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Raportul Primarului Municipiului 
Bacau privind activitatea în primii doi 

ani de administratie 
(iulie 2004 – iunie 2006) 

 
 

1. Obiective si realizari 

Obiective asumate la început de mandat, realizate sau aflate în curs de derulare. 

-  taxe si impozite mai mici 

- infrastructura de strazi si utilitati îmbunatatita prin: 

a. asfaltarea strazilor si trotuarelor din fiecare cartier 

b.introducerea de utilitati pe strazile din cartierele periferice si schimbarea conductelor de 
alimentare cu apa. 

-  sistem de sanatate eficient si civilizat, prin luarea urmatoarelor masuri: 

a. construirea unui Spital Municipal  

b. înfiintarea unei retele de farmacii de tip economat 

c. crearea unei baze de date care sa cuprinda: populatia municipiului Bacau si starea 

medicala a fiecarui cetatean. Premise pentru crearea unui program de sanatate viabil. 

 

- capacitate administrativa ridicata, prin: 

a.birocratie mai putina si atentie sporita pentru problemele cetateanului 

b.reducerea cheltuielilor  cu deplasarile, comunicatiile, etc. 

c.infiintarea unei retele de centre de consultanta pe cartiere 

 

- siguranta si grija pentru cetatean,  prin: 

a. sporirea efectivelor de gardieni publici 

b. reducerea poluarii 

c. crearea de noi spatii verzi si plantarea de arbori 

d. locuri de joaca  pentru copii mai multe, amenajate in cartierele orasului 

e. abonamente gratuite la transportul în comun pentru pensionari 

f.  retea de microcase de comenzi la domiciliu 
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g. 1000 de locuinte sociale pentru tineri 

- teren alocat pentru un cimitir nou 

Obiective realizate, sau aflate în curs de derulare, altele decât cele asumate la 

început de mandat 

• Înfiintarea Politiei Primariei 

• Amenajarea Insulei de Agrement  

• Supralargirea unor strazi pentru descongestionarea traficului rutier 

• Crearea primei parcari supraetajate, în spatele Teatrului Bacovia 

• Modernizarea Podului de la Serbanesti 

• Lansarea concursului de idei pentru efectuarea unui studiu privind Planul de 

Urbanism al Zonei centrale a municipiului Bacau 

• Extinderea spatiului pentru Compartiment Informare Cetateni, eficientizarea 

serviciilor acordate cetatenilor 

• Modernizarea Pietei Centrale  

• Sprijinirea mediului de afaceri 

• Reabilitarea termica a blocurilor 

• Contorizarea tuturor scarilor de bloc din municipiul Bacau 

• Modernizarea Teatrului de Vara 

• Sprijinirea miscarii sportive, a sportului de performanta, revigorarea sportului de 

echipa (handbal, volei si fotbal) 

• Amenajarea unor terenuri de sport în cartiere 

• Construirea a sase sali de sport 

• Constructii locuinte pentru tineri si mansardari 

• Contributii la definitivarea constructiei Catedralei Ortodoxe 

• Cofinantare la proiectul PHARE Centrul expozitional si de afaceri Bacau 

• Modernizarea unor strazi si constructii de parcari noi 

• Constructia Spitalului Municipal Bacau 

• Reabilitarea termica a blocurilor 

• Reabilitarea si modernizarea punctelor termice si instalatiile de transport agent 

termic 

• Reabilitarea termica si dotarea institutiilor de învatamânt 
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• Amenajarea spatiilor verzi, parcurilor, terenurilor de joaca si aleilor dintre blocuri 

• Constructia si modernizarea centrului sportiv 

• Constructia podului Serbanesti 

• Constructie pasaj subteran CFR 

• Constructia unui camin de batrâni 

• Modernizarea sediului de evidenta populatiei, pasapoarte si permise 

• Constructia unui grup de cogenerare pe gaz la CET Bacau, investitie de 10. mil 

EURO 

 
2. Activitatea Primariei Municipiului Bacau (aparatul propriu) 
 
Compartimentul de Informare Cetateni: septembrie 2004 – iunie 2006 

 
Activitatea desfasurata în cadrul Compartimentului Informare Cetateni s-a axat pe 

urmatoarele domenii:  

• consiliere directa; 

• primirea unor sesizari, direct de la cetateni; 

• sesizari telefonice; 

• rezolvarea cererilor prin care s-au solicitat certificate de urbanism, autorizatii de 

constructie si demolare; 

• verificarea si solutionarea unor petitii, scrisori ori alte forme scrise venite din 

partea cetatenilor; 

Prin activitatea desfasurata si contactul diversificat, operativ si profesional cu cetatenii s-a 

facilitat rezolvarea unor aspecte de interes pentru acestia, au fost degrevate spatiile de timp 

alocate audientelor în cadrul Primariei, au fost receptate cazurile în care angajati ai institutiei 

noastre au manifestat eventuale carente în activitatea profesionala. 

La acest compartiment se afla, într-un stadiu avansat, evidentierea automatizata si 

centralizata a intrarii, dirijarii si solutionarii petitiilor si cererilor depuse de catre cetateni personal 

sau prin intermediul serviciilor postale. Sistemul va fi perfectionat prin achizitionarea unui 

software de management al documentelor si al registraturii electronice.   

Consilierea directa s-a realizat in 5.260 de cazuri, problematica vizând aspecte diverse, 

ponderea ocupând-o urmatoarele solicitari: 



 4 

• obtinerea locuintelor ANL  38 %; 

•  probleme sociale 27 %; 

•  amenajarea teritoriului si rezolvarea unor neajunsuri pe linia curateniei si ridicarii 

deseurilor 23%.  

Din totalul de 3.489 sesizari, peste 60% au fost facute telefonic la „numarul cetateanului” 

984. 

În privinta regulilor impuse de legislatia aferenta urbanismului trebuie sa evidentiem 

faptul ca în perioada analizata au fost primite un numar de 4.860 cereri în urma carora au fost 

eliberate 2.505 certificate de urbanism, 1.146 autorizatii de constructii si 138 autorizatii de 

demolare.  

Cele 469 de petitii, cereri ori semnalari privind eventuale neajunsuri, semnalate în scris de 

catre cetateni, au fost solutionate în termen si în conformitate cu prevederile legii.  

La Compartimentul Registratura, încadrat cu un numar de trei salariati, a fost depus un 

volum apreciabil de munca.  

Cele 82.712 solicitari scrise au fost evidentiate corect, în ce priveste intrarea, repartizarea 

si finalizarea lor. Analizând, pe categorii de probleme materialele în cauza, putem concluziona 

ca: 

• 12,5% (10.339) au vizat aspecte de ordin comercial; 

• 3,4% (2.812) urbanism; 

• 2,1 (1.736) social; 

• 8,7% (7.195) patrimoniu; 

• 3% (2.481) spatii verzi; 

• 7,8% ( 6.451 ) cadastru; 

• 4,2% ( 3.473) Registrul Agricol; 

• 2,9% (2.398) drumuri;  

• 7,5% (6.203)  juridic; 
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• 1,7% (1.406 ) Politia Primariei; 

• 46,2%  celelalte profile de munca din administratie. 

În perioada la care ne referim salariatii Compartimentului Informare Cetateni au participat 

la 186 activitati comune cu : 

• Inspectoratul Scolar; 

• Muzeul de Istorie ; 

• Centrul Cultural ,,George Apostu” si Filiala UAP – Bacaul; 

• Palatul Copiilor; 

• Teatrul Municipal Bacovia ; 

• Filarmonica ,,Mihail Jora” ; 

• Uniunea Scriitorilor din România ( Filiala Bacau ) 

Compartimentul Protectie Civila: 
⇒ 01.03.2004 – 28.02.2005 

 
Pregatirea de protectie civila a personalului ce încadreaza Inspectoratul, Comisia de 

protectie civila, Comisiile de specialitate, formatiunile de protectie civila din organigrama 

municipiului Bacau, a populatiei precum si pregatirea comisiilor, formatiunilor de protectie civila 

si salariatilor din cadrul institutiilor publice si agentilor economici organizati pe linie de protectie 

civila din municipiul Bacau, a comisiilor si formatiunilor de protectie civila de la comunele 

repartizate. 

• s-a verificat activitatea agentilor economici sursa de risc ; 

• s-a coordonat si îndrumat activitatea celor 15 comune repartizate prin ordinul 

prefectului ; 

• doua verificari la mijloacele de înstiintare-alarmare din administrarea Consiliului 

Local Bacau si agentilor economici care detin asemenea mijloace ; 

• o verificare la adaposturile de protectie civila din administrarea Consiliului Local 

Bacau ; 

• participarea la efectuarea receptiei la adaposturile de protectie civila nou construite la 

solicitarea conducerii primariei ; 

Aceste activitati au avut drept scop cresterea competentei în conducerea, planificarea si 

executarea interventiei, modul de întocmire a documentelor, asigurarea functionarii mijloacelor 
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de înstiintare-alarmare si a punctelor de comanda, adaposturilor de protectie civila si executarea 

întretinerilor periodice ale acestora. 

 

Sistemul de înstiintare – alarmare 

S-a realizat conform bugetului achizitionarea a 10 statii radiotelefon ICOM cu interfata 

telefonica, care urmeaza sa fie instalata si programata pe frecventa de lucru a protectiei civile. 

În conformitate cu Planul cu principalele activitati al inspectoratului în anul 2004 s-au 

efectuat doua verificari în lunile aprilie si august la sistemul de alarmare proprietatea Consiliului 

Local Bacau si a agentilor economici de pe raza municipiului, iar toate defectiunile constatate au 

fost remediate în timp util de personalul specializat al inspectoratului împreuna cu personalul 

Directiei de Telecomunicatii Bacau si personalul din grupele de alarmare ale agentilor economici 

si a fost adus în stare de operativitate. 

    

Protectia populatiei, salariatilor si bunurilor materiale 

Municipiul Bacau în prezent dispune de urmatoarele spatii pentru protectia cetatenilor cât 

si a bunurilor materiale în caz de conflict militar: 

• 9 adaposturi destinate ca puncte de comanda cu o capacitate de 495 persoane; 

• 230 adaposturi de protectie civila (terminate, neterminate, familiale) cu o capacitate de 

23 682 persoane (13,45%); 

• 2 pasaje subterane cu o capacitate de 860 persoane (0,81%); 

• 3 garaje subterane cu o capacitate de 120 persoane (0,17%); 

• 1 044 subsoluri neamenajate cu o capacitate de 125 007 persoane (71,02%). 

Procentul de adapostire la nivelul localitatii în adaposturi existente este de 85%. 

care poate ajunge pâna la 100% prin construirea de adaposturi la noile investitii si prin 

executarea în caz de conflict militar a adaposturilor din beton armat si din material lemnos 

prevazute în planurile Oficiului de Mobilizare a Economiei si Pregatirea Teritoriului pentru 

Aparare (O.M.E.P.T.A.) a Judetului Bacau. 

În anul 2004 în municipiul Bacau s-au avizat un numar de 27 proiecte de executie cu 

adaposturi de protectie civila. 
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Protectia nucleara, biologica si chimica 

Pe aceasta linie au fost revazute si completate Planurile de amenajare si functionare a 

punctelor de decontaminare personal, echipamentului si mijloacelor de transport; Planurile de 

protectie si interventie la accident chimic, fiind refacute fisele tehnice pentru fiecare agent 

economic sursa de risc. 

 
⇒ 15.03.2005 – 30.11.2005 

 
În anul 2005 personalul Compartimentului a participat la urmatoarele activitati: 

• s-a verificat activitatea operatorilor economici sursa de risc ;  

• doua verificari la mijloacele de înstiintare-alarmare din administrarea Consiliului 

Local Bacau si operatorilor economici care detin asemenea mijloace ; 

• o verificare la adaposturile de protectie civila la blocurile nou construite, din 

administrarea Consiliului Local Bacau ; 

• organizarea si desfasurarea concursului cu tematica de protectie civila cu elevii 

claselor V-VIII si IX-XI de la gimnazii si licee, faza pe localitate si pe judet ; 

• gestionarea materialelor de constructii pentru consolidarea si reconstructia caselor 

afectate de inundatiile din iulie 2005 din municipiul Bacau si locatia 1 Bacau ; 

• actualizarea documentatiei pe linia pregatirii economiei si a teritoriului pentru aparare 

si evidenta militara ; 

 
Sistemul de înstiintare – alarmare 

În conformitate cu Planul cu principalele activitati al compartimentului în anul 2005 s-au 

efectuat doua verificari în lunile mai si noiembrie la sistemul de alarmare proprietatea Consiliului 

Local Bacau si a operatorilor economici de pe raza municipiului, iar toate defectiunile constatate 

au fost remediate în timp util de personalul specializat al compartimentului împreuna cu 

personalul Directiei de Telecomunicatii Bacau si personalul din echipele de alarmare ale 

operatorilor economici si a fost adus în stare de operativitate. 

  

Protectia populatiei, salariatilor si bunurilor materiale 

S-au încheiat procese verbale de custodie la adaposturile de protectie civila de la blocurile 

nou construite din str. Bucegi nr.136 A sc.A si B ; nr.138 A sc.A si B ; 140 A sc. A si B, între 

Primaria Municipiului Bacau si Asociatia de locatari “ANL Bucegi”. 
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În anul 2005 în municipiul Bacau s-au avizat un numar de 21 de proiecte de executie cu 

adaposturi de protectie civila. 

În urma verificarilor stadiilor de executie a adaposturilor la obiectivele avizate  

s-au constatat si unele nereguli de executie : montarea gresita a tîmplariei metalice; conducta 

prizei de aer la instalatia de ventilatie în loc sa fie din otel a fost montata din tabla; nu s-au 

montat toate supapele de suprapresiune si în locurile prevazute obligatoriu; montare gresita a 

motorului ventilatorului (sensul de rotire); nu s-a montat tipul de tîmplarie metalica stabilit în 

proiect; nu prezinta documentatia adapostului pentru verificare. 

   
Activitati specifice pe linie de aparare împotriva dezastrelor 

 În urma caderii ploilor abundente din 13-14 iulie 2005 s-au produs inundatii în municipiul 

Bacau prin revarsarea pârâului Negel si a pârâului Bârnat si realizarea a 3 brese în digurile de 

pamânt. Au fost afectate în urma inundatiilor 189 de locuinte, o unitate productiva, terenuri 

agricole. Din cele 189 de locuinte s-au reconstruit 14, s-au consolidat 85 cu materiale de 

constructii primite de la guvern prin ANL Oficiul Bacau si 90 cu mici reparatii executate în regie 

proprie sau cu sprijinul unitatilor de constructii stabilite de conducerea primariei. 

 Personalul compartimentului a participat efectiv cu tot personalul împreuna cu 

ceilalti salariati ai primariei si populatia afectata împreuna cu unitati de jandarmi, salariati de la 

regii autonome, institutii, operatori economici la înlaturarea urmarilor provocate de inundatii în 

primul rând prin astuparea celor 3 brese cu ajutorul sacilor de nisip cu materiale si utilaje 

specifice si prin evacuarea (scoaterea apelor) din beciuri, subsoluri, case, curti, gradini pâna la 

înlaturarea definitiva a apei. 

 Primirea, gestionarea si distribuirea bunurilor materiale din depozitul Primariei 

municipiului Bacau situat în str. Constantei nr.2, UM 01639 s-a efectuat pe baza de procese 

verbale, aviz de însotire, referat aprobat si alte documente. 

 În urma acestor inundatii s-au stabilit o serie de masuri pentru refacerea digurilor, 

achizitionarea din timp a unor saci de rafie si nisip, supraînaltarea unui pod, desfiintarea altuia, 

supraînaltarea unor conducte de apa potabila si menajera, reconstructia unor imobile, repararea si 

consolidarea altora.  

 Pâna în prezent s-au executat urmatoarele :  

• s-au astupat cele 3 brese prin grija Directiei Apelor Siret – S.G.A. Bacau; 

• s-au reconstruit 13 case, iar a 14-a este la stadiul de fundatie; 

• s-au consolidat 85 de case; 
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• s-au reparat 90 de case. 

 

Responsabilul pe linie de evidenta militara si mobilizare la locul de munca din  

cadrul compartimentului în anul 2005 a executat urmatoarele activitati : 

• luarea în evidenta militara a rezervistilor la angajare; 

• scoaterea din evidenta militara a rezervistilor care se prezinta cu fisa de lichidare; 

• actualizarea registrului cu rezervistii din cadrul primariei; 

• întocmirea „Tabelului cu angajatii luati în evidenta/lichidati lunar” si înaintarea 

situatiei la Centrul Militar Zonal Bacau; 

De asemenea în conformitate cu Ordinul Prefectului Judetului Bacau nr.292/ 

23.12.2004 privind organizarea si desfasurarea în anul 2005, a unor activitati pe linia apararii 

nationale, responsabilul cu evidenta militara s-a preocupat pentru nominalizarea salariatilor din 

cadrul primariei ce au fost delegati în comisiile de recrutare si încorporare la datele stabilite în 

ordin, a întocmit actele necesare pentru delegare. 

  

Principalele orientari în activitatea compartimentului de protectie civila în anul 2006 

• În baza actelor de constatare privind starea de întretinere a adaposturilor publice din 

administrarea Consiliului local, este necesara alocarea de fonduri banesti pentru 

întretinere si reparatii a instalatiilor de filtroventilatie, sanitare si electrice din dotarea 

adaposturilor de protectie civila publice special construite înainte si dupa 1989 din 

administrarea Consiliului local; 

• Planificarea si trimiterea la cursuri de specialitate în domeniul protectiei civile, 

prevenire si stingere a incendiilor, scafandrii si conducere ambarcatiuni a personalului 

compartimentului de protectie civila; 

• Participarea la realizarea si punerea în aplicare a proiectului sistemului de avertizare si 

alarmare în aval de lucrarea hidrotehnica „Izvorul Muntelui” – Bicaz; 

• Aprobarea, întocmirea si executarea studiului de fezabilitate cu privire la amenajarea 

si dotarea Centrului Municipal de Pregatire de Protectie Civila al Municipiului Bacau 

de pe terenul dat în folosinta în acest scop din Calea Moldovei nr.96-98 Bacau. În 

cadrul acestui centru va functiona si Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta la 

nivelul administratiei publice locale în conformitate cu O.U.G. nr.21/15.04.2004 si 

H.G.R. nr.1491/09.09.2004. Întrucât pe anul 2005, nu s-au prevazut fonduri la 
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cheltuieli de capital pentru protectia civila, se impune sa se analizeze daca vor fi surse 

de finantare pentru aceasta lucrare si sa se prevada pentru anul 2006; 

• Construirea si amenajarea „Poligonului de protectie civila” din Calea Moldovei nr.96-

98 Bacau pentru pregatirea personalului care încadreaza structurile de protectie civila 

proprii, pentru pregatirea personalului care încadreaza Serviciul voluntar pentru 

situatii de urgenta inspectori si comandanti de subunitati de protectie civila de la 

institutii publice si agenti economici. Se impune sa se analizeze daca vor fi surse de 

finantare pentru aceasta lucrare si sa se prevada pentru anul 2006; 

 
Compartimentul Audit Public Intern: 2005 - 2006 

 
           Activitatea din cadrul Compartimentului de Audit Public Intern  s-a desfasurat începând 

cu data de 18 iulie 2005, planul de audit intern anual a fost elaborat si aprobat în luna august 

2005, dupa urmatoarea structura: 

• Directia de Impozite si Taxe Locale,  

• Directia Economica, 

• Serviciul Public de Asistenta Sociala, 

• Directia de Urbanism - Biroul Concesionari, 

• Alte activitati ordonate de Primarul Municipiului Bacau. 

La stabilirea structurilor auditate s-a avut în vedere principalele sarcini ce le revin si 

contributia acestora la desfasurarea activitatii institutiei si derularea Bugetului Local de Venituri 

si Cheltuieli. 

Misiunile de audit intern planificate pentru anul 2005 s-au realizat în proportie de 

90%, din cauza termenelor scurte de realizare a acestora , urmând ca rapoartele finale a doua 

dintre structurile auditate sa fie finalizate în decursul lunii ianuarie 2006, cu aprobarea Primarului 

Municipiului Bacau. 

                    

A. Procesul bugetar 
 

    Cea mai mare parte a misiunii de audit s-a concentrat asupra executiei bugetului de 

venituri si cheltuieli, de încadrare a cheltuielilor efectuate în creditele bugetare si conform 

destinatiilor aprobate. S-a constatat preocuparea ordonatorului principal de credite pentru 

urmarirea stricta a cheltuielilor efectuate si o cât mai buna gestionare a fondurilor publice. 
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    În urma desfasurarii activitatii de audit privind procesul bugetar, s-a constatat ca exista 

si unele probleme în aplicarea vizei de control financiar-preventiv si în evidenta angajamentelor 

bugetare si legale. Recomandarile formulate de auditor si în curs de implementare asigura 

înlaturarea acestor disfunctii. 

            

B. Sistemul informatic 
 

Auditul realizat în anul 2005 în cadrul directiilor Primariei Municipiului Bacau, au vizat 

si sistemul informatic, respectiv dotarile cu tehnica de calcul si aplicatii informatice specifice 

fiecarei activitati. 

          Principalele puncte slabe identificate sunt: 

             - cheltuirea unui volum mare de munca manuala la Serviciul Financiar – Contabilitate si 

Biroul Evidenta si Cheltuieli Bugetare pentru urmarirea si realizarea cheltuielilor bugetare în 

fazele de angajare, lichidare, ordonantare si plata a acestora, precum si în elaborarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al Primariei Municipiului Bacau. Cu aceleasi probleme se confrunta si 

serviciile din cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale. 

Se impune achizitionarea de programe informatice care sa dea eficienta activitatii. 

                  
C. Procesul de încasare a impozitelor si taxelor locale 

 
Obiectivele misiunilor de audit au avut în vedere respectarea cadrului legal privind 

operatiunile de constituire si încasare a impozitelor si taxelor locale, calculul dobânzilor si 

penalitatilor pentru contribuabilii rau-platnici. S-a constatat preocuparea Directorului Directiei de 

Impozite si Taxe Locale de organizare a activitatii astfel încât sa se asigure un nivel cât mai mare 

de încasare a debitelor.  

Realizarea unor misiuni de audit în domeniul achizitiilor publice, resurselor umane si a 

administrarii, gestionarii si utilizarii fondurilor europene, va fi inclusa în Planul de audit al anului 

2006. 

S-a constatat ca auditul intern ajuta Primaria Municipiului Bacau sa-si îndeplineasca 

obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si  îmbunatateste eficienta si 

eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de 

administrare.       
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Directia Patrimoniu 
 

Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ si Îndrumare a Asociatiei 
de Proprietari 

 
FOND LOCATIV 

 
 Activitatile biroului: 

• primeste, verifica, centralizeaza, propune comisiilor de specialitate spre analiza si 

Consiliului Local spre aprobare, dosarele cu solicitarile pentru locuinte sociale sau 

prin ANL; 

• întocmeste repartitiile pentru locuinte si le înainteaza catre Serviciul Contracte, 

Evidenta si Încasari debite în vederea încheierii contractelor de închiriere. 

 Realizari: 

- s-au înregistrat un numar de 4852 de cereri de locuinte  

- s-au aprobat în Consiliul Local un nr de : 

- 649  dosare în 2004 prin HCL 286, HCL 315 si HCL 331; 

- 514  dosare în 2005 prin HCL 61, HCL 117, HCL 225, HCL 358; 

- 275  dosare în  2006 prin HCL 49, HCL 128, HCL / iunie 

Total dosare aprobate pâna în 2006 = 1438 

 

Apartamente construite prin ANL si date  în folosinta în perioada 12.2004-06.2006:  

- 2004 = 112 apartamente, 

- 2005 = 205 apartamente, 

2006 =   90 apartamente. 

 Total = 407 

 
ASOCIATII DE PROPRIETARI 

Activitatile biroului: 

• îndruma si sprijina asociatiile de proprietari pentru respectarea de catre acestea a 

prevederilor legislatie în vigoare referitoare la organizarea si functionarea lor; 

• întocmeste si distribuie materialele informative de interes pentru asociatiile de 

proprietari care sa contribuie la buna functionare a acestora; 
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• organizeaza si efectueaza controale financiar contabile si gestionare la sesizarile 

cetatenilor sau ori de câte ori este nevoie; 

• tine evidenta asociatiilor de proprietari; 

• efectueaza evaluarea administratorilor în vederea eliberarii atestatelor;  

• participarea inspectorilor din cadrul serviciului la adunarile generale ale asociatiilor; 

• actualizeaza baza de date în ceea ce priveste asociatiile de proprietari. 
 
    

Directia de drumuri publice 

Compartiment drumuri si poduri : Activitate 2004 

1. Covor asfaltic str.ABATORULUI  - valoare totala = 738863,20 RON 

2. Covor asfaltic str.GH.DONICI       - valoare totala =  734823,10 RON 

3. Covor asfaltic str.CONSTANTEI    - valoare totala = 1716721,69 RON 

4. Covor asfaltic str.GAROFITEI       - valoare totala =   133404,16 RON 

5. Finalizare Modernizare str.BICAZ  - valoare totala = 1553894,19 RON 

6. Plombe si reparatii pasaje, poduri si strazi in municipiul Bacau 

- Str.George Bacovia  -   169 mp 

- Str.Narciselor +D.N. 11  - 1652 mp 

- Pasaj Letea   -     26 mp 

- Pasaj Margineni   -   364 mp 

- Calea Moldovei   -   247 mp 

- Pod Gheraiesti   -   166 mp 

- Str.Oituz    -     72 mp 

- Str.Logofat Tautu   -   560 mp 

- Str.Viorelelor   -   169 mp 

- Str.Razboieni   -   248 mp 

- Str.Cronicar Neculce  -   356 mp 

- Str.Miron Costin   -   433 mp 

- Str.Alecu Russo+Stadionului -   280 mp 

- Trotuar Parcul Trandafirilor -   374 mp 

7. Lucrari de intretinere si reparatii strazi in municipiul Bacau 

- Str. Lunca Bistritei  -    80 mp 
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- Str. Lalelelor   -   935 mp 

- Str. Alexei Tolstoi   - 1048 mp 

- Cartier Cornisa Bistritei  -     62 mp 

- Str.Banu Maracine  -   253 mp 

- Str.Mircea Eliade   -   117 mp 

 

    Activitate 2005 
 

  1.  Reparatii strazi asfaltate cartier George Bacovia  

- valoare realizata   = 352561,20 RON 

- suprafata realizata   = 9133 mp 

2. Reparatii strazi betonate cartier George Bacovia 

           -  valoare realizata   =   37478,60 RON 

           -  suprafata realizata  = 453 mp 

3. Reparatii strazi asfaltate cartier Mioritei 

           -  valoare realizata   =  198559,10 RON 

           -  suprafata realizata  = 5526 mp 

4. Reparatii strazi betonate cartier Mioritei 

- valoare realizata   =  230525,50 RON 

- suprafata realizata   = 2697 mp 

5. Reparatii strazi asfaltate cartier Centru 

- valoare realizata   =  342380,70 RON  

- suprafata realizata   = 6944 mp 

6. Reparatii strazi betonate cartier Centru 

- valoare realizata   =  265596,80 RON 

- suprafata realizata   = 2621 mp 

7.  Reparatii alei in municipiul Bacau 

- valoare realizata   = 350091,30 RON 

- suprafata realizata   = 10996,40 mp 

8. Reparatii trotuare in municipiul Bacau 

- valoare realizata   = 357903,00 RON 

- suprafata realizata   = 10474,58 mp 
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9. Reparatii trotuare Piata Centrala 

- valoare realizata   = 91610,75 RON 

   10. Amenajare trotuare cu dale autoblocante 

              -  valoare realizata   = 50041,50 RON 

              -  suprafata realizata   = 1345 mp 

   11. Intretinere accese auto si pietonale la blocuri de locuinte 

              -  valoare realizata   = 279959,70 RON 

              -  suprafata realizata   = 5596 mp 

   12. Reparatii si intretinere parcari, rampe acces pers.cu handicap 

              -  valoare realizata   = 104179,80 RON 

              - suprafata realizata   = 1200 mp 

   13. Reparatii baze sportive si zone de agreement 

              -  valoare realizata   = 100292,00 RON 

              -  suprafata realizata   = 2270.70 mp 

   14. Executie straturi bituminoase foarte subtiri la rece 

              -  valoare realizata   = 329543,40 RON 

              -  suprafata realizata   = 17965 mp 

   15. Aducere la cota camine  

              -  valoare realizata   =  26094,30 RON 

   16. Aducere la cota gaigere 

              -  valoare realizata   =  50150,40 RON 

   17. Modernizare str.Fundatura Trotus 

              - valoare realizata   =   54048,00 RON 

   18. Acces str.Mihai Eminescu 

              - valoare realizata   =  39495,80 RON 

   19. Modernizare str.Lunei 

              - valoare realizata   = 152979,30 RON 

   20. Modernizare str.Traian Vuia 

              - valoare realizata   = 153534,70 RON 

   21. Modernizare str.Andrei Muresan 

              - valoare realizata   = 106070,60 RON 

   22. Modernizare str.Fagului 
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              - valoare realizata   = 106140,60 RON 

   23. Modernizare str.Vulturului 

              - valoare realizata   = 178675,60 RON 

   24. Modernizare str.Independentei  – in curs de executie 

   25. Modernizare str.Sucevei  – in curs de executie 

   26. RK strada Marasti   – in curs de executie 

   27. Modernizare str.Gheorghe Glod – in curs de executie 

   28. Modernizare str.Siretului  – in curs de executie 

   29. Modernizare str.Triumfului  – in curs de executie 

   30. Modernizare str.Viitorului  – in curs de executie 

 

Activitate 2006 

1. COVOARE ASFALTICE SUBTIRI TURNATE LA RECE PENTRU  

IMBRACAMINTI DIN ASFALT SI BETON 

- str.Tecuciului   - finalizat 

- str.Constantin Ene  - finalizat 

- str.Garii    - finalizat 

- str.Mihai Eminescu  - finalizat 

- str.Oituz    - finalizat 

- str.Vasile Alecsandri  - finalizat 

- str.Ionita Sandu Sturza  - finalizat 

- str.Magura Casin   - finalizat 

- str.Erou Nechita   - finalizat 

- str.George Bacovia  - finalizat 

- str.Banca Nationala  - finalizat 

- str.Razboieni   - finalizat 

- str.Alexandru Cel Bun  - finalizat 

- str.Dumbrava Rosie  - finalizat 

- str.Spiru Haret   - finalizat 

- str.Ciprian Pintea   - finalizat 

- str.Stadionului   - finalizat 

- str.Carpati    - in curs de executie 
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- str.Garofitei   - in curs de executie 

- str.Aprodu Purice   - urmeaza sa se execute 

- str.Hatman Berescu  - urmeaza sa se execute 

- str.Nicolae Titulescu  - urmeaza sa se execute 

- str.Stefan Cel Mare  - urmeaza sa se execute 

- Calea Moldovei   - urmeaza sa se execute 

- Calea Barladului   - urmeaza sa se execute 

- str.Alexei Tolstoi   - urmeaza sa se execute 

- str.Milcov    - urmeaza sa se execute 

- str.Mihail Kogalniceanu  - urmeaza sa se execute 

- B-dul Unirii   - urmeaza sa se execute 

- str.Bucium    - urmeaza sa se execute 

- str.Dumbravei   - urmeaza sa se execute 

- str.Pietei    - urmeaza sa se execute 

- str.Popa Sapca   - urmeaza sa se execute 

- str.Miron Costin   - urmeaza sa se execute 

- aleea Ghioceilor   - urmeaza sa se execute 

- str.Bucegi    - urmeaza sa se execute 

 

2. REPARATII STRAZI ASFALTATE 

- Str.George Bacovia  - finalizat 

- Str.Banca Nationala  - finalizat       

- Calea Moldovei   - finalizat 

- Str.Vasile Parvam   - finalizat 

- Str.George Apostu  - finalizat 

- Str.Stefan Cel Mare  - finalizat 

- Str.Garii    - finalizat 

- Str.Nufarului   - finalizat 

- Str.Constantin Ene  - finalizat 

- Str.Alexei Tolstoi   - finalizat 

- Str.Stadionului   - finalizat 

- Str.Spiru Haret   - finalizat 
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- Str.Pictor Aman   - finalizat 

- Calea Onesti   - finalizat 

- str.Energiei   - finalizat 

- Str.Razboieni   - finalizat 

- Str.Tecuciului   - finalizat 

- Trecatoarea Tecuciului  - finalizat 

- B-dul Unirii   - finalizat 

- Calea Barladului   - finalizat 

- Str.Nordului – blocuri  - urmeaza sa se execute 

- Str.Erou Hassan   - urmeaza sa se execute 

- Str.Veniamin Costache  - urmeaza sa se execute 

- Str.Caisilor   - urmeaza sa se execute 

- Str.Alecu Russo   - urmeaza sa se execute 

- Str.Erou Nechita   - urmeaza sa se execute 

- Str.Orizont   - urmeaza sa se execute 

- Str.Aviatori   - urmeaza sa se execute 

- Str.Letea    - urmeaza sa se execute 

- Str.Narciselor   - urmeaza sa se execute 

- Str.Bicaz    - urmeaza sa se execute 

- Str.Stefan Guse   - urmeaza sa se execute 

- Str.Poligonului   - urmeaza sa se execute 

- Str. 8 Martie   - urmeaza sa se execute 

- Str.Logofat Tautu   - urmeaza sa se execute 

- Str.Plaiului   - urmeaza sa se execute 

- Str.Arcadie Septilici  - urmeaza sa se execute 

 

3. REPARATII STRAZI BETONATE 

- Str.Lucretiu Patrascanu  - finalizat 

- Str.Slanicului   - finalizat 

- Aleea Ghioceilor   - finalizat 

- Str.Milcov    - finalizat 

- Str. I.L.Caragiale   - finalizat 
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- Str.Henri Coanda   - finalizat 

- Str.Bicaz    - finalizat 

- Str.Venus    - finalizat 

- Str. Stefan Cel Mare  - finalizat 

- Str.Aprodu Purice   - finalizat 

- Str. Bucium   - finalizat 

- Str.Garofitei   - finalizat 

- Str.Alecu Russo   - finalizat 

- Str.Oituz    - finalizat 

- Str.Vasile Alecsandri  - finalizat 

- Str.Razboieni   - finalizat 

- Str.Alecu Russo   - finalizat 

- Str. Nordului   - urmeaza sa se execute 

- Str.Calugareni   - urmeaza sa se execute 

- Alei 22 Decembrie  - urmeaza sa se execute 

- Str. Bradului   - urmeaza sa se execute 

- Alei Calugareni   - urmeaza sa se execute 

- Str.Digu Barnat   - urmeaza sa se execute 

- Str. Prelungirea Bradului  - urmeaza sa se execute 

- Str.Logofat Tautu   - urmeaza sa se execute 

- Str.Iosif Cocea   - urmeaza sa se execute 

- Str.Izvoare    - urmeaza sa se execute 

- Str.Infratirii   - urmeaza sa se execute 

- Str.Condorilor   - urmeaza sa se execute 

- Str.1 Mai    - urmeaza sa se execute 

- Str.Pietii    - urmeaza sa se execute 

- Str. Apusului   - urmeaza sa se execute 

- Str.Neagoe Voda   - urmeaza sa se execute 

- Alei Ardealului   - urmeaza sa se execute 
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Sectia parc auto si siguranta circulatiei 

Activitate desfasurata în perioada 2004-2006 

 
1. Activitatea de blocari auto = 510 buc ;   valoare = 510.000.000 lei (ROL) 

2. Activitatea de masini fara stapan si abandonate 

            - somatii masini fara stapan = 36 buc. 

            - somatii masini abandonate = 160 buc 

            - masini ridicate = 2 buc 

3. Activitatea de transport auto  

           - asigurare transport persoane pentru compartimentele Primariei 

           - asigurare transport materiale pentru Directia Spatii Verzi 

           - asigurare transport materiale pentru compartiment Administrativ 

           - transport gunoi si deseuri pentru sectia Salubritate 

           - transport ajutoare 

           - transport instalatii sonorizare 

4. Activitatea de maturat mecanic = 49000 mii mp 

5. Activitatea de deszapezire si combatere a poleiului 

          - suprafata strazi = 8000 mii mp 

          - antiderapant = 4000 tone 

6. Activitatea de marcaj rutier = 56000 mp 

          - in regie proprie = 7000 mp 

          - cu terti = 49000 mp 

7. Activitatea de udat spatii verzi = 24000 mc apa 

8. Activitatea de preparat asfalt in regie proprie = 50 tone 

9. Activitatea de siguranta circulatiei 

          - intretinere intersectii semaforizate = 22 buc 

          - indicatoare rutiere = 400 buc 

          - montat 48 semafoare noi cu leduri 

          - montat 86 cronometre pentru semafoare 

10. Activitatea de ornare cu ocazia sarbatorilor 

          - zilele municipiului 

          - sarbatorile de iarna 
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11. Activitatea de prindere si transport caini comunitari 

12. Activitatea de revizii si reparatii la autovehicolele si utilajele din dotare in limita 

       posibilitatilor tehnice 

13. Activitatea de inregistrare a vehiculelor de pe raza municipiului Bacau = 69 buc. 

14. Activitatea de prestatii utilaje (reprofilat strazi, incarcat pamant,gunoi, resturi vegetale, sapat 

      santuri). 

 

Directia Administratia Pietelor: 01.01.2005 – 31.12.2005 

 
Venituri (RON) 

Taxe forfetare 1.703.778 
Taxe anticipate masute, tonete    135.524 
Autorizatii de functionare      65.088 
Chirii   495.008 
Venituri vânzare spatii    469.025 

TOTAL 2.873.068 
 
 

Cheltuieli (RON) 
Cheltuieli de personal    786.671 
Cheltuieli materiale   380.114 
Cheltuieli de capital   601.957 

TOTAL 1.768.742 
 
 

Cheltuieli de capital 2005 (RON) 
 
 

Piata de gross   590.631 
Curatitor (masina de spalat piata)       8.700 
Imprimanta Epson LX 1050       2.626 

 
 

01.01.2006 – 31.05.2006 



 22

 
Venituri (RON) 

Taxe forfetare  350.516 
Taxe anticipate masute, tonete, 
alte venituri 

  192.375 

Autorizatii de functionare     28.320 
Chirii   190.295 
Venituri vânzare spatii  94.910 

TOTAL 856.416 
 
 

Cheltuieli (RON) 
Cheltuieli de personal 376.361 
Cheltuieli materiale 138.164 
Cheltuieli de capital 473.090 

TOTAL 987.615 
 
 

Cheltuieli de capital (RON) 01.01.2006 – 31.05.2006 
 

Piata de gross 473.090 
 

 
Directia Servicii Publice 
 
Sectia Spatii Verzi 

 
• Reabilitarea pepinierei pentru producerea materialului dendrologic din Gheraiesti în 

suprafata de 11 ha, prin plantarea de arbusti ornamentali, diverse specii: Hibiscus, Spirae, 

Forsytia, Ligustrum etc. 

- 3 ha, din butasi (Scoala I); 

- 1 ha, din seminte (Scoala I); 

- 2 ha, din butasi (Scoala II); 

- 3 ha, puieti ornamentali an III – V (castan, paltin, catalpa, tei, mesteacan, pin, molid); 

- 1 ha, plantat crizanteme (aproximativ 8000 fire); 

- 2 ha, teren pentru repicat arbusti. 



 23

• Producerea de rasaduri de flori anuale si perene : 

- în anul 2005, aproximativ 450.000.000 fire (diverse specii); 

- în anul 2006, aproximativ 500.000.000 fire (ageratum, gura leului, craite, salvie, 

condurasi, dianthus, pansele, myosotis etc. ); 

- care au fost plantate pe aliniamente stradale, în parcuri, ronduri, intersectii etc. 

- Actuala administratie a promovat o relatie de colaborare cu asociatiile de locatari si cu 

cetatenii din Municipiul Bacau pentru înfiintarea si întretinerea spatiilor verzi, punând 

la dispozitia acestora materiale (rasaduri de flori, samânta de gazon, arbusti si arbori 

ornamentali) pentru înfrumusetarea zonelor în care locuiesc. 

- Cele 6000 de crizanteme plantate în diverse locatii (aliniamente, ronduri, ornarea de 

cosuri/carute), în anul 2005 si cele 8000 de crizanteme preconizate a se planta în 

2006, luna octombrie, la Sarbatoarea Bacaului,  contureaza deja o traditie.  Bacaul 

poate deveni, simbolic vorbind, orasul crizantemelor. 

• Înfiintarea de aliniamente cu gard viu: 

- în anul 2005, 2000 ml gard viu (prin plantarea a 17.000 fire, diverse specii); 

- în anul 2006, 2800 ml gard viu (prin plantarea a 23.000 fire, diverse specii). 

• Copaci plantati din diverse specii (tei, mesteacan, catalpa) 

- în anul 2005   –  4000 buc; 

- în anul 2006   – 2500 buc. 

• Înfiintaarea de  spatii verzi cu gazon : 

ANUL 2005  

o Str. Alecu Russo  – aprox.10.000 mp; 

o Str. Marasesti   – aprox.10.000 mp; 

o Str. Aviatori   – aprox.10.000 mp; 

o Str. 9 Mai   – aprox. 5.000 mp; 

o ANL Letea   – aprox. 6.000 mp; 

ANUL 2006 

o Str. Stefan cel Mare  – aprox. 10.000 mp.; 

o Str. Unirii   – aprox.   3.000 mp.; 

o Str. Mihai Viteazu  – aprox.   3.000 mp.; 

o Str. Prelungirea 9 Mai  – aprox.   2.000 mp.; 

o Str. Marasesti    – aprox. 10.000 mp.; 
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o ANL Miritei 80   – aprox.   6.000 mp.; 

o Alecu Russo    – aprox.   3.000 mp.; 
• Reabilitat spatii verzi în Parcul Trandafirilor si parcarea de la Moldova. 

o Amplasarea diverselor decoratiuni (carute, roabe, trepiezi) cu flori pe aliniamente 

si intersectii. 

o Construirea în Parcul Trandafirilor a unui “Chiosc pentru fanfara” si reabilitarea 

fântânii arteziene. 

o Politica actualei administratii, în privinta spatiilor verzi, este de conservare si 

întretinere a spatiilor existente, de înfiintare a spatiilor cu gazon de calitate, de 

plantare a cât mai multi arbori si arbusti, de promovare a ornamentelor florale pe 

diverse suporturi care incita ochii. 

o Toaletarea spatiilor verzi (cosit) se face, în prezent, cu 12 motocoase, comparativ 

cu  3 motocoase în anul 2004. 

o Am raspuns, în procent de 87%, la solicitarile cetatenilor privind taierile de arbori, 

toaletari, montare de banci si cosuri , rezolvând si solicitari venite din anii 2003 si 

2004. 

 
Serviciul de gestionare a câinilor fara stapân 

 
• S-a achizitionat, în anul 2005, un pistol cu tranchilizante, renuntând la metoda clasica de 

prindere a câinilor fara stapân. 
• S-a rezolvat problema hranei acestora, prin încheierea unui contract cu  S.C. Alimenta. 
• S-a construit un padoc pentru cazarea câinilor fara stapân în aer liber. 

 
  Sectia de salubrizare si igiena publica 
 

• Sectia de Salubrizare desfasoara activitatea curenta de igienizare a strazilor, trotuarelor si 

aleilor din Municipiul Bacau. 

• În anul 2005 s-a încheiat contract de delegare a gestiunii pentru colectarea si transportul 

deseurilor, în urma licitatiei, Primaria Municipiului Bacau reusind sa faca o economie pe 

acest  serviciu de aproximativ 1500 mii RON. 

 
Exemplu: 

 
 Plata serviciului pentru :  
§ În anul 2004 s–au cheltuit 6.637.160 RON; 
§ În anul 2005 s–au cheltuit 5.318.400 RON; 
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§ Perioada : 1 ianuarie – 31 mai 2006 – 1.887.200 RON. 

§ Pe contractul cu operatorul de deseuri SOMA vor fi schimbate toate recipientele 

de colectare a deseurilor din platforme, vor fi igienizate si dezinfectate 

platformele. 

§ În Municipiul Bacau se face maturat mecanic pe 55.000.000 mp, în 3 schimburi, 

cu utilajul primariei si cu utilaje închiriate – aproximativ 8 luni din an. Zilnic, se 

face întretinerea strazilor, trotuarelor, aleilor si eliberarea cosurilor de gunoi. 

§ Tot problema de salubritate este si tratamentul împotriva tântarilor. S-au facut 2 

tratamente în anul 2005, iar pentru anul 2006 este contract pentru prestare avio 

pentru 2 tratamente. 

§ Personalul de la Directia de Servicii Publice s-a implicat în proiectul 

“Managementul integrat al deseurilor” în problemele privind contractele de 

asociere cu comunele limitrofe, rezolvarea problemelor legate de amplasamnetul 

noului depozit ecologic, reusindu-se obtinerea unei finantari nerambursabile de 

15.000.000 EURO. 

 
• Jocuri de copii 

o S-au întretinut jocurile de copii existente prin reparatii curente si vopsitorie. 

o S-au amplasat, în anul 2005, 4 jocuri ecologice (Parc Cancicov, Divertis Parc, 

Nord, Bradului 16), iar în anul 2006, 1 joc ecologic (Parcul Spicul). 

o S-au reabilitat 2 locatii – în str. Alecu Russo si str. Republicii. 

o Directia de Servicii Publice s-a ocupat de împodobirea orasului pentru Sarbatorile 

de iarna, promovând din anul 2005 un alt mod de organizare a “Oraselului 

copiilor”. 

o Directia de Servicii Publice a participat la organizarea actiunilor rpilejuite de 

diverse festivaluri:“Arlechin”, “Zilele Bacaului”, concursuri de desene, “Festivalul 

Berii” etc. 

 
Directia Integrare Europeana 

Serviciul integrare europeana 

• Implemetarea unui numar de 2 proiecte Phare: 
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• Centrul de zi ARMONIA pentru persoanele cu dizabilitati psihice – proiect Phare 

2001- valoare proiect 173.480 EURO 

Obiectivul atins al proiectului a fost realizarea unui parteneriat viabil intre autoritatile 

publice locale si societatea civila, prin dezvoltarea de servicii sociale comunitare pentru 

persoanele cu dizabilitati psihice aflate in grija familiilor prin infiintarea primului centru de acest 

fel din jud. Bacau, aflat in prezent in subordinea SPAS. 

Centrul furnizeaza servicii specifice (consiliere psihologica, ergoterapie, terapie 

ocupationala etc) unui numar mediu de 100 beneficiari. 

• Extinderea Promotorului local – Agent de dezvoltare locala la nivelul Regiunii Nord – 

Est, Romania - programul Phare 2002, Fondul de modernizare pentru dezvoltarea 

administratiei publice la nivel local – valoare proiect 30.000 EURO 

Obiectivul realizat al proiectului a fost dezvoltarea cadrului institutional la nivelul 

administratiei publice locale din mun. Bacau si din 10 comune ale judetului, ca suport si 

catalizator al dezvoltarii economice locale prin:  

• crearea si operationalizarea Agentiei de Dezvoltare Locala Bacau  

• crearea pozitiei de Promotor local (Agent de dezvoltare locala) in cadrul a 10 

primarii din jud Bacau  

• Asistenta echipa consultanti si evaluatori locali si ai Comisiei Europene – DG Regio - in 

vederea finalizarii aplicatiei ISPA.  

• Managementul integrat al deseurilor din municipiul Bacau si zonele invecinate.  

• Programul ISPA – valoare proiect 20.000.000 EURO 

Proiectul va avea ca finalitate: 

• inchiderea actualului depozit neconform din mun. Bacau 

• deschiderea unui nou depozit ecologic in mun. Bacau, care va deservi atat municipiul cat 

si 21 de comune invecinate – orizont de timp 2009-2010  

• realizarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor - colectare segregata, transport 

depozitare - in prima faza in mun. Bacau si 21 de comune invecinate, cu extindere in faza 

a doua – cu finantare prin Fonduri de Coeziune – la nivelul intregului judet.  

• Realizare baza de date (in colaborare alte servicii si directii din primarie) privind portofoliul 

de proiecte pentru Programul Operational Regional 2007-2013, in concordata cu Planul de 

Dezvoltare Regionala Nord-Est 2007-2013  
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Unitatea de Implementare Programe ( martie 2006 – iunie2006) 
 
• Implementare proiect ISPA :  
Managementul integrat al deseurilor din municipiul Bacau si zonele invecinate  
Etape realizate: 

• Analiza aplicatiei proiectului ISPA, monitorizare. 
o Studierea documentatiei tehnico-economice elaborate, versiunea revizuita. 
o Studierea in teren a amplasamentului propus pentru realizarea proiectului si a 

vecinatatilor acestuia. 
o Elaborarea documentatiei pentru obtinerea terenului necesar pentru 
implementarea masurii ISPA. 
o Participarea la conferintele de monitorizare lunare organizate de Coordonatorul 

National ISPA, Delegatia Comisiei Europene in Romania, Oficiul de Plati si 
Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice. 

 
• Elaborare Termeni de Referinta pentru Unitatea de Implementare Proiect ISPA 
 

o Elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare al U.I.P., inclusiv a 
fiselor de post pentru personalul de specialitate al unitatii. 

o Intocmirea documentatiei pentru aprobarea de catre autoritatea deliberativa a 
ROF-UIP. 

o Supunerea spre aprobarea Ministerelor de resort a Termenilor de referinta 
intocmiti pe baza ROF-UIP aprobat . 

 
• Elaborare Termeni de Referinta pentru Asistenta Tehnica pentru Proiect  

o Evaluarea si stabilirea necesarului de personal de specialitate privind 
componenta echipei de consultanti care va asigura asistenta tehnica pentru 
elaborarea documentelor de licitatie, angajare de contractori si supraveghere pe 
parcursul executiei lucrarilor . 

o Elaborarea proiectului de caiet de sarcini pentru intocmirea de catre Unitatea 
Centrala de Finantare si Contractare a Ministerului Finantelor Publice a 
documentelor de licitatie in vederea selectarii unui consultant. 

o Supunerea spre aprobarea Ministerelor de resort a Termenilor de referinta pentru 
Asistenta Tehnica . 

 
• Elaborarea termenilor contractuali pentru imprumutul BERD, in vederea cofinantarii 

proiectului  
 

o Negocierea indicatorilor financiari ai imprumutului cu reprezentantii acreditati ai 
BERD. 

o Intocmirea documentatiei legale asociate contractului de impumut, impreuna cu 
consultantul juridic desemnat de banca. 

o Revizuirea categoriilor, capacitatilor si cantitatilor de utilaj care urmeaza a fi 
procurat prin finantare BERD, impreuna cu consultantul tehnic desemnat de 
banca. 
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Directia Tehnic Achizitii 

 
Serviciul Resurse Umane  

 
Numarul maxim de posturi prevazut în organigrama, de 1.489, au fost ocupate în procent 

de 71%. Lucru datorat în principal fluctuatiei de personal. Astfel, numarul salariatilor care au 

parasit unitatea a fost de 195. De asemenea, la Serviciul public de prestare a activitatii pentru 

venitul minim garantat procentul de ocupare a fortei de munca a fost foarte redus deoarece 

ocupantii trebuiau sa îndeplineasca anumite conditii. 

Politica de personal în 2005 

Înca prin aprobarea statului de functii cu 1.558 de posturi, politica de personal s-a axat pe 

atragerea de fonduri de pre-aderare, realizarea de investitii si modernizarea infrastructurii, sens în 

care s-a creat Serviciul de Integrare Europeana cu 32 de functii, recrutarea personalului axându-

se pe specialisti în domeniu si buni cunoscatori de limbi straine. 

S-a creat Biroul Achizitii pentru aplicare corecta a legislatiei în vigoare si în necesitatea 

întocmirii si derularii programului anual de achizitii. 

S-a suplimentat numarul de posturi la Serviciul Investitii, în vederea sporirii 

performantelor în domeniu, iar recrutarea a fost axata pe specialisti din domeniul constructiilor 

care aveau si autorizatie de diriginti de santier. 

Politica de personal în 2006 

Pentru sporirea capacitati de absorbtie a fondurilor structurale s-a creat Unitatea de 

Implementare Programe, în cadrul Serviciului de  Integrare Europeana, iar recrutarea si selectia 

de personal a fost foarte riguroasa tocmai pentru accelerarea derularii proiectelor. 

Organigrama pe anul 2006 prevede 1.482 de posturi, cu 76 de posturi mai putin datorita 

faptului ca în septembrie 2005 s-a creat, în structura de pilot, Politia Primariei care a preluat si 

din structura noastra activitatile de paza si control.   

S-a organizat concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere de Secretar al 

Municipiului Bacau si Director executiv la Directia Tehnic Achizitii, posturi de conducere foarte 

importante în desfasurarea activitatii institutiei. 

Principalele realizari ale Serviciului  Resurse Umane în perioada iunie 2004-iunie 2006 au 

vizat urmatoarele domenii: 

• Recrutare si selectie de personal; 
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• Evaluarea posturilor de executie; evaluarea performantelor profesionale ale 

functionarilor publici si ale personalului contractual; 

•  Pregatirea proiectelor de hotarâre privind modificarile aduse la organigrama si stat de 

functii; 

• Gestionarea si actualizarea carnetelor de munca;  

• Acordarea drepturilor salariale functionarilor publici si personalului contractual; 

• Gestionarea functiilor publice si transmiterea A.N.F.P.a situatiilor referitoare la 

sanctiuni, modificari ale raporturilor de serviciu; 

• Actualizari ale declaratiilor de avere si de interese; 

• Protectia muncii 

. 

Serviciul Investitii 
Reparatii unitati scolare 

 
In municipiul Bacau sunt 75 unitati scolare, un Centru bugetar crese (4 crese) si Centru “Daniel”. 

Din bugetul local anual se aloca sume de bani pentru intretinerea acestor unitati 

scolare(igienizari, reparatii constructii si reparatii instalatii). 

 In anul scolar 2004-2005 s-a alocat pentru intretinere si reparatii unitati scolare suma de 

aprox. 3.000.000 lei RON,iar in anul scolar 2005-2006 suma de aprox. 3.800.000 lei RON. 

 Aceste sume au fost folosite pentru urmatoarele reparatii : 

1. Igienizari grupuri sanitare, blocuri alimentare si partial sali clasa. De aceste lucrari au 

beneficiat toate unitatile scolare. 

2. Modernizari grupuri sanitare si blocuri alimentare(gresie, faianta, tamplarie, instalatii 

sanitare) – Scoala « M. Cancicov », Colegiu « Ferdinand I », Liceul de arta « G.Apostu », 

Gradinita 17, Sc. « M. Dragan », Sc. « M.Costin », Colegiu « V. Alecsandri », Centru 

bugetar crese, Gradinita 19, Gradinita 28, Colegiu Pedagogic « Stefan cel Mare », 

Gradinita 40, Gradinita 18, Gradinita 24, Gr. Sc. Letea, Gradinita 33, Colegiu ec. « Ion 

Ghica », Gr. Sc. « M. Eminescu », Liceul Sportiv, Sc. « D. Maria ». 

3. Reparatii parchet, lambriu si tamplarie sali clasa – Sc. « Alex. Ioan Cuza », Grad. 18, Sc. 

« Spiru Haret », Sc. « M. Costin », Sc. “Alecu Russo”, Sc. “D.Leonida”, Colegiu “V. 

Alecsandri”, Colegiu”Ferdinand I”, Sc. “G. Bacovia”, Colegiu ec.” Ion Ghica”, Centru 

Bugetar crese, Grad.17, Gr. Sc. Letea. 
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4. Reparatii instalatii electrice interioare – Grad.40, Sc.9, Sc.”Ion Luca”. 

5. Reparatii instalatii incalzire interioare – Colegiu pedagogic”Stefan cel Mare”, Colegiu”H. 

Coanda”, Sc. “Miron Costin”, Sc. “Alecu Russo”; 

Reparatii instalatii incalzire interioare cu montare centrale proprii – Gr. 34, Gr. 22, Gr.9, 

Gr. 18. 

6. Reparatii acoperis – Sc. 2, Gr.12, Gr. 40, Gr.35. 

7. Modernizare sali sport – Colegiu”Vranceanu”, Colegiu “A. Saligny », Sc. »Alecu 

Russo », Sc. « G. Bacovia », Liceul « N.V.Karpen ». 

8. Inlocuire tamplarie ferestre lemn cu ferestre PVC cu geam termopan – Liceul de arta « G. 

Apostu », Sc. »Nicu Enea », Sc 9, Colegiu « H. Coanda ». 

9. Reparatii fatade - – Liceul de arta « G. Apostu », Sc. »Nicu Enea », Sc 9, Colegiu « A. 

Saligny ». 

10.  In vederea cresterii confortului termic al cladirilor unitatilor scolare,  in anul 2005 s-a 

initiat un program de reabilitare termica constand in schimbare de tamplarie lemn cu 

tamplarie PVC cu geam termopan si montare termosistem pe fatade. Prima unitate scolara 

care a beneficiat de acest program este Colegiul Economic. « Ion Ghica ». In anii urmatori 

se va continua acest program . 

  
Serviciul de Achizitii: Iunie 2005 - Iunie 2006  
 

În anul 2005 s-au desfasurat lucrari de construire a strazilor Triumfului, Siretului, 

Viitorului si Ozanei în valoare de 4.218.780 RON.  

 De asemenea, s-au alocat 330.749 RON destinat reparari fatadelor.  

 Strazile Linistei, Fundatura Trotusului au beneficiat de modernizari în valoare de 

354.312 RON. Pe parcursului anului 2005 s-au alocat 628.968 RON pentru construirea caselor 

sinistratilor de pe strazile: Donici, Moinesti, Limpedea, Brândusei, Aprodu Purice, Prelungirea 

Bradului si Bradului. Administratia publica a alocat o contributie financiara în valoare de 379.110 

RON pentru reparatiile caselor de pe strazile Gh. Donici, Limpedea, Bradului, Fagului, 

Vulturului, Vrancei, Sucevei, P. Cârlova, Lunii si Prelungirea Bradului.  

Pentru lucrarile de întretinere auto si pietonale s-au cheltuit 3.000.000 RON. Iar, lucrarile 

de deszapezire desfasurate pe parcursul anilor 2005-2006 au ajuns la suma de 671.944 RON.     

În anul 2006 s-au desfasurat lucrari de amenajare a suprafetelor rutiere în valoare de  

1.413.244 RON,  lucrari de excavare si terasare în depozitul de deseuri în suma de 300.000 RON. 
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De asemenea o atentie deosebita a fost acordata lucrarilor de reparatii la blocurile de garsoniere 

nr.10 si 11, pentru care s-au alocat 135.504 RON. Pentru a oferi bacauanilor mai multe 

posibilitati de petrecere a timpului liber s-a alocat suma de 29.979 RON pentru  amenajarea bazei 

sportive mini pitch si 90.332 pentru lucrari de reparatii ale cladirilor de pe insula de agrement. 

Pentru întretinerea strazilor nemodenizate din cartierul Serbanesti au fost alocate 282.688 

RON.  

De asemenea, la ora actuala sunt în derulare lucrari de reparatii ale trotuarelor si de 

refacere a bordurilor denivelate, lucrari de reparatii, constructii si instalatii centre bugetare lot I, 

II, III, Lucrari de reparatii constructii si instalatii ale centrului bugetar Ion Ghica si înlocuire retea 

apa existenta pe strazile Gh. Glod, Marasti, Tudor Vladimirescu, Dr. Istrate, Ozanei, Linistei, 

Procopie Strat, Iasului, Plopilor si Militari.  
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Situatia procedurilor de achizitie/contractelor - achizitii lucrari 2005

Nr. Denumire produs/serviciu/lucrare Contractant Data si numar contract Valoare contract
crt. cu TVA (RON)
1 Construire str. Triumfului S.C. Conbac sa Bacau 33430/22,09,2005 1 002 759,00
2 Construire str. Siretului S.C. Tavias srl Bacau 35979/12,10,2005 1 543 574,20
3 Construire str. Viitorului S.C. Bacon sa Bacau 33436/22,09,2005 889 546,20
4 Reparatii fatade scoli S.C. Nova Casa srl Bacau 34618/03,10,2005 330 749,74
5 Modernizare str. Militari s.c. Roman Impex srl Bacau 34927/05,10,2005 582 982,48
6 Construire str. Ozanei S.C. Romconstructor sa Bacau 35977/12,10,2005 782 901,00
7 Acces str. M.Eminescu S.C. Scut sa Bacau 31983/14,09,2005 65 737,98
8 Modernizare str. Linistei S.C. Scut sa Bacau 31985/14,09,2005 289 995,86
9 Modernizare str. Fundatura Trotus S.C. Scut sa Bacau 31981/14,09,2005 64 317,12
10 Construre case sinistrati Donici 65 S.C. Titi Const srl Bacau 42995/02,12,2005 45 435,46
11 Construire case sinistrati Moinesti nr.7 S.C. Titi Const srl Bacau 43003/02,12,2005 45 435,46
12 Construire case sinistrati Limpedea nr.13 S.C. Nivelment srl Bacau 42999/02,12,2005 58 152,00
13 Construire case sinistrati Brandusei nr6 S.C. Alfa Const srl Bacau 42987/02,12,2005 57 170,90
14 Construire case sinistrati Traian Vuia nr.3 S.C. Nova Casa srl Bacau 43001/02,12,2005 63 276,11
15 Construire case sinistrati P.Bradului nr.54 S.C. Bacon sa Bacau 42991/02,12,2005 34 151,79
16 Construire case sinistrati P.Bradului nr.90 S.C. Consizo serv srl Bacau 42993/02,12,2005 54 315,91
17 Construire case sinistrati Abatorului nr.6 S.C. Rombet sa Bacau 43007/02,12,2005 54 315,91
18 Construire case sinistrati Brandusei nr.2 S.C. Consizo serv srl Bacau 42985/02,12,2005 54 235,01
19 Construire case sinistrati P.Bradului nr.73 S.C. Eccor srl Bacau 42989/02,12,2005 53 735,17
20 Construire case sinistrati Brandusei nr.1 S.C. Conbac sa Bacau 42997/02,12,2005 54 375,00
21 Construire case sinistrati P. Bradului nr.47 S.C. Conextrust sa Bacau 43005/02,12,2005 54 374,44
22 Reparatii case str. Bradului 45,46,46bis,47,48,49, 50,53,54bis,55,56,57,58 S.C. Bacon sa Bacau 33571/23,09,2005 25 901,15
23 Reparatii case str. Primaverii nr.10,11,13,15,16,19,21,33,34,30,9,17,22 S.C. Grup Termloc sa Bacau 33618/26,09,2005 6 241,47
24 Reparatii case str. Gh. Donici nr.21,25,29,31,37,39,41,45 S.C. Nivelment srl Bacau 33577/23,09,2005 27 975,00
25 Reparatii case str. P. Bradului S.C. Conextrust sa Bacau 33575/23,09,2005 18 174,94
26 Reparatii case str. P.Bradului nr.91, Tisei nr.18, T.Vuia nr.12,9,11,16, 

Vrancei nr. 25,40,42,43,53 S.C. Nova Casa srl Bacau 33567/23,09,2005 45 488,78
27 Reparatii case str. Gh. Donici nr. 43,51,52,53,55,57,59,63,65A, Limpedea 5 S.C. Titi Const srl Bacau 33583/23,09,2005 75 332,49
28 Reparatii case str. Bradului nr. 81,85,87,88,89,93,99,101,103,103bis,105,107 S.C. Consizo serv srl Bacau 33585/23,09,2005 38 406,01
29 Reparatii case str. Fagului nr.1,2, Vulturului nr.17,19,25,27, Bradului nr. 72 S.C. Eccor srl Bacau 33595/23,09,2005 4 055,71
30 Reparatii case str. Vrancei nr. 16,17,19,20,18,30,32,44A,44B,46, Sucevei 1,3 S.C. Romconstructor sa Bacau 33589/23,09,2005 56 558,32
31 Reparatii case str. Vrancei nr.47,50,51,52,55,57,59,75,48,56, Vulturului 13 S.C. Conimpuls sa Bacau 33559/23,09,2005 14 586,39
32 Reparatii case str. P. Carlova nr.1,2,3,4,5, Lunii nr.15,17, Limpedea nr.11 S.C. Conbac sa Bacau 33587/23,09,2005 5 537,32
33 Reparatii case str. Sucevei nr. 4,6,10,10B, 11,12,7,14, Vrancei nr. 21,34,36,38,39 S.C. Nata Conex srl Bacau 33573/23,09,2005 35 102,18
34 Reparatii case str. P.Bradului nr. 60,61,62,63,64,66,67,68,70,79 S.C. Alfa Const srl Bacau 33569/23,09,2005 25 750,00
35 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Sivali srl Bacau 43385/06,12,2005 3 165,40
36 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Unic General Constructor 43387/06,12,2005 4 093,60
37 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Rom Gan Construct srl Bacau 43395/06,12,2005 16 687,37
38 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Vasion srl Bacau 43400/06,12,2005 4 426,80
39 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Baixa srl Bacau 43404/06,12,2005 15 794,28
40 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Ama Util Trans srl Bacau 43391/06,12,2025 10 856,00
41 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Conbac sa Bacau 43388/06,12,2005 12 914,00
42 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Comnef sa Bacau 43390/06,12,2005 92 349,96
43 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Metra sa Bacau 43396/06,12,2005 21 089,19
44 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Miralex srl Bacau 42188/28,12,2005 36 927,60
45 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Scut sa Bacau 43394/06,12,2005 56 211,23
46 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. RBR Construct srl Bacau 43393/06,12,2005 7 140,00
47 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Electronus Piaf srl Bacau 43383/06,12,2005 9 282,00
48 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Fair Play srl Bacau 43398/06,12,2005 253 941,79
49 Lucrari de deszapezire 2005-2006 S.C. Rad Trans srl Bacu 43392/06,12,2005 127 065,23
50 Lucrari de intretinere auto si pietonale S.C. Scut sa Bacau 34766/03,10,2005 3 000 000,00
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Directia Economica 
 

Directia Economica exercita activitati economice, care se realizeaza pe baza bugetului de 

venituri si cheltuieli, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacau  si ordonantat de Primarul 

Municipiului Bacau. 

Ordonatorul principal de credite impreuna cu Directorul Economic si compartimentul 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 

efetueaza rectificari ale bugetului local in conformitate cu prevederile legale. 

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. 

Situatia procedurilor de achizitie/contractelor - achizitii lucrari 2006

Nr. Denumire produs/serviciu/lucrare Contractant Data si numar contract Valoare contract
crt. cu TVA (RON)
1 Lucrari de marcaje rutiere S.C. Metalbac srl Bacau 1066/13,03,2006 1 413 244,00
2 Lucrari de reparatii a suprafetelor rutiere cu beton lot I S.C. Conbac sa Bacau 13108/31,03,2006 90,32 RON / mp
3 Lucrari de reparatii a suprafetelor rutiere cu beton lot II S.C. Conbac sa Bacau 13100/31,03,2006 90,32 RON / mp
4 Lucrari de reparatii a suprafetelor rutiere cu beton lot III S.C. Conbac sa Bacau 13110/31,03,2006 90,32 RON / mp
5 Lucrari de reparatii a suprafetelor rutiere cu beton lot IV S.C. Conbac sa Bacau 13192/31,03,2006 90,32 RON / mp
6 Lucrari de reparatii a suprafetelor rutiere asfaltate lot I S.C. Comnef srl Bacau 13296/03,04,2006 5240,34 RON / 100mp
7 Lucrari de reparatii a suprafetelor rutiere asfaltate lot II S.C. Comnef srl Bacau 13298/03,04,2006 4851,09 RON / 100mp
8 Lucrari de reparatii a suprafetelor rutiere asfaltate lot III S.C. Comnef srl Bacau 13300/03,04,2006 5454,12 RON / 100mp
9 Lucrari de reparatii a suprafetelor rutiere asfaltate lot IV S.C. Comnef srl Bacau 13302/03,04,2006 4530,41  RON/ 100mp
10 Lucrari de excavare si terasare in depozitul de deseuri S.C. Comnef srl Bacau 10094/13,03,2006 300 000,00
11 Lucrari de reparatii la blocurile de garsoniere nr.10 si 11 S.C. West Const srl Bacau 14206/07,04,2006 135 504,20
12 Lucrari de turnare de covoare asfaltice subtiri S.C. PA&CO srl Bacau 19493/18,05,2006 22,56 RON / mp
13 Extindere, modernizare, parcare imobil H.Coanda nr.2 S.C. Bacon sa Bacau 23587/14,06,2006 2 094 442,04
14 Amenajare baza sportiva mini pitch S.C. Conbac sa Bacau 22269/06,06,2006 29 979,00
15 Lucrari de reparatii cladiri insula de agrement S.C. Nivelment srl Bacau 23385/13,06,2006 90 332,00
16 Lucrari de instalare a sist. de iluminat si semnalizare luminoasa S.C. Katel Route SRL P NEAMT 2344/20,01,2006 363 189,00
17 Lucrari de constructie si montare gardut metalic stradal S.C.INTER DOR TERM SRL Bacau 16709/28,04,2006 122 486,70
18 Lucrari de intretinere strazi nemodernizate, lot.1 Serbanesti sud S.C.ROM GAN SRL Bacau 16174/25,04,2006 65 312,67
19 Lucrari de intretinere strazi nemodernizate, lot.2 Serbanesti nord S.C.PANORAMIC SRL Bacau 16176/25,04,2006 85 461,64
20 Lucrari de intretinere strazi nemodernizate, lot.3 cartiere S.C.DOGSIL PREST SRL Bacau 16178/25,04,2006 131 913,44
21 Lucrari de reabilitare fantani arteziene din municipiul Bacau S.C.PROXIMITY EUROPE SRL IASI 22190/06,06,2006 175 034,80
22 Reparatii trotuare refacere borduri denivelate procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
23 Lucrari de aducere la cota camine si gaigere procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
24 Inlocuire retea apa existenta strada Gh. Glod procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
25 Inlocuire retea apa existenta strada Marasti procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
26 Inlocuire retea apa existenta strada Dr. Istrate procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
27 Inlocuire retea apa existenta strada T. Vladimirescu procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
28 Inlocuire retea apa existenta strada Ozanei procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
29 Inlocuire retea apa existenta strada Linistei procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
30 Inlocuire retea apa existenta strada Procopie Strat procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
31 Inlocuire retea apa existenta strada Iasilor procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
32 Inlocuire retea apa existenta strada Plopilor procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
33 Inlocuire retea apa existenta strada Militari procedura in desfasurare, s-a luat hotararea de adjudecare
34 Lucrari de reparatii constructii si instalatii centre bugetare lot I, II, III procedura in desfasurare, licitatia va avea loc in data de 26,06,2006
35 L.T.E. strada Nordului procedura in desfasurare, licitatia va avea loc in data de 07,07,2006
36 Lucrari de reparatii constructii si instalatii centrul bugetar Ion Ghica procedura in desfasurare, licitatia va avea loc in data de 10,07,2006
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 In conformitate cu Legea  datoriei publice  nr.313/2004, Directia Economica raporteaza 

situatia privind imprumuturile interne contractate direct de autoritatea admnistratiei publice 

locale- emisiunea de obligatiuni pentru obiectivul de investitii –« Modernizare Bazin inot-

Municipiul Bacau »  

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 pe perioada noiembrie 2004-31 decembrie 2005, iar meritul Directiei 

Economice a constat in obtinerea autorizarii de la Comisia de Autorizare a Garantarii 

imprumutului  din cadrul  Ministerului de Finante Publice, Directia Generala a Trezoreriei 

statului. 

A fost o munca sustinuta si a implicat colaborarea compartimentelor din cadrul Directiei 

Economice-buget- contabilitate si colaborarea cu SC CET SA. 

 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 la Ministerul Finantelor Publice Externe, la 

Consiliul Concurentei pentru autorizarea garantarii imprumutului extern.  

Directia Economica a intocmit bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local pentru 

o perioada de 12 ani perioada de derulare a  acestui contract si a transmis toate documntele la 

Comisia de Autorizare a garantarii imprumutului, s-a purtat o corespondenta sustinuta cu 

reprezentantii BERD, s-au transmis documentele solicitate, s-au facut recomandari si propuneri 

utile si fructuoase pentru derularea proiectului. 

 Directia Economica prin 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. 

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

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

deosebite, asigurand de la bugetul local transportul si asigurarea medicala a celor care au obtinut 

burse in strainatate. 

In anul 2005 au beneficiat de astfel de sprijin din partea autoritatii locale aproximativ 62 

de elevi si studenti , iar suma alocata a fost de 82.433,59 lei (Ron). 
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 Autoritatea locala nu a ramas indiferenta la solicitarile care au fost bine fundamentate si 

de interes local inaintate de asociatii culturale, sportive, fundatii sau lacasuri de cult.  

Directia Economica reprezentata de Director Economic intocmeste rapoatele de specialitate 

pentru aceste actiuni si colaboreaza cu institutiile de profil  din municipiu care  cofinanteaza  

proiecte si programe  culturale, sportive, educative, religioase . 

Directia Economica efectueaza si urmareste contractele pe care autoritatea locala le-a 

incheiat in anul 2005 cu prestatorii de servicii. Numai in anul 2005 s-au derulat 65 de contracte 

incheiate intre Consiliul Local Bacau si diversi agenti economici in conformitate cu legislatia in 

vigoare. Directia Economica urmareste si efectueaza platile ordonantate de ordonatorul principal 

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

si alineat. 

 

  Directia Economica 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 peunivrsitar de stat conform prevederilor Hotararii 

445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor si a altor fome de sprijin 

material pentru elevii din invatamantul de stat. 

Directia Economica 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. 

 
Situatia datoriilor la data de 30.06.2004 si platile efectuate pana la 

data de 21.06.2006 

 
Nr.
crt. Denumire indicator Obligatii de plata 

la 30.06.2004 
Plati pana la 
21.06.2006 

Diferente de 
platit 

1. Obligatiuni-imprumuturi: 144,9 60 84,9 
2. Strazi 283,9 229 54,9 
3. Datorie la energia termica 78,3 78,3 - 
4. Investitii-mijloace de 

transport din care : 
   

a) Wolswagen 0,6 0,6 - 
b) Multifunctionala Mercedes 8 8 - 
5. SOMA-Transport gunoi 6,8 6,8 - 
6. Furnizori neachitati 18,9 18,9 - 
 TOTAL GENERAL 541,4 401,60 139,8 
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Directia Impozite si Taxe Locale: august 2004 – mai 2006 
 

 Directia Impozite si Taxe Locale Bacau si-a desfasurat activitatea cu un numar de 61 de 

angajati împartiti pe servicii si compartimente. 

Desi fata de 2004, în anul 2005 s-a înregistrat o scadere a impozitelor si taxelor locale cu 

40 %, încasarile raportate la baza de impozitare au crescut, datorita unei mai bune informari a 

contribuabililor în sensul clarificarii si verificarii situatiilor neclare, precum si ca urmare a 

masurilor de executare silita (care au cuprins atât întocmirea de somatii de plata cât si blocari de 

conturi si nu în ultimul rând înaintarea documentatiilor privind declansarea procedurilor de 

faliment pentru societatile comerciale). 

Taxele locale s-au diminuat simtitor. Astfel, daca în anul 2004,  pentru un apartament cu o 

suprafata de 30 m.p. situat în zona A, bacauanul platea anual 732.780 lei vechi, în 2005 a platit 

522.716 lei, iar în 2006, suma s-a majorat cu 30.000 lei vechi.  Situatia este identica si în ceea ce-

i priveste si pe proprietarii de autoturisme.  Daca în 2004, bacauanul achita anual o taxa în 

valoare de 294.000 lei vechi pentru un autoturism cu o capacitate cilindrica mai mica de 1.500 

cmc, în anii 2005 si 2006 a platit doar 210.000 lei (a se vedea Anexa 1).   

Un alt obiectiv al DITL a fost stabilirea si constatarea impozitelor si taxelor locale 

datorate de contribuabili persoane fizice si juridice, având în vedere faptul ca în municipiul Bacau 

sunt peste 90.000 de contribuabili persoane fizice si peste 5000 persoane juridice. Totodata s-a 

urmarit ca impozitele si taxele locale sa fie stabilite corect iar eventualele neconcordante sa fie 

îndreptate, acest proces fiind unul de durata necesitând un volum mare de activitate. 

De asemenea, s-a încercat fluidizarea circuitului documentelor prin introducerea directa 

fara alte proceduri prealabile, pe baza de declaratii pe propria raspundere a persoanei fizice 

respective a proprietatilor detinute astfel încât datele sa fie corecte si introduse la timp în baza de 

date.  

Activitatea desfasurata în cadrul D.I.T.L. Bacau a fost benefica pentru contribuabili, care 

pe lânga faptul ca si-au achitat impozitele si taxele locale au beneficiat în mod gratuit si promt de 

îndrumarea necesara în vederea rezolvarii eventualelor neclaritati aparute. 

Trebuie precizat existenta unui numar mare de amenzi pentru care începând cu 

01.08.2005 procesele verbale sunt introduse într-un program informatic dupa o prealabila 

verificare a achitarii acestora.  
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Pentru buna functionare a activitatii au fost achizitionate în anul 2005 calculatoare, 

imprimante, etc. în valoare de peste 200 milioane lei, urmând ca în functie de resursele financiare 

sa fie schimbate în continuare logistica îmbatrânita moral si fizic, astfel raspunzând solicitarii 

contribuabililor privind claritatea si rapiditatea întocmirii chitantelor în mod special fapt sesizat 

de foarte multi contribuabili. 

 În anii 2004, 2005, 2006 consilierea contribuabililor a stat în centrul atentiei noastre în 

primul rând pentru clarificarea aspectelor care au fost neclare sau putin explicate, 

neînregistrându-se reclamatii în acest sens; pentru persoanele juridice s-a încercat în anul 2006 o 

preluare în baza de date pe fondul declaratiilor pe propria raspundere a tuturor proprietatilor, iar 

în cazurile neclare s-a revenit cu adrese de înstiintare în vederea clarificarii tuturor aspectelor. 

 
ANEXA 1  
Impozite si taxe datorate de persoanele fizice cu proprietati situate în zona A de impozitare a 
mun. Bacau 
                  – comparativ între anii 2004 – 2006 

Apartamente situate în blocuri 
Supr. utila 

(m.p.) 
Impozit 2004 Impozit 2005 Impozit 2006  

30 732.780 522.716 553.932  
50 1.221.300 871.194 923.220  
70 1.709.820 1.219.671 1.292.508  

Case – cu cadre de beton 
Supr. constr(m.p.) Impozit 2004 Impozit 2005 Impozit2006 

40 885.000 631.300 669.000 
60 1.327.500 946.950 1.003.500 
80 1.770.000 1.262.600 1.338.000 

Case – fara cadre de beton 
Supr. Constr 

(m.p.) Impozit 2004 Impozit 2005 Impozit 2006 

40 240.000 171.000 182.000 
60 360.000 256.800 273.000 
80 480.000 342.400 364.000 

Autoturisme 
Cap. Cil Taxa 2004 Taxa 2005 Taxa 2006 

< 1.500 cmc 294.000 210.000 210.000 
1.500-2.000 cmc 392.000 280.000 280.000 
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Impozit teren (zona A) 
 
                  2004 – 8.000 lei/m.p. 
                  2005 – 5.800 lei/m.p. 
                  2006 – 6.148 lei/m.p. 
 
Impozite si taxe datorate de persoanele fizice cu proprietati situate în zona B de impozitare a 

mun. Bacau  

– comparativ între anii 2004 - 2006 

Apartamente situate în blocuri 
 

Supr. utila (m.p.) Impozit 2004 Impozit 2005 Impozit 2006 
30 700.920 499.989 529.848 
50 1.168.200 833.316 883.080 
70 1.635.480 1.166.642 1.236.312 

Case – cu cadre de beton 
 
Supr. constr(m.p.) Impozit 2004 Impozit 2005 Impozit 2006 

40 849.600 606.048 642.240 
60 1.274.400 909.072 963.360 
80 1.699.200 1.212.096 1.284.448 

 

Case – fara cadre de beton 
 
Supr. constr (m.p.) Impozit 2004 Impozit 2005 Impozit 2006 

40 230.400 164.352 174.720 
60 345.600 246.528 262.080 
80 460.800 328.704 349.440 

Autoturisme 
 

Cap. Cil Taxa 2003 Taxa 2004 Taxa 2005 
< 1.500 cmc 294.000 210.000 210.000 

1.500-2.000 cmc 392.000 280.000 280.000 
     

 
Impozit teren (zona B) 

                  2004 – 6.000 lei/m.p. 

                  2005 – 4.385 lei/m.p. 

       2006 – 4.648 lei/m.p. 
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Impozite si taxe datorate de persoanele fizice cu proprietati situate în zona C de impozitare a 

mun. Bacau  

– comparativ între anii 2004 - 2006 

Case – cu cadre de beton 
Supr. constr(m.p.) Impozit 2004 Impozit 2005 Impozit 2006 

40 814.200 580.796 615.480 
60 1.221.300 871.194 923.220 
80 1.628.400 1.161.592 1.230.960 

Case – fara cadre de beton 
 

Supr. Constr 
(m.p.) Impozit 2004 Impozit 2005 Impozit 2006 

40 220.800 157.504 167.440 
60 331.200 236.256 251.160 
80 441.600 315.008 334.880 

Impozit teren (zona C) 

                  2004 – 4.000 lei/m.p. 

                  2005 – 3.000 lei/m.p. 

Autoturisme 
Cap. Cil Taxa 2004 Taxa 2005 Taxa 2006 

< 1.500 cmc 294.000 210.000 210.000 
1.500-2.000 cmc 392.000 280.000 280.000 

     
 
Impozite si taxe datorate de persoanele fizice cu proprietati situate în zona D de impozitare a 

mun. Bacau 

– comparativ între anii 2004 - 2006 

Case – cu cadre de beton 
Supr. constr(m.p.) Impozit 2004 Impozit 2005 Impozit 2006 

40 778.800 555.544 588.720 
60 1.168.200 833.316 883.080 
80 1.557.600 1.111.088 1.177.440 

Case – fara cadre de beton 
Supr. Constr 

(m.p.) Impozit 2004 Impozit 2005 Impozit 2006 

40 211.200 150.656 160.160 
60 316.800 225.984 240.240 
80 422.400 301.312 320.320 
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Impozit teren (zona D) 
                  2004 – 2.000 lei/m.p. 
                  2005 – 1.425 lei/m.p. 
       2006 – 1.511 lei/m.p. 

Autoturisme 
 

Cap. Cil Taxa 2004 Taxa 2005 Taxa 2006 
< 1.500 cmc 294.000 210.000 210.000 

1.500-2.000 cmc 392.000 280.000 280.000 
     

 
 
Directia Urbanism 

 
Biroul Autorizatii în Constructii 

  

• Activitatea Biroului Autorizatii în Constructii a constat în îndeplinirea atributiilor 

stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al biroului, si anume: 

• S-a verificat continutul documentatiilor depuse la Compartimentul Informare Cetateni 

(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 prin grija emitentului, in 

corelare cu proiectul de autorizare a executiei lucrarilor de constructii si cu conditiile 

din avizele si acordurile obtinute in prealabil de solicitant, 
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• S-au pregatit si prezentat documentatiile depuse, spre analiza in Comisia de Acorduri 

Unice, 

• S-au intocmit 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 în Constructii (din cadrul Politiei 

Municipiului) si Directia de Impozite si Taxe Locale datele necesare (listele continând 

Autorizatiile de construire emise si data pierderii valabilitatii autorizatiilor de 

construire) în vederea urmaririi executiei, receptionarii lucrarilor de constructii si a 

regularizarii taxei pentru autorizatia de construire, 

• S-au rezolvat, în termen legal, cererile, reclamatiile, sesizarile si propunerile 

locuitorilor municipiului, 

• S-au intocmit note interne pentru reglementarea problemelor ce fac obiectul activitatii 

biroului, în relatiile cu celelalte compartimente ale institutiei, 

• S-a realizat evidenta computerizata a autorizatiilor de construire, autorizatiilor de  

demolare,  a  traseului  documentatiilor  în  curs  de      rezolvare, a cererilor, 

reclamatiilor, sesizarilor si somatiilor, 

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

 Având în vedere numarul de solicitari în continua crestere si volumul mare de lucrari, s-a 

suplimentat numarul de personal, pentru anul 2006, cu 2 posturi (1 post de consilier asistent si 

1 post de secretar-dactilograf). 

            În perioada 23.06.2004 – 20.06.2006 s-au înregistrat 4840 cereri.  

     S-au eliberat: 

   2505 - certificate de urbanism; 

   1146 - autorizatii de construire; 

     138 - autorizatii de desfiintare. 

Serviciul Cadastru  
În perioada 2004 – 2005, activitatea Serviciul Cadastru a constat în: 
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1. Corespondenta purtata cu Prefectura judetului Bacau si cetatenii municipiului Bacau: 

• 85 scrisori speciale la care s-ai întocmit raspunsuri si referate privind solutionarea 

cazurilor respective; 

• 2560 corespondenta cu cetatenii; 

• 285 adrese corespondenta cu alte institutii. 

Aplicarea Legilor 18/1991, 169/1997, 1/2000, 44/1994, 7/1996, 10/2001 si 247/2005 

• relatii cu publicul si eliberari de acte; 

• au fost emise în baza Legii 18/1991, Legea 169/1997 si legea 1/2000: 60 de procese 

verbale, au fost înaintate 54 de propuneri Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii 

18/1991, în vederea emiterii unui numar de 54 de titluri de proprietate, 103 Ordine de 

Prefect emise, pentru atribuirea în proprietate a terenurilor aferente locuintelor, 

analizarea a 860 cereri privind reconstituirea drepturilor de proprietate; 

• au fost emise 5 titluri de proprietate pentru veteranii de razboi, în baza Legii 44/1994; 

• au fost emise 214 dispozitii de respingere, 36 dispozitii de restituire si au fost 

analizate 1180 cereri, în baza Legii 10/2001 si a Legii 247/2005; 

• au fost verificate 137 de situatii juridice pentru terenuri pentru concesionare; 

• au fost verificate 1290 documentatii de urbanism pentru autorizari 

 

PUZ - Sistematizarea urbanistica a zonei centrale a Municipiului Bacau  
 

Strategiile de încadrare în teritoriu  relatia de dezvoltare a municipiului pe axa Est-Vest, 

propunând lucrarile de infrastructura necesare (pasajul subteran de legatura cu DN11, drumul 

spre Onesti si podul peste Bistrita (spre Letea Veche) care va face legatura centrului cu viitoarea 

ocolitoare). Aceasta axa de circulatie raspunde si viitoarelor dezvoltari catre Vest (dincolo de 

calea ferata) si catre Est (zona de agrement si zona Letea Veche). 

Pe axul Est-Vest, evidentiaza zonele de dezvoltare Gara, centru istoric si malul Bistritei 

(zona de agrement). 

Reabilitare a zonei urbane de pe partea dreapta a B-dului Nicolae Balcescu, între 

Policlinica si Casa de cultura, precum si interventii punctuale – parcaje publice subterane si 

supraterane. La confluenta intrarilor dinspre Piatra Neamt si  Roman (intersectia strazilor 9 Mai si 

Unirii) se propune o cladire reprezentativa – centru de afaceri si servicii publice; se pastreaza 

integritatea parcului Cancicov. 
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Silueta rezultanta a zonei centrale evidentiaza ridicarea substantiala a înaltimii generale a 

constructiilor în zona centrala. 

3. Organicitatea dezvoltarilor pe axa Est-Vest, cu legaturile logice la traseele de circulatie 

majora existente; 

4. Realizarea inelului de circulatie în jurul nucleului central; 

5. Atitudinea de pastrare a spatiilor verzi existente; 

6. Personalizarea pietonalului de pe str. Nicolae Balcescu. 

2. Recomanari pentru proiecte viitoare 

2.1. Reactualizarea PUG-ului municipiului Bacau, tinând cont de schimbarile socio-economice 

intervenite, si în continuare detalierea zonei centrale printr-un Plan Urbanistic Zonal conform 

legislatiei în vigoare (care sa abordeze capitolele circulatie, mediu, locuire etc.). Aceste planuri 

vor cuprinde rezolvari conform urmatoarelor principii: 

§ Se va urmari ca prin interventiile de amenajare urbanistica, sa se personalizeze cât mai 

mult zona centrala (altfel, suferind de stereotipia specifica centrelor edificate în anii 60-

80); 

§ Pastrarea suprafetelor existente de spatii verzi si, acolo unde este posibil, extinderea 

acestora; în acest sens, pâna la realizarea de urgenta a unui studiu urbanistic (PUZ), nu se 

va construi nimic în zona stadionului; 

§ Se va acorda atentia cuvenita realizarii unei zone verzi de agrement continue între podul 

spre Roman si accesul pe insula; 

2.2. Primaria va comanda un proiect de amenajare a traseului pietonal propus între str. Ionita 

Sandu Sturdza si Catedrala Ortodoxa, accentuând urmatoarele aspecte:  

 2.2.1.  separarea circulatiei auto de cea pietonala;  

 2.2.2. personalizarea spatiilor pe functiuni urbane (segmente): culturale, comerciale, 

agrement, mobilier urban, iluminat public etc. 

 2.2.3. Intersectia din fata hotelului Moldova, tinând seama de regimul juridic al 

 terenurilor 

2.2.4. Proiectul predat sa fie afisat în scopul culegerii de opinii si idei privind dezvoltarea 

zonei centrale.  

2.3. Se va comanda un plan urbanistic zonal, pe malul rîului Bistrita, între strazile Unirii (podul 

spre Serbanesti) si I.L. Caragiale, pentru prezervarea zonei sportive (terenuri de fotbal etc.) si a 

traseului de promenada pe malul râului (un posibil proiect de amenajare).  
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2.4 Pe strazile 9 Mai si Alexandru cel Bun, se va institui un Regulament pentru conversia 

functionala a parterelor de blocuri - din locuinte în spatii comerciale si servicii – într-un stil 

arhitectural unitar 

2.5. Zona garii va suscita atentia cuvenita în vederea crearii unui mini-pol de servicii si birouri. 

 

3. Activitatea serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului 
Local Bacau 

 
• Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

 
• Serviciul Public de Asistenta Sociala 

 
Pâna la data de 08.03.2005, activitatea SPAS s-a desfasurat în conditii improprii, în doua 

sedii de pe raza municipiului Bacau. Din data de 08.03.2006, activitatea se desfasoara în sediul 

din str. Stefan cel Mare 17 A, sediu special amenajat, renovat si compartimentat astfel încât 

mediul de lucru sa fie conform standardelor de calitate impuse de catre legislatia europeana. 

 
Realizari generale 
 
Prin programele derulate de-a lungul timpului prin activitatea compartimentelor de specialitate 

sau în parteneriate public-privat viabile, SPAS Bacau a realizat o serie de pasi importanti în 

implementarea obiectivelor propuse, pe urmatoarele domenii : 

 
• eradicarea fenomenului copiilor strazii; 

• asigurarea de locuinte pentru persoanele/ familiile fara adapost; 

• asigurarea accesului copiilor la educatia primara si gimnaziala; 

• asigurarea drepturilor persoanelor vârstnice si/sau cu handicap 

• implementarea sistemului local de asistenta sociala; 

• constituirea unui mecanism de suport financiar de urgenta pentru situatii individuale si 

colective; 

• cresterea oportunitatilor privind ocuparea fortei de munca, etc. 

 
Personalul SPAS : 
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Un rol major în atingerea obiectivelor propuse îl reprezinta personalul specializat în a carui 

competenta intra asigurarea de servicii de calitate, având stabilite atributii bine definite în acest 

sens. 

În prezent, personalul activ SPAS este reprezentat de: 

• 84 salariati din aparatul propriu 

• 10 asistenti maternali 

• 485 asistenti personali 

 
Componenta: 
 
– Biroul Protectia Copilului 

– Biroul Prevenire si Combatere a Saraciei 

– Biroul Persoane Varstnice si Persoane cu Handicap 

– Biroul Alocatii Familiale 

– Biroul Informatizare 

– Biroul Financiar-Contabil 

– Serviciul Implementare Programe 

– Oficiul Juridic 

– Compartiment Consiliere Servicii Sociale 

– Compartiment Resurse Umane si Protectia Muncii 

– Compartiment Consultanta Psihologica 

– Compartiment Secretariat si Registratura 

– Compartiment Administrativ, Aprovizionare si P.S.I. 

– Centrul de Zi “O Scoala Pentru Toti” 

– Centrul de Zi “Armonia” Pentru Persoane cu Dizabilitati Psihice 

– Centrul de Ingrijire de Zi Pentru Copilul aflat în Dificultate 

– Centrul de Zi Pentru Copilul cu Handicap 

– Centrul de Zi Pentru Copilul cu Handicap “Ghiocelul” 

Misiuni 
Serviciul Public de Asistenta Sociala îsi propune doua misiuni strategice : 

1. pe termen scurt – vizeaza asigurarea unui cadru coerent si unitar de promovare si 

respectare a drepturilor persoanelor aflate în nevoi; 
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2. pe termen lung -vizeaza protectia sociala si integrarea sociala a persoanelor 

defavorizate social (persoane cu handicap, persoane vârstnice, persoane aflate în nevoi, copii ) si 

dezvoltarea unor forme alternative de protectie actiuni preventive, astfel încât sa stagneze 

institutionalizarea si sa creasca gradul de reintegrare în familie si societate 

Data fiind sfera foarte larga de cuprindere a domeniului asistentei sociale, personalului 

din cadrul SPAS i s-au atribuit, pe lânga activitatile specifice derultae in cadrul fiecarui 

compartiment din care provine, si alte activitati pe care acesta trebuie, in limite legale sa le 

desfasoare. O descriere a acestor activitati se poate rezuma la: 

?  In luna decembrie 2004, s-au efectuat cca. 150 de anchete sociale la solicitarea Directiei de 

Taxe si Impozite Locale Bacau, in vederea acordarii de scutiri taxe/impozite locale 

?  In luna ianuarie 2005, s-au distribuit, la solicitarea Directiei de Taxe si Impozite Locale 

Bacau, instiintarile de plata ale datoriilor privind taxele si impozitele locale, tuturor cetatenilor 

din Bacau. 

?  In perioada iunie 2004 – decembrie 2005, s-au efectuat, in medie un numar de 1.500 de 

anchete sociale având ca scop repartizarea unei locuinte sociale. 

?  In decembrie 2005 s-a desfasurat campania “Spune NU Cersetoriei”, derulata in colaborare 

cu alte Institutii si ONG-uri de profil, campanie la care inspectorii SPAS  

?  In perioada iulie-august 2005, s-au efectuat, pentru cca 220 de gospodarii, anchete sociale in 

vederea evaluarii pagubelor produse acestora in urma inundatiilor din aceeasi perioada 

?  In perioada iulie-august 2005, s-au distribuit pachete cu alimente si imbracaminte pentru 

familiile afectate de inundatiile din cartierele Nord si CFR (pentru cca 220 gospodarii afectate) 

?  In luna august 2005, la solicitarea Prefecturii Bacau un numar de 13 copii cu vârste cuprinse 

inre 7 si 16 ani ce fac parte din familiile sinistrate aflate in evidenta SPAS, au fost trimisi 

gratuit in tabara scolara 

?  Cu ocazia Sarbatorilor legale (Craciun si Paste) si urmare a anchetelor sociale efectuate in 

teren s-au distribuit la domiciliul unor categorii defavorizate, pachete cu alimente: 

  - Craciun 2004:  1000 pachete 

  - Paste 2005:  1000 pachete 

  - Craciun 2005:  1000 pachete 

  - Paste 2006:   1100 pachete  
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?  In luna mai 2006 s-au distribuit, atât din cadrul institutiei cât si la domiciliu 6000 trimiteri la 

control oftalmologic gratuit in cadrul Campaniei « Sa redam darul vederii » 

?  Lunar, se elibereaza abonamente pentru transportul public pentru diverse categorii de 

beneficiari atât in teren, prin livrarea abonamentului la domiciliu, cât si in cadrul fiecarui 

compartiment de specialitate. 

?  Alte activitati, survenite urmare a unor situatii specifice 

AUDIENTE SPAS: iunie – decembrie 2004 

-inscrise 96 persoane, respectiv 16 persoane in medie/luna 

-principalele solicitari:    -  45  solicitari locuinte 

            - 10  ajutor urgenta 

            - 22  probleme sociale 

                                                -   1  probleme personale 

                    -   1 probleme oficiale 

                    -   3 solicitari masa la cantina 

         -    2 locuri de munca 

         -  12 reducere taxe/impozite locale 

     

Audiente SPAS: ianurie - decembrie 2005 

- inscrise 432 de persoane, respectiv 40 persoane in medie/luna 

- principalele solicitari : -316 solicitari locuinta 

            - 30 internari Caminul pentru Persoane Vârstnice 

    -1 probleme sociale 

-3 locuri de munca 

- 2  reduceri taxe/impozite locale 

-11 solicitari masa la cantina 

- 1 ajutor de urgenta 

- 1 plasament 

- 5 probleme personale 

- 1 ajutor de inmormântare 

- 1 pensionare 
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Audiente SPAS:  ianuarie – iunie 2006 

-inscrise 102 persoane, respectiv 21 persoane in medie/luna 

-principalele solicitari:    -  65 solicitari locuinte 

            -  3 internari Caminul pentru Persoane Vârstnice 

            -  1 ajutor urgenta 

            -  22 probleme sociale 

 - 1 probleme personale 

     - 1 probleme oficiale 

     - 3 solicitari masa la cantina 

     - 2 locuri de munca 

     - 2 reducere taxe/impozite locale 

     - 2 abonamente gratuite pentru transportul in comun . 
    

Urmare a audientelor sustinute de catre Directorul SPAS in perioada 2005-2006 au fost 

identificate 32 de cazuri sociale deosebite sustinute ulterior in cadrul Comisiei Sociale si au fost 

rezolvate efectiv solicitari cu privire la acordarea unui loc de munca, oferirea de adapost pentru 

persoane fara domiciliu, acordare de masa la cantina, acordarea de ajutoare sociale persoanelor 

indreptatite etc. 

Exemplificam un caz ce a necesitat interventie complexa si luarea unor masuri concrete din 

partea SPAS Bacau : 

 
CAZUL C.F: 
 

?  In data de 20.04.2006 echipa de interventie formata din Conducerea Serviciului Public de 

Asistenta Sociala, reprezentantii etniei rrome si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului au procedat la mutarea pentru o perioada limitata, a unui numar de 

8 persoane (copii si adulti) depistati ca locuind impropriu intr-o zona de vad a Bacaului, oferindu-

le cazare in Centrul CREDO ROMSTAR din Bacau, str. Stefan cel Mare nr. 17A, asigurându-se 

totodata supravegherea acestora cu sprijinul Politiei Primariei Municipiului Bacau; 

 

?  s-a procedat la internarea in Spitalul Judetean Bacau – Sectia Pediatrie pentru a primiri 

ingrijiri medicale de urgenta, a unui copil cu vârsta de un an, acesta prezentând grave probleme 

de sanatate; 
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? Pentru un numar de 6 persoane din cele 8 identificate (respectiv pentru cei patru adulti si 2 

copii) care au fost adapostite in Centrul CREDO ROMSTAR s-a procedat la intocmirea 

documentatiei necesare acordarii de masa la cantina, gratuit, pentru o perioada de 7 zile, in regim 

de urgenta, conform Legii nr.208/1997, art. 6 alineatul 2;. 

 

? In privinta persoanelor cu domiciliul stabil in Comuna Hemeiusi, s-a inaintat o adresa 

Primariei Hemeiusi, ca urmarea acestea au fost preluate in vederea includerii lor in programe de 

protectie sociala pe raza localitatii de care apartin;. 

 

? Pentru un numar de 4 persoane (2 copii/2 adulti), cu sprijinul Fundatiei Betania s-a gasit 

posibilitatea oferirii unei locuinte, s-a acordat ajutor social in baza Legii 416/2001 si masa la 

cantina in baza Legii 208/1997. In prezent, capul familiei se afla in cautarea unui loc de munca. 
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Activitatea de distribuire a pachetelor de Pasti – 2006 

 

      
 

Cazul C.F. 
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S-au acordat abonamente pentru urmatoarele categorii de persoane:

Total Medie 
lunara

Total Medie 
lunara

Total Medie 
lunara

- persoane cu handicap 9.437 1.573 27.209 2.267 16.159 2.693
- donatori 1.317 220 5.515 460 4.920 820
- pensionari la limita de varsta, cu pensia 
sub venitul minim garantat, oct-dec. 
2005; ian. 2006

125 25 300 100 53 53

- pensionari la limita de varsta, cu varsta 
peste 70 de ani, indiferent de cuantumul 
pensiei

11.666 2.917 0 0

- pensionari  la limita de varsta, cu 
varsta peste 70 de ani, cu pensia sub 300 
RON, ian-sept. 2005 (sunt inclusi si 
pensionari la limita de varsta, cu pensia 
sub venitul minim garantat)

0 18.340 2.038 0

- pensionari la limita de varsta, cu pensia 
sub 125 RON, feb-apr. 2006

0 0 2.277 759

- pensionari la limita de varsta, cu pensia 
sub 180 RON, mai-iun. 2006

0 0 1.958 979

- pensionari la limita de varsta care nu 
ridica abonamente de la S.P.A.S., 
beneficiaza de transport gratuit, cf. 
Conventiei incheiate cu SC 
TRANSPORT PUBLIC oct. 2005-dec. 
2008, inclusiv

0 64.120 12.824 70.875 14.175

TOTAL PENSIONARI 11.791 82.760 75.163

- veterani si vaduvele de razboi, eroi ai 
Revolutiei din Decembrie 1989

3.807 761 8.468 706 4.480 747

- ajutor social 842 140 5.229 436 4.097 683
TOTAL BENEFICIARI 27.194 129.181 104.819
- Sume alocate pentru abonamente 779.349 129.891 2.040.216 340.036 1.290.000 215.000

2004 2005 2006
BENEFICIARI
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Evidenta scrisorilor speciale: 2004-2006 

Iunie – decembrie 2004: 

? PETITII ADRESATE PRESEDINTELUI ROMÂNIEI : 4 

? PETITII ADRESATE CONSILIULUI JUDETEAN BACAU : 2 

? PETITII ADRESATE PREFECTURII BACAU : 2 

? PETITII ADRESATE PRIMARIEI BACAU :1 

Ianuarie  – decembrie 2005: 

? PETITII ADRESATE PRESEDINTELUI ROMÂNIEI : 1 

? PETITII ADRESATE CONSILIULUI JUDETEAN BACAU : 2 

? PETITII ADRESATE PREFECTURII BACAU : 17 

? PETITII ADRESATE PRIMARIEI BACAU : 12 

? PETITII ADRESATE GUVERNULUI ROMÂNIEI : 3 

? PETITII ADRESATE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI : 1 

Ianuarie  – iunie 2006: 

? PETITII ADRESATE PRESEDINTELUI ROMÂNIEI : 4 

? PETITII ADRESATE CONSILIULUI JUDETEAN BACAU : 1 

? PETITII ADRESATE PREFECTURII BACAU : 11 

? PETITII ADRESATE PRIMARIEI BACAU : 8 

? PETITII ADRESATE GUVERNULUI ROMÂNIEI : 1 

? PETITII ADRESATE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI : 1 

Petitiile au fost rezolvate in conformitate cu legislatia in vigoare. 

 

Situatia cererilor inregistrate la registratura s.p.a.s. bacau 

 

Anul 2004 2005 2006 Total 
Solicitari in vedereaacordarii de: 

Ajutor social 269 495 227 991 

Lemne pentru incalzirea locuintei 18 30 22 70 

Locuinte 29 267 56 352 

Indemnizatii 53 160 289 502 

Hrana cantina sociala 188 302 201 691 
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Acordare tarif social 9 14 5.380 5.403 

Plasament 45 197 211 453 

Alocatii hrana 7 93 202 302 

Reevaluari medicale 1.536 2.054 851 4.441 

(Re)Orientari scolare 28 15 5 48 

Adeverinte 678 910 731 2.319 

Internari CPV 40 171 28 239 

Taxe si impozite 0 73 15 88 

Burse scolare 0 99 5 104 

Alte cereri 1.412 2.231 761 4.404 

TOTAL 2.900 4.880 8.223 16.003 

 
 

Biroul protectia copilului 
 

Obiective generale 

1. Pe termen scurt – pâna in anul 2007 – asigurarea unui cadru coerent si  unitar de promovare si 

respectare a drepturilor copilului, participarea la procesul de descentralizare a sistemului de la 

nivel judetean spre cel al comunitatii locale; 

2. Pe termen lung – pâna in anul 2010 – finalizarea procesului de dezinstitutionalizare, 

concomitent cu asigurarea alternativelor de tip familial si a mentinerii copilului in familie, 

pentru copiii aflati in dificultate. 

Obiective operationale 

Prevenirea si reducerea abandonului copiilor de catre propriii parinti, prin sprijinirea 

familiilor aflate in situatii dificile; 

Participarea activa la continuarea procesului de descentralizare a sistemului de protectie a 

copilului prin diversificarea serviciilor de prevenire a abandonului copiilor si protectie a acestora 

prin responsabilizarea comunitatii cu privire la problemele propriilor copii; 

Oferire de servicii alternative institutionalizarii; 

Dezvoltarea si profesionalizarea resurselor umane care intervin in sistemul de protectie a 

copilului prin asigurarea formarii permanente a personalului din sistem. 
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Strategia de lucru 
 

Strategia de lucru este fundamentata pe urmatoarele principii: 

- Respectarea interesului superior al copilului 

- Nediscriminarea si egalitatea sanselor  

- Promovarea parteneriatului 

- Responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si a indeplinirii 

obligatiilor parintesti 

- Asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate 

- Ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia 

- Fiecare copil are dreptul la o familie. 

Rezultatele asteptate ca urmare a aplicarii acestei strategii: 

Având in vedere ca scopul central al activitatii de protectie a copilului consta in 

diminuarea ponderii ingrijirii de tip rezidential si dezvoltarea unui sistem alternativ destinat 

ingrijirii copilului aflat in dificultate, centrat pe crearea si multiplicarea de servicii comunitare de 

prevenire a abandonului si institutionalizarii, rezultatele asteptate sunt urmatoarele: 

- reducerea numarului de copii ocrotiti in sistem rezidential; 

- cresterea numarului de copii care beneficiaza de servicii de prevenire a abandonului si 

institutionalizarii; 

- cresterea numarului de copii aflati in sistemul alternativ de servicii si institutii de tip 

familial; 

- cresterea numarului de copii reintegrati in familie; 

- cresterea numarului de servicii alternative oferite copilului aflat in dificultate; 

- scaderea numarului de copii abandonati; 

- cresterea participarii societatii civile; 

- reducerea violentei in familie prin aplicarea in special a programelor de prevenire.  

Beneficiari 
 

 In conformitate cu legislatia mai sus amintita, Biroul Protectia Copilului are ca 

beneficiari copiii cu vârste cuprinse intre 0-18 ani si familiile acestora dupa cum urmeaza: 

 Legea 272/2004: 

ü Copiii institutionalizati din Centrele Rezidentiale ai caror parinti au domiciliul pe 

raza municipiului Bacau; 
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ü Copiii protejati in familia extinsa (plasament la rude pâna la gradul IV); 

ü Copiii care se afla in plasament la familia substitutiva (asistenti maternali 

profesionisti) ai caror parinti au domiciliul in municipiul Bacau; 

ü Copiii maltratati, neglijati sau abuzati in propria familie; 

ü Copiii abandonati in unitatile sanitare; 

ü Copiii/tinerii care ating vârsta majoratului pe parcursul institutionalizarii; 

ü Copiii aflati in situatie de risc (neglijati, copiii strazii, abandon scolar, etc.); 

ü Copiii care se afla in propria familie, in vederea reducerii riscului intrarii in situatii 

de dificultate; 

ü Copii cu ambii parinti decedati care necesita instituirea tutelei; 

ü Copii care beneficiaza de serviciile Centrului de Zi pentru copilul aflat in 

dificultate; 

Ordinul 1437/2004: 

ü Copii care necesita evaluare/reevaluare medicala pentru incadrarea intr-un grad de 

handicap; 

ü Copiii infectati HIV ori bolnavi SIDA care se afla in familie sau beneficiaza de o 

forma de protectie institutionalizata sau de o alternativa de tip familial; 

Ordinul 1231/2005: 

ü Copiii care provin din familii cu posibilitati financiare reduse – beneficiari de 

burse sociale, burse medicale si ai Programului National de Protectie Sociala 

„Bani de liceu”; 

Ordinul 1439/2004: 

ü Copiii delincventi sau care au savârsit o fapta penala si nu raspund penal; 

Ordinul 1443/2004:  

ü Familiile minorilor aflati pe teritoriul altor state fara insotitor legal; 

1. Pentru acesti beneficiari se intocmesc la cerere anchete sociale (in vederea evaluarii 

/reevaluarii masurii de ocrotire sau a evaluarii/reevaluarii medicale)– componente ale 

dosarelor care sunt finalizate la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului prin cele 2 Comisii: 

a. Comisia pentru Protectia Copilului 

b. Comisia de Evaluare Complexa a Copilului 
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2. In ceea ce priveste anchetele sociale intocmite pentru burse, dosarul se depune si se 

aproba in limita fondurilor existente la nivelul institutiilor de invatamânt pe care copiii 

le frecventeaza. 

3. In ceea ce priveste instituirea unei masuri de protectie, prevenirea separarii 

copilului de familie sau reintegrarea acestuia in familia de origine, Biroul Protectia 

Copilului instrumenteaza  un dosar care contine urmatoarele acte: 

 Pentru familia naturala: 

- buletine de identitate parinti (copie xerox) 

- certificat de casatorie (copie xerox) 

- certificat de deces (daca este cazul) – copie xerox 

- sentinta civila de divort, daca este cazul (copie xerox) 

- certificate de nastere pentru copiii aflati in intretinere (copie xerox) 

- adeverinta de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de 

atestare fiscala, cupon de somaj) 

- actele rudelor pâna la gradul IV 

- declaratiile parintilor (daca acestia sunt cunoscuti)  

- consiliul de familie compus din proces verbal si dispozitie de 

convocare a consiliului de familie 

- ancheta psihosociala privind situatia familiei copilului 

- planul de servicii 

            Pentru familia de plasament: 

- buletine de identitate ale familiei de plasament (copie xerox) 

- certificat de casatorie 

- certificat de deces (daca este cazul) – copie xerox 

- sentinta civila de divort, (daca este cazul) - copie xerox 

- certificate de nastere pentru copiii aflati in intretinere (copie xerox) 

- adeverinta de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de 

atestare fiscala, cupon de somaj) 

- declaratiile familiei la care se instituie plasamentul 

- adeverinte medicale pentru toti membrii familiei  

- cazier judiciar 
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- actul de proprietate al locuintei (copie xerox) 

Acest dosar se transmite spre aprobare Comisiei pentru Protectia Copilului din cadrul 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. 

Alocatia de plasament este in suma 840.000 lei (84 RON) si se acorda de catre Directia 

Muncii. 

 In conformitate cu legislatia privind drepturile copilului si a atributiilor ce le revin, 

inspectorii Biroului Protectia Copilului au efectuat un numar total de  anchete si adrese, dupa 

cum urmeaza: - 01.07.2004 – 31.12.2004 –   992 

           - 01.01.2005 – 31.12.2005 -  1558   

           - 01.01.2006 – 30.06.2006 –   708 

Tabel privind evidenta lucrarilor pe ani si pe categorii de beneficiari 
 
 
 

Tipul de ancheta sociala 

nr. de anchete 
sociale in 
intervalul iul.-
dec.2004 

nr. de 
anchete 
sociale in 
anul 2005  

nr. de anchete 
sociale in 
intervalul ian.-
iun. 2006 

nr. total de 
anchete in 
intervalul 
iun.2004-
iun.2006 

plasamente sau reevaluarea 
plasamentului la o familie de 
asistenti maternali 
profesionisti 

132 76 61 269 

plasamente sau reevaluarea 
plasamentului la familia 
extinsa (rude pâna la gradul 
IV) 

104 110 95 309 

reevaluarea plasamentelor 
pentru copii care se afla la 
centre rezidentiale; 

156 451 68 675 

 
pentru asociatia nevazatorilor 5 2 - 7 
evaluarea/reevaluarea 
medicala in vederea incadrarii 
intr-un grad de handicap si 
obtinerea de facilitati;  
 

345 433 181 959 

burse medicale, burse sociale 
si programul national „Bani de 
liceu”; 

114 76 3 193 

anchete sociale pentru 
instituirea tutelei 

- 11 2 13 

pentru minorii care beneficiaza 
de serviciile Centrului de zi 
pentru copilul aflat in 
dificultate 

- 21 - 21 
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serviciul de interventie in 
regim de urgenta in domeniul 
protectiei copilului (cazuri de 
abuz sau plasamente in regim 
de urgenta) 

13 31 33 77 

pentru repatrierea minorilor 
aflati fara insotitor pe teritoriul 
altor state; 

- 12 10 22 

pentru orientare scolara 10 18 5 33 
incetarea plasamentului prin 
efectul legii sau pentru 
reintegrarea copilului in 
familie 

11 28 8 47 

pentru cazurile monitorizate 36 22 2 60 
adrese catre Serviciul de stare 
civila 

4 10 2 16 

catre Politia municipiului 
Bacau, sectia I si II Politie, 
catre Directia Publica 
Comunitara de Evidenta a 
Persoanelor, catre 
penitenciar 
 

11 94 16 121 

adrese catre Directia de Taxe 
si Impozite pentru obtinerea 
unor copii de pe contractul de 
locuinta 

- 2 - 2 

acordarea alocatiei de hrana 
pentru copiii infectati 
HIV/SIDA pentru care se face 
reevaluare lunara  

- 122 
(perioada 
oct.-dec.) 

205 327 

pentru copiii care au savârsit o 
fapta penala dar nu raspund 
penal 

- 9 14 23 

 
intocmirea documentatiei 
pentru inregistrarea tardiva a 
minorului la Serviciul de Stare 
Civila 

3 3 3 9 

cazuri monitorizate in 
Maternitatea Bacau in 
vederea prevenirii abandonului 
sau a integrarii copilului in 
familie 

48 27 (lunile 
ianuarie si 
februarie)  

- 75 

TOTAL 992 1558 708 3258 
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În vederea prevenirii separarii copilului de familie sau a reintegrarii acestuia in familia de 

origine au fost întocmite planuri de servicii, începând cu 01.01.2005 (data la care a intrat in 

vigoare legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului) dupa cum urmeaza: 

 

Situatia privind Planurile de servicii intocmite de inspectorii Biroului Protectia 
Copilului 

Scopul Planului de 
Servicii 

anul 2005 01.01-30.06.2006 total 

reintegrarea 
copilului in familie 

24 8 32 

prevenirea separarii 
copilului de familie 

50 29 79 

total cazuri/an 74 37   --- 
  
 
Incepând cu luna ianuarie 2006, Biroul Protectia Copilului intocmeste documentatia si 

monitorizeaza cazurile copiilor aflati in plasament la asistentii maternali profesionisti care au 

beneficiat de Proiectul „Parinte de Profesie”. 

 
PROIECT „PARINTE DE PROFESIE” 
 
Perioada de derulare a proiectului: 30.11.2004 – 30.11.2005 

Preluat de Serviciul Public de Asistenta Sociala: 01.12.2005 

Scopul proiectului: Facilitarea accesului pe piata fortei de munca prin calificarea unui 

grup de 100 oameni vulnerabili in meseria de asistenti maternali si plasarea a 46 oameni in cadrul 

unei retele pentru copii institutionalizati ai Municipiului Bacau 

 
Situatia financiara – Proiect „Parinte de Profesie”  

Denumire 
proiect 

Total buget din care: Contributii 
C.L.B. 

Contributii 
M.I.E. 

Parinte de 
Profesie 

55.830 euro  2.792 euro 53.038 euro 

 
Tabel privind situatia copiilor aflati in plasament la asistenti maternali profesionisti 

 
Perioada Nr. asistenti maternali 

profesionisti angajati 
Nr. copii aflati in 
plasament la AMP 

ian.-iun. 2006 10 10 
 
Dosarul Copilului pentru care se instituie masura plasamentului la asistent maternal 

profesionist cuprinde urmatoarele documente: 



 61

1. sesizare/solicitare de ocrotire 

2. raport/fisa de evaluare psihosociala initiala 

3. raport de evaluare detaliata a nevoilor copilului 

4. hotarâre de ocrotire 

5. certificat de incadrare intr-o categorie de handicap 

6. certificat de orientare scolara 

7. raport de evaluare psihologica 

8. plan individualizat de protectie/plan de servicii 

9. istoric social 

10. adeverinte medicale 

11. adeverinte de scolarizare 

12. copie dupa certificatul de nastere 

13. copie dupa cartea de identitate 

14. acte care atesta situatia juridica a copilului (hotarârea de plasament) 

15. rapoarte de monitorizare 

16. declaratia copilului mai mare de 10 ani 

17. declaratiile parintilor cu privire la instituirea/mentinerea masurii de protectie 

18. alte documente utile 

Poate fi beneficiar al unei masuri de protectie speciala la asistent maternal profesionist 

copilul care provine din urmatoarele medii: 

- din familia naturala sau extinsa; 

- care beneficiaza de masura de plasament la familii/persoane; 

- care beneficiaza de masura de protectie in regim de urgenta; 

- care beneficiaza de plasament in Centrul Rezidential/Organism Privat Autorizat. 

 Fiecare copil aflat in plasament la asistentul maternal profesionist beneficiaza lunar de 
alocatii dupa cum urmeaza: 

• alocatie de plasament in suma de 84 ron. care se acorda de la Directia Muncii; 

• alocatie de hrana, in functie de vârsta copilului:  

- 5 ron/zi pentru copiii cu vârste intre 6 luni - 4 ani; 

- 7 ron/zi pentru copiii cu vârste intre 4 – 26 ani (intre 18-26 ani daca urmeaza o 

forma de invatamânt). 

•  alocatie pentru cazarmament, echipament, transport, jucarii, materiale 

igienico-sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive pe grupe de vârsta: 
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Grupe de vârsta Valoare (ron/an/copil) 
0-3 ani inclusiv 276,9 
3-7 ani inclusiv 377,5 
7-14 ani inclusiv 463,2 
14-18 ani inclusiv 571,2 
18-26 ani inclusiv 639,3 

 
Situatia financiara privind asistentii maternali profesionisti 

 
cheltuieli alocatii de hrana si 

cazarmament 
salarii 

februarie - 344 ron 
martie 70 ron 403 ron 
aprilie 532 ron 1.411 ron 

mai 2.097 ron 3.848 rn 
iunie 1.888 ron - 
total 4.587 ron 6.006 ron 

  
 
In anul 2004 si primele 2 luni din anul 2005, in temeiul Ordinului 727/2003 si-a 

desfasurat activitatea în Maternitatea Bacau un angajat al Biroului Protectia Copilului, in 

vederea prevenirii abandonului. Pentru aceasta s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

ü  Identificarea si inregistrarea mamelor care la internarea pentru nastere nu prezinta 

acte de identitate sau sunt minore, precum si a acelora care prezinta diferite 

probleme sociale cum ar fi: 

§ Lipsa locuintei, a veniturilor, lipsa sustinerii din partea familiei, familie 

monoparentala, etc. 

ü Discutii cu mamele in vederea sustinerii emotionale, a identificarilor factorilor de 

risc ce ar putea conduce la abandon si eliminarea lor, a prezentarii alternativelor 

care sa conduca la depasirea situatiei de criza si a crearii sau intaririi legaturii cu 

familia de origine (in special in cazul mamelor minore); 

ü Informarea mamelor cu privire la actele necesare si modalitatea de declarare a 

nasterii copilului precum si a drepturilor financiare de care pot beneficia conform 

legislatiei in vigoare (alocatii, indemnizatii, ajutor social, etc.); 

ü Ajutor efectiv pentru inregistrarea copilului in registrul de stare civila si obtinerea 

certificatului de nastere; 
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ü Consilierea mamelor in cazul depresiilor post-partum si sustinerea lor in crearea 

legaturii de atasament mama-copil; 

ü Educatie parentala si sustinerea in vederea adoptarii unei metode de contraceptie 

daca este cazul; 

ü Vizita la domiciliu in vederea identificarii mamei care si-a parasit copilul in 

maternitate cu scopul integrarii copilului in familie; 

ü Identificarea si relationarea cu mamele care se externeaza din maternitate, cu 

declaratie la medicul neonatolog si programarea vizitelor pâna la data când starea 

de sanatate a copilului permite externarea; 

ü Evaluarea zilnica a situatiei fiecarui caz pâna la data externarii, intocmirea de 

rapoarte privind situatia particulara a fiecarui caz; 

ü Solicitare catre Serviciul de Evidenta Informatizata a Persoanei pentru identificare 

de domiciliu sau pentru identificare date de stare civila in cazul mamelor care isi 

parasesc copilul in maternitate; 

ü Incheierea de procese-verbale impreuna cu agenti ai politiei de proximitate in 

cazul copiilor parasiti de mama; 

ü Intocmirea dosarului pentru instituirea masurii de plasament in regim de urgenta 

când starea de sanatate a copilului permite externarea, in cazul copilului parasit si 

ai carui parinti nu au fost identificati; 

In intervalul iulie-decembrie 2004 au fost monitorizate 48 cazuri din municipiul Bacau, 

dintre care 11 copii cu mame minore. Au fost parasiti in maternitate un numar de 11 copii, dintre 

care 6 copii au fost integrati in familie, iar 5 copii au fost cu parinti neidentificati. Dintre acestia 

din urma, 2 copii au beneficiat de plasament in regim de urgenta iar 3 copii au fost transferati la 

Spitalul de Pediatrie Bacau, sectia Recuperare nutritionala. 

In primele doua luni ale anului 2005 au fost monitorizate 27 cazuri din municipiul Bacau, 

dintre care 13 de copii cu mame minore. Au fost parasiti in maternitate un numar de 3 copii, 

dintre care 2 copii au fost integrati in familie, iar 1 copil a beneficiat de plasament in regim de 

urgenta la asistent maternal profesionist. 

 
Iinstruire si formare 

 
Inspectorii Biroului Protectia Copilului au participat la intâlniri de lucru, de formare si de 

instruire dupa cum urmeaza:  
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ü Martie 2005 – Sedinta de lucru cu privire la intocmirea planului de servicii si a 

planului de interventie specializata organizata de Fundatia Serviciilor Sociale 

„Bethany” Iasi in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Bacau; 

ü Septembrie 2005 – Campania de educatie privind drepturile copilului – implementarea 

Legii 272/2004, desfasurata la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Bacau; 

ü Octombrie 2005 – intâlnirea grupului de coordonare locala a programului „Initiativa 

pentru sanatatea familiei in România” – Societatea pentru Educatie Contraceptiva si 

Sexuala; 

 
 COLABORARE CU ALTE INSTITUTII 

 
Pentru desfasurarea unei bune activitati, Biroul Protectia Copilului a colaborat cu 

urmatoarele institutii si compartimente: 

ü Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  (Serviciul pentru 

Interventie in Regim de Urgenta, Serviciul pentru Ingrijire de Tip Familial in 

Domeniul Protectiei Copilului, Serviciul de Tip Rezidential, Centrul de Zi, Centrul 

Familial) pentru a transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate si pentru 

instituirea sau revocarea unor masuri de protectie dupa cum este cazul; 

ü Cu birourile din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala in vederea 

acordarii de prestatii si servicii familiilor aflate in dificultate; 

ü Cu Serviciul de Stare Civila in vederea inregistrarii nasterii copiilor abandonati sau a 

inregistrarii tardive; 

ü Cu Politia municipiului Bacau si cu Sectiile de Politie in vederea identificarii 

domiciliului parintilor copiilor institutionalizati; 

ü Cu Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca pentru incadrarea in munca a 

tinerilor care au fost institutionalizati pâna la vârsta de 18 ani, sau a parintilor copiilor 

aflati in dificultate; 

ü Cu unitatile sanitare in vederea solutionarii cazurilor de abandon (Maternitate, 

Pediatrie); 

ü Cu medicii de familie; 

ü Cu Judecatoria in vederea declararii tardive a nasterii; 
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ü Cu Organizatii Neguvernamentale si Organisme private autorizate care ofera 

servicii in domeniul protectiei copilului; 

ü Cu Biroul de Autoritate Tutelara; 

ü Cu Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ si Indrumare Asociatii 

de Proprietari; 

ü Cu Primarii si sedii ale Politiei din alte localitati ale judetului Bacau si din alte 

judete; 

ü Cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din alte judete; 

ü Cu Primaria municipiului Bacau si cu serviciile din cadrul acesteia; 

 

Biroul prevenire si combatere a saraciei 
Activitatea biroului prevenire si combatere a saracieI 

Biroul Prevenire si Combatere a Saraciei functioneaza in cadrul Serviciului Public de 

Asistenta Sociala Bacau având ca obiect principal de activitate: protejarea persoanelor singure 

sau a familiilor care, din cauza unor factori de natura economica, psihica, fizica sau sociala nu-

si pot asigura singure nevoile sociale, incadrându-se astfel in categoria persoanelor 

marginalizate social.  

Dosare inregistrate in vederea acordarii de ajutor social perioada iunie 2004-iunie 2006 

• iulie- decembrie 2004: 94 dosare inregistrate si aprobate 

• ianuarie-decembrie 2005: 202 dosare inregistrate si aprobate 

• ianuarie-iunie 2006: 60 dosare inregistrate si aprobate 

Situatia dosarelor incetate in perioada iulie 2004 – iunie 2006 

• iulie – decembrie 2004: 77 dosare 

• ianuarie-decembrie 2005: 94 dosare 

• ianuarie-iunie 2006: 66 dosare 

In prezent, in evidenta Biroului Prevenire si Combatere a Saraciei sunt active in medie 

400 de dosare ajutor social lunar. 

Pentru perioada iulie 2004 - iunie 2006 la nivelul Biroului Prevenire si Combatere a 

Saraciei s-au inregistrat in medie, aproximativ 30 de cereri lunar in vederea acordarii 

ajutorului social. 
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Beneficiari de masa la Cantina Municipala 2004 - 2005 

  Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 
Total Total Total 

beneficiari beneficiari beneficiari 
Luna 

  

Fara 
plata 

Cu 
plata 
30% 

  

Fara 
plata 

Cu 
plata 
30% 

  

Fara 
plata 

Cu 
plata 
30% 

Ianuarie 180 172 8 157 152 5 94 59 35 

Februarie 133 125 8 101 94 7 69 46 23 

Martie 112 105 7 80 77 3 82 63 19 

Aprilie 167 161 6 229 124 5 73 49 24 

Mai 146 139 7 163 158 5 61 45 16 

Iunie 169 163 6 124 120 4 58 48 10 

Iulie 114 109 5 46 44 2 - - - 

August 88 86 2 65 59 6 - - - 

Septembrie 24 21 3 49 41 8 - - - 

Octombrie 66 61 5 61 53 8 - - - 

Noiembrie 160 154 6 75 68 7 - - - 

Decembrie 182 172 10 138 100 38 - - - 

MEDIA 128,42 122,33 6,08 107,33 90,83 8,17 72,83 51,67 21,17 
 

 Sume alocate de la bugetul  local - cantina sociala: 

 

Perioada RON 

iulie-decembrie 2004 87.770,61 

ianuarie-decembrie 2005 179.711,00 

ianuarie-iunie 2006 136.572,77 

 

In perioada ianuarie 2006-iunie 2006, s-au inregistrat 189 de cereri pentru acordarea 

mesei la cantina si au fost solutionate favorabil 126.  

Persoane beneficiare de masa la Cantina Sociala 01.01.2006 – 21.06.2006: 437 persoane 

Pentru perioada iulie 2004- iunie 2006 la nivelul Biroului Prevenire si Combatere a 

Saraciei s-au inregistrat in medie, aproximativ 30 de cereri lunar in vederea acordarii de masa la 

cantina sociala. 



 67

In baza Legii nr.321/2001 privind acordarea de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse intre 

0-12 luni; 

Pentru aplicarea prevederilor legii, in perioada iunie 2004 – martie 2006 s-a ocupat un 

inspector, având in gestiune, in medie,lunar 5500 de cutii de lapte praf din care, in medie, s-a 

eliberat  un numar de 4500 cutii/luna. 

Alte atributii: 

       a) Efectuarea in teren de anchete sociale pentru diferitele motive ale solicitantilor 

presupune in medie 300 anchete sociale lunar pe Birou, respectiv, in medie, 40 anchete 

sociale/inspector lunar. 

- Începând cu luna decembrie 2005 la nivel de Birou, se efectueaza lunar, in medie, un numar 

de 150-160  de anchete sociale solicitate de catre SC E-ON SA in vederea acordarii tarifului 

social la energie electrica  

- S-au desfasurat activitati de identificare si consiliere a persoanelor practicante ale cersetoriei: 

in perioada 15.06. – 12.09. 2005, fiind identificate un numar de 85 de astfel de cazuri  

- În aceasta perioada au fost sustinute in fata Comisiei Sociale un numar de 32 de cazuri 

          b) Efectuarea in teren de anchete sociale ca urmare a inscrierii in audienta a cetatenilor la 

Primarul Municipiului Bacau 

          c) Efectuarea in teren de anchete sociale ca urmare a inscrierii in audienta a cetatenilor la 

Directorul S.P.A.S 

     d) Efectuarea in teren de anchete sociale in vederea evaluarii persoanelor (gospodariilor) in 

caz de calamitate. 

      e) Eliberarea de abonamente pentru transportul public pentru persoanele beneficiare ale 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si ale Legii nr.208/1997 privind cantinele de 

ajutor social 

      f) Indeplinirea procedurilor de inhumare ale unor cadavre neidentificate, respectiv 

persoane decedate fara sustinatori legali, proceduri ce presupun:•colaborarea cu institutiile 

abilitate - Inspectoratul Judetean de Politie, Serviciul de Medicina Legala Bacau, Morga 

Spitalului Judetean, Starea Civila Bacau, Directia Spatii Verzi Salubrizare, Administratia 

Cimitirelor (SC LUVIS SRL) – personalului din cadrul Biroului Prevenire si Combatere a 
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Saraciei revenindu-i •sarcinile de a ridica adeverintele de inhumare si actele constatatoare ale 

decesului, •deplasarea la Morga pentru ridicarea cadavrelor, •deplasarea la Cimitir in vederea 

definitivarii actiunii de inhumare. 

In perioada iulie 2004 – iunie 2006, inspectorii din cadrul Biroului au dus la indeplinire 

procedurile de inhumare pentru cca 20 cadavre. 

g) Alte activitati, survenite urmare a unor situatii specifice. 

Mentionam ca actiunile se desfasoara atât in timpul programului de lucru, cât si in afara orelor 

de program, atât doar de catre inspectorii din cadrul B.P.C.S, cât si in colaborare cu inspectorii 

celorlalte departamente din Institutie, in functie de volumul de lucru, respectiv de deciziile 

luate la nivelul conducerii. 

Biroul persoane vârstnice si  persoane cu handicap 
 

Grupuri tinta: 

1. Persoane varstnice 

2. Persoane cu handicap 

3. Persoane aflate in centre rezidentiale de recuperare si reabilitare 

4. Asistenti personali si/sau repreznetantii legali ai persoanelor cu handicap grav 

5. Persoane aflate in centre de ingrijire si asistenta 

Obiective generale ale biroului persoane varstnice si persoane cu handicap: 

1. Creearea, mentinerea si dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, in functie de 

nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei 

in mediul propriu de viata, familial, si comunitar. 

2. Respectarea conventiilor de parteneriat incheiate cu alti furnizor de servicii sociale si 

contractelor de acordare a serviciilor sociale.  

 3. Determinarea implicarii familiei persoanelor varstnice si persoanelor cu handicap in 

procesul de furnizare a serviciilor sociale. 

Obiective principale: 

 1. Sensibilizare si informarea cu privire la serviciile sociale. 

 2. Identificarea persoanelor si familiilor aflate in dificultate precum si a cauzelor care au 

generat vulnerabilitate si nevoie sociala. 
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 3. Consilierea, orientarea si ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare obtinerii 

drepturilor sociale. 

 4. Elaborarea planului de interventie, participarea la elaborarea planului individualizat de 

asistenta si ingrjire. 

 5. Participarea la monitorizarea, evaluarea si controlul serviciilor sociale. 

Procedura de acordare a serviciilor sociale pentru persoane varstnice si persoane cu 
handicap: 

1. Serviciile sociale se acorda la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a 

reprezentantului legal, in urma semnalarii unei situatii de nevoie sociala de catre orice 

alta persoana precum si din oficiu (autosesizarea S.P.A.S. sau a altor institutii abilitate 

cat si a mass-mediei). 

2. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale, se adreseaza Serviciului Public de 

Asistenta Sociala Bacau. 

3. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresata si direct unui alt 

furnizor de servicii sociale. 

Etape principale: 

1 .Evaluarea initiala avand drept scop identificarea nevoilor individuale(ancheta sociala); 

2. Elaborarea planului de interventii care cuprinde masurile necesare solutionarii situatiei 

de risc social, respectiv furnizarea de prestatii si servicii sociale precum si orice alte masuri 

prevazute de legislatia in vigoare (acordarea de indemnizatii, incadrarea unui asistent personal, 

internarea intr-un camin pentru persoane varstnice, orientarea catre un centru de zi pentru 

persoane varstnice sau persoane cu dizabilitati, orientarea catre un centru rezidential de 

recuperare si reabilitare, cuprinderea in programul de ingrijire la domiciliu ); 

 Programul de ingrijire la domiciliu prevede si o evaluare complexa realizata de o echipa 

interdisciplinara de specialisti.  

         3. Monitorizarea; 

4. Reevaluarea periodica a persoanelor cu handicap, a asistentilor personali, a persoanelor 

varstnice ingrijite la domiciliu; 

 5. Evaluarea opiniei beneficiarului.  
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In acest scop, Biroul Persoane Vârstnice si Persoane cu Handicap a efectuat urmatoarele activitati: 
 

ACTIVITATI 
SEM. II   2004 ANUL 2005 SEM. I 2006 

- A efectuat anchete sociale pentru 

completarea dosarelor in vederea 

expertizarii sau reexpertizarii medicale a unor 

persoane din Municipiul Bacaul, de catre 

Comisia de Expertiza Medicala din cadrul 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Bacau; 

561 1270 569 

- A intocmit dosare pentru internarea 

persoanelor vârstnice in Caminul pentru 

Persoane Varstnice Bacau:  

 

 -pe lista de asteptare  

 

 

 -au   fost internate  

 

64 

 

 

 

82 

 

 

34 

72 

 

 

 

65 

 

 

48 

24 

 

 

 

23 

 

 

27 

 -A reactualizat referatele sociale pentru 

asistatii inclusi in programul de ingrijire la 

domiciliu:  

 

 

-inclusi in programul de ingrijire la domiciliu 

(referate, decizii) 

 

-persoane retrase (referate si decizii) 

 

348/58 lunar                                        

 

 

 

 

24 

 

 

30 

 

720/60 lunar 

 

 

 

 

32 

 

 

27 

Incepand cu 

1.07.2006 

2100/ 350 

lunar:         

- 50 servicii 

medicale              

-100 servicii de 

recuperare -200 

servicii sociale 
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Suma alocata pentru ingrijirea la 
domiciliu – contributie Consiliul Local 
Bacau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.174 lei RON/ 
medie lunara 
8.195,6 lei RON      

121.819lei 
RON medie 
lunara 
10.151,58 lei 
RON 

Incepand cu  
01.07. 2006 
74.662 lei 
RON/ medie 
lunara 12.443,6 
lei RON 

servicii 

medicale: 

10.666 lei RON 

medie lunara 

1.777,6 lei 

RON; 

- servicii 
de recuperare: 
21.3332 lei 
RON, medie 
lunara 3.555,3 
lei RON; 
- servicii 
sociale: 42664 
lei RON, medie 
lunara 7.110,6 
lei RON 

 -A efectuat  anchete sociale pentru 
internarea in centre de recuperare si 
reabilitare si centre de ingrijire si asistenta 
din judet si din alte judete si a intocmit 
evaluari si raspunsuri pentru unii dintre 
asistatii centrelor, respectiv  Ungureni, 
Darmanesti, Comanesti, Racaciuni, Centrul 
pilot „Miorita, Odobesti, Rachitoasa, 
Tigveni. 

                    47                    56 
 

             81 
 

-A efectuat anchete sociale pentru 
completarea dosarelor in vederea angajarii ca 
asistenti personali de catre Serviciul Public de 
Asistenta Sociala Bacau si a intocmit 
documentatia necesara pentru prelungirea 
contractelor de munca a asistentilor 
personali angajati de catre Serviciul Public de 
Asistenta Sociala Bacau; 

2430/medie  
lunara  405 
 

5460/ medie 
lunara 455 

2856/ medie 
lunara 476 
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A intocmit documentatia necesara pentru 
acordarea de indemnizatii, prelungirea lor si 
sistarea de catre Serviciul Public de 
Asistenta Sociala Bacau; 

788/medie   
lunara 131 

2026/ medie 
lunara 169 
 

1243/ medie 
lunara 207 

A acordat abonamente pentru:  
- persoane cu handicap, 
 
 
 

9437/  medie  
lunara 1573 

27209/ medie 
lunara 2267 

16159/medie 
lunara   2693 

- donatori, 1317/medie 
 lunara 220 

5515/ medie 
lunara 460 
 

4920/medie 
lunara 820 

- pensionari, 
Nota: In luna august 2004 S.P.A.S. a acordat 
abonamente pentru pensionarii cu pensii sub venitul 
minim garantat (825.000 ROL). Incepand cu luna 
septembrie 2004, s-au acordat abonamente 
penionarilor cu varsta peste 70 ani si pensionarilor 
cu pensia sub 825.000 ROL. 
In perioada 01.2005-07.2005 s-au acordat 
abonamente pensionarilor cu varsta de peste 70 ani 
si cu pensii sub 300 RON, precum si pensionarilor cu 
pensii sub venitul minim garantat (883.000 ROL), 
indiferent de varsta, conf. Conventiei nr. 275/2005 
incheiate cu. cu SC TRANSPORT PUBLIC.  
In perioada 08.2005-01.2006  s-au acordat 
abonamente pesnionarilor cu pensii sub venitul 
minim garantat (883.000 ROL), ceilalti pensionari la 
limita de varsta circuland gratuit, conform Actului 
Aditional nr. 1 la Conventia amintita.  
In perioada 02.2006-04.2006, conform Conventiei nr. 
4228/246/2006 S.P.A.S.  a acordat abonamente 
pensionarilor cu pensii echivalente sau mai mici 
decat 125 RON, mentinandu-se gratuitatea 
transportului pentru ceilalti pensionari la limita de 
varsta (14.175 persoane). 
Conform Actului Aditional nr. 2 la Conventia nr. 
4228/246/2006. S.P.A.S. acorda abonamente 
pensionarilor la limita de varsta cu pensii sub 180 
RON, gratuitatea pentru ceilalti pensionari 
ramanand in vigoare, pana la finele anului 2008. 

11791/medie  
lunara 2942 
 

82760/ medie 
lunara 14.962 
 

75163/medie 
lunara 15966 
 

       
- veterani si vaduvele de razboi, eroi ai 
revolutiei din 1989 

3807/media  
lunara  635 

8468/ medie 
lunara 706 
 

4480/medie 
lunara 746 
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ajutor social, 
 
 

842/medie  
lunara 140 

5229/medie 
lunara 436 

4097/medie 
lunara 683  

Sume alocate pentru abonamente: 
779.349lei 
RON/medie 
lunara 129.891 
lei RON 

2.040.216 lei 
RON medie 
lunara 340.036 
lei RON 

1.290.000 lei 
RON/medie 
lunara 
215.000 lei 
RON     
 

    - A contribuit la distribuirea de colete cu 
alimente pentru beneficiarii serviciului si 
pentru pensionarii defavorizati din punct de 
vedere social, cu ocazia sarbatorilor de Paste 
si Craciun, din sponsorizari. 
                                                                                                           
SUMA SPONSORIZATA 

1000 
 
 
 
 
 
- 

2000    
 
 
 
 
 
30.000 RON          

1100 
 
 
 
 
 
13.081 RON                

- A contribuit la distribuirea de taloane pentru 
controlul oftalmologic la 6000 de persoane 
pentru urmatoare;e categorii: persoane 
marginalizate social, persoane cu handicap, 
pensionari cu venituri mici 

- - 6000 

 - A colaborat cu Centrul de Zi „Armonia” 
pentru luarea in evidenta a persoanelor 
bolnave psihic. 

- 120  120 

 
 
Suma alocata pentru Centrul de Zi 
„Armonia” – c  

- 17.381 lei 
RON ontributie 
C.L.B. la 
implementarea 
programului  

Preluat de 
S.P.A.S. 

 - A colaborat cu Centrul de Zi „Speranta” 
pentru luarea in evidenta a persoanelor 
varstnice 

75 - 75 
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Suma alocata pentru Centrul de Zi „Speranta” 
– contributie Consiliul Local Bacau 

10.694  lei 
RON/ medie 
lunara 1.782,3 
lei RON 

- 11680 lei RON/ 
medie lunara 
1.946,6 lei 
RON 

- A efectuat anchete pentru completarea 
dosarului in vederea obtinerii unei locuinte  

- 240 - 

Biroul alocatii familiale 

 
Pentru imbunatatirea echilibrului social – economic al familiei, sustinerea acesteia in vederea 

cresterii copilului si diminuarea fenomenului de abandon al copiiilor, Biroul Alocatii Familiale 

aplica urmatorul cadru de masuri legale: 

- Biroul Alocatii Familiale a fost infiintat in luna ianuarie 2004, odata cu punerea in 

aplicare a O.U.G. nr. 105 / 24 Octombrie 2003 privind alocatia familiala 

complementara sau de sustinere pentru familia monoparentala cu modificarile si 

completarile ulterioare. NORME METODOLOGICE din 18 Decembrie 2003 de 

aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 105 / 2003 privind 

alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia 

monoparentala. 

- Incepând cu luna mai 2005 in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Bacau nr. 

1001 din 10.05.2005, Biroul Alocatii Familiale a preluat  activitatea in ceea ce 

priveste alocatia de stat pentru copii, conform LEGII nr. 61 / 22 Septembrie 1993 

privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare, si 

alocatia pentru copiii nou – nascuti conform LEGII nr. 416 / 12 Noiembrie 2001 

privind venitul minim garantat, si H.G. nr. 1099 / 25 Octombrie 2001 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/ 2001 privind 

venitul minim garantat – Alocatia pentru copii nou – nascuti. 
- Incepând cu luna ianuarie 2006, in baza adresei Primarului Municipiului Bacau nr. 

44873 din 19.12.2005, Biroul Alocatii Familiale a preluat obligatiile, prevazute in 

O.U.G. 148 / 03.11.2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, prin 
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acordarea indemnizatiei de crestere si stimulentul pentru cresterea copilului pâna 

la 2 ani, si HOTARÂREA nr. 1825 / 22 Decembrie 2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 148 / 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. 

Situatia beneficiarilor dreptului la alocatie familiala 
in anul 2004, 2005 si 2006. 

 
NR. 
CRT. ALOCATIE 

COMPLEMENTARA 
IULIE – 

DECEMBRIE 
2004 

IANUARIE – 
DECEMBRIE 

2005 

IANUARIE – 
IUNIE 
2006 

MEDIA 
LUNARA 

1 DOSARE IN PLATA 
(DISPOZITIE DE PRIMAR) 1064 1149 1008 1078 

2 DOSARE RESPINSE 
(DISPOZITIE DE PRIMAR) 36 11 9 3 

3 DOSARE INCETATE 
(DISPOZITIE DE PRIMAR)  73 355 167 25 

4 
DOSARE SUSPENDATE 
(COMUNICARE SCRISA A 
PRIMARULUI) 

72 212 196 20 

5 DOSARE MODIFICATE 
(DISPOZITIE DE PRIMAR) 22 127 77 11 

6 COMUNICARI CATRE 
SOLICITANT 1195 582 283 85 

7 NUMAR  COPII BENEFICIARI 2356 2542 2196 2364 

 
 

NR. 
CRT. ALOCATIE 

MONOPARENTALA 

IULIE – 
DECEMBRIE 

2004 

IANUARIE – 
DECEMBRIE 

2005 

IANUARIE – 
IUNIE 
2006 

MEDIA 
LUNARA 

1 DOSARE IN PLATA 
(DISPOZITIE DE PRIMAR) 594 653 524 590 

2 DOSARE RESPINSE 
(DISPOZITIE DE PRIMAR) 20 4 3 2 

3 DOSARE INCETATE 
(DISPOZITIE DE PRIMAR)  29 57 114 8 

4 
DOSARE SUSPENDATE 
(COMUNICARE SCRISA A 
PRIMARULUI) 

48 136 116 12 

5 DOSARE MODIFICATE 
(DISPOZITIE DE PRIMAR) 15 49 49 5 

6 COMUNICARI CATRE 
SOLICITANT 658 161 172 41 

7 NUMAR  COPII 
BENEFICIARI 1003 1100 934 1012 



 76

Plata drepturilor pentru alocatia de stat pentru copii se asigura de catre directiile pentru 
dialog, familie si solidaritate sociala judetene. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alocatia pentru copii nou – nascuti 

Titular – mamele au dreptul la alocatie pentru fiecare dintre primii 4 copii nascuti vii. 

Cuantum – 195 

Dispozitiile Primarului privind acordare alocatiilor pentru copiii nou-nascuti se transmit directiei 

de munca si solidaritate sociala judeteana. Plata alocatiei pentru copiii noi-nascuti se efectueaza 

de catre Primar, pe stat de plata in termen de 10 zile de la data primirii sumelor . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indemnizatia pentru cresterea copilului 
 
Beneficiari – unul dintre parintii copilului nou - nascut 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 prevazuta de prezenta 

ordonanta de urgenta beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului. 

ALOCATIE DE STAT 
 

MAI 2005 – 
DECEMBRIE 

2005 

IANUARIE 2006 
– IUNIE 2006 

MEDIA 
LUNARA  

DOSARE PUSE IN 
PLATA 

(COPII BENEFICIARI) 
1034 845 134 

ADEVERINTE DE 
NEGATIE CATRE 
ALTE PRIMARII 

125 134 19 

ALOCATII PENTRU 
COPII NOU - NASCUTI 

 

MAI 2005 – 
DECEMBRIE 

2005 

IANUARIE 2006 
– IUNIE 2006 

MEDIA 
LUNARA  

DOSARE PUSE IN 
PLATA 

(MAME BENEFICIARE) 
962 760 123 

ADEVERINTE DE 
NEGATIE CATRE 
ALTE PRIMARII 

380 1340 122 
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Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care au adoptat copilul, carora li 

s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in 

regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore. 

Cuantum – 800 lei lunar pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul 

copilului cu handicap, de pana la 3 ani. 

            Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul indemnizatiei va fi de 600 lei lunar, iar 

cuantumul alocatiei de stat pentru copii prevazute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat 

pentru copii va fi de 200 lei lunar, in situatia copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in 

cazul copiilor cu handicap.  

 
Stabilirea si plata drepturilor 
 

Indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvine pentru fiecare dintre primele 3 nasteri 

sau, dupa caz, pentru primii 3 copii. 

           In cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera dreptul la indemnizatia de 

crestere a copilului se acorda o singura indemnizatie, prelungindu – se atât concediul pentru 

crestere cât si durata de plata a indemnizatiei. 

CONDITIA:  

- Are domiciliul sau resedinta pe teritoriul României, locuieste impreuna cu 

copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea 

acestuia/acestora. 

- Pentru indemnizatia de 800 lei sau 600 lei, de la 1 ianuarie 2007, parintele care in 

ultimul an anterior datei nasterii copilului, a realizat timp de 12 luni venituri 

profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. 

Stimulentul 

In perioadele in care beneficiarii dreptului la indemnizatia de crestere a copilului realizeaza 

venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 se 

acorda un stimulent in cuantum lunar de 300 lei, situatie in care plata indemnizatiei de 800 lei se 

suspenda. 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar va fi de 100 lei. 
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Pana la data de 10 a fiecarei luni, Primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou 

cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la directiile judetene 

de munca, solidaritate sociala si familie. 

 

Îndemnizatie crestere copil Dosare primite Medie lunara a dosarelor 
primite 

IANUARIE 2006- IUNIE 2006 2679 446 

 
In perioada iulie 2004 – iunie 2006 activitatea Biroului Alocatii Familiale a inclus si 

realizarea unor actiuni suplimentare activitatii regulate: 

 

• 274 anchete sociale  in vederea completarii dosarelor de locuinte pentru titularii 

acestora. 

• 114 anchete sociale  pentru reducerea, scutirea sau esalonarea platii taxelor si 

impozitelor locale pentru Directia Impozite si Taxe Locale Bacau. 

• Distribuirea, la domiciliul contribuabililor, a situatiei sumelor restante de plata catre 

Directia Impozite si Taxe Locale Bacau.  

• S-au efectuat anchete sociale in vederea acordarii pachetelor cu ajutoare alimentare 

catre diferite categorii sociale, cu ocazia Sarbatorilor de Paste. 

• Descarcarea, sortarea, ambalarea si distribuirea, la domiciliul asistatilor aflati in 

evidentele Serviciului Public de Asistenta Sociala, a pachetelor cu ajutoare alimentare, cu ocazia 

sarbatorilor de Paste si Craciun. 

• Distribuirea, la domiciliul asistatilor sociali, si eliberarea, la sediul Serviciului 

Public de Asistenta Sociala, a abonamentelor gratuite pentru transportul in comun, diferitelor 

categorii sociale reglementate de lege: pensionari, veterani de razboi si vaduve de razboi, 

donatori de sânge – domiciliati in Municipiul Bacau. 

• Au fost efectuate anchete sociale de evaluare a pagubelor inregistrate in urma 

inundatiilor din data de 13 iulie 2005, din Municipiul Bacau. 

• Descarcarea, sortarea, ambalarea si distribuirea la domiciliu a pachetelor cu ajutoare 

alimentare sinistratilor inundatiei din 13 iulie 2005, din Municipiul Bacau. 
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• Au fost efectuate anchete sociale in vederea repartizarii aparaturii electro – casnice 

sinistrtilor inundatiei din 13 iulie 2005, din Municipiul Bacau. 

• Am asigurat ocazional descarcarea, manipularea si depozitarea laptelui praf, 

distribuit gratuit conform Legii 321 / 2001. 

 

Centrul de zi „O scoala pentru toti”   

 
Prin Hotarârea Consiliului Local Bacau, nr.326/30.11.2005, programul este preluat de catre 

S.P.A.S. al Municipiului Bacau ca urmare a ajungerii la termen a perioadei de implementare si infiintare a 

acestui proiect prin Fondul Român de Dezvoltare Sociala, Bucuresti. Rezultatele obtinute impun 

continuarea programului proiect de catre institutiile implicate in implementarea lui pe o perioada 

nedeterminata. 

 

          Context 

Centrul de zi „O scoala pentru toti" se adreseaza unei comunitati alcatuita cu preponderenta din 

rromi, care se caracterizeaza printr-un nivel scazut de trai, educatie, igiena si o rata ridicata a 

infractionalitatii. 

Persoanele vizate din cadrul acestei comunitati sunt copiii cu vârsta cuprinsa intre 3-14 ani si 

parintii lor) ce au ca trasatura comuna faptul ca se afla in situatie de risc social. 

O parte din parintii sau tutorii copiilor din grupul tinta, datorita unei educatii precare si a gradului 

mare de saracie, prefera sa trimita copiii de vârsta scolara sau prescolara la cersit, la furat sau sa desfasoare 

cu ei alte activitati necorespunzatoare vârstei lor. 

Locatia pentru acest proiect a fost stabilita in Scoala cu clasele 1-V11I „Octavian Voicu" -sectie din 

str. Ciprian Porumbescu nr. 5,  sectie a Scolii cu clasele I-VIII „Octavian Voicu", Bacau, deoarece 

populatia ce locuieste in aceasta zona ( conform anchetelor efectuate de SPAS si a situatiei statistice 

furnizata de Asociatia „Ovidiu Rom", precum si din recensamântul populatiei scolare efectuat de 

cadrele didactice ale scolii, se confrunta cu cel mai inalt grad de saracie inregistrat la nivelul 

municipiului Bacau. 

Prin implementarea Proiectului „O scoala pentru toti", Consiliul Local Bacau (prin SPAS 

in parteneriat cu ISJ Bacau, DSP; Asociatia „Ovidiu Rom" si Scoala cu clasele 1-VIII „Octavian 

Voicu" Bacau, isi propune sa arate ca nu ignora diversificarea problemelor sociale si cauzele care 

au impins comunitatea (caruia ii apartine grupul tinta) catre o accentuata marginalizare sociala, ci 

isi propune extinderea serviciilor si crearea altora noi. 
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 Scop 

- promovarea educatiei si a igienei personale pentru copiii marginalizati social, ce provin 

din familii sarace sau cu risc social ridicat, cu preponderenta rromi, a caror varsta este cuprinsa 

intre 3 si 14 ani, si au domiciliul in municipiul Bacau. 

- imbunatatirea situatiei de zi cu zi si modificarea sau formarea de valori morale, sociale 

si educationale pentru 50 de copii aflati in situatii de risc social, prin activitati educative si 

sociale, care se vor desfasura in noul Centru de Zi infiintat. 

- Alfabetizarea, consilierea sociala, juridica si psihologica pentru 10 persoane adulte, 

sarace, aflate in situatie de risc social, cu domiciliul in municipiul Bacau; 

- Asigurarea asistentei medico – sanitare pentru 50 de copii si 10 adulti din municipiul 

Bacau, ce au drept caracteristica comuna starea avansata de saracie si marginalizare sociala. 

- organizarea si sustinerea unei campanii locale de informare privind activitatea 

Centrului, care sa includa si o sesiune de deschidere oficiala, o evaluare a activitatilor 

Centrului, un seminar final de prezentare a rezultatelor proiectului, care va sustine necesitatea 

continuarii si extinderii (replicarii) acestui proiect la nivel regional. 

 

OBIECTIVE 

1. Functionarea pe termen lung a Centrului de zi format din : 

- Grupul de Educare si Pregatire ; 

- Grupul de Consiliere si Acordare a Asistentei Medicale. 

2. Asigurarea programului de teme pentru elevi. 

3. Realizarea activitatii recreative de club. 

4. Realizarea proiectelor educationale pe teme de igiena personala. 

5. Realizarea programelor educationale pentru parinti. 

6. Alfabetizarea a 10 adulti din familiile sarace si marginalizate social. 

GRUPUL TINTA  - (beneficiari directi) este compus din 60 copii si 10 adulti. 

* Copiii cu vârsta cuprinsa intre 3-6 ani preponderenta rromi, care nu pot beneficia de 

o educatie adecvata si de o igiena personala corespunzatoare, proveniti din familii sarace cu un 

nivel scazut de educatie, aflati in situatii de criza, cu domiciliul in Municipiul Bacau; 

* Copii cu vârsta cuprinsa intre 7-14 ani care sunt sau pot fi elevi ai scolii primare ce 

nu au un mediu propice de desfasurare a activitatilor extrascolare, care au abandonat scoala sau 

sunt in pericol de abandon scolar; 
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«       Adulti nealfabetizati (cu preponderenta rromi) din cartierul Izvoare. 

 

CONTINUTUL PROIECTULUI 

Serviciile oferite in cadrul Centrului de zi „O SCOALA PENTRU TOTI". 

1. sustinerea activitatii specifice grupului de gradinita pentru toti copiii prescolari ; 

2. pregatirea lectiilor zilnice date ca teme ; 

3. pregatirea elevilor corigenti sau in regim de corigenta; 

4. asigurarea zilnica a unui supliment nutritiv; . 

5. sustinerea activitatilor educativ-extrascolare de club ; 

6. sustinerea de cursuri de alfabetizare pentru adulti; 

7. asigurarea serviciilor de consiliere scolara, juridica si psihologica; 

8. efectuarea periodica a tranningurilor de pregatire pentru voluntarii si membrii echipei de 

implementare a Proiectului „O scoala pentru toti". 

 
BUGET ALOCAT       
 
Denumire proiect total 

buget 
din 
care 

contributii 
C.L.B. 

F.R.D.S. 

    B.I.R.D.                             14.280 
Guv. Rom                            2.720 

 O SCOALA PT. TOTI 34.800  17.000  
 
- Perioada de derulare a proiectului 01.07.2004  -   29.08.2005 

- Preluat de Serviciul Public de Asistenta Sociala  01.12.2005 

 

 PRINCIPIILE CARE SE VOR RESPECTA IN CADRUL PROIECTULUI: 
 

v principiul respectarii drepturilor omului; 

v principiul egalitatii de sanse ; 

v principiul asigurarii serviciilor de sprijin in mediul cel mai       putin restrictiv posibil; 

v principiul implicarii active si depline a beneficiarilor; 

v principiul cooperarii si parteneriatului (aceste principii sunt cuprinse in Anexa 2), 
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Centrul de zi ,,Armonia”  

Centrul de zi « Armonia » este adresat persoanelor cu dizabilitati psihice. 

        Implementarea acestui proiect a dus la un parteneriat activ intre institutiile publice, cum 

sunt :Primaria Municipiului Bacau, Fundatia de Sprijin Comunitar si Centrul de Recuperare si 

Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni. 

 Activitatea acestui proiect a fost preluata de la Consiliul Local al Municipiului Bacau in 

luna a 10-a de implementare a proiectului, respectiv in octombrie 2004, iar Serviciul Public de 

Asistenta Sociala a derulat urmatoarele subactivitati : 

− oferirea de servicii sociale in cadrul centrului unui numar de 100 beneficiari pe toata 

durata de implementare a proiectului, 

− mediatizarea centrului, 

− evaluarea si monitorizarea rezultatelor. 

Incepand cu data de  01.06.2005 Serviciul Public de Asistenta Sociala a preluat activitatea 

intregului centru, conform H.C.L. nr. 160/23.06.2005 ca urmare a ajungerii la termen a perioadei 

de implementare si finantare a acestui proiect, sediul fiind situat in Bacau, str. Livezilor, nr. 4A si 

1B. 

Centrul de Zi «  Armonia » pentru persoane cu dizabilitati functioneaza in baza urmatoarelor 

prevederi legale: 

-    Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 160/23.06.2005 privind preluarea 

activitatilor Centrului de zi « Armonia » pentru persoane cu dizabilitati psihice de catre Serviciul 

Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau incepand cu 1 iunie 2005, ca urmare a 

ajungerii la termen a perioadei de implementare si finantare a acestui proiect prin Programul 

PHARE 2001 – Coeziune Economica si Sociala; 

-    Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala; 

1. Hotararea nr. 1007/01.09.2005 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 

Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

2. Ordinul nr. 205/17.06.2005 privind aprobarea Standardelor mininme de calitate pentru 

centre rezidentiale pentru persoane adulte, centre de zi pentru persoane adulte cu 

handicap, locuinte protejate pentru persoane adulte cu handicap; 
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3. Hotararea nr. 1175/29.09.2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, 

integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013. 

Centrul de Zi «  Armonia » pentru persoane cu dizabilitati are ca obiect principal de activitate 

acordarea urmatoarelor servicii: 

– consiliere psihologica, 

–  asistenta sociala si ingrijire,  

–  ergoterapie si terapie ocupationala, 

–  consiliere socio-profesionala si juridica a persoanelor cu dizabilitati psihice 

domiciliate in municipiul Bacau.  

 Persoanele care beneficiaza de serviciile centrului sunt: 

– persoane adulte, femei si barbati, cu afectiuni psihice (psihoze si oligofrenie cu tulburari de 

comportament), existente in evidenta institutiilor de profil si aflate in grija familiilor sau 

pregatite pentru reintegrare socio-familiala. 

Beneficiari directi ai  centrului sunt :  persoane cu dizabilitati psihice domiciliate in municipiul 

Bacau. Aceste persoane pot prezenta urmatoarele diagnostice: 

a) RETARD MINTAL (oligofrenii de toate tipurile) 

b) SCHIZOFRENII SI ALTE BOLI PSIHICE (psihoza Korsakov, crize comitiale, intoxicatii 

cu etanol,depresii de toate formele, anxietate) 

Beneficiari indirecti ai proiectului sunt : familiile clientilor centrului,  institutii de profil, 

comunitatea. 

Accesul beneficiarilor la serviciile oferite de Centrul de zi « Armonia » se face la cererea 

acestora ori a intretinatorilor legali in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare 

alocate, in baza anchetei sociale si a planului de servicii prin decizia Directorului Serviciului 

Public de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau.  

Centrul de îngrijire de zi pentru copilul aflat în dificultate Bacau 

 
?   Obiectivele centrului de zi pentru copilul aflat in dificultate pentru anul 2006 : 

1. Prevenirea abandonului prin cresterea calitatii vietii a copilului aflat in dificultate; 

2. Asigurarea serviciilor de educatie, integrare socialade educatie, recreere- socializare, 

consiliere, orientare scolara si profesionala pentru prevenirea fenomenului 

discriminatoriu la care este supus copilul aflat in dificultate ; 
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3. Sensibilizarea societatii cu privire la problematica copilului aflat in dificultate; 

4. Asigurarea sprijinului si consilierea familiilor copiilor beneficiari pentru depasirea 
“impasului social”; 

  
Centrul de ingrijire de zi pentru copilul aflat in dificultate isi desfasoara activitatea de luni 

pana vineri in intervalul orar 06.00- 18.00, in aceasta perioada copilul beneficiaza de 2 mese, si 

supliment. De asemenea zilele onomastice sunt aniversate conform cerintelor prevazute in SMO. 

Precizam ca nivelul alocatiei zilnic de hrana este de 5 RON/zi  de persoana conform Legii nr. 729 

din 14.07.2005. 

Categoria de persoane beneficiare 

           Beneficiaza de sprijin in cadrul Centrului De Ingrijire De Zi Pentru Copilul Aflat In 

Dificultate copii prescolari si scolari proveniti din familii care se confrunta cu urmatoarele 

probleme: 

− nu dispun de conditii socio-materiale suficiente in ceea ce priveste  cresterea si 

educarea acestora; 

− familii cu multi copii, care traiesc la nivelul saraciei severe sau extreme; 

− copii proveniti din familii dezorganizate ( monoparentale), aflate temporar in sitatii de 

criza, fara suportul familiei extinse. 

Modalitatea de selectare a beneficiarilor: 

  Copilul este admis in cadrul Centrului de Ingrijire de Zi Pentru Copilul Aflat In 

Dificultate in urma evaluarii complexe a nevoilor sale specifice si in functie de urgenta, 

complexitatea si natura interventiilor necesare pentru solutionarea cazului. 

 Costurile serviciului 

Costul anual preconizat pana la data de 01.01.2006 

- buget: 145000 RON 

- cheltuieli personal: 95000 RON 

- cheltuieli materiale: 50000 RON 

Prin preluarea Centrului de catre S.P.A.S Bacau, costurile serviciului sunt suportate din bugetul 

aferent SPAS, conform celor stabilite prin protocolul de predare-primire. 
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Centrul de zi pentru copilul cu handicap ,,Ghiocelul” Bacau (1-9 ani) 

 
Obiectivele Centrului de zi pentru copilul cu handicap Ghiocelul Bacau pentru  anul 2006: 

4. Asigurarea serviciilor de recuperare ( kinetoterapie, psihologie, logopedie) , in 

vederea cresterii calitatii vietii copilului cu handicap 

5. Asigurarea activitatilor de socializare, recreative si educationale in vederea 

imbunatatirii potentialului copilului 

6. Insusirea conduitelor sociale in scopul integrarii- reintegrarii in societate a copilului 

cu handicap 

7. Asigura servicii de sprijin si consiliere necesare familiei copilului beneficiar 

 

Centrul de ingrijire de zi pentru copilul aflat in dificultate isi desfasoara activitatea de luni 

pana vineri in intervalul orar 06.00- 18.00, in aceasta perioada copilul beneficiaza de 2 mese, si 

supliment. De asemenea zilele onomastice sunt aniversate conform cerintelor prevazute in SMO. 

Precizam ca nivelul alocatiei zilnic de hrana este de 5 RON/zi  de persoana conform Legii nr. 729 

din 14.07.2005. 

Costurile Serviciului: 
 
Pana la preluarea Centrelor de catre S.P.A.S BACAU costurile reprezentau : 

- pentru Centrul de Zi pentru Copilul cu Handicap « Ghiocelul » 

 
 
COSTUL ANUAL PRECONIZAT DIN CARE COSTURI ADMINISTRATIVE 

153.919 : 30 = 5.130,63 21.600 : 30 = 720 
 

Ulterior, prin preluarea Centrelor de catre S.P.A.S Bacau, costurile serviciilor sunt 
suportate din bugetul aferent SPAS, conform celor stabilite prin protocolul de predare-primire. 

 
Efecte benefice ale activitatii la nivelul comunitatii 

- modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora; 

 - Implicarea mass-media, realizarea de activitati in comun cu scoli si gradinite de masa, activitati 

in care copilul se poate intalni, cunoste si socializa. Una din modalitatile de informare a 

comunitatii o reprezinta pliantele Centrului de Zi care cuprind toate activitatile si serviciile oferite 

copilului. Distribuirea acestor pliante avand rolul de a ne mediatiza in intreaga comunitate a 

municipiului Bacau. 
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       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 drep 

urmare am primit solicitarea mai multor voluntari pentru a efectua activitati de voluntariat in 

centrul nostru. 

 
Centrul de zi pentru copilul cu handicap bacau (9-18 ani) 
    
Obiectivele Centrului de zi pentru copilul cu handicap Bacau pentru  anul 2006: 
 
1. Asigurarea serviciilor de recuperare ( kinetoterapie, psihologie, logopedie) , in vederea 

cresterii calitatii vietii copilului cu handicap 

2. Asigurarea activitatilor de socializare, recreative si educationale in vederea imbunatatirii 

potentialului copilului 

3. Insusirea conduitelor sociale in scopul integrarii- reintegrarii in societate a copilului cu 

handicap 

4. Asigura servicii de sprijin si consiliere necesare familiei copilului beneficiar. 

Centrul de ingrijire de zi pentru copilul aflat in dificultate isi desfasoara activitatea de luni 

pana vineri in intervalul orar 06.00- 18.00, in aceasta perioada copilul beneficiaza de 2 mese, 

si supliment. De asemenea zilele onomastice sunt aniversate conform cerintelor prevazute in 

SMO. Precizam ca nivelul alocatiei zilnic de hrana este de 5 RON/zi  de persoana conform 

Legii nr. 729 din 14.07.2005. 

Data de la care functioneaza serviciul – De la data de  01.06.2001 pana la data de 

31.12.2005 serviciul a functionat in subordinea Consiliului Judetean Bacau, in cadrul 

D.G.A.S.P.C.Bacau. 

Incepand cu data de 01.01.2006 activitatea CZD a fost preluata  de catre Serviciul Public 

de Asistenta Sociala Bacau, aflat in subordinea Consiliului Local Bacau.  

Sediul de la care se organizeaza furnizarea serviciului social –  Pana in data de 

01.01.2006 in cadrul D.G.A.S.P.C Bacau, au functionat doua Centre de zi pentru copilul cu 
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handicap, unul situat in str. Condorilor nr.2, altul in str. Aleea Ghioceilor nr.4. Urmare a preluarii 

Centrelor din data de 01.01.2006 de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau, activitatea 

acestora se desfasoara in imobilul din str. Al. Ghioceilor nr.4. 

 Aria de desfasurare a activitatii  

Centrul de Zi deserveste beneficiari din comunitatea municipiului Bacau. 

Categoria de persoane beneficiare: 

Beneficiarii  Centrului de Zi pentru Copilul cu Handicap sunt copii cu nevoi speciale din 

comunitatea municipiului Bacau si familiile din care provin acesti copii. 

Costurile Serviciului: 

- pentru Centrul de Zi pentru Copilul cu Handicap: 

q 66000 lei –cheltuieli de personal 

q 45000 lei – cheltuieli materiale 

q 111000 lei – total buget 

Ulterior, prin preluarea Centrelor de catre S.P.A.S Bacau, costurile serviciilor sunt suportate din 

bugetul aferent SPAS, conform celor stabilite prin protocolul de predare-primire. 

 
Colaborarea cu asociatia crestina de caritate misiune si ajutor Olanda- Romania Betania 

 
Incepand cu 1 ianuarie 2005, Consiliul Local Bacau prin Serviciul Public de Asistenta 

Sociala a hotarat sprijinirea activitatii Asociatiei Betania prin continuarea a patru proiecte sociale 

initiate de Asociatia Betania in domeniul protectiei copilului si tinerilor revocati din centrele de 

plasament. 

Colaborarea se realizeaza pe baza a patru contracte de acordare de servicii sociale 

incheiate cu Asociatia Betania pe o perioada de 4 ani (1.01.2005-31.12.2008) astfel : 

1. Centrul de Zi Betania pentru copii cu deficiente fizice/asociate’ 

Obiectul Contractului il constituie acordarea de servicii sociale copiilor din municipiul 

Bacau cu deficiente fizice, psihice si asociate in ceea ce priveste sprijinirea,reabilitarea educarea 

,cresterea gradului de autonomie personala,dobandirea de deprinderi si capacitati in vederea 

insertiei sociale,prin continuarea proiectului initiat in anul 1998 de Asociatia Betania . 

Pentru derularea programelor proiectului Consiliul Local Bacau prin Serviciul Public de 

Asistenta Sociala va finanta proiectul pe o perioada de 4 ani in procent de 25% din totalul 

costurilor, contributia financiara putand creste gradual incepand din anul 2006 in limita 

fondurilor bugetare disponibile. 
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2. Centrul Lalelelor-centru de plasament pentru copilul abuzat si neglijat’ 

Obiectul Contractului il constituie acordarea de servicii sociale copiilor din municipiul 

Bacau abuzati sau neglijati in ceea ce priveste prevenirea, identificarea, interventia in cazurile de 

abuz si neglijenta comise asupra acestora prin continuarea proiectului initiat in anul 1999 de 

Asociatia Betania, 

Pentru derularea programelor proiectului Consiliul Local Bacau prin Serviciul Public de 

Asistenta Sociala va finanta proiectul pe o perioada de 4 ani in procent de 25% din totalul 

costurilor, contributia financiara putand creste gradual incepand din anul 2006 in limita 

fondurilor bugetare disponibile. 

3. Centrul de integrare a tinerilor’ 

Obiectul Contractului il constituie acordarea de servicii sociale tinerilor din municipiul 

Bacau revocati din centrele de plasament in ceea ce priveste integrarea sociala a acestora cat si 

integrarea in comunitate a tinerilor aflati in dificultate prin continuarea derularii proiectului initiat 

in anul 2001 de Asociatia Betania. 

Pentru derularea programelor proiectului Consiliul Local Bacau prin Serviciul Public de 

Asistenta Sociala va finanta proiectul pe o perioada de 4 ani in procent de 25% din totalul 

costurilor, contributia financiara putand creste gradual incepand din anul 2006 in limita 

fondurilor bugetare disponibile. 

4. ‘Centrul de zi Betania pentru copii cu Autism si sindrom Down’ 

Obiectul Contractului il constituie acordarea de servicii sociale copiilor din municipiul 

Bacau cu autism si sindrom Down in ceea ce priveste sprijinirea, reabilitarea, educarea si 

integrarea sociala a acestora prin derularea proiectului initiat de Asociatia Betania. 

Pentru derularea programelor proiectului Consiliul Local Bacau prin Serviciul Public de 

Asistenta Sociala va finanta proiectul pe o perioada de 4 ani in procent de 25% din totalul 

costurilor.Contributia financiara pentru anul 2006 a crescut la 30.66% 

La data efectuarii vizitei de monitorizare (iunie 2006) la cele patru centre ale Asociatiei 

Betania, s-au constatat urmatoarele : 

1) Activitatile specifice Centrului de Zi Betania pentru copii cu deficiente 

fizice/asociate’ se desfasoara intr-o cladire special construita si dotata pentru copii cu handicap 

fizic/asociat,proprietatea Asociatiei Betania si cuprinde :o sala de kinetoterapie, trei sali clasa, o 

camera senzoriala, cabinet logopedie, birou asistenta sociala, sala pentru sedinte personal, 

bucatarie, grupuri sanitare pentru copii si personal,spatii de joaca, birouri personal. 
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Personalul care se ocupa de activitatea centrului de zi are urmatoarea structura : un 

director coordonator de proiect, patru educatori, trei kinetoterapeuti, trei asistenti grupa, un 

asistent social, un logoped, un administrator, un conducator auto, un ingrijitor. 

Din fondurile primite de la Consiliul Local Bacau au fost suportate salariile si obligatiile 

bugetare aferente a trei educatori si un logoped,o cota parte din cheltuielile privind hrana copiilor 

din acest centru si cota parte privind cheltuielile cu utilitatile(gaz metan, energie electrica,apa) 

astfel: 

 
Denumire 
Program Tip ch.   

Cheltuit 
2005 

Cheltuit 2006 
(la nivelul lunii martie) 

Total 
din 
care: 64,810 36,947.31 

Salarii      15,796 
Total materiale 
din care   21,151.37 
alimente     9,482.69 

Centrul de zi 
pt.copii 
cu def. fizice si/sau 
psihice 
  
  
  utilitati     11,668.68 

 
 Rezultatele activitatii : 

Ø in perioada 1.01.2005 – 31.12.2005 un numar de 52 de copii au beneficiat de serviciile 

oferite de centrul de zi (Activitati kinetoterapeutice, logopedice, educativ-terapeutice, 

psihologice, asistenta sociala, camera senzoriala) .De la inceputul anului 2006 si pana in 

luna iunie 2006 au beneficiat de serviciile oferite de centru un numar de 60 copii. 

Ø s-a diminuat stadiul de inadaptibilitate sociala a beneficiarilor, 

Ø toti copiii din centru au inregistrat progrese in ceea ce priveste dezvoltarea motricitatii 

fine si grosiere, dezvoltarea cognitiva, a limbajului si a perceptiei, cresterea gradului de 

autonomie personala, 

Ø s-au imbunatatit considerabil relatiile interfamiliare, 

Ø au fost editate si puse la dispozitia parintilor si a comunitatii materiale informative cum ar 

fi : pliante,buletine informative, 

Ø s-au stabilit relatii de colaborare si parteneriat cu : 

− Universitatea Bacau- Facultatea de Educatie Fizica si Sport-sectia Kinetoterapie 

− Colegiul Ferdinand I 

− Grupul Scolar Anghel Saligny 

− Gradinita nr.41 

− Scoala Generala 
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2) Activitatile specifice Centrului Lalelelor-centru de plasament pentru copilul 

abuzat si neglijat se desfasoara intr-o cladire special construita si dotata pentru copiii care au 

suferit o forma de abuz, proprietatea Asociatiei Betania situata in Bacau strada Nordului nr.4 si 

cuprinde : birou asistenta sociala, sala de lectura, bucatarie, sala de mese, sase dormitoare si 

grupuri sanitare pentru copii, cabinet psihologic, spatii de joaca, birouri personal. 

Personalul care se ocupa de activitatea centrului de zi are urmatoarea structura : un 

director coordonator de proiect, noua lucratori sociali, un psiholog, un asistent social, un 

conducator auto si administrator, un bucatar, un economist. 

 Din fondurile primite de la Consiliul Local Bacau au fost suportate salariile si obligatiile 

bugetare aferente a cinci lucratori sociali, o cota parte din cheltuielile privind hrana copiilor din 

acest centru si cota parte privind cheltuielile cu utilitatile (gaz metan) astfel : 

 

Denumire 
Program Tip ch.   

Cheltuit 
2005 

Cheltuit 2006 
(la nivelul lunii 

martie) 

Total 
din 
care: 70,729 31,094.46 

Salarii     14,810 
Total materiale 
din care  16,284.46 
alimente    7,106.6 

Centrului 
Lalelelor-centru 
de plasament 
pentru copilul 
abuzat si neglijat 
  
  utilitati    9,177.86 

 
           Rezultatele activitatii : 

Ø in perioada 1.01.2005 – 31.12.2005 un numar de 40 de copii au beneficiat de serviciile 

oferite de Centrul Lalelelor (identificarea cazurilor de abuz/neglijare, evaluarea cazului in 

teren prin constituirea echipei multidisciplinare, interventii in caz de abuz/neglijare si 

luarea unei masuri de ocrotire, consilierea membrilor familiei copilului in vederea gasirii 

unei solutii optime a cazului, monitorizarea cazurilor dupa incetarea masurii de ocrotire) 

.De la inceputul anului 2006 si pana in luna iunie 2006 au beneficiat de serviciile oferite 

de centru un numar de 18 copii. 

Ø au fost integrati/reintegrati in familia naturala sau largita un numar de 2 copii, 

Ø au fost dati in plasament la asistenti maternali profesionisti un numar de 6 copii 

Ø parintii copiilor beneficiari sau membrii familiilor largite au beneficiat de consiliere 

psihologica pentru un numar de 5 cazuri, 
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Ø efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii : 

Ø colaborarea cu toate institutiile abilitate in domeniul protectiei copilului pentru realizarea 

scopului proiectului 

Ø sprijinirea sectorului guvernamental inn prevenirea, identificarea si interventia in cazurile 

de abuz si neglijare 

Ø suport si sprijin (material, psiho social) familiilor aflate in dificultate si a copiilor acestora 

Ø constientizarea membrilor comunitatii fata de fenomenul de abuz si neglijare. 

3) Activitatile specifice Centrului de integrare a tinerilor se desfasoara in trei casute de 

tip familial special construite si dotate pentru acest tip de activitate, proprietatea Asociatiei 

Betania.Acestea se compun din sufragerie, o bucatarie, doua bai, patru dormitoare si au in total o 

capacitate de 22 de locuri. 

Centrul asigura un loc stabil pentru o perioada de 1-2 ani, unde tanarului i se ofera 

posibilitatea sa-si formeze deprinderi de viata cotidiana, sa-si cultive capacitatile si aptitudinile 

pentru munca si sa-si educe abilitatile pentru comunicare si inter-relationare.Totodata centrul 

dispune si de un miniatelier de croitorie, unde cei interesati pot invata aceasta meserie.  

Personalul care se ocupa de activitatea centrului are urmatoarea structura : un director 

coordonator de proiect, doi instructori, un psiholog, un administrator.  

Din fondurile primite de la Consiliul Local Bacau au fost suportate salariile si obligatiile 

bugetare aferente unui instructor cota parte privind cheltuielile cu utilitatile (gaz metan) astfel : 

 

Denumire 
Program Tip ch.   

Cheltuit 
2005 

Cheltuit 2006 
(la nivelul lunii martie) 

Total 
din 
care: 14,670 7,187.35 

Salarii    2,239 
Total materiale 
din care  4,848.35 
alimente    1,387.45 

Centrului de 
integrare a 
tinerilor 
  utilitati    3,460.9 

 
Rezultatele activitatii : 
Ø in perioada 1.01.2005 – 31.12.2005 un numar de 22 de tineri au beneficiat de serviciile 

oferite de centru (realizarea unui sistem de cazare in vederea pregatirii acestora pentru un 

trai independent, realizarea unui sistem de sprijin profesional, de instruire in vederea 

calificarii si recalificarii tinerilor pentru a-si gasi un loc de munca, formarea deprinderilor 

si abilitatilor de comunicare si interrelationare, formarea unei atitudini corecte fata de 
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munca) .De la inceputul anului 2006 si pana in luna iunie 2006 au beneficiat de serviciile 

oferite de centru un numar de 22 tineri. 

Ø amplificarea increderii  tinerilor in posibilitatile personale, 

Ø scade treptat gradul de dependenta a tinerilor fata de institutie, 

Ø cresterea gradului de autonomie a tinerilor 

4) Activitatile specifice ‘Centrului de Zi Betania pentru copii cu autism si sindrom 

Down’ se desfasoara intr-o cladire special construita si dotata pentru copii cu autism si sindrom 

Down, proprietatea Asociatiei Betania si cuprinde : o sala terapie pentru 8 copii pe serie cu zone 

de hidroterapie, electroterapie, kinetoterapie, doua sali grupe terapie, spatiu de joaca, cabinet 

medical si birou, bazin de innot, oficiu pentru hrana rece si spalat vesela, vestiare si grupuri 

sanitare pentru copii si personal, mansarda. 

 Personalul care se ocupa de activitatea centrului de zi are urmatoarea structura : un 

asistent social, doi educatori, doi asistenti grupa, un conducator auto, un ingrijitor. 

Din fondurile primite de la Consiliul Local Bacau au fost suportate salariile si obligatiile 

bugetare aferente a doi educatori, o cota parte din cheltuielile privind hrana copiilor din acest 

centru si cota parte privind cheltuielile cu utilitatile (gaz metan, energie electrica,apa) astfel: 

 

Denumire 
Program Tip ch.   

Cheltuit 
2005 

Cheltuit 2006 
(la nivelul lunii 

martie) 

Total 
din 
care: 33,423 12,584.67 

Salarii     5,708 
Total materiale 
din care   
alimente       

 Centrului de Zi 
Betania pentru 
copii cu autism si 
sindrom Down 
  utilitati     6,876.67 

 
Rezultatele activitatii 

Ø in perioada 1.01.2005 – 31.12.2005 un numar de 24 de copii au beneficiat de serviciile 

oferite de centrul de zi (Activitati kinetoterapeutice, logopedice, educativ-terapeutice, 

psihologice, asistenta sociala, camera senzoriala) .De la inceputul anului 2006 si pana in 

luna iunie 2006 au beneficiat de serviciile oferite de centru un numar de 19 copii. 

Ø diminuarea stadiului de inadaptibilitate sociala a beneficiarilor 

Ø cresterea gradului de autonomie personala, 

Ø s-au imbunatatit considerabil relatiile interfamiliare, 
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Ø constituirea unui grup de specialisti care sa ofere un adevarat suporrt informational si 

moral pentru parinti , 

Ø dezvoltarea de parteneriate si colaborari cu diferite tipuri de institutii, atat din sistemul de 

stat cat si ONG 

Situatia centralizata a sumelor alocate de la Consiliul Local Bacau : 

Denumire Program 
Tip 
ch. 

 

Cheltuit 
2005 

 

Cheltuit 2006 
(la nivelul lunii 

martie) 
Centrul de zi pt.copii cu def. fizice si/sau 
psihice Total 64,810 36,947.31 
Centrului Lalelelor-centru de plasament 
pentru copilul abuzat si neglijat Total 70,729 31,094.46 

Centrului de integrare a tinerilor Total 14,670 7,187.35 
Centrului de Zi Betania pentru copii cu 
autism si sindrom Down Total 33,423 12,584.67 

TOTAL GENERAL  183,632 87,813.49 
 
Obiective pentru perioada 2006-2008 : 
Ø Schimbarea mentalitatii cu privire la persoana cu deficiente, 

Ø Cresterea gradului de acceptare a copiilor cu deficiente de catre comunitate, 

Ø Cresterea gradului de constientizare a membrilor comunitatii fata de fenomenul de abuz si 

neglijare, 

Ø Reducerea numarului de tineri revocati din centrele de plasament care nu reusesc sa-si 

dezvolte aptitudinile pentru munca si sa-si educe abilitatile pentru comunicare si inter-

relationare, 

Ø Participarea tinerilor revocati din centrele de plasament la viata sociala a comunitatii, 

Ø Crearea de locuri de munca si de adaposturi pentru tinerii care provin din centre de 

plasament 

Colaborarea cu organizatiile non profit care desfasoara activitati de asistenta sociala in 

municipiul bacau - iunie 2004 – iunie 2006 

FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR 

Centrul de zi si rezidential pentru copilul exploatat economic- Casa Pistruiatul 

Programul de reintegrare sociala a copiilor fara adapost , trebuie sa ofere servicii complexe de 

asistenta psiho-sociala, medicala si educationala copiilor copiii strazii, cei mai multi dintre ei 

fiind  exploatati economic. Activitatile se desfasoara la Centrul de zi, cat si pe strada, in locurile 

unde acesti copii au ales sa traiasca, la domiciliile acestora, atunci cand se reuseste identificarea 

lor.  
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Acest program a fost constituit ca raspuns la cresterea fenomenului copiii strazii. Copiii care 

vagabondeaza, cersesc sau consuma droguri (de obicei aurolac) reprezinta un fenomen social 

specific stadiului actual de dezvoltare economica. Din pacate, acest fenomen se amplifica, fiind 

unul dintre principalele izvoare infractionale in viitor. 

Din experienta anterioara de lucru cu aceasta categorie rezulta ca descurajarea, reducerea si 

prevenirea fenomenului de cersetorie a copiilor, drept optiune economica pentru familiile sarace 

in orasul Bacau este esentiala pentru reducerea fenomenului dar presupune un important efort 

financiar si uman.  

In strada se remarca existenta a trei categorii de copii: 

- copii care traiesc permanent in strada, care au rupt legatura cu familia de origine si 

care nu se afla in ocrotirea unui centru de plasament 

- copii care sunt prezenti in strada pe timpul zilei si care se intorc seara in familie, copii 

care in mare parte cersesc pentru a- si intretine familia 

- copii proveniti din centre de plasament sau familia naturala, care traiesc si muncesc 

in strada, dorm in adaposturi improvizate si isi viziteaza rareori familia. 

Serviciile acordate   

- Identificarea copiilor in cadrul lucrului stradal 

 - Evaluarea situatiei psiho-sociale a copiilor aflati in strada - clarificarea situatiei familiale si 

sociale si identificarea de solutii posibile fiecarui caz , pentru atingerea acestui obiectiv sunt 

necesare: aflarea identitatii, recuperarea sau eliberarea de noi acte de identitate si foi matricole 

acolo unde este cazul, evaluarea situatiei socio –economice a familiei,  evaluari psihologice ale 

copiilor si a familiilor acestora, identificarea parintilor,  familiei largite, evaluarea potentialului 

de reintegrare sociala si gasirea alternativei potrivite pentru fiecare caz 

-  Acordarea de servicii sociale, medicale si educationale in cadrul centrului de zi  

 
OBIECTIVE:  

− oferirea de servicii complexe sociale, medicale si educationale in regim rezidential  

− oferirea de servicii tip centru de zi (masa, servicii de igiena, supraveghere pentru 

teme, cluburi si activitati educative atractive)  

− descurajarea, reducerea si prevenirea fenomenului de cersetorie a copiilor, drept 

optiune economica pentru familiile sarace in orasul Bacau 
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SERVICII 

- lucrul stradal  

- asigurarea asistentei copiilor strazii in regim rezidential centru rezidential,  

- asigurarea asistentei  copiilor strazii in regim centru de zi 

Servicii oferite la nivelul centrului: 

Ø Primirea copiilor in centru si acordarea ingrijirii primare  

Ø Asigurarea hranei, a igienei, a imbracamintei, a adapostului 

Ø Evaluarea si asistenta medicala, psihologica si socio-juridica a copiilor 

Ø Monitorizare, elaborarea si implementarea  unui plan de interventie individuala 

Ø Reintegrarea sociala, scolara si familiala a copilului 

Durata in timp estimata: durata interventiei variaza in functie de nevoile beneficiarilor.  

Mentionam ca spatiul in care isi desfasoara activitatea Centrul de zi Pistruiatul este in 

proprietatea Consiliului Local Bacau, urmand ca in decursul anului 2006 sa se efectueze reparatii 

capitale asupra acestei cladiri.  

Suma alocata  de la Consiliul Local, pe o perioada de 6 luni (iulie-decembrie 2006) pentru 

derularea proiectului este de 11.680 lei.Aceasta suma a fost alocata de catre comisia sociala in 

conformitate cu Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local Bacau prin 

respectarea  Legii 350/2005. 

Denumire 
Program Tip ch.   

2004 
Aprobat 

Cheltuit 
2004 

2005 
Aprobat 

Cheltuit 
2005 

2006 
Aprobat 

(iul-  
dec 06) 

Cheltuit 
2006 

1. Casa 
Pistruiatul Total 

din 
care
: 

39,942 27,504 23,360 19,580 11,680 0 

(Centru de 
reintegrare a  Salarii               

copiilor fara 
adapost) 

Total 
materiale din 
care 

39,942 27,504 23,360 19,580 11,680 0 

  Alimente   39,942 27,504 23,360 19,580 11,680 0 
  utilitati   0 0 0 0 0 0 
  igienizare   0 0 0 0 0 0 
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FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR 
 

SERVICII INTEGRATE DE INGRIJIRI COMUNITARE PENTRU PERSOANE 
VARSTNICE – SERVICIUL DE INGRIJIRE LA DOMICILIU 
 
Problemele existente in comunitate 

a) Date cantitative 

In conditiile economico-sociale ale Romaniei zilelor noastre, importanta sociala a 

imbatranirii este o problema cu implicatii grave si diverse. In societatile moderne a prins radacini 

ideea preconceputa ca, in majoritatea cazurilor, oamenii in varsta au un statut inferior (rezultat al 

ritmului accelerat al schimbarilor si innoirii), idee care nu avea atat de multi "adepti" in 

societatile premoderne. Acum, cand se acorda o importanta sporita adaptabilitatii, tineretii, 

vitalitatii si atractivitatii fizice, oamenii in varsta tind sa devina o categorie ce pare a nu-si mai 

gasi locul. Saracia si lipsa unei locuinte proprii fac ca mai multe generatii sa fie nevoite sa 

convietuiasca impotriva dorintelor lor sub acelasi acoperis, iar batranetea este marcata de foarte 

multe ori de boala, slabiciune, dezorientare ( dependenta de ceilalti), forma de convietuire pe care 

adultii activi nu o mai pot accepta, recurgand astfel la masuri ce sunt in detrimentul batranilor 

(abandonarea/internarea fortata in institutii de profil). 

Cu aceste  probleme  ne confruntam , ca de ex.  in municipiul Bacau exista o singura 

institutie specializata in asistenta persoanelor de varsta a III-a (Centrul de Ingrijire si Asistenta – 

care functioneaza in prezent in regim mixt:azil si camin de batrani  

 
b) Date calitative 

Sistemul socio-medical din Romania pune in fata persoanelor varstnice probleme dificile legate 

de costul si adresabilitatea serviciilor. Astfel, din lipsa informatiilor, banilor sau ajutorului celor 

din jur, multi batrani ajung cu greutate la serviciile socio-medicale existente si, chiar daca sunt 

internati in spital, prefera sa se intoarca destul de repede acasa, unde vor cere ajutorul familiei, 

prietenilor si vecinilor pentru a fi ingrijiti.. Principalele probleme ale acestui segment al 

populatiei sunt sanatatea precara, veniturile insuficiente si nivelul scazut al ajutorului intra - 

si extrafamilial. 

Pentru persoanele in vârsta care necesita ingrijire de durata extra-spitaliceasca, exista doar doua 

alternative: 

• internarea intr-un Camin de Batrani sau intr-un spital de boli cronice (un proces complicat 

si de durata, datorita numarului de locuri limitat si bugetelor mici ale acestor institutii); 
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• ingrijirea la domiciliu asigurata de rude, vecini, prieteni sau ingrijitori platiti. 

Serviciile de ingrijire la domiciliu oferite : 

1. Ingrijire de baza prin intermediul ingrijitoarelor la domiciliu (asigurarea igienei personale, 

pregatirea si administrarea hranei, ingrijirea persoanelor incontinente, cumparaturi, ajutor menaj, 

conversatie si contact social); 

2. Ingrijire medicala ingrijirea escarelor, a plagilor post operatorii, ulcere varicoase, 

etc.recoltarea probelor pentru analize, tratamente injectabile, aplicatii Bioptron, supravegherea 

temperaturii, tensiunii arteriale, respiratiei, etc. 

3. Consiliere si advocacy  prin intermediul serviciului de asistenta sociala. Asistenta sociala este 

un bun sfatuitor in probleme de bani , pensii, ajutoare, relatii cu institutii si persoane oficiale. De 

asemenea ea tine legatura cu familia, rudele, prietenii. 

 

1. Servicii sociale 

- ingrijire personala :   

Ajutor pentru activitatile de baza ale vietii zilnice: igiena corporala, imbracare si 

dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplare in interior , 

comunicare ajutor pentru activitati instrumentale ale vietii zilnice: prepararea hranei sau livrarea 

acesteia, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, insotirea in mijloacele de transport, 

facilitarea deplasarii in exterior, companie, activitati de administrare si gestionare a bunurilor, 

activitati de petrecere a timpului liber.  

 La acestea se adauga si alte activitati, cum ar fi: consiliere juridica si administrativa, sfaturi in 

ingrijire, acordarea de mijloace de ingrijire, organizarea de activitati si serbari pentru asistati, cu 

pregatirea de pachete cu cadouri (alimente neperisabile, haine, obiecte de cazarmament.  

Suma alocata  de la Consiliul Local, pe o perioada de 6 luni (iulie-decembrie 2006) pentru 

derularea proiectului este de 42.664 lei.Aceasta suma a fost alocata de catre comisia sociala in 

conformitate cu Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local Bacau prin 

respectarea  Legii 350/2005. 
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Denumire 
Program Tip ch.   

2004 
Aprobat 

Cheltuit 
2004 

2005 
Aprobat 

Cheltuit 
2005 

2006 
Aprobat 
(iul- dec 

06) 

Cheltuit 
2006 

2. Ingrijire la 
domiciliu Total 

din 
care: 125,036 86,552 143,398 121,819 42,664 0

  Salarii   45,900  95,227    
 

  
Total materiale 
din care 79,136  48,171  42,664 0

  Alimente   33,300     0
  mat curatenie  5,954  6,171  0 0
  mat. San   34,578  35,574  0 0
  transport   5,304  6,426    

 
 

3.F.E.D.S.C. „Constantin Brancoveanu”  

 

Servicii de recuperare  

Servicii de recuperare destinate, in principal recuperarii abilitatilor de autoservire, 

ingrijire personala si autogospodarire:kinetoterapie, psihodiagnoza, terapie cognitiva, activitati de 

artterapie, consiliere familiala,  asistenta sociala, kinetoterapie. 

 

KINETOTERAPIE: 

§ Imbunatatirea controlului capaciticitatii si reintegrarea segmentelor afectate in cadrul 

schemei corporale 

§ Imbunatatirea capacitatilor de concentrare a atentiei si a vointei 

§ Cresterea autonomiei personale 

§ Educarea/ reeducarea abilitatilor manuale 

§ Prevenirea/ combatarea obezitatii 

§ Asigurarea continuitatii realizarii programului de recuperare la domiciliu 

§ Combaterea durerii 

 

TERAPIE COGNITIVA:  

§ In sfera psihomotricitatii 

§ Educarea respiratiei 
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§ Dezvoltarea motricitatii generale 

§ Exersarea dominantei laterale 

§ Scaderea frecventei miscarilor stereotipe  

§ Disparitia unor miscari stereotipe 

§ Educarea miscarilor (simultane, coordonate) 

§ Imitarea gesturilor simple 

§ Imitarea secventelor motrice complexe 

§ Dezvoltarea motricitatii fine 

§ Dezvoltarea indemanarii motorii necesare pentru diferite activitati practice 

§ Cresterea capacitatii de coordonare oculo-motorie 

§ Cresterea capacitatii de rezistenta la efort 

§ Insusirea conduitei de autoservire  

§ Dezvoltarea capacitatii de orientare in spatiu 

Suma alocata  de la Consiliul Local, pe o perioada de 6 luni (iulie-decembrie 2006) 

pentru derularea proiectului este de 21.332  lei, fiind primul an cand se colaboreaza cu aceasta 

fundatie.Aceasta suma a fost alocata de catre comisia sociala in conformitate cu Programul anual 

al finantarilor nerambursabile de la bugetul local Bacau prin respectarea  Legii 350/2005. 

 

Denumire 
Program 

Tip ch.  2004 
Aprobat 

Cheltuit 
2004 

2005 
Aprobat 

Cheltuit 
2005 

2006 
Aprobat  
(iul- dec 

06) 

Cheltuit 
2006 

  Total 
din 
care:         21,332 0

2. Ingrijire la 
domiciliu Salarii               

  
Total materiale 
din care         21,332 0

  Alimente             0

  
mat 

curatenie           0 0
  mat. San           0 0
  transport               

 
4. Centrul Diecezan Caritas Iasi       
    
Serviciile medicale           

Serviciile acordate sunt reprezentate de ingrijire medicala la domiciliu, si anume 
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- Administrarea tratamentelor injectabile si perfuzabile, tratamente inhalatorii,  

- Indrumare si control privind dozarea corecta a medicatiei prescrise la domiciliu (de 

medicul de familie sau medicul specialist) 

- Efectuarea irigatiilor, clismelor de scaun si urina 

- Elaborarea, initierea si controlul planului de activare si mobilizare prin masaje, frectii medicale, 

kinetoterapie 

- Prevenirea si tratamenul escarelor de decubit, toaleta plagilor, schimbarea pansamentelor 

- Consilierea pacientilor si apartinatorilor cu privire la ingrijirile medicale la domiciliu. 

- Monitorizarea parametrilor fiziologici (tensiune arteriala, puls, glicemie, temperatura, greutate 

si recoltari de analize, sondaje vezicale, spalaturi vezicale, acordarea de materiale sanitare si 

dispozitive medicale,) 

Suma alocata  de la Consiliul Local, pe o perioada de 6 luni (iulie-decembrie 2006) pentru 

derularea proiectului este de 10.666  lei, avand pentru prima data colaborare cu aceasta fundatiein 

anul 2006.Aceasta suma a fost alocata de catre comisia sociala in conformitate cu Programul 

anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local Bacau prin respectarea  Legii 350/2005. 

 

Denumire 
Program Tip ch.  2004 

Aprobat 
Cheltuit 

2004 
2005 

Aprobat 
Cheltuit 

2005 

2006 
Aprobat 
(iul- dec 

06) 

Cheltuit 
2006 

2. Ingrijire la 
domiciliu Total 

din 
care:         10,666 0

  Salarii               

  
Total materiale 
din care         10,666 0

  Alimente             0

  
mat 
curatenie           0 0

  mat. San           0 0
  transport               

 
Suma alocata de Consiliul Local pentru ingrijirea persoanelor varstnice pe categorii de servicii , 

aferenta lunilor iulie –decembrie 2006: 
  

Servicii sociale 42664 LEI 200 BENEFICIARI 
Servicii de recuperare 21332 LEI 100 BENEFICIARI 

Serviciile medicale 10666 LEI 50   BENEFICIARI 
TOTAL 74.662 LEI 350 BENEFICIARI 

 
5. Asociatia  OVIDIU ROM – Gata, Dispus si Capabil   
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CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU RISC DE ABANDON FAMILIAL 

La nivelul judetului Bacau se manifesta o problema nationala in crestere: 

- copii nescolarizati in orase, nu numai in zone rurale izolate 

- o rata din ce in ce mai mare a analfabetismului 

- o rata in crestere a abandonului scolar 

- reticenta cadrelor didactice vis-a-vis de acceptarea copiilor romi la clase 

- un nivel ridicat al somajului in randul etnicilor romi pe fondul lipsei de scolarizare, dar si 

atitudinii discriminatorii a unor angajatori  

  - lipsa actelor de identitate  pentru multi copii si adulti de etnie roma 

-  conditii precare de locuit in comunitatile rome 

- acces deficitar la serviciile medicale (nu au medic de familie, copiii nu au facut vaccinarile 

necesare, nu beneficiaza de servicii medicale si medicamente gratuite/compensate) 

- sistemul de valori din familia traditionala roma  (ex: casatoria timpurie a fetelor de etnie roma 

le impriedica sa-si termine scoala,  respingerea formelor de planificare familiala) 

Programul urmareste abordarea integrata a problemelor socio-economice din comunitate prin 

oferirea de alternative educationale, sustinerea copiilor in scoala (rechizite, suplimente nutritive, 

imbracaminte si incaltaminte, asistenta medicala),  obtinerea de acte de identitate pentru parinti si 

copii, gasirea de locuri de munca pentru parinti si sprijin in pastrarea acestora, consiliere psiho-

sociala, ajutoare materiale de urgenta. 

 
  Serviciile   
 
1. ofera asistenta integrata socio-educationala pentru familiile aflate in situatii de risc prin: 

     - elaborarea si implementarea unui plan individual de interventie, consiliere sociala si 

psihologica, intâlniri informative (lunare) cu parintii, vizite in comunitate pentru depistarea si 

monitorizarea cazurilor, lucrul stradal, sprijin material si financiar 

    - servicii educationale pentru copii si pentru adultii care isi completeaza educatia: gradinita  

sociala, invatamânt primar de tip „A doua sansa” invatamânt remedial, pregatire scolara 

suplimentara, cluburi, burse, Scoala de Vara, monitorizare scolara si pregatire pentru 

profesionisti. Copiii care sunt inclusi in program mai primesc : suplimente nutritive, rechizite 

scolare, imbracaminte si incaltaminte, asistenta medicala si servicii de igiena. 
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Denumire 
Program Tip ch.  2004 

Aprobat 
Cheltuit 

2004 
2005 

Aprobat 
Cheltuit 

2005 

2006 
Aprobat  
(iul- dec 

06) 

Cheltuit 
2006 

OVIDIU  
ROM Total 

din 
care: 0  14.000 14.000 12.500 0

Gata dispus si 
capabil Salarii   0  0      

  

Total 
materiale 
din care 0  14,000  

  utilitati   0  14.000  
 
6. FUNDATIADESPRIJIN COMUNITAR 
 
SERVICII INTEGRATE DE INGRIJIRI COMUNITARE PENTRU PERSOANE 
VARSTNICE – CENTRUL DE ZI PENTRU VARSTNICI SPERANTA 
 
Problemele existente in comunitate 

c) Date cantitative 
Proportia persoanelor peste 60 de ani din Bacau este 14% - aproximativ 25.000 din 180,000 
persoane.  

d) Date calitative 
Toate studiile care cerceteaza problematica persoanelor in varsta arata ca singuratatea este 

principala problema a acestora. Recuperarea medicala in urma diverselor accidente (extrem de 

frecvente la varsta a treia) nu se poate realiza decat in incinta Spitalului Judetean.  

Problemele cele mai des intalnite la persoanele varstnice sunt: 

§ Starea de sanatate – odata cu inaintarea in varsta, starea de sanatate se deterioreaza, 

mobilitatea este tot mai redusa, iar abilitatea de a indeplini sarcinile zilnice scade. 

Interdependenta intre mediul de viata al  varstnicului, starea sa fizica si mentala este 

cruciala. 

§ Schimbari de ordin psihic – Batranetea aducand multiple schimbari privind viata 

interna a persoanei. Exista evenimente care sunt comune in viata persoanelor in varsta  

si influenteaza atitudinea lor (exemplu pensionarea) precum si unele evenimente ( de 

exemplu: constientizarea situatiei de abandon) care isi pun amprenta asupra dinamicii 

vietii psihice. 

§ Pensionarea este un moment deosebit in viata fiecarei persoane, aici isi fac simtita 

prezenta diferentele de clasa sociala. Unii incep sa nu se mai descurce in activitatea de 

zi cu zi si devin dependenti de ceilalti. O parte din ei se adapteaza, o alta parte 
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apeleaza, daca au la cine pentru ajutor. Oamenii care traiesc singuri, abandonati de cei 

din jur, putand dezvolta diferite tipuri de depresii. 

§ Saracia – asocierea saracie- batranete este de acum clara, mai mult de jumatate dintre 

saraci sunt batrani, cei mai multi dintre acestia traind aproape de nivelul minim de 

subzistenta. Un aspect al saraciei batranilor este dat de comparatia intre conditiile de 

locuit al acestora si restul populatiei. Desi unii pot fi foarte reticenti la primirea 

ajutorului material nu incape nici o indoiala ca acesta reprezinta o parte importanta a 

asistentei sociale a varstnicilor.  

§ Cele mai multe persoane varstnice se descurca datorita sprijinului financiar din partea 

familiei, iar cei abandonati sunt privati de acest sprijin. 

§ Pierderea si izolarea – numarul persoanelor in varsta care traiesc singure este in 

crestere si e si mai mare in randul celor cu varsta inaintata.  

O persoana izolata este persoana care nu are nici un fel de contact cu prietenii sau rudele 

si pot fi gasiti adesea intr-o stare de mizerie si neglijenta. 

Singuratatea este un alt tip de experienta cu care se confrunta persoanele varstnice 

abandonate. Acestea sunt adesea supuse hazardului, spre exenplu nutritie saraca ce poate duce la 

aparitia unor deficite. 

§ Dependenta.- batranii se confrunta cu o pierdere considerabila a independentei, o 

persoana in varsta poate reclama tot atata grija si protectie cat un copil. Toate aceste 

persoane aflate in aceasta situatie experimenteaza puternice sentimente de frustrare, 

insecuritate din cauza pierderii controlului, nerabdare, furie cand ingrijirea nu este 

adecvata, vina fata de cel care li ingrijeste etc. Cu cat este mai acentuata dependenta, 

cu atat persoana se simte mai neajutorata, vulnerabila si se teme sa nu fie abandonata. 

Iar cand acest fapt se intampla, persoana cade prada disperarii. 

§ Singurul loc unde se oferea in Bacau servicii de kinetoterapie si recuperare era sectia 

de profil din Spitalul Judetean. Specificul acestui spital (de boli acute) si numarul 

mare de pacienti nu permit insa acordarea serviciilor mentionate si dupa externare. In 

ceea ce priveste terapia ocupationala, acest serviciu nu se acorda de catre nimeni in 

afara organizatiei noastre. 

OBIECTIVE:  

- acordarea de servicii de socializare, recuperare, kinetoterapie si terapie ocupationala 

unui numar de 40 beneficiari /zi (120 clienti/luna) 
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- organizarea de actiuni de socializare pentru beneficiari 

- refacerea  sentimentul de incredere in sine, confidenta si dorinta de a fi util in 

persoanele varstnice 

SERVICII: 

Centrul de zi trebuie sa primeasca un numar mediu de 40 beneficiari pe zi. Modalitatile de 

atragere a beneficiarilor sunt: 

- prezentarea centrului si aparitii in mass-media 

- trimiteri directe din partea medicilor de familie si medicilor specialisti din spital (in 

special sectiile de neurologie si ortopedie) 

- trimiteri din partea echipei de ingrijire la domiciliu , pentru acele cazuri care pot 

beneficia de recuperare si fizioterapie 

- trimiteri din partea Asociatiei Pensionarilor 

- trimiteri din partea SPAS si a institutiilor de protectie sociala 

- In activitatea sa, centrul de zi trebuie sa tina permanent legatura cu spitalul si medicii 

de familie pentru a putea furniza serviciile dorite beneficiarilor, la un inalt standard 

calitativ. In acest fel o serie de pacienti care au depasit faza acuta pot fi externati mai 

repede din spital si recuperati la centru, scazand costurile de spitalizare si indirect 

imbunatatind indicatorii de eficienta ai spitalului. 

- Mentionam ca spatiul in care isi desfasoara activitatea Centrul de zi Speranta este in 

proprietatea Consiliului Local Bacau.  

- Suma alocata  de la Consiliul Local, pe o perioada de 6 luni (iulie-decembrie 2006) 

pentru derularea proiectului este de 11.680 lei.Aceasta suma a fost alocata de catre 

comisia sociala in conformitate cu Programul anual al finantarilor nerambursabile de 

la bugetul local Bacau prin respectarea  Legii 350/2005. 

 

Denumire 
Program Tip ch.  2004 

Aprobat 
Cheltuit 

2004 
2005 

Aprobat 
Cheltuit 

2005 

2006 
Aprobat 
(iul- dec 

06) 

Cheltuit 
2006 

3. Centrul 
Speranta Total 

din 
care: 25.290 10.694    11.680 0

  Salarii   7.440          
  Total 

materiale din 
17,850      
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materiale din 
care 

  Alimente   9.450      

  
mat 
curatenie   3.000      

  utilitati   5.400      
  transport   0          
 

7. A.S.C.H.N. CENTRUL DANIEL 
 

Centru de recuperare neuromotorie in ambulatoriu 
In aceasta perioada de tranzitie caracterizata printr-o explozie a nevoilor sociale, 

capacitatea Administratiei Publice Locale de a solutiona problemele comunitatii este grevata de 

lipsa de resurse cu care se confrunta intreaga tara. Persoana cu handicap constituie o categorie 

dezavantajata a populatiei, dar, sa nu uitam, ea este un membru a comunitatii, si comunitatea 

trebuie sa isi asume responasabilitatea oferirii de sprijin si suport acesteia.  

Nevoile de educatie, instruire, formare, socializare si dobandire a autonomiei persoanelor cu 

handicap sunt stringente, deoarece intarzierea, amanarea sau ignorarea acestora duce la izolarea 

in familie a copiilor si tinerilor cu dizabilitati sau chiar la abandonarea acestuia. Consecinta 

directa este regresul sever al diverselor componente ale personalitatii lor cu efecte resimtite in 

familie, comunitate si societate. 

Problemele cele mai acute ale persoanelor cu deficiente neuromotorii si asociate rezida din 

marginalizarea lor, prin lipsa de interrelationare sociala si de comunicare, reducandu-se drastic 

posibilitatea afirmarii propriilor lor valori. 

 

Efecte benefice ale activitatilor prestate asupra comunitatii : 

- degrevarea comunitatii de sarcina oferirii serviciilor specifice de recuperare ; 

- oferirea de servicii de calitate si in concordanta cu standardele in vigoare la un cost mult mai 

mic comparativ cu institutiile statului ce presteaza servicii similare ; 

- prevenirea abandonului si institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati neuromotorii ;   

- participare la campania de dezinstitutionalizare a copiilor cu nevoi speciale prin oferirea de 

servicii de recuperare si consiliere copiilor si familiilor de asistenti maternali in care acestia sunt 

protejati ; 

- insertia sociala a persoanelor asistate, 

- constientizarea necesitatii implicarii comunitare in solutionarea problematicii persoanelor cu 

dizabilitati. 
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 Serviciile acordate:  

• Kinetoterapie, 

• Electroterapie, 

• Reflexoterapie, 

• Psihodiagnoza, 

• Terapie cognitiva,  

• Logopedie,  

• Ludoterapie, 

• Artterapie, 

• Ergoterapie, 

• Consiliere psihologica, 

• Asistenta sociala, 

• Activitati de socializare,  

• Activitati socio-educative pentru copii cu nevoi speciale cu varste intre 3-8 ani cu 

handicap sever care nu sunt acceptati in nici o institutie de invatamant – introduse din acest an 

datorita nevoilor identificate  la o parte din beneficiarii nostri si a solicitarilor parintilor acestora, 

• Pregatire teoretica si practica a tinerilor cu handicap in vederea insertiei pe piata muncii.  

 

 Date despre persoanele beneficiare:  

 Persoanele beneficiare sunt rezidente in : Bacau  

 Numarul de persoane beneficiare: 30 

 Criterii de selectionare a persoanelor beneficiare : 

• Copii si tineri cu handicap neuromotor si asociat nedeplasabili sau greu deplasabili,  

• Copii si tineri cu handicap neuromotor si asociat din familii monoparentale,  

• Copii si tineri cu handicap neuromotor si asociat din familii cu venituri mici,  

• Copii si tineri cu handicap neuromotor si asociat din familii de asistenti maternali, 

• Copii si tineri cu handicap sever, cu risc pronuntat de a fi abandonati, 

• Alti copii si tineri copii cu dizabilitati neuromotorii care necesita recuperare.  

 

 SERVICIILE  se acorda pornind de la o stare de fapt a subiectului  (copilul si/ sau tânarul cu 

deficiente neuro-motorii) si urmaresc recuperarea neuro-motorie si integrarea lui socio-
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economica. Totodata, se are in vedere sa se actioneze si asupra parintilor. Acestia vor fi consiliati 

astfel incât sa constientizeze importanta si rolul familiei in procesul de recuperare psiho-motorie 

si insertie socio-profesionala.  

Se doreste  extinderea si imbunatatirea serviciilor sociale,  prevenirea si combaterea 

marginalizarii copiilor si tinerilor cu handicap neuro-motor din Municipiul Bacau. 

Obiectivele  : 

- Oferirea de servicii de terapie si recuperare  in centru pentru copii si tineri cu handicap 

neuromotor, 

- Sustinerea familiilor in exercitarea rolului si functiilor sale de baza privind actionarea 

asupra propriilor lor copii, 

- Sprijinirea cu aparatura specifica si accesorii (carucioare, carje, cadre, orteze, proteze, 

etc.) a unor copii si tineri cu handicap neuromotor atunci cand este posibil din parte 

asociatiei noastre sau in obtinerea acestor facilitati de la alte institutii de resort, 

- Implicarea intregii comunitati in eforturile de sprijinire a persoanelor cu cerinte educative 

speciale, 

- Crestea gradului de autonomie  a copilor si  tinerilor cu dizabilitati, 

- Dobandirea abilitatilor necesare integrarii sociale, 

- Formarea deprinderilor de viata,  

- Pregatirea tinerilor pentru asumarea responsabilitatii propriei persoane, educarea pentru 

viata si asigurarea cadrului necesar dezvoltarii relatiilor cu ceilalti, asigurarea de 

alternativa la marginalizarea sociala. 

 

Mentionam ca spatiul in care isi desfasoara activitatea Centrul de recuperare neuromotorie – 

Centrul Daniel este in proprietatea Consiliului Local Bacau, iar in decursul anului 2005 s-au 

efectuat  reparatii capitale asupra acestei cladiri in valoare de 75.000 lei.  

Suma alocata  de la Consiliul Local, pe o perioada de 6 luni (iulie-decembrie 2006) pentru 

derularea proiectului este de 11.957 lei.Aceasta suma a fost alocata de catre comisia sociala in 

conformitate cu Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local Bacau prin 

respectarea  Legii 350/2005. 
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Denumire 
Program Tip ch.  2004 

Aprobat 
Cheltuit 

2004 
2005 

Aprobat 
Cheltuit 

2005 

2006 
Aprobat 
(iul- dec 

06) 

Cheltuit 
2006 

Centrul 
Daniel Total 

din 
care: 20.000 11.886 59.138 44.964 11.957 0

  Salarii   0  36.408      

  
Total materiale 
din care 20,000  22.730  

  medicamente   2.000  1.722  
  rechizite   2.400  3.444  
  consumabile   3.600  3.460  
  transport   1.200          
  mat curatenie   3.720  1.968      
  utilitati   4.680  8.200      
  reparatii   2.400          
  kinetoterapie       1.476      
  ergoterapie       2.460      
 
 

Centrul de Zi colaboreaza cu toti actorii sociali implicati in implementarea  planului de 

servicii pentru prevenirea abandonului si institutionalizarii copilului. 

In maxim 5 zile de la inregistrarea cererii/ solicitarii directe, a referirii sau semnalarii 

cazului, se realizeaza evaluarea initiala a situatiei copilului, daca nu se impune un alt termen, in 

functie de urgenta si gravitatea cazului. 

    Evaluarea detaliata/ complexa a situatiei copilului in context socio-familial este 

efectuata de catre specialistii implicati in evaluare(asistent social, psiholog). Se intocmeste 

referatul privind situatia minorului in cauza, care este avizat de seful pe ordine ierarhica si 

transmis, in termen de 3 zile de la intocmirea sa, membrilor echipei, familiei/ reprezentantului 

legal.  

Clientii incheie  un contract cu Centrul De Ingrijire De Zi Pentru Copilul Aflat In 

Dificultate pe o perioada de 6 luni, cu posibilitate de prelungire in functie de solutionarea cazului 

si problemele intampinate de familie. 

Admiterea copilului in cadrul Centrului de ingrijire de zi pentru copilul aflat in dificultate 

Bacau 

In baza legislatiei in vigoare si a SMO prezente, CZ isi stabileste proceduri referitoare la 

admiterea copiilor, avizate de SPSPC. Admiterea copilului in CZ se realizeaza pe baza solicitarii 
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familiei beneficiarului  si a  contractului cu familia incheiat de managerul de caz din cadrul  

Serviciului Public de Asistenta Sociala. 

 
Centrul de Îngrijire si Asistenta Bacau 

 
Centrul de Îngrijire si Asistenta Bacau este institutie de interes public, cu personalitate 

juridica, care are rolul de a asigura aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta speciala a 

persoanelor vârstnice beneficiare de asistenta sociala si de a acorda sprijin si asistenta în vederea 

prevenirii situatiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor ocrotite, precum si pentru integrarea 

acestora în familie si in comunitate. 

 Centrul se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 

Bacau. 

În vederea realizarii atributiilor ce îi revin, Centrul îndeplineste functia de executie, prin 

asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare implementarii politicilor si 

strategiilor privind protectia speciala a persoanelor vârstnice, beneficiare de asistenta sociala, 

precum si prevenirea si combaterea marginalizarii sociale a acestora. 

 

Misiunea  Centrului de Îngrijire si Asistenta Bacau este : 

• sprijinirea categoriilor de persoane vârstnice dezavantajate, prin prestarea de servicii  

specializate; 

• promovarea de masuri concrete în vederea prevenirii si atenuarii efectelor 

marginalizarii sociale; 

• încurajarea parteneriatului dintre sectorul neguvernamental, administratia publica, la 

nivelul local si regional si sectorul privat. 

Obiective  principale ale Caminului pentru Persoane Vârstnice Bacau :  

• sa asigure persoanelor îngrijite maximum de autonomie si siguranta ; 

• sa ofere conditii de îngrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea 

persoanei îngrijite ; 

• sa permita mentinerea si ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor 

vârstnice ; 

• sa stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viata sociala ; 

• sa faciliteze si sa încurajeze legaturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor 

vârstnice ; 
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• sa asigure supravegherea si îngrijirea medicala necesara, potrivit reglementarilor 

privind asigurarile sociale de sanatate ; 

• sa previna si sa amelioreze consecintele legate de procesul de îmbatrânire. 

Tipologia serviciilor: 

• servicii specializate de tip rezidential, care au drept scop mentinerea, refacerea sau 

dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanei aflate în situatie de vulnerabilitate ; 

• sunt prestate de personal de specialitate, organizat în echipe multidisciplinare. 

 Categorii de servicii: 

  Servicii sociale : 

• servicii de baza : ajutor pentru igiena corporala, îmbracare si dezbracare, igiena, 

hranire   si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 

• servicii de suport : consiliere administrativa, activitati de prevenire a marginalizarii 

sociale si de reintegrare sociala în raport cu capacitatea psihoafectiva,  ajutor pentru 

mentinerea sau readaptarea capacitatilor fizice sau intelectuale, efectuarea de 

cumparaturi,  activitati de menaj, deplasare în exterior, activitati de petrecere a 

timpului liber ; 

Servicii medicale : 

• activitati de diagnostic, îngrijiri, tratament, în functie de tipul de afectiuni pe care îl 

prezinta beneficiarii ; 

• consultatii la cabinetele medicale ale institutiei (cronici/pensionari), orientarea catre 

institutii medicale de profil acolo unde este cazul ; 

• asigurarea de medicamente si dispozitive medicale. 

Servicii conexe :  

• recuperare si reabilitare ; 

• kinetoterapie ; 

• psihoterapie ; 

• terapie ocupationala. 

 

Descrierea activitatilor acreditate conform H.G.1024/2004. 

       Gazduire pe perioada nedeterminata 
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• cazare permanenta în camere de 2 persoane;  

• ingienizarea si întretinerea camerelor de locuit ; 

• ingienizarea si întretinerea spatiilor pentru activitati zilnice ;  

• dotarea camerelor cu obiecte de stricta necesitate pentru desfasurarea vietii de zi cu zi   

Total locuri disponibile pentru cazare : 112 

Repartizarea  persoanelor beneficiare : 

• sectia pensionari - persoane vârstnice care si-au mentinut în cea mai mare parte 

functiile locomotorii si mentale, putând fi introduse în categoria persoanelor 

independente; 

• sectia cronici - persoane vârstnice cu afectiuni grave care si-au pierdut total sau partial 

statusul senzorial si psiho-afectiv si nu îsi pot desfasura activitatile de baza ale vietii 

de zi cu zi decât sub supraveghere permanenta. 

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 îmbunatatirea starii de sanatate, mobilitatii si la atenuarea efectelor îmbatrânirii ; 

activitatea de kinetoterapie se desfasoara în doua sali de tratament, dotate corespunzator 

programelor specifice, dar si în camerele asistatilor imobilizati la pat si care sunt greu 

transportabili. 

• Primul cabinet este amenajat pentru activitati preponderent pasive (masaj 

presopunctura, gimnastica pasiva, reflexoterapie, shiatsu si stretching, fizioterapie,  

neroterapie, aromoterapie) aici beneficiind de tratament în special pacientii ce necesita 

recuperare sau ameliorare functionala. 

• cea de-a doua sala este amenajata cu aparatura de fitness, utilizata în scop recreativ 

pentru petrecerea timpului liber dar si terapeutic – recuperator si de întretinere. 

Asistenta sociala, consiliere psihologica si asistenta religioasa : prin consiliere psihologica 

se urmareste sustinerea, promovarea suportului psihologic prin : psihoterapie, consiliere si 

asistenta sociala, promovarea tolerantei si întelegerii ca modalitati de rezolvare a conflictelor. 

Socializare si petrecerea timpului liber: socializarea beneficiarilor este stabilita în functie 

de nevoile acestora si se efectueaza în conformitate cu planul individual de îngrijire stabilit, 

tinând cond de posibilitatile, resursele, preferintele beneficiarului. Scopul acestor activitati de 



 112

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 vârstnice, de armonizare a relatiei beneficiar – salariat. 

 Furnizorul de servicii sociale ofera informarea si îngrijirea directa a vârstnicilor si acorda 

atentie individuala nevoilor majore specifice : nevoia de protectie afectiva, de a fi util, nevoia de 

activitate, de recunoastere sociala, de exprimare a experientei si autoritatii, nevoia de a stabili 

contracte sociale si de a interactiona cu alte persoane, nevoia de protectie sociala. 

1. Administrare si finantare       
          
1. Fonduri anuale aprobate 

din bugetul Consiliului 
Local(RON) 

      

  2.004 2.005 2.006 
  Cheltuieli de personal 662.764 703.033 1.186.950 
  Cheltuieli materiale 665.436 398.810 1.050.000 
          
  Media fondurilor aprobate 

2004-2006 
      

  Cheltuieli de personal 850.916     
  Cheltuieli materiale 704.749     
          
          
  Fonduri cheltuite 01.07 - 31.12.2004 01.01.2005 - 

31.12.2005 
01.01.2006 - 
01.07.2006 

  Cheltuieli de personal 360.723 703.033 449.566 
  Cheltuieli materiale 224.262 398.810 391.693 
          
          
2. Contributii 01.07 - 31.12.2004 01.01.2005 - 

31.12.2005 
01.01.2006 - 
01.07.2006 

  Cuantum contributii incasate 260.765 447.340 269.762 
  Procentul incasat din venitul 

personal al beneficiarului 
80% conform 
H.G.532/1999  

60% incepand cu 
octombrie 2006, 
conform 
H.G.1021/2000. 

  

          
  Cuantumul contributiei de 

intretinere 
290 RON, incepand cu 
octombrie 2005 

    

          
3. Sponsorizari  -    7500 RON – 

destinatia: renovarea 
sectiei cronici 
 

10.000 RON – 
renovare sectie cronici 
si igienizare sector 
pensionari. 

4. Procedura de cheltuire a 
fondurilor publice 

2004 2005 2006 
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  Contracte de achizitie publica  -  2 contracte in executie; 
incepand cu luna iulie 
2005, se procedeaza 
la diferentierea 
furnizorilor pe categorii 
de produse; se 
intreprind studii de 
piata. 

se introduce procedura 
de achizitie prin 
selectie de oferta, cu 
anunt in presa locala si 
cu incheierea de 
contracte trimestriale 
pentru toate categoriile 
de produse 
achizitionate; 

2. Comunicare interna 2004 2005 2006 
 Comunicare cu beneficiarii Intalniri periodice cu 

beneficiarii Anunturi 
afisate   

Intalniri periodice cu 
beneficiarii Anunturi 
afisate   

Panouri de informare             
Audiente saptamanale                       
Intalniri periodice cu 
beneficiarii                           
Note interne 

3. Comunicare si parteneriat 2004 2005 2006 

1. Comunicare si colaborare cu 
alte institutii 

Primaria Munucipiului 
Bacau             Consiliul 
Local Bacau                       
Serviciul Public de 
Asistenta Sociala 
I.S.T.H.                                           
Directia Muncii                                  
Casa Judeteana de 
Pensii                 Spitalul 
Judetean Bacau                    
Politia Municipiului 

Primaria Munucipiului 
Bacau             Consiliul 
Local Bacau                       
Serviciul Public de 
Asistenta Sociala                                                
Directia Muncii                                  
Casa Judeteana de 
Pensii                 
Spitalul Judetean 
Bacau          
D.G.A.S.P.C                           
Politia Municipiului 

Primaria Munucipiului 
Bacau             Consiliul 
Local Bacau                       
Serviciul Public de 
Asistenta Sociala                                                
Directia Muncii                                  
Casa Judeteana de 
Pensii                 
Spitalul Judetean 
Bacau          
D.G.A.S.P.C                           
Politia Primariei                       

2. Promovarea imaginii unitatii 
in comunitate 

Articole in editoriale 
locale                Aparitii 
televizate 

Articole in editoriale 
locale                

Articole in editoriale 
locale         Pagina 
WEB in lucru 

4. Inregistrarea si arhivarea 
datelor beneficiarilor 

2004 2005 2006 

1. Dotarea cu echipamente IT  -   -  achizitionarea a 2 
calculatoare cu 
imprimanta;                      
crearea retelei interne 
de calculatoare 

2. Situatia dosarelor de 
internare  

Grupate pe ani Septembrie 2005: 
ordonare alfabetica, 
inventariere a 
documentelor 
indosariate 

Intocmirea bazei de 
date care sa tina 
evidenta pe suport 
magnetic a tuturor 
beneficiarilor internati 
in camin. 
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Directia Juridica si Administratie Locala 
 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta al Persoanelor : Aprilie 2005 – 
Iunie 2006  

 
         Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Bacau 

(S.P.C.L.E.P.) s-a înfiintat în data de 01.04.2005 prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului 

Bacau nr. 56/31.03.2006, 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 Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor este acela de a îndeplini competentele 

care îi sunt date prin lege în vederea aplicarii prevederilor din actele normative care 

reglementeaza activitatea de evidenta a persoanelor, eliberarea certificatelor de stare civila si a 

documentelor în sistem de “ghiseu unic”. 

         S.P.C.L.E.P. este organizat la nivel de directie si are în componenta un numar de 3 servicii, 

respectiv : Serviciul de Evidenta a Persoanelor, Serviciul de Stare Civila si Serviciul Economico-

Administrativ. 

  Serviciul de Evidenta a Persoanelor deserveste pe linie de evidenta a populatiei, eliberarea 

actelor de identitate, întocmirea listelor electorale permanente si eliberarea documentelor în 

sistem de « ghiseu unic » populatia din municipiului Bacau si din cele 35 de comune arondate, în 

numar total de aproximativ 340.000 de locuitori. 

  De la înfiintarea serviciului si pâna în prezent, atât conducerea serviciului cât si întreg 

personalul din subordine a depus eforturi deosebite pentru deservirea in cât mai bune conditii a 

cetatenilor, reducerea aglomeratiei de la ghisee si a termenului de eliberare a actelor de identitate. 

Cu sprijinul Primarului Municipiului Bacau, în perioada analizata, s-a reusit instalarea în 

sala de lucru cu publicul a doua aparate de aer conditionat. De asemenea, în aceasta perioada au 

mai fost achizitionate 3 calculatoare, un fax si un xerox care erau absolut necesare în activitatea 

zilnica. 

Pentru reducerea numarului de persoane cu acte de identitate expirate si pentru a veni în 

sprijinul cetatenilor din comunele arondate, în perioada analizata s-au efectuat 43 deplasari cu 

camera mobila la posturile comunale de politie si la diferite persoane netransportabile, ocazie cu 

care au fost preluate un numar de 5.356 cereri de eliberare acte de identitate. 

Printre obiectivele viitoare ale S.P.C.L.E.P se numara : 
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• Efectuarea demersurilor necesare pentru amenajarea noului sediu al serviciului care sa 

permita conditii civilizate de lucru cu publicul ; 

• Dotarea cu calculatoare suficiente si performante, precum si achizitionarea unui laborator 

mobil de preluare a imaginii în vederea deplasarii la comunele arondate si la persoanele 

bolnave netransportabile ;   

• Scoaterea la concurs a posturilor vacante în vederea ocuparii acestora pentru cresterea 

calitatii serviciilor oferite cetatenilor;     

 

• Adaptarea programului de lucru cu publicul în asa fel încât sa permita deservirea unui 

numar cât mai mare de cetateni într-un timp cât mai scurt si în special in perioada de vara 

când tot mai multi cetateni plecati la munca în strainatate se întorc în tara si solicita 

preschimbarea actelor de identitate.  

 
Institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacau 
 
Agentia de Dezvoltare Locala Bacau: ianuarie 2006 – iunie 2006 

 
Prin înfiintarea Agentiei de Dezvoltare Locala (ADL) la începutul acestui an, Bacaul a 

devenit primul municipiu din Moldova care se bucura de un organism ce are ca unic scop 

realizarea masurilor, programelor si a activitatilor profesionale care contribuie la dezvoltarea 

economico-sociala a zonei. Constituita dupa modelul Agentiei de Dezvoltare Economica Timis si 

având ca exemplu istoria de peste 10 ani a acesteia, ADL Bacau îsi propune sa transforme 

municipiul într-un pol al dezvoltarii economice. 

Consiliul Local (CL) Bacau aproba în sedinta din 29.09.2005 (Hotarârea nr.272) 

înfiintarea, organizarea si functionarea, începand cu 01 noiembrie 2005, a institutiei aflate în 

subordinea Consiliului Local al municipiului Bacau si sub conducerea primarului municipiului 

Bacau, având statut de “Institutie Publica de Interes Local”, cu personalitate juridica. Prin 

Hotarârea nr. 323 din 30.11.2005 se aproba organigrama, statutul de functii, numarul de personal, 

bugetul de venituri si cheltuieli, Regulamentul de Organizare si Functionare ale Agentiei de 

Dezvoltare Locala Bacau, cu aplicare de la 01.01.2006, conform dispozitiei nr. 3170, din 

06.12.2005 privind aducerea la îndeplinire a Hotarârii CL nr. 323 din 30.11.2005. De asemenea, 

începând cu data de 01.01.2006, Consiliul Local al municipiului Bacau hotaraste în sedinta din 

28.12.2005 numirea dlui Pricope Corneliu în functia de Director al ADL Bacau. 
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ADL Bacau a desfasurat activitati de reprezentare a Consiliului Local Bacau si Primarului 

municipiului Bacau precum si activitati care au venit în sprijinul dezvoltarii locale si a 

promovarii municipiului resedinta de judet: 

- organizarea unei dezbateri publice privind înfiintarea Zonei Metropolitane Bacau 

(10.04.2006); 

- începerea activitatilor de elaborare a strategiei de dezvoltare locale (martie 2006 - 

prezent); 

- participarea la elaborarea Ofertei Investitionale a Judetului Bacau si conceperea 

Ofertei Investitionale a municipiului Bacau (termen - 15.05.2006) ; 

- acordarea de consultanta, atât primariilor locale, în functie de solicitari, cât si unor 

întreprinzatori persoane fizice si juridice; 

-  colaborarea cu Agentia de publicitate BTL Design pentru organizarea Conferintei 

cu tema ,,Solutii pentru dezvoltarea IMM –urilor”, desfasurata în Bacau, la Teatrul 

,,Bacovia” si care s- a bucurat de un real succes. La aceasta conferinta ADL Bacau a 

prezentat tema privind accesarea surselor de finantare europene post aderare 

(24.05.2006); 

- întocmirea de rapoarte si documentatii de specialitate solicitate Primariei Bacau de 

ministere, institutii publice sau alte persoane juridice; 

- coordonarea parteneriatului dintre Primaria Bacau, S.C. SOMA, APM si DSV pentru 

implementarea unui program de educatie pentru comunitatile din cartiere privind 

colectarea selectiva a deseurilor, în 3 puncte ale orasului. Premierea participantilor a 

avut loc pe 05.06.2006, la Hotel Decebal, cu ocazia zilei mediului;  

- desfasurarea de activitati de promovare a ADL Bacau si a municipiului Bacau, prin 

emisiuni radio si la televiziune, publicitate în presa locala, spoturi radio.De asemenea, 

s-a realizat o pagina web cu informatii utile actualizate, cu chestionare pentru cetateni 

pe problemele comunitatii locale si s-a promovat municipiul în reviste de specialitate 

– SVS City Media sau  la Bruxelles prin reprezentantul Consiliului Judetean Bacau. 

ADL Bacau a participat la activitati externe, constând în dezbateri publice, 

seminarii si sesiuni de comunicari, cu participarea unor autoritati si institutii publice, a 

unor persoane juridice private si a unor ONG-uri: 
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31 ianuarie 2006- Participarea la Iasi, la “Întrunirea pentru Implementarea Programului 

PHARE - TWET 2003-2005”, organizat de MEC pentru dezvoltarea învatamântului tehnic si 

professional; 

01 februarie 2006 - întâlnire cu reprezentantii ADR Nord-Est si trimisii Ambasadei 

Regatului Unit al Marii Britanii. Tema de discutii a vizat rolul si implicarea administratiei locale 

în promovarea oportunitatilor de investitii si analiza informatilor pe care le poate oferi 

administratia publica locala potentialilor investitori. Actiunea s-a înscris în faza de demarare a 

proiectului “Functiuni de Dezvoltare Economica în ADR Nord-Est, România”, ce are în vedere 

stimularea capacitatii ADR Nord-Est de a promova activitatile economice si de investitie în 

regiune, maximizarea potentialului economic si sprijinirea crearii si dezvoltarii IMM-urilor în 

Regiunea de Nord-Est; 

februarie 2006 - participare la întrunirea organizata de Prefectura judetului Bacau si CCIA 

Bacau, cu participarea primarului Romeo Stavarache, precum si a directorilor unor institutii 

deconcentrate, în vederea pregatirii strategiei de dezvoltare a judetului Bacau - februarie 2006; 

10 februarie 2006 - Seminarul organizat de ADR NE cu tema: Strategie Inovativa în 

Regiunea Nord-Est ca rezultat al implementarii proiectului “Discover NE Romania”; 

13-17 februarie 2006 - curs de instruire pentru Promotorii locali si personalul ADL Bacau 

organizat, conform programului de finantare PHARE, de catre Agentia de Dezvoltare Economica 

TIMIS (ADETIM), în parteneriat cu Primaria Bacau si Consiliul Judetean Bacau, în cadrul 

proiectului “Extinderea Promotorului local- Agent de dezvoltare locala la nivelul Regiunii de 

Nord-Est, România; 

2 martie 2006 - participarea echipei ADL Bacau la Seminarul de evaluare si diseminare a 

rezultatelor proiectului “Extinderea promotorului local-Agent de dezvoltare locala la nivelul 

Regiunii de Nord-Est, România”; 

2-4 martie 2006 - Participarea directorului ADL Bacau la întâlnirea desfasurata la Brasov, 

pe tema “Intercomunalitate si Dezvoltare Locala - Cresterea gradului de absorbtie a Fondurilor 

Structurale”, si care a avut ca scop prezentarea beneficiilor asocierii consiliilor locale, dupa 

modelul asocierii intercomunale, precum si oportunitatea conferita de acest demers si anume: 

cresterea sanselor localitatilor din România de a beneficia de finantari europene; 

9-11 martie 2006- Participare  la Simpozionul – Dezbatere cu tema: “Prerogativele si 

obligatiile institutionale ale consiliilor locale, operatorilor si beneficiarilor - pentru o dezvoltare 
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durabila a serviciilor comunale de utilitati publice”, desfasurat la Piatra-Neamt si organizat de 

Patronatul Serviciilor Publice (PSP); 

15-16 aprilie 2006 – participarea la workshop-ul  “Scrierea unei cereri de finantare de la 

teorie la practica”.  În urma lucrurii practice, în cele 16 ore de workshop, participantii  au fost 

familiarizati cu modul de realizare si implementare a proiectelor de finantare.  

18 mai 2006 – participare la conferinta pe tema “Dezvoltare locala si regionala durabila”. 

Scopul întrunirii  a fost comunicarea si cooperarea între zonele locale si regionale, în vederea 

identificarii, extinderii si valorificarii ariei oportunitatilor în scopul dezvoltarii economice si 

sociale; 

26 mai 2006 – participare la dezbaterea ,,DEZVOLTAREA LOCALA SI REGIONALA 

DURABILA”, la Iasi, organizata de ADR NE si Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN 

pentru a sustine administratiile locale si institutiile publice în asimilarea informatiilor si 

procedurilor pentru accesarea fondurilor europene postaderare. 

14 iunie 2006 - participare la Conferinta Finala a Proiectului de Înfratire Institutionala 

regionala dintre ADR Nord-Est România si Biroul Primului Ministru adjunct din Marea Britanie. 

Întrunirea a avut ca obiectiv întarirea capacitatii institutionale a Agentiei de Dezvoltare Regionala 

Nord-Est si a partenerilor acesteia din regiune pentru mai buna absorbtie a viitoarelor Fonduri 

Structurale. 

15 iunie 2006 - participare la campania de informare: ”Zilele femeilor antreprenor”, care a 

avut ca principal scop stimularea initiativelor private ale femeilor, facilitarea accesului la 

informnatii antreprenoriale, prezentarea programelor de sprijin pentru IMM si sprijin pentru 

afaceri oferit de institutii si organizatii locale.   

Prin participarea la seminarii, conferinte, mese rotunde, specialistii din cadrul Agentiei de 

Dezvoltare Locala Bacau au beneficiat de informatii care au dus la o mai buna desfasurare a 

activitatii institutiei. Astfel, s-a reusit sprijinirea administratiei publice locale, precum si a celor 

din zonele rurale, care au apelat la serviciile de consultanta ale Agentiei. S-au creat premisele ca 

beneficiarii activitatii Agentiei sa fie comunitatea locala si mediul de afaceri bacauan.  

Obiective atinse: 

1. Realizarea profilului economic si investitional al municipiului Bacau, parte componenta a 

ofertei investitionale a judetului Bacau; 

2. Elaborarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei „Zona Metropolitana Bacau”, în vederea 

consultarii cu cele 17 Consilii Locale care si-au dat acordul de asociere la viitoarea Zona 
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Metropolitana, cu scopul dezvoltarii economice unitare a zonei, pe baza unei strategii comune si 

coerente;  

3. Pregatirea bazei de date pentru “Strategia de dezvoltare durabila a turismului în judetul Bacau” 

(2006-2011), ce va consta în propuneri de proiecte de dezvoltare a turismului pentru unitatea 

administrativ teritoriala pe care o reprezentam; 

4. Demararea elaborarii strategiei de dezvoltare socio-economica a municipiului Bacau (2007 - 

2013); 

5. Acordarea de consultanta unui numar de 22 de primarii privind implementarea Hotarârii de 

Guvern nr.1512/29.11.2005, cu privire la acordarea de finantare în cadrul masurii 2.1. 

“Dezvoltarea si îmbunatatirea infrastructurii rurale, din programul SAPARD pentru drumurile 

comunale afectate de calamitatiile naturale în decursul anului 2005”, în comunele declarate, în 

aceeasi Hotarâre, zone calamitate, precum si pentru implementarea Ordonantei de Guvern nr.7 

din 19.01.2006, privind investitii în zona rurala; 

6. S-a reusit realizarea unor legaturi stabile cu Agentia de Dezvoltare Economica Timis, Directia 

Judeteana de Statistica, Patronatul Serviciilor Publice, Asociatia Oraselor din România, Agentia 

de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Asociatia Patronatului Bacauan, Oficiul Teritorial pentru 

IMMC Iasi, Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorului si Promovarea Produselor si 

Serviciilor din România.  

7. ADL Bacau are un site cu informatii utile despre municipiul Bacau si institutie, despre 

oprtunitati de investitii pentru întreprinzatori, site care este vizitat zilnic si actualizat cu informatii 

la zi . 

8.Consultanta pentru IMM-uri. 

9.Colaborare si parteneriat cu directiile si serviciile Primariei municipiului Bacau, pentru schimb 

de informatii, realizarea de proiecte comune sau a unor rapoarte si evaluari despre activitatea 

administratiei locale si a proiectelor sale.  

IMM – uri: 

În vederea integrarii României în Uniunea Europeana se impune consolidarea IMM-

urilor, îndeosebi în regiunile mai putin dezvoltate. Administratia public locala bacauana îsi 

propune realizarea unui mediu de afaceri functional, prin sustinerea antreprenoriatului, 

dezvoltarea infrastructurii de sprijinirea afacerilor si a serviciilor, utilizarea ajutoarelor 

nerambursabile si a altor instrumente financiare optime. 
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Pentru a veni în sprijinul întreprinderilor mici si mijlocii, ADL Bacau ofera consultanta 
societatilor comerciale interesate sa realizeze proiecte care sa beneficieze de finantare din 
fondurile Uniunii Europene.     

 
 

Politia Primariei 

Politia Primariei municipiului Bacau, functioneaza ca structura administrativa de interes 

local,cu personalitate juridica,in subordinea Consiliului Local al municipiului Bacau si sub 

conducerea Primarului,reprezentind modalitatea de aplicare a actului de justitie la nivel 

local,strict orientat catre comunitate.Activitatea Politiei Primariei Bacau se realizeaza exclusiv si 

in executarea legii pentru : 

1. apararea interesului persoanei si al comunitatii ; 

2. sprijinul institutiilor statului ; 

3. asigurarea pazei si protectiei obiectivelor si bunurilor de interes public si privat ; 

4. asigurarea respectarii legalitatii rutiere pe raza de competenta ; 

5. asigurarea respectarii normelor legale privind :protectia mediului,comert 

civilizat,disciplina urbanistica etc; 

6. alte activitati stabilite prin legi,hotariri ale Guvernului Romaniei,hotariri ale Consiliului Local si 
dispozitii ale Primarului ; 

Atributii principale 

• Asigura mentinerea ordinii si linistii publice; 

• Asigura paza obiectivelor si bunurilor de interes local aflate in competenta; 

• Participa la asigurarea masurilor de ordine cu ocazia manifestarilor publice organizate 

de Primarie; 

• Aplica legislatia si actele administrative emise de autoritatile locale; 

• Asigura supravegherea parcarilor auto , a zonelor comerciale si agrement , a pietelor si 

a altor locuri stabilite prin planurile de paza si siguranta publica; 

• Verifica modul in care se executa lucrarile de reparatii a partii carosabile; 

• Asigura respectarea legislatiei in domeniul urbanismului si disciplinei in constructii; 

• Controleaza respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agro-

alimentare si industriale in piete , targuri si oboare; 

• Asigura respectarea normelor privind protectia mediului si salubrizarea municipiului; 



 121

Obiective principale 

Asigurarea unui climat de siguranta publica a cetateanului 

§ Cresterea sigurantei cetateanului prin intensificarea masurilor pentru prevenirea , 

descoperirea si combaterea fenomenului infractional, intensificarea activitatilor de 

patrulare in locurile publice aglomerate prin infiintarea unui numar de 15 patrule 

mixte, conform Protocolului incheiat cu Inspectoratului de Politie al Judetului Bacau ; 

§ Zonarea Municipiului Bacau in 15 sectoare deservite de patrule de cate 2 politisti 

zonali avand ca misiune principala aplicarea legislatiei si actelor administrative emise 

de autoritatile locale ;  

§ Asigurarea unui climat de siguranta in Parcul Cancicov , Parcul Trandafirilor , Parcul 

Gheraiesti , Insula de agrement , Strandul „Letea” , Strandul „Tineretului”, prin 

intensificarea activitatilor de patrulare pe timp de zi si asigurarea pazei pe timpul 

noptii; 

• Asigurarea unui climat civilizat de comert in pietele din municipiul Bacau prin 

verificarea activitatii agentilor economici in vederea aplicarii si respectarii 

dispozitiilor legale in domeniu ; 

• Prevenirea si combaterea actelor de cersetorie pe raza municipiului Bacau impreuna 

cu Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau, prin identificarea si monitorizarea 

persoanelor care practica cersetoria si luarea unor masuri de reintegrare sociala , 

acordarea de sprijin copiilor cersetori aflati in situatii de dificultate conform 

Protocolului nr.439/23.01.2006; 

• Asigurarea unui climat de siguranta in institutiile de invatamant de catre politistii 

locali ai Primariei; 

Intrega activitate a Politia Primariei Municipiului Bacau se desfasoara sub deviza 

„POLITIA IN SLUJBA CETATEANULUI SI A COMUNITATII” 

Realizarea unor relatii de parteneriat cu populatia prin: 

• Adaptarea serviciului Politiei Primariei la nevoile si asteptarile cetatenilor prin 

capacitate rapida de raspuns la solicitari , functie de competenta; 
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• Realizarea unui parteneriat interactiv între politistii locali si cetateni, necesar obtinerii 

sprijinului acestora in efortul comun de prevenire si contracare a fenomenului 

infractional;  

• Diminuarea sentimentului de nesiguranta în rândul populatiei prin încurajarea gândirii 

si actiunilor preventive; 

• Imbunatatirea serviciului public de solutionare a cererilor si petitiilor , primirea in 

audienta si consiliere a cetatenilor; 

• Intalniri periodice cu cetatenii pe cartiere ,mentinerea unor legaturi permanente cu 

presedintii asociatiilor de proprietari; 

• Mediatizarea in mass media a activitatii institutiei prin informarea corecta , oportuna 

si in timp real; 

• Diversificarea mijloacelor de informare a cetatenilor ; 

• Asigurarea informarii publice directe a persoanei si a transparentei decizionale; 

Rezultate obtinute: 

- activitati preventive = 16270 ; 

- consiliere cetateni = 4628 ; 

- participari la sedintele asociatiilor de locatari = 61 ; 

• sesizari si reclamatii rezolvate = 564 ; 

- controale efectuate = 13588 ; 

- sanctiuni contraventionale aplicate = 3770 ; 

- valoarea sanctiunilor contraventionale aplicate = 547065,5 RON ; 

- persoane care se ocupa cu cersetoria identificate si predate Inspectoratului de 

Politie al Judetului Bacau = 102 ; 

- cazuri sesizate organelor de cercetare penala cu privire la comiterea unor fapte 

penale = 11 ; 

          Rezultate scontate: 

• reducerea numarului de infractiunilor stradale inclusiv a celor din categoria 

infractiunilor cu violenta in procent de 28% ; 

• Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu celelalte structuri de ordine publica; 
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• Crearea unei conduite profesionale moderne in randul personalului pentru a 

raspunde nivelului de asteptare a cetateanului; 

• Reducerea numarului de cersetori , aurolaci , stergatori de parbrize; 

• Dezvoltarea prevenirii activitatilor de comert ilegale; 

• Solutionarea rapida a cererilor si petitiilor cetatenilor ; 

 

Obiective si realizari 

Obiective asumate la început de mandat. 

-  taxe si impozite mai mici 

- infrastructura de strazi si utilitati îmbunatatita prin: 

-  sistem de sanatate eficient si civilizat, prin luarea urmatoarelor masuri: 
a. construirea unui Spital Municipal  

b. înfiintarea unei retele de farmacii de tip economat 

c. crearea unei baze de date care sa cuprinda: populatia municipiului Bacau si starea medicala 

a fiecarui cetatean. Premise pentru crearea unui program de sanatate viabil. 

- capacitate administrativa ridicata, prin: 

a.birocratie mai putina si atentie sporita pentru problemele cetateanului 

b.reducerea cheltuielilor  cu deplasarile, comunicatiile, etc. 

c.infiintarea unei retele de centre de consultanta pe cartiere 

- siguranta si grija pentru cetatean,  prin: 

a. crestera efectivului de jandarmi si gardieni publici 

b. reducerea poluarii 

c. crearea de noi spatii verzi si plantarea de arbori 

d. locuri de joaca  pentru copii mai multe, amenajate in cartierele orasului 

e. abonamente gratuite la transportul în comun pentru pensionari 

f.  retea de microcase de comenzi la domiciliu 

g. 1000 de locuinte sociale pentru tineri 

- teren alocat pentru un cimitir nou 
 

Obiective atinse . Realizari. 
 

Manifestari culturale 
 
Sarbatorile de iarna 
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Pentru Sarbatorile de Iarna ale anului 2005, a fost organizat în Parcul Cancicov, Oraselul 

Copiilor. În jurul bradului adus special la Bacau, a avut loc un concert de colinde, la care au 

participat artisti ai genului. În noaptea de revelion sute de bacauani au ales sa marcheze trecerea 

dintre ani, în centrul orasului, în Piata Tricolorului. 

Autoritatile publice locale au venit în sprijinul persoanelor cu care viata a fost mai putin darnica, 

oferind circa 1.000 de pachete cu alimente persoanelor fara posibilitati materiale 

 
„Zilele Bacaului” 
 

A devenit deja o traditie ca la începutul lunii octombrie, sa se sarbatoreasca „Zilele 

Bacaului”. Acest Festival s-a dovedit a fi cea mai complexa manifestare culturala, sportiva, 

educativa. Fata de editiile precedente, în 2005, s-au bucurat de succes o serie de noi actiuni, 

menite sa promoveze mediul de afaceri bacauan. Astfel, sub genericul „Fabricat în Bacau”, au 

fost prezentate locuitorilor municipiului, firmele emblematice din Bacau. Acestea si-au expus în 

standurile special amenajate produsele, fiind invitate sa se prezinte bacauanilor.  

Pentru cei care si-au parasit de multi ani eleagurile natale, dar au ramas legati de aceste 

locuri, Primaria Bacau a lansat chemarea „Veniti acasa” Pentru acestia a fost pregatit un program 

special, care a cuprins turul orasului, vizitarea unor scoli si licee vechi din oras, excursii, lansari 

de carte, întâlniri cu oameni de cultura ai Bacaului, proiectii de filme despre orasul vechi. 

 
Festivalul „Arlekin” 
 

În perioada 1 – 4 iunie, peste 30.000 de copii au luat parte la cea de a XI-a editie a 

Festivalului Arlekin. Saptamâna micului pieton, Târgul de jucarii „Pinochio”, Festivalul de 

folclor „Bobocel de la Bacau”, Panseluta de Ciocolata, concurs de cross, role si street-ball, 

demonstratii de rachetomodele si arte martiale, expoziti de pictura si grafica au fost doar câteva 

dintre evenimentele la care bacauanii au fost invitati sa participe în cele patru zile ale 

Festivalului. Anul acesta, organizatorii au pus accent pe activitatile de protectie a mediului si nu 

în ultimul rând cei mici au participat la o serie de evenimente care au evidentiat apropiata 

integrare în Uniunea Europeana. Formatiile HI-Q, Animal X, TNT, Akcent, Activ, Demo, Rustic, 

Fly Project, D la Vegas, Heaven si Ana Lesko au concertat pe scena mare a Festivalului. Efortul 

financiar al Consiliului Local s-a ridicat la 110.000 RON. 
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Teatrul Municipal ,,BACOVIA” 

Gala Star “ONE MAN SHOW” 

Performanta teatrala europeana 

 
Teatrul Bacovia a reusit începând cu anul 2005 sa revigoreze viata culturala locala, într-o 

formula noua , organizând primul festival international de teatru la Bacau. Gala STAR One Man 

Show a demarat ca idee si concept în martie 2005, logistica si pregatirea concreta începând în 

octombrie 2005. Echipa care a gândit si realizat Gala STAR a fost alcatuita din Marius 

Zarafescu, Carmen Stanciu, Adrian Gazdaru si Gabriel Dutu - directorul Galei. La selectie 

au participat peste 40 de concurenti din tara si strainatate, fiind admisi în festival 13 concurenti. 

Juriul festivalului a fost alcatuit din personalitati ale teatrului românesc Sanda Manu, regizor si 

profesor la UNATC Bucuresti, Dan Pita, regizor de film si Stefan Iordache, actor – asigurând si 

dând festivalului prestanta si valoare prin competenta si profesionalismul unanim recunoscut, atât 

în tara cât si strainatate. Gala s-a desfasurat între 31 martie - 6 aprilie, fiecare zi de festival având 

si recitaluri extraordinare hors concurs, la care au participat nume de prima marime ale scenei 

românesti  Maia Morgenstern, Marcel Iures, Irina Movila, Ilie Gheorghe, Horatiu Malaiele, 

Radu Gheorghe, Razvan Vasilescu, Victoria Cocias. 

Organizata exemplar si având sprijinul autoritatilor locale, Gala a avut un program bogat, 

elevat, cu rezonante sporite la public, mai ales la cel tânar care în multe seri au stat în picioare, 

când nu se mai gaseau locuri. Gala s-a dovedit un eveniment de anvengura polarizând viata 

culturala a Bacaului. Pe întreaga durata a Galei, mass media locala si nationala au fost prezente, 

si au luat pulsul  interesului manifestat de public, entuziasmat de noutatea si calitatea actului 

artistic - teatru si performanta. De asemenea Gala a fost gazda Colocviului Asociatei 

Internationale a Criticilor de Teatru – sectia româna, care a recomandat festivalul teatrului 

bacauan ca fiind unul din evenimentele importante ale agendei teatrale românesti, evidentiind 

faptul ca începînd cu editia viitoare 2007, Gala STAR este deja în marea familie a festivalurilor  

internationale. Juriul a premiat pe Adrian Vancica, Alla Mensicov, (de la Teatrul Eugene 

Ionesco din Chisinau), Zoltan Lovas, Georges M’ Boussi ( Franta) si Ilie Gheorghe. Mult timp 

dupa închiderea Galei, în mediul artistic si cultural românesc  s-au facut aprecieri pozitive, fiind 

prezente ecouri nationale si internationale : 

...la Gala STAR au venit oameni care nu cred ca aveau vreo legatura cu teatrul, si nu au 

venit acolo din iubire pentru teatru ci doar asa de ochii lumii, iar acesti oameni au intrat în locul 

altora care nu au avut bilete sau invitatii, dar iubesc teatrul – Brândusa Nastase, eleva 



 126

...a fost un vis care a durat o saptamâna...si care ca orice vis se termina...îmi ramâne doar 

speranta ca la anul o sa fie cel putin la fel de frumos !!! – Andreea Andronic, eleva 

...eu, personal , am învatat putin din fiecare piesa vizionata, chiar si lucruri ce tin de viata 

de zi cu zi, de lume în general, sau strict lucruri ce tin de domeniul actoriei, regiei si scenografiei. 

A fost o saptamâna plina, agitata, dar tind sa cred ca s-a meritat – Dragos Mihai, elev 

... profitând de marinimia unei Primarii care pare din ce în ce mai interesata de nivelul 

cultural al celor pe care- temporar, îi pastoreste, conducerea Teatrului Municipal Bacovia a reusit 

sa puna în practica un proiect pe care orice manager teatral, cât de cât ambitios, si-l doreste. 

Festivalul Gala STAR a vazut lumina rampei, în pofida tuturor cârcotelilor, suspiciunilor si 

contestatiilor. Pentru toata lumea  a fost un succes al urbei.- Val Manescu, ziarist 

...asadar, o Gala de anvergura, cu caracter international, la un nivel de exigenta si tinuta 

meritorii în ansamblu, bine organizata si excelent servita de o echipa tehnica mult solicitata. 

Poate ca cea mai potrivita concluzie a formulat-o o adolescenta, care a spus emotionata la 

colocviul despre conditia actorului : » sa mai faceti asemenea lucruri frumoase ». – Constantin 

Paraschivescu, critic de teatru 

... un experiment reusit prin care teatrul îti sustine protestul împotriva unei lumi care afirma ca 

doar grupul e capabil sa produca efecte viabile. « Mi-a placut  foarte mult ! Tot ce s-a petrecut 

aici, la Bacau, a fost unic în viata unui adolescent !... Cine ar fi crezut ca niste tineri monotoni, 

asa cum suntem noi, ar putea avea parte de ocaziile care s-au ivit în aceasta saptamâna... Salut, ce 

faci ?...Bine, ma duc sa iau pâine ...Tu ?...Eu ma duc sa ma întâlnesc cu Mircea Albulescu, 

Marcel Iures, luni am workshop cu Radu Gheorghe si joi ma întâlnesc cu Maia 

Morgenstern »...Cam asa ar ar suna ce s-a întâmplat la Gala STAR. - Ioana Moldovan , critic de 

teatru 

...pare ca cineva a pus, în sfârsit, un ceas desteptator, iar el a sunat. E greu sa judeci acum, la 

prima editie… Dar ceea ce e sigur e ca Festivalul VA PRODUCE EFECTE ÎN TIMP. Adica la 

a doua editie se va forma deja reflexul conditionat pentru comunitatea din Bacau, cu destinele si 

disperarile lor, cu sperantele lor…Daca s-au trezit 10% din spectatori, e foarte bine. La a doua 

editie, probabil ca numarul se va dubla – Marcel Iures, actor 

…toata Africa teatrala sarbatoreste premiul obtinut la Gala STAR…Doresc sa facem împreuna, 

Teatrul Zenga-Zenga si actorii de la Bacau, un spectacol care sa faca un turneu în Franta si în 

Africa în anul 2008 – Georges M Boussi, actor / directorul teatrului  Zenga-Zenga, Anger-

Franta 
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Ca urmare a impactului pozitiv al Galei, teatrul Bacovia a stabilit numeroase contacte cu 

personalitati ale lumii teatrale care si-au manifestat interesul pentru viitoarele editii. 

In 2007, la editia aII-a a Galei, pe lânga structura deja stabilita prin regulament,  se  doreste 

dezvoltarea si realizarea unei sectiuni  hors concurs, în care se vor desfasura spectacole în aer 

liber în toate cartierele Bacaului. 

Gala STAR One Man Show  este una din reusitele  programului de revigorare si aducere a 

teatrului Bacovia în topul teatrelor nationale si europene. 

 


