarea
si dezvoltarea de activitati in domeniul antreprenoriatului social (inclusiv dezvoltarea de intreprinderi
sociale ale economiei sociale).

Documentarea şi pregătirea materialelor pentru solictarea licenţierii 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 Serviciului Public de 
Asistenţă Socială Bacău. 

Colaborare pentru întocmirea 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 Grupului de Sprijin Local pentru realizarea Planului de Acţiune 
Local şi implementarea proiectului “Reţeaua Urbs Health pentru “Construirea de Comunităţi 
Sănătoase” ("Building Healthy Communities" - Urbs Health network for "Building Healthy
Communities")” din cadrul Programului de Cooperare Europeană Teritorială – URBACT II, 
administrat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional “URBACT II” cu 
sediul în Franţa, Proiect al Municipiului Bacău (Consiliul Local), prin Agenţia de Dezvoltare 
Locală. Scopul principal al Grupurilor de Sprijin Local (GSL) este acela de a disemina cunoştinţele 
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de la schimburile transnaţionale către o gamă largă de coparticipanţi locali şi de a asigura că acest 
lucru va aduce schimbări la nivel local.  
 Întocmirea unei documentaţii sociale şi tehnice privind Centrul social „Clubul de zi” ca o 

propunere de proiect identificată, în urma întâlnitilor Grupului de Sprijin Local, e experienţei 

acumulate din cadrul întâlnirilor de lucru şi a analizării nevoilor şi a oportunităţilor de la nivelul 

municipiului Bacău şi prezentarea acesteia în cadrul seminarului internaţional organizat la Bacău, 

întâlnire de lucru în cadrul schimbului multilateral al oraşelor partenere, reţea tematică (de oraşe din 

cel puţin 6 ţări diferite) de pe URBACT II cu tema “Construirea de Comunităţi Sănătoase”  - 

Building Healthy Communities (BHC) condusă de oraşul Torino, program de schimb transnaţional 

în care se transferă politici, planuri, schiţe şi practici pe politici urbane de sănătate, cu scopul de a 

mări capacităţile şi cunoştinţele pentru dezvoltarea profesională în domeniul sănătăţii urbane. 

 Participare la un workshop desfăşurat în Lecce, Italia, în perioda 13 -15.03.2011 dedicat 

membrilor oraşelor partenere în  proiectul ("Building Healthy Communities" - Urbs Health network 

for "Building Healthy Communities", proiect finanţat prin Programul de Cooperare Europeană 

Teritorială URBACT II, ce beneficiază de parteneriatul următoarelor oraşe: Amaroussion (Grecia), 

Bacău şi Baia Mare (România), Barnsley (Marea Britanie), Belfast (Marea Britanie), Lecce (Italia), 

Lidingo (Suedia), Lodz (Polonia), Madrid (Spania), respectiv 10 oraşe din 7 ţări europene. 

Seminarul de lucru a avut drept scop schimbul de experienţe şi bune practici în cadrul componentei 

"Regenerare Urbană - Planificare Urbană şi Sustenabilitatea Mediului", domeniu în care oraşului 

Lecce avea implementat un proiect pe URBACT II  şi cea de-a patra Reuniune a Grupului de 

Coordonare.

Participare activă în cadrul proiectului „Politici publice de dezvoltare locală – planificare 
strategică pe termen mediu şi lung”, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Adminsitrative, Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 
politici publice”, Domeniul 1.1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-
administrativ” Strategii de Dezvoltare Locală. Care are ca biectiv general adaptarea strategiei de 
dezvoltare a municipiului Bacău la problemele şi oportunităţile de dezvoltare locală şi  maximizarea 
eficienţei şi eficacităţii implementării acesteia,  prin  utilizarea unor metode şi instrumente specifice 
avansate. Proiect al Municipiului Bacău (Consiliul Local), prin Agenţia de Dezvoltare Locală, 
instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local, care a demarat etapa de elaborare a 
documentului “Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău, pentru perioada 2009-
2013”, document programatic prin care stabileşte obiectivele majore, politicile, programele şi 
proiectele specifice în domeniile dezvoltării economice, sociale, demografice, culturale, precum şi 
în ceea ce priveşte amenajarea teritoriului.  

Participare la seminariile de formare privind:
  - Prognoză economică socială şi bugetară,  
  - Politicile publice şi  
               - Platforma electonică. 
 Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii mangementului strategic şi dezvoltarea 

capacităţii de perfecţionare continuă a Strategiei de Dezvoltare Locală şi de elaborare, prioritizare şi 

implementare cu succes a politicilor publice de dezvoltare locală. 

  Planificarea integrată include proiecte integrate ce sunt iniţiate, dezvoltate şi apoi 

implementate prin parteneriate locale, cum ar fi:

1. parteneriate în dezvoltarea economică locală; 

2. parteneriate pentru servicii sociale;
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3. parteneriate în dezvoltarea terenurilor;

4. parteneriate în proiecte de mediu;

5. parteneriate în regenerarea fostelor zone industriale;

6. parteneriate în dezvoltarea locuirii;

7. parteneriate în regenerarea unor cartiere şi zone ale oraşului; 

8. parteneriate în infrastructură şi utilităţi. 

   Participare la seminarul „Dezvoltare durabilă” şi „Egalitate de şanse” din cadrul proiectului 

„Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău”, organizat de Agenţia de Dezvoltare 

Locală Bacău.  

Paricipare la Masa rotundă din cadrul proiectului ”Te iubeşte mama” menit să faciliteze 
comunicarea audio-vizuală dintre copii rămaşi acasă şi părinţii lor plecaţi la muncă în străinătate la 
Biblioteca judeţeană 

Întocmirea documentaţiei privind oportunitatea de a înfiinţa un Centru social comunitar 
multifuncţional şi studierea posibilităţii de a primi acreditare pentru serviciu social multifuncţional 
în clădirea din str. Henri Coandă nr. 9, obiectiv de investiţii pentru care se va solicita finanţare 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. 

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, respectiv Ordonanţa de Urgenţă nr. 
34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Achiziţii Publice 

Elaborarea Planului Anual al Achiziţiilor Publice al Serviciului Public de Asistenţă Socială 
Bacău conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, 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 2011 au fost efectuate un număr de 337 achiziţii directe din catalogul 
electronic existent pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în valoare totală de 224.657,27 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 
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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, etc.

Alte activităţi 

Participarea, prin o parte a personalului, la activităţile desfăşurate de Serviciul Public de 
Asistenţă Socială Bacău în afara atribuţiilor curente, şi anume: 

1. Distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare destinate categoriile defavorizate din
municipiul Bacău, cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi de Crăciun. 

2. Distribuirea de alimente (faina de grau, zahar, faina porumb, paste fainoase, biscuiti si lapte
praf) conform H.G. nr. 600 din 13.05.2009 privind punerea in aplicare a Programului Anual
European de distributie de ajutoare alimentare catre urmatoarele categorii: pensionari cu pensii mai
mici de 400 lei, someri, persoane cu handicap si persoanele beneficiare ale venitului minim
garantat.

3. Primirea şi verificarea documentaţiei pentru sprijin în regim de urgenţă privind 
achiziţionarea de panouri ceramice; panouri electrice; ventilo convectori electrici sau pe gaz; 
centrale termice electrice sau pe gaz; boiler electric sau pe gaz; piese conexe şi manoperă sau 
modificarea, reabilitarea sau realizarea integrală a instalaţiei individuale de alimentare a energiei 
termice prin separarea de instalaţia termică actuală pentru consumatorii izolaţi de la S.C. CET S.A. 
Bacău care beneficiau de încălzire centralizată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Bacău nr. 347/12.10.2010 modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Bacău nr. 356/29.10.2010 

4. Primirea şi verificarea cererilor şi declaraţiilor pe proprie raspundere privind ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei.  

4.OBIECTIVE PENTRU ANUL 2012

Obţinerea finanţării pentru cele două obiective de investiţii ce se înscriu în Programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013 

1. „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” care se
încadrează pe Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de 
Intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale;

2. Proiectul „Clubul pensionarilor II”, cu finanţare integrală de la bugetul Consiliului Local 
Bacău;  

Elaborarea Planului Anual al Achiziţiilor Publice al Serviciului Public de Asistenţă Socială 
Bacău conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, 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; 
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monitorizarea serviciilor 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;

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 Serviciul Public de Asistenta Sociala al  Municipiului Bacău; 

asigurarea consultanţei pe perioada derulării proiectelor; 
asigurarea realizarii strategiei de dezvoltare anuala a serviciilor sociale precum si cele pe termen

mediu si lung;
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 proiectelor ale strategiilor anuale pe termen mediu şi lung referitoare la serviciile 
sociale comunitare pentru categoriile populaţionale defavorizate ale municipiului Bacău; 

elaborarea, sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire; 
elaborarea documentaţiei 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; 

asigurarea codificarii produselor, serviciilor în sistemul de grupare şi codificare C.P.V.- 
Regulamentele (CE) nr.2195/2002, 2151/2003 si nr. 213/2008 privind Vocabularul comun al
achizitiilor publice;

stabillirea circumstanţele de încadrare, prevăzute de lege pentru aplicarea fiecărei proceduri 
sau pentru cumpărarea directă; 

aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire; 
propunerea şi supunerea 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; 

participarea la comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 
asigurarea realizarii publicităţii anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire pe baza 

documentelor transmise de comisiile constituite în acest scop;
organizarea procedurilor de achiziţii publice şi asigurarea secretariatul Comisiei de evaluare 

pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, servicii şi lucrări; 
analizarea programului în cadrul fiecărui contract, pentru furnizare produse, prestări de 

servicii, execuţie lucrări  în colaborare cu compartimentele cu atribuţii în domeniu; 
întocmirea dosarulului achiziţiei publice pentu fiecare contract de bunuri, servicii şi lucrări 

atribuit;
luarea de 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; 

organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, prin:
 licitatie deschisa sau restransa,
 dialog competitiv,
 negociere cu sau fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare,  
 cerere de oferte,
 concurs de soluţii  

participarea la desfăsurarea procedurilor de licitatie; 
realizarea contractelor de achizitie publică; 
elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achizitie publică; 
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publicarea anunturilor de intentie, de participare, si de atribuire a contractelor de achizitie
publica pe SEAP si MONITORUL OFICIAL;

întocmirea notelor justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă este 
alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; 

întocmirea dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract de furnizare, prestari servicii si
executie lucrari atribuit;

întocmirea programului anual al achiziţiilor publice; 
operarea modificărilor în programul anual al achiziţiilor publice;  
verificarea cuprinderii în programul anual al achiziţiilor publice a contractului de achiziţie 

publică; 
întocmirea programului 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; 

solicitarea fiecărui compartiment din cadrul Serviciului public de Asistenţă Socială 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; 

realizarea contractelor de furnizare, lucrari si servicii, cuprinse in Programul anual al
achizitiilor publice, cu următoarele activităţi: 

5. Pregatirea contractului de achizitie publica
6. Scrierea contractului
7. Verificarea contractului
8. Incheierea si semnarea contractului de catre partile implicate

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 SPAS cu persoane 
fizice sau juridice, a actelor adiţionale care conţin modificări pe durata derulării acestora; 

asigurarea, păstrarea şi arhivarea documentelor privind documentaţia de atribuire;  
îndeplinirea altor atribuţii în domeniu, stabilite de lege; 

BIROUL RESURSE UMANE,  SĂNĂTATEA ŞI  
SECURITATEA MUNCII

1. ORGANIZAREA BIROULUI RESURSE UMANE, SANATATEA SI SECURITATEA

MUNCII

     Conform Organigramei Serviciului Public de Asistenţă Socială al municipiului Bacău aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Bacău nr.367/30.11.2011 numărul de posturi prevăzut este de 6 salariaţi ( 

şef birou -1; inspector de specialitate- 3; inspector SSD-1; referent-1 ). 

În anul 2011 în cadrul biroului şi-au desfăşurat activitatea următorii angajaţi: 

Pleşu Doina - Inspector de specialitate 
Bunduc Rodica - Inspector SSD
Ţîţaru Ramona – inspector de specialitate (şi la Oficiul Juridic-Decizie preluare sarcini ) 
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Turnea Gabriela – referent (delegat la  Biroul Prevenirea şi Combaterea Sărăciei -Decizie preluare 
sarcini)

2. 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; 

pregăteşte documentaţia necesară in vederea elaborării Regulamentului de Organizare  şi  
Funcţionare  a Serviciului  Public  de  Asistenţă  Socială  al municipiului   Bacău,   
Regulamentului Intern şi  a  altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a Serviciului Public de 
Asistenţă Socială al municipiului Bacău; 

pregăteşte documentaţia necesară intocmirii Statului de funcţii; 
efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea sau încetarea contractului de munca al 

personalului angajat, asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, asistenţilor maternali; 
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; 
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 şi a asistenţilor maternali profesionişti conform legislaţiei in vigoare; 
verifică zilnic şi lunar situaţia asistenţilor personali şi a asistenţilor maternali profesionişti în plată, 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 Serviciului 

Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău; 
2.prezenta pentru orele suplimentare,
3.certificatele medicale;
4.înştiinţările pentru concediu de odihna solicitate cu plata in avans; 
5.înştiinţările privind modificarea sporurilor de vechime ale salariaţilor. 

3. ACTIVITATEA REALIZATA IN 2011

La data de 31 decembrie 2011 în aparatul propriu erau încadrate 83 persoane, din care 2

persoane aveau contractul de muncă suspendat pentru concediu  creşterea copilului până la vârsta de 

2 ani.

Pe parcursul anului 2011, 11 angajati si-au incetat activitatea ca urmarea a incetarii

contractului individual de munca perioada nedeterminata astfel, a pensionarii - 1 angajat,

concediere pe motive disciplinare - 1 angajat si la solicitarea acestora - 9 angajati.

- S-a pregătit documentaţia necesară pentru modificarea Statului de funcţii, Organigramei 
Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău şi Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău în vederea 
respectarii prevederilor legale ale Legii-cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, a Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice şi stabilirea salariilor acestora şi a Hotararii nr.23/2010 
privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
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- 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-au închis carnetele de muncă ale angajaţilor din aparatul propriu, ca urmare a abrogării 
Decretului nr.92/1976 şi acestea au fost predate salariaţilor. 

- 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 2011 erau încadraţi  284 asistenţi personali şi 10 asistenţi maternali 

profesionişti.                                        

- S-au intocmit dosare privind gestionarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap  şi ale 
asistenţilor maternali profesionişti astfel: 

- 85 contracte individuale de munca noi puse in plata;
- 137 contracte individuale de munca încetate;

În acest sens s-au întocmit 1326 decizii privind angajarea, încetarea, suspendarea contractelor de

muncă sau acordarea diferitelor drepturi băneşti. 

La data de 31 decembrie 2011 erau încadraţi  284 asistenţi personali şi 10 asistenţi maternali 

profesionişti.                                                                                                                                                                                               

- S-au închis carnetele de muncă ale assitenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti, ca 
urmare a abrogării Decretului nr.92/1976 şi acestea au fost predate salariaţilor. 

- Lunar s-au adus la cunoştinţa Biroului Financiar-Contabil : foaia colectivă de prezenţă, 
certificatele medicale,  înştiinţările pentru concediile de odihnă şi modificările privind sporurile 
de vechime ale salariaţilor. 

- S-au eliberat adeverinţe de salariat, necesare la diferite instituţii atât pentru personalul din 
aparatul propriu cât şi pentru asistenţii personali şi asistenţii maternali, respectiv aproximativ  
590 adeverinţe. 

- Au fost întocmite şi depuse la Casa de Pensii un număr de 8 dosare de pensie. 

- Conform H.G. 161/03.02.2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă 
a salariaţilor 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, asistenţi 
maternali profesionişti. 

- 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
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-  Evaluarea resurselor umane existente, precum şi a nevoilor de formare şi perfecţionare 

profesională; 

- Perfecţionarea personalului din aparatul propriu cât şi a asistenţilor personali sau asistenţi 

maternali profesionişti prin participarea la cursuri specifice activităţi acestora; 

- 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 Serviciului Public de Asistenţă Socială al 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 îşi desfăşoară activitatea un singur angajat. 

1. Activitatea oficiului juridic în anul 2011

 În cadrul Oficiului Juridic s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
Asigurarea bazei de documentare juridică şi legislativă a Serviciului Public de Asistenţă Socială 

Bacău; 
Întocmirea si fundamentarea unui număr 25 de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al 

municipiului Bacău in 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 1051 de decizii ale directorului Serviciului Public de 

Asistenta Sociala in ceea ce priveşte încadrarea si încetarea activităţii asistenţilor personali, 
acordarea de indemnizaţii persoanelor cu handicap; 

Întocmirea si fundamentarea unui număr de 92 de decizii ale directorului Serviciului Public de 
Asistenta Sociala in ceea ce priveşte acordarea mesei la Cantina Municipală; 

Întocmirea si fundamentarea unui număr de 303 dispoziţii ale Primarului Municipiului Bacău în ceea 
ce priveşte acordarea/neacordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea venitului minim 
garantat;

Întocmirea si fundamentarea unui număr de 37 de  dispoziţii ale Primarului Municipiului Bacău în 
ceea ce priveşte acordarea de ajutoare de urgenţă; 

Întocmirea si fundamentarea unui număr de 165 de decizii ale directorului Serviciului Public de 
Asistenta Sociala in ceea ce priveşte personalul  Serviciului Public de Asistenta Sociala, asistenţii 
maternali profesionişti, precum şi activitatea Biroului Financiar Contabil din cadrul Serviciului 
Public de Asistenţă Socială Bacău. 

Formularea de proiecte de convenţii, contracte si acte administrative ale Serviciului Public de 
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Asistenta Sociala;
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 Serviciul Public de Asistenta

Sociala si răspunsuri la petiţii ce vizau domeniul juridic; 
Participarea la audienţele susţinute de Directorul Serviciului Public de Asistenţă Socială al 

Municipiului Bacău; 
Formularea de avize scrise la solicitarea conducerii, întocmirea de note (interne, de informare);
Redactarea în colaborare cu salariaţii Serviciului Public de Asistenta Sociala 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 Serviciului Public de Asistenta Sociala  
sau cele către alte instituţii; 

Avizarea pentru legalitate a tuturor actelor emise de Serviciul Public de Asistenta Sociala sau a
acelora in care serviciul este parte;

Reprezentarea Serviciului Public de Asistenta Sociala al 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 Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău 
(prestare activităţi medicina muncii, contracte de finanţare nerambursabilă pentru activitatea de 
asistenţă socială, etc.) 

Participarea la întrunirea Comisiilor sociale în cadrul Serviciului public de Asistenţă Socială Bacău 
privind contractele de finanţare nerambursabilă, potrivit Legii nr.  350/2005. 

BIROU FINANCIAR CONTABIL

Conform Organigramei şi a Statului de Funcţii ale SPAS Bacău, în cadrul acestui birou îşi 

desfăşoară activitatea 1 şef birou, 4 inspectori de specialitate, şi un casier. 

1. 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 112 către Ministerul finanţelor publice,  întocmirea fişelor fiscale. 

 verificarea dosarelor de ajutor social,

 verificarea, înregistrarea şi evidenţierea informatică a tuturor mişcărilor patrimoniale ale 

mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi alte materiale; 
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 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.

2. Sinteza activităţii pe 2011 

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 2011 instituţiei i-au fost repartizate următoarele credite 

bugetare:

- cheltuieli de personal – pentru personalul SPAS – 1.353.000 lei

                                     - pentru asistenţii personali – 3.901.000 lei 

- cheltuieli materiale – 5.043.698 lei

- cheltuieli cu asistenta socială – 10.392.477 lei ( venitul minim garantat, aj incălzire, tichete, aj 

urgenta)

- cheltuieli cu asociaţii şi fundaţii – 505.100 lei 

-cheltuieli cu CAS privind venitul minim garantat – 4.263 lei

-cheltuieli de capital – 178.000

Total credite bugetare - 21.377.538, gradul de utilizare a acestora fiind de 95,63 % efectuându-

se următoarele plăţi: 

- cheltuieli de personal – pentru personalul SPAS – 1.279.956 lei

                                      - pentru asistenţii personali – 3.895.654 lei 

- cheltuieli materiale – 5.008.518,57 lei

- cheltuieli cu asistenta socială – 9.724.269,80lei(indemnizatiile persoanelor cu handicap, aj 

incălzire, tichete, aj urgenta, tichete) 

- cheltuieli cu asociaţii şi fundaţii – 445.620,03 lei 

-cheltuieli cu CAS privind venitul minim garantat- 4.263lei

-cheltuieli de capital – 85.210,32 lei

Total cheltuieli – 20.443.491,72 lei
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 În cursul anului 2011 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" – 46.186 lei;

- A.S.C.H.N. „Centrul Daniel” cu proiectul „Pasi spre viitor” – 34.110 lei;

- ACCMA Betania „Centrul de integrare al tinerilor” – 104.814 lei

- ACCMA Betania „Centrul de zi pentru copii cu autism si sindrom Down” in suma de 102.023

lei.

- Fundatia Episcop Melchisedec cu proiectul „ Pentru trup si suflet” in suma de 7.644 lei.

- Societatea Nationala de Cruce Rosie cu proiectul Centrul de Servicii de ingrijire si asistenta la

domiciliu pentru persoane varstnice"Deschideti o usa"-32.048 lei

- ACCA Ovidenia cu proiectul Masa pe roti- 42.883 lei

- Asociatia Caritas Bacau cu proiectul Biroul de asistenta sociala – 37.743 lei

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. 

3. Obiecte majore propuse pentru anul 2012

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 2012 precum şi 

utilizarea în mod cât mai corect bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Primăria Bacău.
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COMPARTIMENTUL SECRETARIAT REGISTRATURĂ 

În cadrul compartimentului Secretariat-Registratură, pe parcursul anului 2011 şi-au desfăşurat 

activitatea 2 angajaţi. 

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 ;

 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 2011 s- au înregistrat de la 1 la  21809 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 2011 s-au înregistrat de la 40501 la 40583 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
2011 s au înregistrat de la 40000 la  40001  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; 
 face un raport de activitate săptămânal ce se trimite la Cabinet Primar. 
 ţine evidenţa pe calculator intrărilor-ieşirilor cererilor, petiţiilor şi sesizărilor făcute de 

cetăţeni;
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 lunar până pe data de 05 ale fiecărei luni se trimite pe hârtie şi pe suport electronic 
înregistrările cu cererile şi petiţiile primite de la cetăţeni şi data rezolvării lor pe ultimele 
2 luni la Biroul Consiliere Informaţii Cetăţeni  din cadrul Primăriei Bacău; 

 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 

Pentru acest compartiment, efectiv îşi desfăşoară activitatea 2 inspectori, 2 îngrijitori şi un 

şofer.  

1. 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 ;
 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 ;

2. Activitatea compartimentului administrativ, aprovizionare şi psi în anul 2011 

În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SPAS Bacău , aprobat prin 

Hotarîrea Consiliului Local Bacău  nr. 104 din 31.03.2003 , 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 ;
 Amenajarea spaţiului pentru ARHIVĂ şi asigurarea bunei funcţionari a acesteia ;  
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 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 A.S.P, pe parcursul anului 2011 s-au distribuit 11.000 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 2011; 

 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
(Paşti ,Crăciun , An Nou), la ridicarea gestionarea şi distribuirea către punctele de livrare a 
produselor in cadrul programului PEAD 2011 a peste 338 tone de produse alimentare de la
UE la peste 7000 persoane îndreptățite, întocmirea dosarelor, arhivarea acestora ți 
predarea situației la Consiliul Județean Bacău. 

Obiective pentru anul 2012

3. Valorificarea inventarului efectuat la finele anului 2011 , casarea bunurilor degradate
aprobate ;

4. Aprovizionarea cu rechizite , birotică pe baza necesarului întocmit ; 
5. Asigurarea bunei funcţionări a aparaturii de birotică , a mijloacelor auto din dotare ; 
6. Reactualizarea contractelor de servicii şi asigurarea bunei derulări a acestora ; 
7. Aducerea la zi a Fişelor de instructaj pentru  situaţii de urgentă , întocmirea PLANULUI pe 

anul 2012 şi a GRAFICULUI de instruire a personalului ; 
8. Aprovizionarea în continuare a centrelor de distribuire a ajutoarelor PEAD şi asigurarea 

bunei funcţionări ale acestora ; 
9. Efectuarea unor reparaţii curente şi de igenizare la clădirile din  patrimoniu ; 
10. Primirea şi distribuirea  de LAPTE PRAF pe baza reţetelor întocmite de medicii de familie . 
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RAPORT PRIVIND SITUATIA AUDIENTELOR IN PERIOADA

1 IANUARIE -31 DECEMBRIE 2011

Audiente Nr. persoane Mod de solutionareNr.

crt

luna

Planifi-

cate

Anunta-

te

Anunta-

te

Prezen-

te

Favora-

bil

Nefavora-

bil

in

curs

1. Ianuarie 1 1 30 25 25 0

2. Februarie 1 1 25 18 18 0

3. Martie 1 1 20 17 17 0

4. Aprilie 1 1 25 22 22 0

5. Mai 1 1 15 15 15 0

6. Iunie 1 1 28 25 25 0

7. iulie 1 1 16 18 18 0

8. August 1 1 28 25 25 0

9. Septembrie 1 1 21 21 21 0

10. Octombrie 1 1 24 27 27 0

11. Noiembrie 1 1 25 24 24 0

12. Decembrie 1 1 28 30 30 0

Romeo Stavarache

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU


