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Obiectivul fundamental: Asigurarea capacității Primăriei Municipiului MOINEȘTI de a
soluționa și de a gestiona necesități publice, în numele și în interesul cetățenilor

Cuvânt înainte,
Primarul municipiului Moinești elaborează, anual, o sinteză a realizărilor și progreselor
înregistrate pe parcursul anului anterior. Este un moment important, de reflecție, care oferă ocazia
de a analiza evoluția din anul precedent a tuturor domeniilor de activitate pe care le gestionează
administrația locală și, în același timp, un moment de analiză strategică a celor mai bune abordări
pentru anul în curs.
Anul 2018, anul Centenar, a fost un an cu mai multe provocări, dar și cu rezultate.
Pe de o parte, provocările au fost reprezentate de continuarea frământărilor acumulate în ultimii
ani în sectorul managementului deșeurilor. Ceea ce începea în 2017 ca o criză a deșeurilor, a revenit
și în 2018, iar administrația locală a trebuit să demonstreze capacitatea de gestionare și stingere a
unor astfel de stări conflictuale și identificarea celor mai potrivite soluții de rezolvare a lor.
Pe de altă parte, în anul 2018 au apărut și rezultate concrete ale eforturilor depuse anterior în
vederea accesării fondurilor europene. Administrația municipiului Moinești a fost foarte promptă și
a încercat fructificarea majorității oportunităților de finanțare apărute în anul anterior: multe dintre
cererile de finanțare depuse pentru obținerea de fonduri europene, pe majoritatea axelor pe care
municipiul nostru se încadra în criteriile impuse de ghiduri, au fost aprobate de instituțiile
finanțatoare. Practic, în anul 2018 au fost semnate mai multe contracte de finanțare și a demarat
implementarea lor.
Prin rigurozitate și atenție, provocările din 2018 au fost depășite. Cu toate acestea, prudența și
consecvența sunt trăsăturile-cheie ce trebuie să caracterizeze deciziile Primarului și în perioada
următoare care se întrevede a fi una plină de activități intense care necesită rigoare și maximă
implicare.
Mulțumesc moineștenilor pentru sprijinul și încrederea pe care mi-o acordă și doresc să îi asigur
de întreaga mea implicare, muncă și onestitate, pentru atingerea celui mai important obiectiv al meu:
dezvoltarea comunității noastre.
Valentin VIERU
Primarul Municipiului Moinești
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1.

INTRODUCERE

Prezentul document reprezintă Raportul Primarului municipiului Moinești pentru
anul 2018. Documentul oferă o viziune sintetică asupra modului în care au fost realizate
serviciile publice de către administrația municipiului Moinești, în mai multe domenii ale vieții
publice, pe parcursul anului 2018 și, în același timp, reprezintă un mijloc de înțelegere a
motivelor şi deciziilor care stau la baza proiectelor actuale şi viitoare ale municipalității.
Consider că înțelegerea deplină a evoluției comunității noastre în anul 2018 nu poate fi
realizată doar prin prezentarea unor date statistice și cifre relevante strict pentru anul 2018.
Dimpotrivă, aceasta necesită integrarea în contextul mai amplu al politicilor de dezvoltare din
ultimii ani. De aceea, pe parcursul prezentului material fac adesea referire la datele prezentate în
rapoartele anterioare ale primarului (2008-2017) întrucât acela oferă o analiză pe termen lung a
evoluției domeniilor sociale, economice și mediu din municipiul Moinești și a tendințelor în care
se înscrie și anul 2018.

2.

RELAȚIA LEGISLATIV – EXECUTIV

Așa cum se amintea și în raportul precedent, relația dintre consiliul local și primarul
municipiului Moinești în ultimii ani a fost una optimă. Justețea și oportunitatea proiectelor
inițiate de Primar este demonstrată de o statistică simplă. Concret, în perioada 2008-2018, din
cele 1844 de proiecte de hotărâri inițiate de primar, un număr de 1828 au fost aprobate de
consiliul local (99,13%) și doar 16 au fost respinse, adică mai puțin de 1% .
Anul 2018 a continuat pe aceeași direcție: din 226 de Proiecte de Hotărâri inițiate de Primar,
doar 2 au fost respinse. (a se vedea Anexa 1 relația consiliul local – primar)
Cifrele ne-au demonstrat deci că există o viziune comună a ambilor actori asupra
modului în care trebuie conduse și implementate politicile publice în comunitatea noastră.
Această compatibilitate și absența oricăror sincope sau blocaje date de eventuale poziții opuse
ale celor două autorități (decizională și executivă) au constitut premisele unei construcții unitare
și au reprezentat terenul propice gestionării optime a resurselor și a aplicării cu succes a
politicilor de dezvoltare locală în municipiul Moinești.

3.

RESURSELE FINANCIARE

Principala resursă financiară publică a municipiului o constituie resursa bugetară. Într-o
comunitate de mărime medie, așa cum este municipiul Moinești, care se confruntă cu aceleași
probleme pe care le au aproape toate orașele mici și mijlocii din România, adică o dinamică
redusă a vieții economice locale cu influențe defavorabile asupra bugetului comunității,
provocarea pentru autoritatea publică locală, pe care o reprezintă administrarea eficientă a
acestei resurse limitate, este una majoră.
Conform Legii 215/2001 Consiliile Locale administrează bunuri (din domeniul public și
privat al UAT-ului) și pot contracta realizarea de lucrări si servicii de interes public. Cu alte
cuvinte, pe lângă funcția de administrare a patrimoniului existent, autoritățile locale au și rolul
de dezvoltare a acestuia și a serviciilor oferite populației. Deci, de dezvoltare a comunității în
ansamblul său.
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Anul 2018 a fost un an echilibrat din punct de vedere bugetar. Chiar și așa, conducerea
primăriei Moinești a trebuit să abordeze cu maximă prudență relația venituri-cheltuieli bugetare
datorită unor situații dificile apărute pe parcursul anului 2018 și care au impact mai ales asupra
anului 2019 (vezi criza deșeurilor).
Principalele măsuri naționale care au influențat bugetul local în 2018 sunt descrise în
continuare.
Rata inflației
Potrivit prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal art.491 alin(1) si alin.(2) ”în
cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumita sumă în lei sau care
este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la
data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate conform alin.(1) se aprobă
prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor.”
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se
aplică în anul fiscal următor. ”
Întrucât pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice rata
inflației pentru anul 2016 a fost negativă respectiv -1.5, impozitele și taxele locale nu au fost
indexate pentru anul 2018.
Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019 acestea au fost
indexate conform comunicatului de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, unde se
precizează că „consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1,34% aferentă anului 2017.
În ceea ce privește indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020 potrivit
site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor
Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 2018 este de
4.6% ceea ce a impus adoptarea unui proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și
taxelor locale aferente anului 2020 cu procentul de 4.6%.
De asemenea, există câteva aspecte pozitive caracteristice anului 2018, pe care le
subliniem în continuare.
✓ În urma inundațiilor de la finalul anului 2017 și începutul anului 2018, a fost încasată suma
de 696.000 lei din fondul de intervenții, pentru refacerea unor poduri și podețe afectate de
inundații cu precădere din cartierele Hangani și Văsâiești;
✓ Prin Hotărâre de guvern a fost alocată suma de 520.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli
curente și de capital, fapt care a făcut posibilă achitarea facturilor restante, astfel încât, la
finele anului 2018 plățile restante raportate de direcția de finanțe au fost de doar 18.538 lei în
comparație cu anul precedent când aceste plăți restante au fost de 570.215 lei;
✓ Aprobarea prin HCL nr. 65/16.04.2018 a Tranzacției cu OMV Petrom SA pentru suma de
869.547 euro (cca. 4.000.000 lei) cu termen de plată către bugetul local în 3 rate egale, în
anii 2018, 2019 și 2020.
La o analiză atentă a evoluției bugetare a ultimilor ani se poate observa faptul că, în
realitate, bugetul municipiului Moinești a avut o creștere importantă pe secțiunea de dezvoltare
datorată, în primul rând, accesării Fondurilor Structurale ale UE și a implementării proiectelor
de investiții (Anexa 2 - Buget). Deci, Fondurile UE au reprezentat, de-a lungul timpului, o
oportunitate foarte mare pentru sporirea resurselor bugetare de dezvoltare și realizarea de
investiții în municipiul Moinești, valorificată în mod remarcabil de echipa primăriei Moinești.
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Comparând anii 2017 - 2018 cu anii din exercițiul bugetar precedent (2007-2013) se
observă faptul că fondurile UE au fost mai puține.
Imposibilitatea accesării Fondurilor Structurale a fost o problemă generală, a tuturor
beneficiarilor autorități publice din România întrucât, o perioadă de timp foarte mare nu au fost
deschise axele de finanțare de către ministerele responsabile, și nu au fost pregătite ghidurile
specifice fiecărei axe.
După cum se poate observa și din tabelul de mai jos, din întreg exercițiul bugetar al UE,
care a început în anul 2014, abia anul 2017 a fost primul în care Autoritățile de Management au
fost capabile să lanseze mai multe ghiduri și să deschidă axele de finanțare în vederea depunerii
de proiecte pe mai multe sectoare, lucru care s-a continuat și în 2018.

2014-2020

2014
1 Lansare GHIDURI

2015

2016
2017 2018 2019 2020
2 ghiduri

2 Depunere și evaluare proiecte
3 Implementare proiecte

Și de această dată, Primăria municipiului Moinești a fost promptă și a încercat
fructificarea majorității oportunităților de finanțare apărute în perioada 2017-2018. S-au depus
cereri de finanțare pe majoritatea axelor pe care ne încadram în criteriile impuse de ghiduri și sau obținut și fondurile solicitate.
În concluzie, anul 2018 a fost o perioadă în care am continuat inițiativele demarate
cu un an în urmă: în contextul depunerii de proiecte pe majoritatea axelor de finanțare deschise
în anul anterior, noi am reușit în 2018 obținerea fondurilor solicitate pe toate aceste axe și
semnarea efectivă a contractelor de finanțare pentru aceste obiective.
În ceea ce privește eficientizarea cheltuielilor principala cale de acțiune a fost
direcționarea resurselor financiare către acele sectoare de activitate care pot genera, la rândul lor
venituri. Relevantă în acest sens este măsura de alocare de sume la secțiunea de dezvoltare a
bugetului local pentru:
- realizarea de investiții care să genereze o sursă principală de venit la bugetul local;
- realizare de studii pentru depunerea documentațiilor prind accesarea fondurilor externe
nerambursabile sau pentru Programele Naționale de Dezvoltare Locală, la Compania Naţională
de Investiţii (CNI), Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) etc. .
Totodată, am acordat o foarte mare atenție prioritizării cheltuielilor din bugetul local și
echilibrării cheltuielilor între diferite domenii de activitate precum învățământ, sănătate,
cultură, asistență socială. În același timp, o preocupare permanentă a fost aceea de îmbunătățirea
procesului de selectare a proiectelor și acordarea unei atenții maxime finalizării, la timp, a celor
în curs de derulare.
Cu toate neajunsurile generate de variabilele externe (de ex. nelansarea ghidurilor în timp
util, politicile naționale cu impact negativ asupra veniturilor la bugetul local etc.), dezvoltarea
comunității cu ajutorul proiectelor cu finanțare nerambursabila UE va constitui în continuare o
prioritate pentru administrația locală din Moinești. Dacă această formulă s-a dovedit a fi de
succes, este de așteptat ca succesul să fie atins în continuare urmând aceleași principii sănătoase:
pe de o parte creșterea veniturilor prin atragerea de surse externe de finanțare (cu
precădere cele nerambursabile) și diminuarea presiunii asupra bugetului propriu şi, pe de altă
parte, eficientizarea permanentă a cheltuielilor printr-o maximă rigurozitate în administrarea
resurselor publice.
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4.

PLANIFICAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR

La fel ca în anii precedenți, și în anul 2018, documentul strategic fundamental care a stat
la baza planificării și utilizării resurselor, a fost Strategia locală de dezvoltare durabilă a
municipiului Moinești pentru perioada 2014-2020. Amintim, pe scurt istoricul acestui
document.
În anul 2013 UAT Moinești a realizat o radiografie amănunțită a aspectelor economice,
sociale, culturale și de mediu cuprinsă în documentul strategic Profilul demografic, social şi
economic şi strategia locală de dezvoltare durabilă a municipiului Moinești pentru perioada
2014-2020 . Acesta a reprezentat documentul de bază pentru intervențiile publice din diferite
domenii, începând cu anul 2014 și inclusiv în 2016. Mai mult, pe parcursul anului 2016, în urma
unei analize atente a acestei strategii am ajuns la concluzia că o parte dintre prevederile acesteia
nu mai sunt actuale și se impune o revizuire intermediară a documentului pentru a fi adaptat
noilor realități.
Referitor la modul în care am aplicat prevederile strategiei, dacă privim retrospectiv
asupra evoluției din ultimii ani a spațiului public moineștean și implicit și asupra anului 2018
constatăm că am intervenit exact în maniera recomandată de această strategie. În primul rând,
am avut o abordare integrată combinând măsuri de renovare fizică a infrastructurii urbane cu
măsuri de dezvoltare a educației, economiei și a protecției mediului.
În același timp, am remarcat o implicare îmbucurătoare, din ce în ce mai mare, a
societății civile în spațiul și proiectele publice, pe care am încurajat-o în permanență fiind
convins că cel mai sănătos mod de creștere a unei comunități este acela de jos în sus, adică de la
indivizi și conștiința lor înspre spațiul comun pe care îl împart cu toții și la a cărei dezvoltare pot
cel mai bine contribui chiar ei.
Având în vedere faptul că acest document strategic acoperă, în prezent, perioada 20142020, pe parcursul anului 2019 vom demara procedura de selecție a unui consultant în vederea
realizării acestui document strategic pentru perioada 2020-2026.
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5.

REALIZĂRILE CONCRETE (ABORDAREA INTEGRATĂ)
5.2.1. INFRASTRUCTURA URBANĂ

În continuare sunt prezentate atât intervențiile din sectorul infrastructură urbană realizate efectiv
în anul 2018 cât și cele pentru care s-a obținut finanțare în anul 2018.
a). SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
OBIECTIV
Amenajare cale acces str. V. Alecsandri-Club
Lira - lucrări finalizate
Branșament trifazat Parc Municipal Osoiu
Moinești- lucrări finalizate
Instalație termică și utilizare gaze naturale de
joasă presiune sediu DAS, str. V. Alecsandri,
nr. 52 - lucrări finalizate
Proiectare și execuție rețea utilizare gaze
Stadion – lucrări în curs de execuție
Instalație utilizare gaze de joasă presiune
Cămin Locuințe Sociale, str. Cpt. Zăgănescu,
nr. 14 – lucrări în curs de execuție

SURSA DE FINANȚARE și
VALOAREA (lei cu TVA)
Buget local & Sponsorizare OMV
524.773,60 lei
Buget local
5.632,36 lei
Buget local
42.344,96 lei
Buget local
15.976,23 lei
Buget local
9.127,30 lei

b). CULTURĂ / RECREERE / RELIGIE
OBIECTIV
Dotări independente - Monument dedicat
Centenarului Marii Uniri -lucrări finalizate
Dotări independente - Furnizare pachet
aparate fitness - lucrări finalizate
Dotări independente - Complex de joacă
-lucrări finalizate

SURSA DE FINANȚARE și
VALOAREA (lei cu TVA)
Sponsorizare Ministerul culturii
86.156,00 lei
Buget local
34.977,67 lei
Buget local
23.151,00 lei

c). PODURI
OBIECTIV
Reabilitare pod strada 1 Mai, municipiul
Moinești – finalizare proiect tehnic si demarare
procedura de atribuire lucrări
Deviere linie electrică aeriană Pod str. 1 Mai proiectare și execuție (finalizata)

SURSA DE FINANȚARE și
VALOAREA (lei cu TVA)
PNDL (MDRAP)
Valoarea investiției - 1.740.161,02
lei
-buget de stat – 1.323.655,00 lei
-buget local – 416.506,02 lei
Buget local
30.698,25 lei
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d). CLĂDIRI PUBLICE
SURSA DE FINANȚARE și
VALOAREA (lei cu TVA)
PNDL (MDRAP)
Valoarea investiției - 9.434.935,94 lei
-buget de stat – 7.713.550,00 lei
-buget local – 1.721.385,84 lei
PNDL (MDRAP)
Valoarea investiției - 2.865.127,85 lei
-buget de stat – 1.727.099,00 lei
-buget local – 1.138.028,85 lei

OBIECTIV
Consolidare, reabilitare, modernizare și
dotare cu echipamente IT a Școlii
generale Ștefan Luchian, cu clasele IVIII
Reabilitare Școala Gimnazială Alexandru
Sever Moinești

e). BLOCURI (Clădiri rezidențiale)
SURSA de FINANȚARE și
VALOAREA (lei cu TVA)

OBIECTIV
Locuințe pentru tineri destinate
închirierii, jud. Bacău, mun. Moinești,
str. T. Tzara, 52 locuințe, regim de
înălțime S+P+3E+M

ANL
Întreaga investiție se derulează
de către ANL și este în plină desfășurare
(etapa construcție structură)

f). LUCRĂRI DE REPARAȚII (contracte terți)
OBIECTIV
Reparații suprafețe degradate străzi prin
plombări și covoare asfaltice executate la
cald
Lucrări de marcaj rutier
Lucrări de refacere 3 punți str. Lunca, în
zona pârâu Urmeniș
Lucrări de refacere podețe str. M.
Kogălniceanu, str. 13 Septembrie, str.
Republicii
Lucrări de refacere poduri de acces auto
str. Lunca, str. Martir Horia, str. A.I.Cuza
Parcări și alei incintă CEC-BRD
Căi acces și parcări incinte blocuri
Trezorerie-Supercasnic
Reparații cale acces bloc 5 str. V.
Alecsandri

SURSA DE FINANȚARE și
VALOAREA (lei cu TVA)
Buget local
232.031,68 lei
Buget local
105.239,39 lei
Buget stat - Situații de urgență
187.714,53 lei
Buget stat - Situații de urgență
166.548,66 lei
Buget stat - Situații de urgență
305.431,78
Buget local
164.338,58 lei
Buget local
105.729,86 lei
Buget local
20.038,42 lei
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Apărări de maluri str. Republicii și str. 13
Septembrie

Buget local
128.361,35 lei

g). INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ

OBIECTIV
Reamplasare conductă gaze presiune redusă în afara
perimetrului investiției “Locuințe pentru tineri
destinate închirierii, jud. Bacău, municipiul Moinești,
str. T. Tzara, 52 u.l., regim de înălțime S+P+3E+M” lucrări finalizate
Alimentare cu energie electrică locuințe pentru tineri,
strada T. Tzara, nr. 1, tronson 1 și 2, mun. Moinești
(lucrări pe tarif de racordare-studiu de soluție,
proiectare și execuție) - lucrări finalizate

SURSA DE
FINANȚARE și
VALOAREA (lei cu
TVA)
Buget local
19.254,76 lei

Buget local
188.721,45 lei

h). PARCURI
PARCUL BĂI.
Parcul Băi reprezintă cel mai mare spațiu verde din zona urbană a municipiului (excepție
făcând Pădurea cu Pini) având o funcție dominant ecologică dar și de agrement. O
particularitate a acestuia este dată de prezența izvoarelor minerale care constituie o resursă
foarte valoroasă în sensul unei viitoare dezvoltării turistice a municipiului. Proprietățile
terapeutice ale izvoarelor minerale din Parcul Băi au constituit un factor principal în obținerea
statutului de Stațiune Turistică a municipiului Moinești în luna februarie 2017. De altfel, cea mai
mare parte a zonei declarate stațiune turistică se suprapune chiar peste Parcul Băi.
La acest moment sunt întreprinse demersuri de reluare a activității de licențiere a
activităților de explorare a resurselor de ape minerale terapeutice din perimetrul Parc Băi,
precum și o colaborare cu Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și
Balneoclimatologie, în vederea finalizării construcției cu destinația inițială de hotel, din centrul
municipiului, și utilizării acesteia ca bază/complex de recuperare.
PARCUL MUNICIPAL OSOIU.
Fiind un parc nou amenajat, amplasat lângă o zonă împădurită, atât intervențiile de
întreținere a infrastructurii cât mai ales cele de completare a fondului forestier sunt esențiale în
acest sens. Astfel, în anul 2018, în parcul Osoiu, pe lângă atenția sporită pe care am acordat-o
întreținerii infrastructurii, am susținut continuarea acțiunilor de plantare de puieți. Au avut
loc 2 acțiuni de plantare în acest areal: în luna aprilie 2018 când s-au plantat 1.000 de puieți
adoptați în cadrul Campaniei UN PUI DE OM, UN PUI DE POM și în luna octombrie 2018
când s-au plantat 100 de puieți de mesteceni pe dealul Osoiu în contextul campaniei
CENTENARUL VERDE - 100 de arbori pentru 100 de tineri moineșteni.
Parcurile CENTRAL, TEI, LUCĂCEŞTI și zona HANGANI, PLOPILOR.
În 2018 au fost efectuate, permanent, lucrări de întreținere şi amenajare.
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i). DOCUMENTAȚII realizate (Studii, SF, DALI, PTH, Audit Energetic etc.).
OBIECTIV
Extindere și modernizare creșa
„Primii Pași”, mun. Moinești –
documentație DALI
Extindere rețea de piste de biciclete
și reamenajarea trotuarelor pe str.
M. Eminescu, str. G. Coșbuc și str.
Cpt. Zăgănescu din mun. Moinești
-studii, documentație DALI
Modernizarea
coridorului
de
mobilitate urbană în zona centrală
a mun. Moinești
- studii, documentație DALI
Construire și dotare Centru
recreativ pentru tineret, str. 1 Mai,
mun. Moinești
-studii, documentație SF
Reabilitare infrastructură de străzi
în mun. Moinești, strada 1 Mai
-actualizare DALI cf. HG 907/2016
Transformare clădire centrală
termică dezafectată în Centru de zi
și unitate de îngrijire la domiciliu
pentru persoane vârstnice
-Revizuire deviz general faza DALI
Reabilitare pod strada 1 Mai,
municipiul Moinești
-studiu soluție deviere linie electrică
aeriană
Reabilitare pod strada 1 Mai,
municipiul Moinești
-documentație PTH
Consolidare,
reabilitare,
modernizare
și
dotare
cu
echipamente IT a Școlii generale
Ștefan Luchian, cu clasele I-VIII
-documentație PTH
Amenajare cale acces str. V.
Alecsandri – Club Lira
-documentație PTH
Restaurarea,
modernizarea
și

SURSA DE
FINANȚARE
Buget local
(s-a solicitat finanțare
din POR)
Buget local
(s-a solicitat finanțare
din POR)

Buget local
(s-a solicitat finanțare
din POR)
Buget local
(s-a solicitat finanțare
din POR)
Buget local
(s-a solicitat finanțare
din POR)
Buget local
(s-a solicitat finanțare
din POR)

Valoarea
Lei cu TVA
28.550,00

49.599,93

124.319,30

27.965,00

23.800,00

4.879,00

Buget local
5.355,00
Buget de stat
(PNDL)

15.868,65

Buget de stat
(PNDL)
113.050,00

Buget local
35.500,00
Buget local

3.332,00
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dotarea clădirii de patrimoniu și
transformarea acesteia în muzeu
-revizuire deviz general, faza SF
Lucrări
tehnico-edilitare
și
sistematizare verticală pentru
obiectivul de investiții “Locuințe
pentru tineri destinate închirierii,
jud. Bacău, municipiul Moinești,
str. T. Tzara, 52 u.l., regim de
înălțime S+P+3E+M”
-documentație SF
Reabilitare infrastructură de străzi
în mun. Moinești, strada A.I. Cuza
-documentație PTH
Reabilitare infrastructură de străzi
în mun. Moinești, str. G-ral Șova
-documentație PTH
Reabilitare infrastructură de străzi
în mun. Moinești, str. Nicu Enea
-documentație PTH

Buget Local

23.800,00

Buget local

43.845,55

Buget local

18.700,00

Buget local

12.742,25

j). Planul de Mobilitate Urbană
Ce reprezintă acest plan și care este utilitatea lui?
Conform legislației naționale (Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, republicată cu completările si modificările ulterioare in decembrie 2013, Planul de
mobilitate urbană reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială
urbană şi a planului urbanistic general (P.U.G.), dar şi instrumentul de planificare strategică
teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților cu nevoile de
mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.
În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional
pentru Dezvoltare Regională 2014 - 2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare
Regională) este necesară elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), urmare
a abordării integrate, susținută de către Comisia Europeană.
În esență, PMUD urmărește crearea unui sistem de transport durabil, care să
satisfacă nevoile comunităților din teritoriul său, unul dintre obiectivele sale fiind Creșterea
siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă un demers strategic, funcțional
și operațional al autorității publice locale, prin care se va atinge dezideratul stabilit prin viziunea
de dezvoltare, in vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului
Operațional pentru Dezvoltare Regionala 2014–2020, prin FEDR, este necesară elaborarea
Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), urmare a abordării integrate, si susținute de
Comisia Europeană.
Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată și în
măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă ale municipiilor/orașelor, elaborate
inclusiv la nivel de zone periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale. Prin
activitățile/măsurile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 3.2 din cadrul POR 2014-2020 se
va urmări în principal îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a
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timpilor săi de parcurs, precum și a accesibilității. În esenţă, PMUD urmărește crearea unui
sistem de transport durabil, care să satisfacă nevoile comunităților din teritoriu.
În anul 2016 a fost finalizat Planul de Mobilitate Urbană.
Necesitatea realizării PMUD este stipulată în cadrul Ghidului Solicitantului aferent
Programului Operațional Regional, de aceea odată cu apariția versiunii finale (septembrie 2017)
a Ghidului Solicitantului POR 2014-2020, (prin care a fost stabilita o anumita structura a
PMUD), a fost încheiata în luna noiembrie 2017, un contract de servicii privind revizuirea
PMUD.
În anul 2018, ediția revizuită a PMUD a fost supusă consultării publice şi apoi aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Moineşti nr.54 din 27.03.2018. Această
revizuire a fost analizată şi admisă de către Organismul Intermediar pentru Programul
Operațional Regional 2014 – 2020 si a facilitat depunerea în primul trimestru al anului 2018 a
Cererilor de finanțare pentru proiectele Extindere rețea de piste de biciclete și reamenajare
trotuare str. M Eminescu, G. Coșbuc și str. Căpitan Zăgănescu și Modernizarea coridorului
de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Moinești.
Politicile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate
modurile și formele de transport în întreaga aglomerare urbană, atât în plan public cât și privat,
privind transportul de pasageri, cel de bunuri, transport motorizat și nemotorizat, deplasarea și
parcarea.
k). INVESTITII CU SPRIJIN EXTERN NERAMBURSABIL (POR 2014-2020)
PROIECT
Elaborare Strategie de dezvoltare
locală (SDL) municipiul Moinești
destinata zonelor urbane
marginalizate (ZUM) și zonelor
urbane funcționale aferente
Reabilitare termică clădire
rezidențială Bloc 10, str. Tudor
Vladimirescu, municipiul Moinești
Reabilitare termică imobile Școala
Gimnazială George Enescu
Reabilitare termică imobile
Colegiul tehnic Grigore
Cobălcescu
Reabilitare termică clădire str.
Vasile Alecsandri nr. 52 – sediul
Direcției de Asistență Socială din
municipiul Moinești
Infrastructură socială comunitară
pentru persoane adulte cu
dizabilități
Construcții grădinițe Regiunea
Nord-Est. Amenajarea Grădiniței

STADIU*
Finalizat

VALOARE
222.243,36 lei

În implementare

În implementare

Valoarea investiției –
491.031,21 lei
Contract de finanțare nr.
772/15.02.2017- suma
finanțată - 785.100 lei
4.562.803,93 lei

În implementare

8.432.980,53 lei

În implementare

12.923.812,42 lei

În implementare în
parteneriat cu
D.G.A.S.P.C. Bacău
În implementare în
parteneriat cu

3.514.050,00 lei

2.022.809,54 lei
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Ministerul Educației
Naționale
Extindere rețea de piste de
În faza de
biciclete și reamenajarea
Precontractare. Data
trotuarelor pe str. M. Eminescu, G.
preconizată pentru
Coșbuc si Căpt. Zăgănescu din
semnarea
municipiul Moinești
Contractului de
finanțare - mai 2019
Modernizarea coridorului de
În faza de
mobilitate urbană integrată în
Precontractare. Data
zona centrală a municipiului
preconizată pentru
Moinești
semnarea
contractului de
finanțare - mai 2019
Dotarea Ambulatoriului
În faza de
Spitalului Municipal de Urgență
Precontractare. Data
Moinești - comunicare
preconizată pentru
precontractare
semnare
Contractului de
finanțare - mai 2019
Extindere si modernizare Creșa
În evaluare tehnico "Primii Pasi" Moinești
financiară la
finanțator
Construirea și reabilitarea unor
În evaluare
obiective culturale, sociale și
administrativă la
recreative în municipiul Moinești
finanțator
* Stadiul este prezentat la data întocmirii prezentului Raport.
nr. 9, str. Vasile Alecsandri

22.279.458,78 lei

50.830.386,82 lei

8.572.711,55 lei

3.852.551,24 lei

23.188.615,61 lei

CE URMEAZĂ ?
✓ Continuarea investițiilor pentru care s-a obținut finanțare din surse externe în anul
2018 și realizarea de lucrări punctuale din bugetul local.
✓ Obținere finanțare CNI pentru trei obiective pentru care s-a înaintat solicitare în 2017:
- Complex Sportiv str. G Coșbuc (pe amplasamentul vechiului ștrand) – circa
4.744.320 lei;
- Centru de recuperare și bază de tratament a municipiului Moinești
- Reabilitare Strada Al. Ioan Cuza
✓ Solicitare și obținere finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020
pentru:
Proiecte incluse în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a municipiului
Moinești destinată zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zonelor urbane funcționale
aferente: Reabilitare blocuri E1 si E2, str. Vasile Alecsandri, Reabilitare si modernizare
str. Stefan Luchian si str. Dezbenzinării, etc. până la un total 6,7 milioane euro.
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✓ Solicitare și obținere finanțare prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă în cadrul apelului de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile
mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de
simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin
dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP cu o valoare de circa 4.250.00 lei
✓ Solicitare și obținere finanțare prin Programul RO – Cultura în cadrul Apelului de
Proiecte 1 – Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice pentru "Restaurarea,
modernizarea şi dotarea clădirii de patrimoniu şi transformarea acesteia în muzeu" cu o
valoare totală de circa 3.800.000 lei
✓ Amenajare târg în zona Lucăcești și mutarea bazarului din zona Gării, precum şi
amenajarea actualei zone a Bazarului ca spațiu verde şi de recreere;
✓ Supraetajarea holului sălii de festivități pentru extinderea spațiului necesar sistemului
de supraveghere video;
✓ Finalizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului de Urbanism;
✓ Continuarea lucrărilor la cadastrul imobiliar edilitar și bancă de date urbane /
înregistrare sistematică a imobilelor în cadastru și cartea funciară. La finalul acestei
lucrări majore, toți proprietarii vor avea cadastru pentru terenurile deținute.
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5.2.2. PROTECȚIA MEDIULUI
În cele ce urmează sunt prezentate intervențiile reprezentative din sectorul protecției mediului,
realizate în anul 2018 atât cu efort propriu cât și cu finanțare externă.
5.2.2.1 ENERGIE - Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) și noua componentă,
CLIMA
Ce reprezintă acest plan și care este utilitatea lui?
Municipiul Moinești a devenit, la data de 25 februarie 20111, semnatar al Convenției
Primarilor - principala mișcare europeană în care sunt implicate autoritățile locale. Ne-am
angajat în mod voluntar să creștem eficiența energetică şi utilizarea surselor de energie
regenerabilă în teritoriu, să realizăm un inventar de referință al emisiilor de gaze cu efect de
seră și să întocmim un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă prin care să reducem cu
25% emisiile de CO2 până în anul 2020.
Prin Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Moinești, ne propunem
să ridicăm nivelul calității vieții comunității per ansamblu, prin implementarea de măsuri
precum:
• Modernizarea sistemului de iluminat public prin aducerea la standarde corespunzătoare
de calitate;
• Modernizarea energetică a clădirilor publice şi acordarea de facilități cetățenilor şi
agenților economici pentru reabilitarea clădirilor rezidențiale;
• Impunerea unor standarde de calitate în domeniul noilor construcții;
• Înnoirea parcului auto al administrației municipale cu autovehicule puţin poluante;
• Organizarea de campanii de educare şi conștientizare adresate în mod direct
cetățenilor şi agenților economici pentru înțelegerea beneficiilor utilizării eficiente a energiei şi a
principiilor dezvoltării durabile.
În anul 2017 PAED a fost utilizat ca suport și document obligatoriu în cererile de
finanțare depuse de Primăria Moinești în cadrul Axei 3.1. B din POR 2014-2020 - Clădirile
publice (Clădirea D.A.S., Școala George Enescu și Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu).
Urmare a semnării Convenției Primarilor, ne-am angajat sa monitorizam implementarea
Planului de Acțiune privind Energia Durabila al municipiului Moinești. Astfel la fiecare doi ani
avem obligația de a întocmi un raport de implementare ce trebuie sa includă un inventar
actualizat al emisiilor de CO2. Drept urmare, în august 2017 a fost încheiat un contract de
servicii cu o societate specializată, în vederea prestării serviciilor de actualizare a Planului de
măsuri cuprinse în Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și realizarea Raportului de
Monitorizare.
În data de 16.03.2018, am fost mandatat de către Consiliul Local să semnez Convenția
primarilor privind clima și energia, document înregistrat cu nr. 12736/26.03.2018, care a fost
1
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încărcat pe platforma on-line a Convenției primarilor. Conform documentului sus-menționat, neam angajat la:
• reducerea emisiile de CO2 cu 40% până în 2030, prin îmbunătățirea eficienței energetice
și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie;
• reducerea emisiile de CO2 cu 40% până în 2030, prin îmbunătățirea eficienței energetice
și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie;
• intensificarea rezistenței privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice.
Pentru transformarea angajamentelor asumate în realitate, ne-am angajat să parcurgem
următoarele etape, care constau în elaborarea mai multor documente:
• efectuarea unui inventar de referință al emisiilor și a unei Evaluări a riscurilor și
vulnerabilităților legate de efectele schimbărilor climatice;
• prezentarea unui Plan de acțiune privind energia durabilă și clima (PAEDC) în termen de
doi ani de la data deciziei Consiliului municipal;
• elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puțin o dată la doi ani începând
cu data prezentării PAEDC, în scopul evaluării, monitorizării și verificării
La sfârșitul lunii martie, am finalizat, fără costuri financiare suplimentare, prin efortul
propriu al Biroului Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului, documentul
intitulat Plan de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice (PAASC) al municipiului
Moinești, aferent primei etape. Celelalte două etape se află în derulare, fiind „în grafic“.
La nivel mondial se pune un accent din ce în ce mai pregnant pe adaptarea la schimbările
climatice și la utilizarea de surse de energie alternative. La rândul său, și politica europeană în
domeniul fondurilor europene va fi influențată, în următorul exercițiu bugetar (începând cu anul
2020) de tendințele mondiale în domeniul climei și energiei. Astfel, o mare parte a fondurilor
europene vor fi direcționate către măsuri ce vizează componenta climatică. În consecință, cu cât
ne vom pregăti mai din timp și vom avea strategiile/planurile definite, cu atât vom fi mai
pregătiți să accesăm aceste fonduri europene încă de la deschiderea viitorului exercițiu bugetar,
în 2020.
Obligația beneficiarilor de fonduri europene va fi aceea de a demonstra că în viziunea lor
strategică există foarte bine definită partea de climă și adaptarea la schimbările climatice.
Așadar, strategia noastră va fi PAEDC prin care vom arăta măsurile pe care ni le propunem în
vederea adaptării la schimbările climatice.

În concluzie, acest plan este un document de calificare (obligatoriu) pentru accesarea
fondurilor europene în domeniul creșterii eficienței energetice (de ex. clădiri publice și
rezidențiale, iluminat, transport etc.).

5.2.2.2. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Până în anul 2018 serviciul de Iluminat Public a funcționat în cadrul Direcției de Utilități
publice al UAT municipiul Moinești.
În urma controlului efectuat de ANRSC București în toamna anului 2017 s-a stabilit ca, în
termen de 6 luni să se demareze procedura de desprindere a serviciului Iluminat Public din
cadrul aparatului propriu al autorității locale și înființarea unui serviciu separat cu personalitate
juridică.
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În urma impunerii acestor măsuri de conformare, prin HCL nr. 41 din 16.03.2018 a fost
înființat Serviciul de Iluminat Public al Municipiului Moinești, ca structură cu personalitate
juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Moinești.
Începând cu data de 1.05.2018 acest serviciu a început să funcționeze efectiv.
Tot în cursul lunii mai 2018 s-a demarat procedura de solicitare a atestatului ANRSC,
obținut în septembrie 2018, sub numărul 13623.
De asemenea, s-a obținut și Certificatul de Calitate ISO 9001:2015 de la IQ NET.
În luna ianuarie 2019 a fost adoptată HCL nr. 11 / 22.01.2019 de date în administrare a
Sistemului de Iluminat Public al municipiului Moinești, către noul serviciu.
În luna februarie 2019 s-a obținut Licența ANRSC nr. 3542, Clasa 3.
5.2.2.3. DEȘEURI
Scurt Istoric al activității de colectare a deșeurilor în municipiul Moinești și situațiile
excepționale din perioada 2017-2019
Cum funcționa serviciul de salubrizare la Moinești, înainte de implementarea Sistemul de
Management Integrat al Deșeurilor (SMID)?
În municipiul Moinești, până în anul 2016, activitatea de gestionare a deșeurilor
menajere s-a realizat de Direcția Utilități Publice din cadrul primăriei municipiului Moinești
prin Serviciul de Colectare Selectivă a Deșeurilor care a fost înființat pe 15 ianuarie 2010.
Așadar, în perioada 2010-2016 activitatea de colectare și transport a deșeurilor a fost
desfășurată exclusiv de către Primăria municipiului Moinești, cu forțe proprii. S-a dovedit un
mod de gestionare OPTIM pentru întreaga perioadă, din toate punctele de vedere: costuri (mici
și constante) colectare selectivă a deșeurilor (populația începuse să conștientizeze și să aibă un
comportament adecvat legat de selectarea deșeurilor, în școli existau deja campanii cu tradiție pe
această temă, iar departamentul de mediu al primăriei începea să fie apreciat de multe instituții
județene din domeniu), management riguros (municipalitatea era prima interesată să aibă o
prestație corectă întrucât era prima sancționată de populație dacă nu proceda astfel), sistem mai
transparent, la vedere (totul era cântărit, iar taxa impusă populației era pe de o parte
suportabilă, iar pe de altă parte suficientă astfel încât să asigure o gestionare corespunzătoare a
acestui serviciu de către Primărie și chiar achiziția de utilaje și echipamente necesare serviciului
de salubrizare).
În plus, în buna tradiție a administrației moineștene de accesare a fondurilor europene,
Primăria Municipiului Moinești a accesat, individual, în faza de pre-aderare, o finanțare prin
programul PHARE, în urma căreia a fost amenajata Stația de Sortare din cartierul Găzărie și au
fost achiziționate utilaje pentru pre-colectarea și colectarea deșeurilor. Acestea au fost folosite
de către Primăria municipiului Moinești în perioada 2010-2016, contribuind la îmbunătățirea
calității serviciului de salubrizare de care au beneficiat cetățenii municipiului Moinești.
De asemenea, existau două tipuri de taxare:
1. TAXĂ:
- taxa pentru persoane fizice (casă) - 6 lei / persoană;
- taxa pentru persoane fizice (locuințe colective) - 7,5 lei/persoană.
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2. TARIF:
- tarif pentru societăți comerciale – 173 lei/m3
Societățile comerciale aveau încheiate contracte de prestări servicii de salubritate cu
serviciul din cadrul Primăriei. Ca modalitate de facturare era la cantitate (m3, în funcție de
profilul de cantitate și negociere directă pe teren).
Remarcabil este faptul că, din 2010 și până în anul 2017 primăria municipiului
Moinești a reușit să mențină neschimbate taxele aferente persoanelor fizice și juridice,
indiferent de evoluția fluctuantă a inflației.
Cu alte cuvinte, serviciul de salubritate a funcționat foarte bine în această formă, pe
de o parte păstrând tarifele mai sus menționate și prestând un serviciu de calitate, iar, pe de altă
parte, reușind ca la nivelul UAT Moinești să fie achiziționate mașini și utilaje folosite și în ziua
de astăzi la activitatea UAT-ului.
Începând cu anul 2011, la nivelul județului Bacău, a fost constituită Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate (ADIS) din care face parte și UAT Moinești,
alături de alte 94 localități, cu scopul înființării, organizării, reglementarii, exploatării,
monitorizării și gestionarii în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a
unităților administrative (UAT-uri) membre, precum și pentru realizarea în comun a unor
proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării
și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului. Principala
investiție realizată de către ADIS în perioada 2011- 2014 a fost chiar cea de realizare a
„Sistemului de management integrat al deșeurilor solide în județul Bacău” (SMID)
cofinanțat prin POS Mediu 2007-2013.
Ce sunt aceste sisteme SMID ?
În anii de pre-aderare și chiar la începutul perioadei de după aderarea la Uniunea
Europeană, gestionarea deșeurilor în România era mult rămasă în urmă față de standardele
stabilite prin legislația europeană în domeniu.
Astfel, atât în faza de pre-aderare, cât și în faza de aderare, UE a instituit câteva
programe de finanțare (PHARE, ISPA, POS Mediu, POIM) prin care infrastructura și modul
de organizare ale serviciului de salubrizare din Romania sa fie apropiate de aceste standarde.
După aderarea la UE, ținând cont de noile rigori materiale și de timp (ținte) pe care
Romania trebuia sa le atingă, Guvernul a decis, la nivel central, absorbția acestor fonduri prin
proiecte dezvoltate la nivel județean, urmând ca, ulterior, serviciul de salubrizare să fie, de
asemenea, gestionat zonal și nu individual de către fiecare localitate în parte, ca până atunci.
Practic, urmau să fie închise toate gropile de deșeuri proprii fiecărei localități (fiind
declarate neconforme) și să se construiască depozite ecologice mari, care să deservească județe
întregi. Se construia o întreagă infrastructură județeană care să susțină noua formă de gestionare:
stații de transfer, stații de sortare etc.
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Cu alte cuvinte, se trecea de la o gestionare individuală, autonomă, a fiecărei localități, la
o gestionare în comun a infrastructurii astfel create și a serviciului ca atare. Au apărut, în acest
fel, Sistemele de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivelul unui mare număr de
județe.
În prezent, doar câteva județe din țară nu au implementate astfel de sisteme, acestea
urmând, în viitorul apropiat, să se conformeze la standardele europene.
Cum a funcționat municipiul Moinești în noul sistem SMID?
Ca urmare a creării noului sistem, prin licitație a fost selectat un operator județean
pentru colectarea și transportul deșeurilor, unic pentru toți membrii ADIS, respectiv S.C.
Romprest S.A.. Activitatea acestuia a început cu data de 1 mai 2016.
La fel ca toate celelalte UAT-uri membre ale asociației, Primăria municipiului Moinești a
încetat să mai execute serviciul de salubrizare cu forțe proprii. A predat baza materială către
ADIS care a predat-o, la rândul său, în administrare și utilizare operatorului unic, acesta din
urmă începând prestarea serviciului.
În acest context, la nivelul municipiului Moinești a început să funcționeze și un
mecanism de taxare diferit:
- Taxă specială de salubritate pentru persoane fizice. Aceasta este impusă și colectată de
Primăria Moinești ca mai apoi să fie transferată la ADIS în vederea achitării către S.C.
Romprest S.A. a contravalorii serviciului pe care acesta îl prestează persoanelor fizice - 9,97 lei
/ persoană, atât pentru case, cât și pentru blocuri;
- Tarif pentru agenții economici, colectat direct de S.C. Romprest S.A pe bază de contract
comercial încheiat între acesta și fiecare agent economic în parte - 110,35 lei /m3 (fără TVA).
Noile valori au fost emise în conformitate cu prognoza de evoluție a tarifelor și taxelor de
salubrizare (Planul de evoluție a prețurilor și tarifelor) utilizată în procesul de finanțare a
proiectului cu fonduri europene prin care s-a realizat sistemul SMID.
După o perioadă în care a încercat lămurirea cu ADIS a modului în care se calculează noile
taxe, Consiliul Local Moinești a aprobat în data de 5.01.2018 aceste noi valori ale taxei și
tarifului de salubrizare.
Cu toate acestea, la finalul anului 2017 situația s-a agravat pe fondul litigiilor cu ADIS
pentru modul de calcul al taxei de salubritate, care are la bază nr. populației cu domiciliul în
Moinești și nu numărul producătorilor efectivi de deșeuri din municipiul Moinești, sistarea
prestării serviciului de către operatorul de salubritate, instituirea stării de alertă, sancțiunile
aplicate de către Garda Națională de Mediu, nemulțumirea populației pentru deșeurile menajere
și neridicarea acestora pe perioada stării de alertă.
Practic, noul sistem SMID prevede mai multe aspecte care au generat nedumeriri și
nemulțumiri în rândul populației și a autorităților locale precum:
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-

un mecanism de plată pe baza căruia plata primăriilor către ADIS se face conform
calculelor privind numărul populației, iar mai departe plata ADIS către operator se
face pe cantitățile efectiv colectate;

-

o mare discrepanță între numărul populației care produce efectiv deșeuri în municipiul
Moinești și numărul populației care a fost luat în calcul la stabilirea prețului serviciului. Cu
alte cuvinte, principiul poluatorul plătește nu pare să se reflecte pe deplin în acest algoritm
de calcul.

-

modul de calcul al tarifului pentru agenții economici, respectiv aspectul incorect al
impunerii de către S.C. Romprest S.A., în contractul cu agenții economici, al unei cantități
minime de 0,5 m3/lună pentru fiecare agent economic în parte. Majoritatea agenților
economici nu a acceptat această condiționare incorectă și, de aici, și numărul mic de
contracte încheiate până în prezent, precum și perturbarea conduitei normale de aruncare a
deșeurilor de către agenții economici care sunt tentați să nu declare cantitățile pe care le
produc și să continue descărcarea deșeurilor lor în pubelele destinate populației casnice.

Acest algoritm de calcul al plăților, coroborat cu inflexibilitatea contractului (populația,
adică tocmai producătorii de deșeuri, fiind într-o permanentă fluctuație) a determinat o încercare
de rediscutare a termenilor contractuali de către mai multe primării.
Primăria municipiului Moinești a fost poate cea mai vocală în încercarea de a
lămuri și de a încerca o rediscutare a termenilor contractuali, spre binele cetățenilor
comunității moineștene.
Având în vedere istoricul foarte bun al Primăriei municipiului Moinești în gestionarea
autonomă, în regie proprie, a deșeurilor din municipiu, precum și cunoașterea în cele mai mici
amănunte a costurilor reale ale unui astfel de serviciu și a situației din teren (cantități reale de
deșeuri produse, mod de lucru/consultare și de stabilire a tarifelor cu locuitorii și societățile etc.)
Primăria municipiului Moinești a considerat că este de datoria ei să facă toate eforturile pentru a
se asigura că diferențele mari dintre situația anterioară (gestionare proprie) și cea prezentă
(gestionare în comun în cadrul SMID) nu vor aduce atingere, pe termen lung, locuitorilor și
bugetului local.
Eforturile nu au fost în zadar. Deși această rezistență și încercare de negociere și
identificare a celei mai bune soluții pentru comunitate au adus cu sine întârzieri care au generat
costuri (datorii) rezultatele pozitive obținute constau în:
convingerea ADIS și a operatorului pentru plata pe cantitatea colectată efectiv și
nu pe un număr fix de locuitori (din care o mare parte nu locuiesc și, deci, nu produc deșeuri
în municipiul Moinești)
schimbarea modului de taxare a agenților economici: renunțarea la tarif și la
contactele directe dintre operator și agenții economici și trecerea la o taxă impusă și
colectată de municipalitate.
În prezent eforturile Primăriei municipiului Moinești se concentrează pe soluționarea
divergenței care rezultă din modul în care se plătește către ADIS și operator serviciul prestat
populației casnice din Moinești.
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Demersurile care urmează în viitorul apropiat: se va avea în vedere ca la aprobarea taxei
de salubrizare pentru anii următori să se țină cont de faptul că principiul care guvernează
activitatea de gestionare a deșeurilor este plătești cât arunci (pay as you throw), precum și ținta
de reciclare impusă prin lege la nivel european de 50% din totalul de deșeuri menajere produse
de populație.
5.2.2.3. APĂ/CANALIZARE
Continuând preocuparea neîntreruptă din ultimii ani pentru acest sector, în anul 2018 au fost
realizate, din surse proprii, următoarele lucrări:
-

Reabilitare și extindere rețea de apă pe Str. 1 mai (800 ml). Aceasta se va continua și pe
parcursul anului 2019 prin instalarea unei stații de pompare (hidrofor).

În același timp, au continuat activitățile din cadrul proiectelor finanțate din fonduri
europene pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare.
Reamintim PROIECTUL MAJOR DE INVESTIȚII „Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” derulat în perioada 2011-2016. Proiectul a
fost cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013 și a avut o valoare a
investițiilor din Moinești de circa 73.015.943,47 lei. A inclus extinderea rețelelor de apă (5 km)
și canalizare (21,6 km şi 1.556 racorduri noi) precum şi conectarea cartierului Hangani la
rețeaua de apă prin Stația de pompare Vermești, reabilitarea stației de epurare a apelor uzate
Moinești-Nord și construcția unei stații noi de epurare a apelor uzate Moinești-Sud. Este
vorba despre un proiect județean implementat de operatorul regional S.C. C.R.A.B. S.A pe baza
contractului de delegare a gestiunii serviciului de către ADIB2, din care municipiul Moinești
face parte. Proiectul a fost implementat începând cu anul 2012 şi până anul trecut (2018) când a
avut loc recepția finală.
În anul 2017 a avut loc recepția finală pentru toate contractele de lucrări cuprinse în
proiectul major de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Bacău” cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013.
Continuarea eforturilor de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată s-au
concretizat în obținerea, la nivel județean, a unor noi fonduri europene. Astfel, în 2018,
Operatorul Regional S.C. C.R.A.B. S.A. a început derularea unui nou proiect finanțat din POIM
2014-2020, în care, pentru municipiul Moinești, sunt cuprinse lucrări de extindere rețele de apă
și canalizare ce completează, practic, investițiile masive din proiectul precedent.
În continuare sunt prezentate, pe scurt, evoluțiile din 2018 ale acestor proiecte.
Ținând cont de faptul că în perioada 2013-2017, în județul Bacău au fost realizate
investiții în domeniul apei/apei uzate prin intermediul POS Mediu, PNDR, PNDL, bugete locale
şi alte surse legal constituite, pentru accesarea fondurilor europene prin POIM 2014-2020 s-a
impus actualizarea Master Planului în sectorul de apă şi apă uzată din județul Bacău.
Actualizarea Master Planului a fost o cerință obligatorie şi esențială pentru:

2

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău
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- elaborarea şi aprobarea documentației necesare accesării Fondurilor Europene prin
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 în conformitate cu prevederile
Ghidului solicitantului - POIM, Axa Prioritară 3 - Obiectivul specific 3.2. "Dezvoltarea
Infrastructurii Integrate de Apă şi Apă Uzată".
- posibilitatea tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ de a accesa, în perioada
imediat următoare diverse surse de finanțare pentru proiectele pe care le pregătesc si care nu au
fost incluse in Lista de investiții prioritare a Master Planului aprobat în anul 2015.
Studiului de Fezabilitate întocmit pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apa si apa uzata în județul Bacău în perioada 2014-2020 ce va fi finanțat prin Programul
Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritara 3 - Obiectivul
specific 3.2. "Dezvoltarea
Infrastructurii Integrate de Apa si Apa Uzata" se afla in plin proces de evaluare la Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

-

Prin proiectul menționat anterior se vor executa următoarele lucrări:
Reabilitare rețea distribuție apă – cca. 36.000 ml
Reabilitare aducțiune apă (bazine din zonele Brazi, și Micleasca)
Extindere rețea canalizare cca. 18000 ml (prioritar cartier Micleasca și Lucăcești)
Reabilitare bazine Parc Pini, V = 2x2.500 mc si 2x2.000 mc;
Reabilitare bazine Micleasca, V = 2x300 mc.

5.2.2.4. SPAȚII VERZI
Conform Registrului Local al Spațiilor Verzi, în momentul de față suprafața ocupată de
spațiile verzi în municipiul Moinești este de 672.915,35 mp (67 ha) formată din zone de
agrement, grădini, culoare de protecție față de infrastructura tehnică, protecție căi rutiere etc.).
Preocuparea din ultimii ani a municipalității a fost aceea de a asigura o calitate mai bună
a vieții cetățenilor atât pentru generațiile prezente cât și pentru generațiile viitoare. În fiecare an
au avut loc plantări de puieţi, ajungând la un total de 121.000 de puieți plantați până în prezent.
Cifrele reflectă acest lucru, astfel: suprafața medie de spații verzi pe cap de locuitor în 2008 era
de 14,13 mp spațiu verde/locuitor. Pe parcursul anilor următori, acest indicator a crescut după
cum urmează:
A.
2009 - 17 mp/cap de locuitor;
B.
2010 - 19,4 mp/cap de locuitor;
C.
2011 - 21,45 mp/cap de locuitor;
D.
2012 - 24,42 mp/cap de locuitor;
E.
2013 - 26 mp/cap de locuitor;
F.
2014 - 32mp/cap de locuitor;
G.
2015 - 32 mp/cap de locuitor
H.
2016 – 30,88 mp cap de locuitor (ca urmare a modificărilor legislative care au
determinat recalcularea superfețelor);
I.
2017 – 30,88 mp cap de locuitor;
J.
2018 – 30,88 mp cap de locuitor.
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5.2.2.5. Educare / Informare / Conștientizare
Enumerăm, în continuare, campaniile de informare și conștientizare care s-au derulat în
anul 2018 în municipiul Moinești în cadrul proiectului anual “Împreună pentru mediu”
desfășurat în parteneriat cu instituțiile școlare, ONG-uri și societatea civilă:
1. Ziua Zonelor Umede - 01.02.2018 – Seminar în sala de festivități a UAT – au
participat 200 elevi .
2. Luna Eco atitudine / Luna Pădurii, 15 martie – aprilie 2018 :
- “Ziua Gărzii Naționale de Mediu” - 12 martie 2018 - seminar “ Plantari pe terenuri
degradate - de la puiet la arbori seculari în Luna pădurii” desfășurat la Biblioteca municipală
Ștefan Luchian, participanți 80 voluntari.
- 19 februarie – 8 martie 2018: Eco mărțișor – expoziție cu vânzare în Holul Salii de
festivități din Primăria Moinești;
- 15 februarie: 21 martie 2018: ABC-ul Colectării Selective – ediția de primăvară;
- 5 martie 2018: Ziua Mondială a Eficienței energetice;
- 22 martie 2018: Ziua Apei – parteneriat cu instituții de învățământ și DSP Bacău - tema
anului 2018 Natura pentru Apă
- 24 martie 2018 – Ora Pământului - acțiune pentru sensibilizarea populației cu privire la
emisiile de dioxid carbon din aer – esplanada centrală - participanți 400 voluntari.
- Acțiuni de plantări - luna martie – aprilie 2018 – s-au plantat pe dealul Osoiu, Parc Băi
și Nogea – 6.000 puieți de stejar – participanți - 250 voluntari.
3. Campania UN PUI DE OM, UN PUI DE POM - 30 mai 2018 - au fost adoptați cca.
350 de puiet de salcâmi de pe dealul Osoiu – au participat cca. 400 persoane.
4. Săptămâna mondială a mediului - 31 mai – 7 iunie 2018 - Eco Etno Bazar – 10.30
– 3 iunie 2018 Parc Romtelecom, Ecoprichindei - ciclism pentru sănătatea inimii – orele
10.30 - 31 mai 2018 – Grădinița Cheița de Aur -participanți 200 școlari și preșcolari
5. Săptămâna energiei durabile, 6- 15 iunie 2018 – Ziua porților deschise la S.C. OMV
PETROM S.A. București -Asset Mionești – sector energetic, „GREEN Party” – Parc Osoiu –
discotecă în aer liber, concurs karaoke, momente de pantomimă, mini spectacol artistic, foc de
tabără – instituții școlare moinestene, cetățeni – 300 participanți
6. Săptămâna mobilității europene: 16-22 Septembrie 2018, Ecoprchindei-Jocuri
interactive prin mobilitate nepoluanta!- Artere verzi de circulație - Închiderea traficului rutier pe
strada Vasile Alecsandri - orele 8.30- 14,00 – parteneriat cu DSP Bacău „Promovează
sănătatea”, Trafic Snake Game – Oscar șarpele hoinar , au participat cca. 1400 voluntari
7. Campania ABC-ul Colectării Selective desfășurată în 2 ediții - Campania de
primăvara (luna martie) și cea de toamnă (luna octombrie) – s-au colectat 8.999 kg deșeuri
reciclabile.
8. Plantări de toamnă – 2 noiembrie 2018 deal Nogea- plantări a 3000 puieți foioase parteneriat cu instituții școlare
9. Concurs “Crează un eseu si te premiem!“ – 6 decembrie 2018 - acțiune de premiere
de Moș Nicolae celor mai inspirate eseuri create de elevi din școlile gimnaziale.
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CE URMEAZĂ ?
✓ Obținerea finanțării și implementarea Proiectului finanțat prin POIM Mediu 2014-2020
pentru finalizarea extinderilor rețelelor de apă și canalizare în întreg municipiul;
✓ Continuarea campaniilor de conștientizare cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor
✓ Înființare plantații de minim 2 ha - maxim 16 ha;
✓ Continuarea acțiunilor de informare/conștientizare din cadrul proiectului “Împreună
pentru mediu”;
✓ Proiect multianual: finalizarea proiectului cu ADR Nord-Est referitor la actualizarea
Planului de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) cu componenta de Climă,
respectiv:
o încărcarea pe plantforma Convenția Primarilor a unui Plan de acțiune privind
energia durabilă și clima (PAEDC) în termen de doi ani de la data deciziei
Consiliului municipal;
o elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puțin o dată la doi ani
începând cu data prezentării PAEDC, în scopul evaluării, monitorizării și verificării
✓ Pregătirea unei persoane din aparatul de lucru pentru rolul de manager energetic;
✓ Capturarea tuturor animalelor fără stăpân de pe domeniul public;
✓ Ridicarea autoturismelor degradate de pe domeniul public.
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5.2.3. SĂNĂTATE
În anul 2009 primăria municipiului Moinești a preluat în administrare Spitalul Municipal de
Urgență Moinești şi a înființat Biroul de Management Sanitar (BMS).
BMS are rolul de coordonare a tuturor activităților de medicină umană derulate de U.A.T.
Municipiul Moinești astfel încât ele să satisfacă necesitățile cetățenilor și să asigure pe cât
posibil prevenția îmbolnăvirilor. Cele trei direcții principale pe care le coordonează BMS sunt:
a). medicină școlară prin Cabinetele medicale școlare;
b). medicină comunitară prin Mediatorul Sanitar;
c). Spitalul Municipal de Urgență Moinești.
a). Cabinetele medicale școlare
În cadrul Cabinetului Stomatologic Școlar s-a finalizat în anul 2018 triajul întregii populații
preșcolare și școlare a Municipiului Moinești și s-au acordat 1.100 consultații și tratamente.
În cadrul Cabinetelor Medicale Școlare s-au realizat:
− acțiuni de prevenție și de educație pentru sănătate a preșcolarilor, școlarilor și a părinților
acestora (în total peste 2000 ore);
− triajul epidemiologic (zilnic în Grădinița cu Program Prelungit si după fiecare vacanță în
celelalte instituții de învățământ);
− anchete alimentare în cantinele care funcționează pe lângă unitățile de învățământ;
− anchete epidemiologice;
− consultații medicale (14.000) și bilanțurile antropometrice la trecerile dintr-un ciclu întraltul;
− instructajul personalului auxiliar din unitățile de învățământ în privința modurilor corecte de
realizare a curățeniei și a dezinfecției;
− asigurarea asistentei medicale de urgenta in cazul manifestărilor cultural-artistice si sportive
− asigurarea asistentei medicale de urgenta la examenul de capacitate, evaluare naționala,
simulări, bacalaureat
− asigurarea urgentelor la punctele de prim ajutor in caz de canicula
− însoțirea elevilor in excursiile organizate de scoală.
b). Medicină comunitară prin mediatorul sanitar
Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate și
acțiuni de sănătate publică, la nivelul comunităților, destinate creșterii accesului populației, în
special a persoanelor și grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate centrate pe prevenție.
În anul 2018, în municipiul Moinești, asisteța medicală comunitară a fost asigurată prin
intermediul Compartimentului Implementări Proiecte UNICEF (înființat în anul 2015, prin
finanțarea UNICEF în cadrul programului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii
integrate la nivelul comunității) în care au activat 2 asistenți medicali si 2 asistenți sociali.
Activitatea acestora a fost completată de acțiunile întreprinse de către mediatorul sanitar
rezultatul fiind accesul sporit al populației în risc de excluziune socială la serviciile sociomedicale din comunitate.
Obiectivele specifice ale serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară, în
municipiul Moinești, în anul 2018, au fost următoarele:
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a) identificarea activă a problemelor medico-sociale ale comunității și ale indivizilor, cu
accent pe indivizii și pe familiile vulnerabile;
b) facilitarea accesului în special a populației vulnerabile la servicii de sănătate;
c) promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos;
d) dezvoltarea de programe de sănătate si intervenții adaptate nevoilor comunității;
e) furnizarea de servicii de sănătate conform competențelor.
Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare, în vederea realizării
obiectivelor stabilite:
a) promovarea sănătății comunității prin educație pentru sănătate în legătură cu cei mai
importanți determinanți ai sănătății (stil de viață sănătos, atitudine față de sănătate și de
serviciile medicale, planificare familială și sănătatea reproducerii, nutriție, asigurarea unui
mediu sănătos );
b) furnizarea de servicii medicale de profilaxie primară, secundară și terțiară către membrii
comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile;
c) identificare de riscuri pentru sănătate și respectiv de persoane/grupuri vulnerabile;
d) consiliere medicală și socială;
e) facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la serviciile publice, în special la serviciile
de sănătate, inclusiv la cele profilactice;
f) asistența la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a pacientului cronic și a
vârstnicului, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare.
c). Spitalul Municipal de Urgență Moinești
Investițiile și diversificarea serviciilor medicale realizate în ultimii ani au avut mai multe
consecințe pozitive, precum:
- creșterea numărului de specialități de la 24 în 2008 la 41 în 2018;
- creșterea numărului de specialiști de la 63 în 2008 la 119 în 2018;
- creșterea numărului de paturi de la 386 în 2008 la 436 în 2017;
- numărul de pacienți deserviți de un medic în 2018: 462 internări /medic /an
În continuare sunt prezentate investițiile din sectorul sănătate, atât cele realizate cât și
cele inițiate în anul 2018, pe surse de finanțare.
Surse externe
Proiect Extindere spații spitalizare SMU Moinești: proiectul a fost aprobat spre
finanțare de către Compania Națională de Investiții în anul 2018 și se află, în prezent, în faza de
proiectare.
Proiect Dotarea Spitalului Municipal de Urgență Moinești: în 2018 UAT municipiul
Moinești a depus spre finanțare din POR 2014-2020, în parteneriat cu Spitalul Municipal de
Urgență Moinești, o cerere de finanțare pentru acest proiect în valoare de 8.572.711,55 de lei.
Cererea de finanțare a fost admisă urmând ca până la mijlocul anului 2019 să fie semnat
contractul de finanțare.
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Proiect Extindere Bloc materno-infatil a Spitalului Municipal de Urgență Moinești: în
anul 2018 a fost inițiată de către SMU Moinești, Nota Conceptuală pentru o astfel de investiție
majoră care ar putea soluționa o parte din măsurile înscrise în Programul Cadru de Conformare
pe care îl are, în prezent, SMU Moinești.
Proiect: Reabilitare bloc operator aseptic: în anul 2018 a fost inițiată de către SMU
Moinești, Nota Conceptuală pentru o astfel de investiție care ar putea soluționa o parte din
măsurile înscrise în Programul Cadru de Conformare pe care îl are, în prezent, SMU Moinești.
CE URMEAZĂ?
a). Cabinetele medicale școlare
Continuarea activităților specifice cabinetelor medicale școlare și a cabinetului
stomatologic școlar. Toate acestea vor avea ca principal obiectiv prevenția și crearea unei culturi
a prevenției în rândul tinerilor. În același timp, cabinetele vor asigura tratamente de urgență
atunci când este cazul.
b). Medicină comunitară prin mediatorul sanitar
Demararea unor noi proiecte cu UNICEF.
c). Spitalul Municipal de Urgență Moinești
Continuarea Proiectului Extindere spații spitalizare SMU Moinești – aflat, în prezent,
în faza de proiectare
Continuarea Proiectului Dotarea Spitalului Municipal de Urgență Moinești:
Identificare surse de finanțare pentru proiectul Extindere Bloc materno-infatil a
Spitalului Municipal de Urgență Moinești
Demararea lucrărilor pentru proiectul Reabilitare bloc operator aseptic ;
Continuarea acțiunilor necesare îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul de Conformare.
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5.2.4. TURISM
În cele ce urmează sunt prezentate cele mai importante demersuri ale administrației
locale în sectorul turism, realizate în anul 2018, multe dintre acestea fiind o continuare firească a
activităților începute în anii anteriori.
DESTINAȚIE TURISTICĂ
Obținerea statului de stațiune turistică pentru zona Moinești-Băi, din anul 2017, a
reprezentat doar punct de pornire spre o valorificare eficientă a potențialului turistic moineștean,
unul dintre avantaje fiind șansele mai mari de a obține fonduri nerambursabile.
Una dintre cele mai mari doleanțe ale cetățenilor Moineștiului este găsirea unei utilități a
clădirii cu destinație inițială de hotel, precum și valorificarea apelor minerale din Parcul Băi.
În acest sens, se conturează o colaborare cu Institutul Național de Recuperare, Medicină
Fizică și Balneoclimatologie, în vederea finalizării construcției clădirii în cauză și utilizării
acesteia ca bază/complex de recuperare. De asemenea, sunt întreprinse demersuri de reluare a
activității de licențiere a activităților de explorare a resurselor de ape minerale terapeutice din
perimetrul Parc Băi.
În perioada 2008-2013 a fost implementat un PROIECT finanțat din POR 2007-2013
„Promovarea potențialului Turistic al municipiului Moinești” (valoare proiect: 999.000 lei). A
cuprins 4 direcții de promovare: Festival de cultură și artă, Festival de etnografie și folclor,
Turism balnear și agrement, Turism cu tematică istorică și religioasă. Proiectul a mai inclus și
realizarea unui portal web: www.turismmoinesti.ro şi a logo-ului municipiului Moinești.
Conform condițiilor impuse de autoritatea de finanțare, este obligatoriu ca cele 4 direcții
de promovare și evenimentele create în cadrul acestui proiect să fie menținute timp de cel puțin
5 ani după finalizarea proiectului. Anul 2018 a fost al V-lea an de monitorizare în care, pe lângă
calendarul inițial de evenimente din proiect, s-au desfășurat multe alte acțiuni cu rol de
promovare. Totodată, a fost anul final al monitorizării și, deci, al prezentării Raportului Final
al acestui proiect care a fost aprobat de către Autoritatea de Management.
Aceste evenimente au încetat demult să fie o condiționalitate și, mai mult, ele reprezintă
o parte integrantă de acum a vieții culturale și sociale a spațiului urban moineștean. Ele
reprezintă o carte de vizită, un brand cu care municipiul Moinești se identifică din ce în ce mai
mult. Putem spune chiar că proiectul a fost doar ideea, sămânța care, în toți acești ultimi ani, a
dat roade atât de mari încât, în prezent, putem să afirmăm că începe să se manifeste deja forma
de turism pe care am vizat-o încă de la început, adică turismul de eveniment.
Datorită faptului că municipiul Moinești reprezintă locul de naștere al co-fondatorului
mișcării dadaiste și găzduiește Simpozionul Internațional anual „Tristan Tzara și cultura
DADA”, au fost depuse eforturi pentru finanțarea evenimentului de către Ministerul Culturii și
Identității Naționale, eforturi ce sunt pe cale să se concretizeze. Dat fiind faptul că fenomenul
turistic se remarcă prin autentic, conform nevoilor, motivațiilor, preferințelor turistului modern,
considerăm că acest eveniment, prin specificitatea sa, poate clasa municipiul Moinești pe poziții
remarcabile la nivel mondial.
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REȚEA de DESTINAȚII TURISTICE (MONTPESA)
Reamintim faptul că stațiunea turistică de interes local Moinești, în luna septembrie
2017, s-a integrat într-o rețea de destinații turistice MONTPESA, asociație care a avut un an
2018 bogat în activități:
1. A fost realizată Strategia de Dezvoltare a Asociației pentru Dezvoltarea
Turismului MONTPESA (material ce decelează și nevoile fenomenului turistic moineștean),
ce prevede constituirea unui cluster turistic la nivelul celor opt localități caracterizat de o ofertă
turistică care să se bazeze pe tipul de turism curativ-recreativ (mixt), dar și implementarea în
zona MONTPESA a conceptelor de economie circulară şi design sistemic.
Un cluster turistic care să funcționeze pe principiile dezvoltării policentrice reprezintă un
ansamblu de două sau mai multe localități/stațiuni care, pe baza conectivității asigurate de
infrastructura de transport, complementarității, compatibilității patrimoniului turistic individual
și cooperării dintre părțile interesate în turism, pot crea o ofertă turistică generală compusă din
contribuții diferențiate ale tuturor centrelor luate în studiu, toate sub-ofertele turistice
integrându-se într-o singură destinație.
2. Municipiul Moinești a fost prezent, prin Asociația MONTPESA la Târgurile de
Turism de la București (15-18 noiembrie 2018) și Chișinău (7-10 februarie 2019);
3. Au fost realizate materiale de informare şi promovare MONTPESA precum: broșuri,
pliante, vederi, mape, calendare, pixuri personalizate ce au fost utilizate la târgurile de turism la
care s-a participat, au fost împărțite în unitățile de cazare turistică și în centrele de informare și
promovare turistică din zonă (în limita stocului);
4. S-a realizat logo-ul, website-ul (www.montpesa.ro), canalul de youtube, pagina de
facebook, twitter, instagram a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA, în
vederea promovării evenimentelor cu atractivitate turistică, precum și a atracțiilor/obiectivelor
turistice din zona MONTPESA, printre care și cele ale municipiului Moinești;
5. S-a întocmit calendarul anual de evenimente cu atractivitate turistică a Asociației
Montpesa, ce cuprinde și 25 evenimente ale municipiului Moinești;
6. S-a realizat harta turistică a teritoriului Montpesa. Acest material se poate găsi și în
varianta online la adresa http://montpesa.ro/harta-montpesa/, ce înglobează și
atracțiile/obiectivele turistice naturale/antropice, infrastructura turistică a municipiului Moinești.
7. Montpesa s-a implicat în organizare și a promovat localitățile componente (printre
care și Moinești), în următoarele evenimente:
- Târgul Gospodăriilor de Produse Montane de la Dărmăneşti (12-13 mai)- la care au
participat 6 producători locali din zonă (2 din Moinești);
- Început de toamna la Slănic Moldova (8 septembrie)- la care au participat 3 producători
locali din zona Montpesa (un producător local din Moinești);
- Concursul de MTB I wheel for Moineşti- Zemeş (15 septembrie)- la care au participat 4
producători locali (un producător local din Moinești);
- Zilele Medicale ale Spitalului Municipal Moineşti (24-27 iulie)- unde Montpesa a
realizat o promovare științifică a izvoarelor minerale din Parcul Băi tuturor medicilor cercetători
în domeniu prezenți la eveniment;
- Festivalul de Tradiţii Basarabene din Slănic (24 august)- unde Montpesa a promovat
potențialul tuturor localităților componente.
8. S-au instalat în fiecare localitate componentă MONTPESA, printre care și municipiul
Moinești, panouri stradale ce prezintă Harta turistică Montpesa, precum și calendarul anual de
evenimente;
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9. S-au realizat prezentări video de scurt-metraj în vederea promovării potențialului
turistic natural și antropic al Asociației MONTPESA, printre care și cel al municipiului
Moinești. Toate acestea se regăsesc pe canalul de youtube al Asociației;
10. Este în derulare un proiect se regăsește în Portofoliul de Proiecte Strategice al
ADR Nord Est - RIS3 NORD-EST, ce prevede finanțarea înființării unor puncte de vânzare
pentru produsele locale, precum și finanțarea înființării și derulării timp de șase luni a unor
activități economice esențiale pentru economia circulară (inclusiv sprijin pentru
certficări/avizari/autorizari pentru producătorii locali, produsele ecologice etc.);
11. Asociația Montpesa a fost prezentă și premiată în cadrul Galei Patrimoniului
Cultural, desfășurată pe 12 decembrie 2018, unde s-a prezentat cu produse tradiționale locale
(produse apicole, zacuscă, dulceață, brânză la coajă de brad, carne, gem, dulceață din zmeură),
am rezolvat problema transportului cetei de urși (referat de necesitate, plată);
12. Asociația Montpesa a participat la Conferința internațională “Inovație și Calitate
în sectorul public”, organizată de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în
perioada 30-31 octombrie 2018, unde i s-a oferit premiul Mențiune, obținut pe secțiunea
tematică -Inițiative și soluții integrate pentru dezvoltarea durabilă;
Pașii pe care urmează să îi întreprindă MONTPESA în viitorul apropiat sunt:
- angajarea/contractarea de resurse umane;
- demararea activităților de promovare a zonei,
- adoptarea Strategiei de dezvoltare a turismului în teritoriul MONTPESA;
- identificarea/accesarea fondurilor necesare demarării Studiului privind economia
circulară alături de ADR Nord Est.
CE URMEAZĂ ?
✓ Demersuri pentru obținerea finanțării de la CNI pentru proiectele Bază de tratament cu
spații de cazare și Dezvoltarea turismului în municipiul Moinești prin înființarea unui
centru de agrement;
✓ Continuarea acțiunilor de promovare integrată a turismului în cadrul Asociației pentru
Promovarea Turismului MONTPESA și de dezvoltare a zonei inclusiv prin adoptarea
conceptului de economie circulară
✓ Realizarea unor trasee tematice pentru zona Montpesa: trasee religioase, trasee culturalistorice, trasee mixte (harta traseului, descrierea traseului) ce vor avea menirea să
diversifice sejurul turiștilor veniți pentru tratament, odihnă, recreere;
✓ Se va re-marca traseul montan Moinești - Schitul Sf. Ilie - Târgu Ocna și se va
întocmi documentația necesară omologării acestuia la Ministerul Turismului;
✓ Se va urmări îmbogățirea calendarului anual de evenimente;
✓ Se vor materializa colaborări cu agenții de turism din Bacău și Republica Moldova care
organizează excursii în zona Montpesa;
✓ Se va participa la un târg de turism internațional (cu excepția celui de la Chișinău);
✓ Se vor instala indicatoare de orientare turistică pentru atracțiile și obiectivele turistice din
împrejurimi, inclusiv Moinești;
✓ Identificarea/accesarea fondurilor necesare demarării Studiului privind economia
circulară alături de ADR Nord Est.
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5.2.5. CULTURĂ
EVENIMENTE ANUALE (cu rol de PROMOVARE).
Așa cum menționam și în capitolul anterior, calendarul de evenimente al municipiului
Moinești este din ce în ce mai bine conturat și capătă o vechime (tradiție) din ce în ce mai mare,
de la an la an. Ceea ce este îmbucurător și se manifestă din ce în ce mai pregnant o reprezintă
implicarea populației - în special a tinerilor voluntari și a ONG-urilor- în realizarea
acestor manifestări. În continuare enumerăm evenimentele desfășurate în anul 2018.
Ianuarie
• Recital de poezie și spectacol de teatru dedicat Zilei Culturii Naționale.
Martie
• Ziua Internațională a Femeii;
• Concursul Miss Moineșteanca;
• Deschiderea stagiunii teatrale
Aprilie
• Simpozionul și epoziția muzeală „Tristan Tzara și Cultura Dada” – teatru, recitaluri
de poezie și muzică, atelier DADA, premieră film de avangardă DADA Bride;
Mai
• A patra ediție a programului „Un pui de om, un pui de pom”- familiile cu copii nou
născuți sădesc și „adoptă” un copăcel;
• Centenarul Marii Uniri - Centenarul Filmului Românesc: S-a desfășurat pe data de
26 mai 2018, la Centrul Cultural LIRA. Evenimentul a fost unul de înaltă ținută și s-a
înscris în seria celor 100 de evenimente din cadrul „Caravanei Filmului Românesc 100 de Filme, 100 de localități” organizată pe întreg teritoriul României și a Republicii
Moldova și susținută de o echipă de elită din domeniile istorie și cinematografie.
Iunie
• A opta ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară Românească pentru copii
„Vis de Stea” – peste o sută de participanți din întreaga țară au susținut recitaluri – un
eveniment organizat în colaborare cu Asociația M.Y. Music Art;
• Cea de-a treisprezecea ediție a Simpozionului Internațional „Zilele Medicale ale
Spitalului Municipal de Urgență” – eveniment la care au participat specialiști, experți
și medici din țară și străinătate;
• A șaptea ediție a etapei naționale - Raliul Moldovei Moinești - o competiție auto care
s-a bucurat de mare succes atât în rândul piloților profesioniști din competiție cât și a
publicului;
Iulie
• A opta ediție a Taberei de Voluntariat în parteneriat cu Fundația Libra (Marea
Britanie);
August
• Tabăra Internațională de Pictură şi Sculptură „Artiştii Plastici în Moineşti” –
ediția a șaptea (aug. - sept.) a adus în patrimoniul municipiului noi lucrări de grafică și
pictură, precum și o nouă sculptură în piatră amplasată în Parcul Central DADA;
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Septembrie
• A nouăsprezecea ediție a Manifestărilor Culturale Zilele Municipiului Moinești
când au concertat: Marcel Pavel, Monica Anghel, Alis Făiniță, Ami, Jorge și trupa
Holograf;
• Vernisajul expoziției colective Artiștii Plastici în Moinești
• A opta ediție a Festivalului Național de Muzică și Dans Popular,,Moineșteanca”
(peste 400 de participanți de la Palatele și Cluburile Elevilor din toată țara), cu oaspeți
și din străinătate - un eveniment organizat în colaborare cu Asociația „Mândră iie
Românească”;
• Procesiunea Icoanei Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Nicula însoțită de un
sobor de o sută de preoți reprezentând simbolic cei 100 de ani de unitate;
• Inaugurarea Monumentului Centenarului României din parcul central (Dada),
moment urmat de acordarea unor noi distincții de cetățean de onoare al municipalității
d-lui Ingo Glass, d-lui Viorel Ilie, d-lui Ion Văsâi, d-lui Dumitru Macovei, Excelenței
Sale PS Petru Gherghel;
• A șaptea ediție a Târgului Producătorilor Locali de Ziua Recoltei, eveniment care a
debutat în anul 2012 sub sloganul „Produs în Moinești” în parteneriat cu asociația
ACTIV Moinești;
• A șaptea ediție a Concursului Național de mountain-biking Moinești-Zemeș,
eveniment cu peste 200 de competitori și la a cărui bună organizare și desfășurare au
contribuit circa 300 de voluntari;
Octombrie
• Spectacol susținut de cântăreața de muzică populară Irina Loghin la Centrul Cultural
Lira, cu ocazia Zilei Vârstinicilor, organizat de ONG ACTIV Moineşti sub patronajul
Primăriei Moineşti;
Noiembrie
• Participare la Târgul de Turism București prin intermediul Asociației MONTPESA;
• FESTIVALUL Filmului Istoric Românesc În perioada 16 – 19 noiembrie 2018
administrația municipiului Moinești a organizat Festivalul Filmului Istoric Românesc
care s-a desfășurat la Centrul Cultural LIRA din municipiul Moinești, în contextul
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri 1918-2018.
Decembrie
• Concert al interpretului Nicolae Furdui Iancu– în deschiderea evenimentului
concertând corul „Laudamus” și Iustina Irimia;
• Spectacol caritabil „Vis de Decembrie” organizat de ONG Activ Moinești sub
patronajul Primăriei Moinești;
• Centrul Cultural Lira: spectacole susținute de Teatrul Bacovia Bacău, Filarmonica
„Mihail Jora” din Bacău;
• Spectacolul de binefacere a celei de-a XI-a ediții a campaniei „Din suflet pentru
suflet” derulată de profesorii și elevii Liceului Teoretic „Spiru Haret”;
• A doua ediție a manifestării „Căsuța de Crăciun” la care au participat elevii din cadrul
unităților de învățământ moineștene;
• A noua ediție a Festivalului de Datini și Colinde „Anii Vechi și Anii Noi”;
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SPAȚII DE MANIFESTARE CULTURALĂ, ARTISTICĂ, ȘTIINȚIFICĂ
a). BIBLIOTECA MUNICIPALĂ
Biblioteca municipală reprezintă unul dintre principalele spații de manifestare artistică și
culturală din municipiul Moinești. Aici sunt organizate frecvent expoziții de pictură, lansări de
carte, seminarii și colocvii de comunicări științifice.
În anul 2018, primăria a achiziționat 349 de cărți pentru Biblioteca Municipală și, de
asemenea, au fost înregistrate donații de la diferite persoane fizice și instituții, respectiv 1497
cărți.
În continuare sunt enumerate cele mai importante activități din anul 2018 ale Bibliotecii
Municipale Moinești:
✓

Proiecte educaționale cu :

- Școala Gimnazială ,,Ștefan Luchian” :,,Eminescu – om deplin “, ,,Cartea –spirit și
învățătură”;
- Colegiul Tehnic ,,Grigore Cobălcescu “ - ,,Natura, sursă de inspirație pentru poeți”, Grădinița cu P.P. ,,Ion Creangă” : ,,Biblioteca – prietena copiilor”, ,,Prietenii cărții”;
✓ Expoziție de pictură – -,,Frumusețea florilor în taina culorilor lui Luchian” – concurs de
creație plastică;
✓ Expoziție – felicitări și eco mărțișoare – Clubul Copiilor Moinești;
✓ Simpozionul anual ,,Tristan Tzara”- expoziție de pictură ,,Dadaistul de serviciu” –
vernisaj;
✓ Proiect educațional ,,Les journees de la Francophonie” – Liceul Teoretic ,,Spiru Haret” ;
✓ Lansare de carte - ,,Din condei” – scriitor Dospinescu Octav;
✓ Proiect ,,Celebrăm Marea Unire” – spectacol omagial dedicat centenarului la Centrul
Cultural Lira;
✓ Cerc de istorie – muzică, poezie, scenete – Liceul Teoretic ,,Spiru Haret”;
✓ Iată vine Moș Crăciun ! – serbare Grădinița cu P.P. ,,Ion Creangă”;

b). CENTRUL CULTURAL LIRA
Reamintesc faptul că începând cu anul 2014 s-a derulat, în parteneriat cu CJ Bacău o
investiție importantă de reabilitare generală a acestui spațiu „Transformarea Clubului Lira în
casă de cultură”. În urma acestei investiții, clădirea cunoscută până atunci drept „Clubul LIRA”
a redevenit un important centru de cultură având o sală modernă de spectacole cu
cinematograf, o sală multimedia pentru conferințe și simpozioane și spații de cazare și
birouri.
Ca în fiecare an, și în anul 2018, majoritatea evenimentelor culturale de interior s-au
desfășurat în carul Centrului Cultural LIRA.
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c). SALA de FESTIVITĂȚI a PRIMĂRIEI
Până în anul 2016 această sală reprezenta cel mai generos spațiu de manifestare culturală din
municipiul nostru. Însă, odată cu inaugurarea Centrului Cultural LIRA, aceasta a devenit un spațiu
secund de realizare a mai multor tipuri de activități, în principal cu caracter educativ și
administrativ (de ex. ședințe de CL, Adunări Generale ale Asociațiilor de Proprietari, consultări
publice, dezbateri, prezentări, repetiții, premieri etc.)
În acest fel, prezența a două astfel de spații generoase în municipiul nostru oferă posibilitatea
realizării tuturor tipurilor de activități (culturale, educative, de petrecere a timpului liber,
administrative, de mediu, de consultare etc.) răspunzând întregii game de așteptări ale
moineștenilor, în acest domeniu.
d). GALERIILE „MANS ARTA” „AVA” „GENEZA”
Sunt un plus pentru statutul de oraș preocupat de valorile culturale și nu doar prilej de
laudă statistică – constituie un argument de a valida importanța artelor plastice și, de cele mai
multe ori, delegațiile sosite în municipiul Moinești cu prilejul diferitelor activități/evenimente sau arătat impresionate de calitatea excepțională a lucrărilor de artă expuse: echipa artiștilor
plastici din Finlanda și Brazilia, toate echipele implicate pe șantierele Habitat for Humanity,
voluntarii din cadrul colaborării inter-instituționale cu ONG-urile și universitățile europene și
așa mai departe. Mai mult decât atât, în fiecare an municipiul Moinești organizează o Tabără de
Pictură și Sculptură intitulată „Artiștii Plastici în Moinești” – un bun prilej de a conlucra cu
oaspeți din întreaga țară dar și din străinătate – Israel, Ucraina, Republica Moldova, Germania,
Statele Unite ale Americii și așa mai departe.
La galeriile de artă existente se adaugă și galeria de artă „AVA” de la Clubul Elevilor din
Moinești – loc unde există o expoziție permanentă din opera artistului plastic Ion Vasîi precum
și atelierul personal al artistului plastic Dumitru „Maku” Macovei – care se pot vizita și, nu de
puține ori, au definit clar tendințele de a impune valorile culturale în municipiul nostru.
CE URMEAZĂ ?
✓
✓
✓
✓
✓

Respectarea Calendarului de evenimente și continuarea eforturilor de îmbogățire a
acestuia și de promovare mai intensă și mai extinsă a evenimentelor din acest calendar;
Continuarea celor două Stagiuni permanente (muzicală și teatrală) în cadrul Centrului
Cultural LIRA precum și a celorlalte evenimente ocazionale;
Difuzarea de filme, cu regularitate, în cadrul cinematografului Centrului Cultural
LIRA;
Transformarea unei clădiri istorice (prima școală din Moinești) în viitorul Muzeu de
Patrimoniu al municipiului;
Organizarea de evenimente specifice, în aer liber, la scena din Parc Băi.
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5.2.6. EDUCAȚIE
Prezentăm, mai jos, cele mai importante momente realizate în colaborare cu instituțiile
de învățământ în anul 2018.
U.A.T Moinești are ca parteneri permanenți și frecvenți unitățile de învățământ. În cadrul
parteneriatelor de tip cultural-educativ, științific, sportiv cu unitățile de învățământ manifestările
cele mai frecvente sunt: teatre, pantomimă, improvizație scenică, festivaluri de dans,
interpretare muzicală, modă, prezentări interactive, lansări de carte, seminarii, colocvii,
comunicări științifice, spectacole ale școlarilor, preșcolarilor și liceenilor.
Considerăm ca fiind foarte importante și activitățile pe care le-am organizat în
parteneriat cu diverse alte entități – ONG-uri, fundații și asociații, unități de învățământ
(pre)școlar și liceal: campanii de ecologizare, plantare, colectare de deșeuri, etc.
Pe lângă activitățile nenumărate pe care administrația locală moineșteană le derulează
într-un permanent parteneriat cu instituțiile de învățământ din comunitate, este foarte important
de subliniat preocuparea recentă a autorităților locale pentru infrastructura educațională: clădiri,
dotări, materiale didactice etc.
Relevante în acest sens sunt proiectele concrete pe care le-a inițiat Primarul municipiului
Moinești în perioada 2017- 2108 și care acum încep să prindă contur prin contractele de
finanțare semnate, majoritatea în anul 2018.
Reamintim aici, pe scurt, proiectele de revigorare a infrastructurii educaționale detaliate
deja în capitolul 5 - Infrastructura Urbană:
- Reabilitarea termică a Colegiului tehnic Grigore Cobălcescu (8.432.980,53 lei);
- Reabilitarea termică a Școlii gimnaziale George Enescu (4.562.803,93 lei);
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii gimnaziale Ștefan Luchian (9.434.935,94 lei);
- Reabilitarea Școlii gimnaziale Alexandru Sever (circa 2.865.127,85 lei);
- Construcția Grădiniței nr. 9, str. Vasile Alecsandri (2.022.809,54 lei);
- Extindere si modernizare Creșa Primii Pași Moinești (3.852.551,24 lei).
CE URMEAZĂ ?
✓ Continuarea parteneriatelor existente și inițierea și a altor activități în colaborare cu
unitățile de învățământ;
✓ Cel puțin un nou microbuz școlar și un autobuz școlar;
✓ Reabilitarea termică a Colegiului tehnic Grigore Cobălcescu;
✓ Reabilitarea termică a Școlii gimnaziale George Enescu;
✓ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii gimnaziale Ștefan Luchian;
✓ Reabilitarea Școlii gimnaziale Alexandru Sever (circa 2.865.127,85 lei);
✓ Construcția Grădiniței nr. 9, str. Vasile Alecsandri în parteneriat cu Ministerul Educației
Naționale;
✓ Extindere si modernizare Creșa "Primii Pași" Moinești;
✓ Reabilitarea terenurilor de sport.
36

5.2.7. SOCIAL
Direcția de Asistență Socială (DAS) a municipiului Moinești funcționează ca instituție
publică în subordinea Consiliului Local al municipiului Moinești, cu personalitate juridică, și
asigură la nivelul municipiului, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în
domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu dizabilități,
precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.
5.2.7.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI PERSPECTIVELE POLITICII SOCIALE
Unul dintre aspectele îngrijorătoare ale modului de funcționare a vieții sociale
moineștene, care reiese din ultimele două rapoarte anuale ale Direcției de Asistență Socială
Moinești, este cel al numărului foarte mare de persoane asistate social. Acest fapt nu doar că
îngrijorează cu privire la profilul social defavorizat al unei părți importante a populației
municipiului nostru, dar ne oferă și un indicator al presiunii bugetare majore pe care o
reprezintă susținerea acestui segment de populație (buget de stat, dar și local).
“|Din punct de vedere social, în anul 2018, Moinestiul ramane, la nivelul judetului
Bacau, in topul localitatilor cu populatie in risc de marginalizare sociala. Astfel, aproximativ un
sfert din populatia localitatii (4692 persoane) are drept sursa de venit beneficiile de asistenta
sociala ori venituri insuficiente care sunt completate de beneficii de asistenta sociala pentru
depasirea riscului de marginalizare socială...”3 :
• 970 persoane beneficiare venit minim garantat;
• 1408 persoane beneficiare alocație pentru susținerea familiei;
• 714 persoane cu dizabilități (din care 108 persoane handicap grav beneficiare de
indemnizație și 81 persoane handicap grav, beneficiare de asistent personal);
• 1300 persoane vârstnice cu venituri insuficiente;
• 300 copii aflați în situație de risc.
Până în prezent principala preocupare a Primarului a fost aceea de a oferi tuturor cetățenilor
municipiului un trai decent prin asigurarea unui echilibru în ansamblul comunității, adică între
locuitorii care se află în dificultate și ceilalți membrii ai comunității, în sensul respectării
principiului solidarității sociale consfințit de legislația în materie.
Odată atins acest echilibru, prioritatea va fi mai mult aceea de a găsi modalități de a implica
activ în societate și de a face productivi cât mai mulți dintre acești cetățeni.
Deci, strategia pe care a adoptat-o deja din anul 2016 Primarul municipiului Moinești, cu
sprijinul DAS, pe care a continuat-o în anul 2018 și pe care o va urma și pe viitor, este aceea de
a identifica soluții pentru diminuarea numărului de asistați social prin măsuri precum:

3

Raportul anual al DAS pentru anul 2017
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- încurajarea şi dezvoltarea de parteneriate viabile cu alți furnizori de servicii, instituții publice
și ONG/uri (vezi UNICEF, Fondurile Norvegiene și Parteneriatele cu DJASPC Bacău);
- adaptarea continuă a strategiei de dezvoltare socială a municipiului Moinești prin implicarea
societății civile în luarea deciziilor (chestionare) și a factorilor sociali locali (instituțiile de
asistentă socială), precum şi a organizațiilor nonguvernamentale;
- stimularea implicării comunității în dezvoltarea, menținerea şi acordarea serviciilor prin
activități de voluntariat;
- implicarea comunității în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia.
Deja drumul în acest sens a fost deschis prin proiectul „Incluziune socială prin
furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”-„Servicii comunitare pentru copii”
in parteneriat cu UNICEF România. Proiectul a fost implementat in perioada 2015-2018 de catre
UNICEF România , cu finanțare de la Norway Grant și din resurse proprii în parteneriat cu
Consiliul Judeţean Bacău, Prefectura Bacău, precum și 38 autorități publice locale de la nivelul
județului Bacău. În cadrul acestui parteneriat, UNICEF România a pus la dispoziția autorității
locale moinestene un microgrant prin care a fost implementat proiectul ”Parinti informatiCopii protejati„ initiat inca din anul 2016 si continuat in 2017 si 2018 în parteneriat cu
Așezământul Social Filantropic Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Școala Gimnazială ,, George
Enescu “ și Școala Gimnazială ,, Alexandru Sever “.
În această ecuație, educația este cheia. Ea stă la baza unei comunități sănătoase și active.
Prin activitățile UNICEF-ului educația copiilor marginalizați (posibilii asistați de mâine) are
exact această țintă: educarea în sensul implicării și a unui comportament pro-activ în
societate. În felul acesta educarea în sensul valorii muncii și a implicării în comunitate se
transferă și către adulți, prin activitățile susținute de consiliere și comunicare.
În plus, unul dintre cele mai importante instrumente utilizate în cadrul proiectului
UNCEF a fost implicarea Bisericii care, în societatea contemporană modernă nu mai poate
avea doar rol de consiliere spirituală ci, dimpotrivă, capătă un rol fundamental de educare
socială.
Proiectul ,,Părinți informați- copii protejați” a avut ca obiective :
Extinderea gradului de informare și sprijin la nivelul comunității prin consilierea
copiilor și părinților aflați în situație de risc, în cadrul cabinetului de Consiliere și Sprijin
pentru Copii și Părinții care funcționează în cadrul Centrului de activități educativ -recreative.
Desfășurarea timp de 11 luni a unor activități care să genereze îmbunătățirea tuturor
atitudinilor și practicilor
in vederea reducerii tuturor formelor de violență și
neglijare/discriminare a copilului , pentru un număr de 180 copii si 100 părinții aflați in situație
de risc
Dezvoltarea abilităților relaționale și sociale, stimularea autocunoașterii și a stimei de
sine pentru copii din comunitate prin organizarea unei școli de vară și a unei excursii .
În scopul atingerii obiectivelor înscrise în strategia locală/județeană de dezvoltare a
municipiului Moinești, Direcția de Asistență Socială a promovat/implementat proiecte, în
parteneriat cu instituții/ONG-uri, după cum urmează:
Proiect “Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala (SDL) municipiul
Moinești destinată zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zonelor urbane funcționale
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aferente” implementat de către UAT municipiul Moinești în parteneriat cu GAL Valea
Muntelui.
Obiectiv: elaborarea unei Strategii de dezvoltare locala destinata comunitatilor
marginalizate, in vederea cresterii participarii pe piata muncii, a imbunatatirii nivelului
educational si a accesului la servicii de baza (sociale si/sau medicale), a imbunatatirii conditiilor
de locuire si a calitatii vietii locuitorilor din zonele urbane marginalizate identificate.
Proiectul SHINE – “Suport pentru infrastructura socială, de sănătate si
educație în județul Bacău”, implementat de către UAT municipiul Moinești în parteneriat cu
Fundația "Terre des hommes". Obiectivul: combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în zonele
urbane marginalizate de la nivelul municipiului.
Proiectul prevede refacerea acoperișului și anveloparea clădirii centrului de consiliere
din cadrul Bisericii Sfântul Gheorghe cu o valoare de 20.000 dolari "Terre des hommes"si
contribuție UAT 20.000 lei. Dotarea cu echipamente TIC a două cabinete școlare (Școala
George Enescu și Școala Alexandru Sever) – 20.000 dolari.
Proiectul „Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu
dizabilități” (P.O.R/8/8.1/8.3/B) implementat in perioada 2018-2020 de catre UAT municipiul
Moinesti in parteneriat cu DGASPC Bacau, Obiectiv: infiintare de servicii sociale (3 locuinte
protejate si centru de zi) pentru restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Comanesti.
Proiect de susținere a copiilor aflați în risc de excluziune socială în scopul
reducerii riscului de absenteism și abandon școlar, implementat de către UAT municipiul
Moinești în parteneriat cu Școala Gimnazială “Tristan Tzara” și Fundația “Episcop
Melchisedec”. În cadrul Școlii Gimnaziale “Tristan Tzara” funcționează un Centru de zi în care
un număr de 20 copii în situație de risc primesc, în mod gratuit, hrană caldă la masa de prânz și
ajutor la efectuarea temelor.
Un alt pas importat realizat recent a fost acela al actualizării bazei de date și al
cunoașterii în amănunt a teritoriului. Concret, DAS a realizat în 2016 o HARTĂ A
SĂRĂCIEI care s-a dovedit a fi un instrument extrem de util în 2018 și va fi și pe viitor, prin
faptul că asigură o radiografie exactă, pe zone și pe străzi, a tuturor cazurilor în situații de risc.
Este un pas important în procesul de intervenție de natură socială, motivat de faptul că este mai
eficient sa previi decât să combați. Astfel, multe situații de risc odată identificate au beneficiat
de intervenții specializate prompte, fapt ce a dus la ameliorarea situației.
În anul 2018 a fost actualizată Harta Sărăciei și, așa cum menționam mai sus, s-a
intervenit punctual în rezolvarea cazurilor identificare cu ocazia actualizării Hărții.
5.2.7.2 SERVICII PRESTATE în 2018 PRIN INSTITUȚIILE SPECIALIZATE
În anul 2008, Serviciul public de asistență socială (SPAS) Moinești a fost acreditat ca
furnizor de servicii sociale4, iar în anul 2011 SPAS Moinești (în prezent DAS) a fost reacreditat

4

cf. OG 68/2003
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în acest sens, coordonând: Cantina de ajutor social, Centrul de consiliere, informare și sprijin
și Centrul de îngrijire la domiciliu.5
Începând cu anul 2015, Cantina de ajutor social și Centrul de consiliere, informare și
sprijin funcționează sub umbrela noului COMPLEX INTEGRAT de SERVICII SOCIALE.
În continuare reamintesc intervențiile reprezentative din sectorul social realizate în
ultimii ani de zile, atât cu efort propriu cât și cu finanțare externă și care au continuat să
funcționeze optim și pe parcursul anului 2018.
COMPLEX INTEGRAT de SERVICII SOCIALE6. Complexul cuprinde: centru de zi pentru
copii (25 locuri), adăpost de noapte (45 locuri) și centru rezidențial persoane vârstnice (20
locuri).
CLĂDIREA fostului sediu Alcor: În anul 2017 Direcția de Asistență Socială a fost mutată în
această clădire unde municipalitatea a intervenit cu măsuri de reparare, curățare, amenajare a
acestui spațiu în vederea desfășurării în mod corespunzător a activităților specifice DAS.
De asemenea, clădirea face obiectul unui proiect de reabilitare generală pentru care s-a solicitat
finanțare prin POR 2014-2020.
Tot în această clădire funcționează Centrul de petrecere a timpului liber pentru pensionari.
CONTAINER METALIC pentru oamenii fără adăpost. În anul 2017 primăria municipiului
Moinești a primit, prin donație, un container metalic tip birou pe care l-a amenajat și dotat în
scopul cazării câtorva persoane fără adăpost dislocate în urma mutării sediului D.A.S.
BLOC DE LOCUINŢE SOCIALE E26 (P+3): Sunt funcționale 55 de garsoniere în str.
Vasile Alecsandri nr. 50 - bloc E 26 în care locuiesc mai multe familii cu probleme sociale.
CAMERE SOCIALE în fostul Cămin MOLDOCIP. Sunt funcționale 40 camere sociale în
unde sunt cazate circa 100 persoane.
CANTINA SOCIALĂ. În cadrul politicii de prevenire și combatere a sărăciei gestionată de
către D.A.S. Moinești funcționează, cf. Legii 208 / 1997, o cantină socială ai cărei beneficiari
sunt persoane fără venituri, cu un nivel de sărăcie foarte mare, numărul acestora fiind variabil
(aprox. 39 beneficiari anual). La nivel național sunt relativ puține unități administrativ teritoriale
în cadrul cărora funcționează astfel de cantine sociale și, mai mult, finanțarea funcționării acestui
obiectiv se realizează, integral, de la bugetul local.
CASE „Habitat for Humanity” – În 2018 s-a eliberat autorizația de construire a unei case în
strada Plopilor. În luna martie 2019 a început construcția cu o echipa de voluntari din Statele
Unite. Va fi construită o casa cu patru apartamente pentru patru familii! Lucrările cor continua
până în luna octombrie 2019 și vor fi realizate cu 12 echipe de voluntari.

În baza Legii asistenței sociale nr. 292/2011, prin HCL Moinești nr. 122/25.10.2012,SPAS a fost reorganizat la
nivel de direcție (DAS).
6
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Moinești nr.132/24.11.2014 privind reorganizarea Direcției de
Asistență Socială, serviciile sociale dar și o parte dintre specialiști au fost transferați în cadrul COMPLEXULUI DE
SERVICII SOCIALE.
5
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TICHETE SOCIALE: anumite categorii de vârstnici (cu venituri foarte mici, fără venituri sau
veterani de război) au primit în 2018, ca fiecare an, din partea municipalității un tichet social
pentru medicamente și hrană cu ocazia Paștelui și Crăciunului7. Suma alocată din bugetul local
în acest scop este de aproximativ 300.000 lei.
50 DE ANI DE CĂSĂTORIE. Ca în fiecare an, și în 2018 au fost celebrate de către Primărie
cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie (în lunile septembrie și decembrie).
CE URMEAZĂ ?
✓ CENTRALĂ TERMICĂ DEZAFECTATĂ (str. Zorilor). Transformarea acestui
obiectiv în centru de agrement pentru persoane vârstnice. Obiectivul a fost inclus în Cererea de
finanțare depusă pe Axa 13 din POR 2014-2020, cerere aflată în faza de evaluare a
conformității administrative şi a eligibilității.
✓ CENTRALĂ TERMICĂ DEZAFECTATĂ (str. Libertății). Transformarea acestui
obiectiv în Centru Social Educațional de tip after-school;
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău (DGASPC) în
parteneriat cu UAT Municipiul Moinești a a depus cererea de finanțare cu titlul „Infrastructura
socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități„ în cadrul POR 2014-2020 Axa
Prioritara 8. Prioritatea de investiții 8.1. Cererea de finanţare a fost admisă şi a fost semnat
un contract de finanţare. Prin acest proiect se finanțează infrastructura de servicii de sănătate
și infrastructura de servicii sociale.
Obiectivul proiectului este de a înființa servicii sociale (locuințe protejate și centru de zi)
necesare realizării dezinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități. Acest obiectiv va fi
atins prin înființarea de servicii sociale respectând un raport de 3 locuințe protejate cu o
capacitate de 6 beneficiari fiecare, la un centru de zi, astfel încât fiecare beneficiar din locuințele
protejate va beneficia de serviciile oferite în centrul de zi. Serviciile sociale sunt rezultatul
construirii și dotării a 3 locuințe protejate pentru 18 persoane adulte cu dizabilități
instituționalizate și reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri existente pentru înființarea
unui centru de zi.
Locuințele protejate vor asigura servicii de cazare în sistem protejat, îngrijire personală,
asistență și suport beneficiarilor iar în cadrul centrului de zi vor fi organizate activități diverse în
scopul prevenirii instituționalizării și susținerii integrării/reintegrării în comunitate a persoanelor
cu dizabilități prin dobândirea de noi abilități, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele
proprii.
În ceea ce privește grupul țintă al respectivului proiect putem menționa că Centrul de zi va
avea un grup țintă de beneficiari direcți de 30 persoane cu dizabilități și 18 persoane cu
dizabilități din locuințele protejate.

În anul 2018 un număr de 2185 persoane (pensionari cu venituri mai mici de 700 lei + persoane de 60 ani fără
venituri + veterani de război) au primit din partea municipalității un tichet social de 100 lei pentru medicamente si
hrană cu ocazia Paștelui și Crăciunului.
7
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✓ REABILITARE sediu D.A.S.
În luna octombrie 2017 a fost depus proiectul „Reabilitare termicăclădire str. V.Alecsandri
nr. 52-Sediul Direcției de Asistenta Sociala din Municipiul Moinești” în cadrul POR 2014-2020
Axa Prioritara 3.1- B. Cererea de finanţare a fost admisă şi a fost semnat un contract de
finanţare..Obiectivul proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii publicesediulDirecției de Asistență Socială prin executarea de lucrări de reabilitare termică a anvelopei
ansamblului și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile
precum și realizarea de lucrări conexe care contribuie la implementarea componentelor.
Prezentul proiect propune activități care vor conduce la:
- Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie,
conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.
✓ STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ (SDL)
Proiectele implementate și în curs de implementare prin mecanismul Dezvoltare Locală
Plasată sub Responsabilitatea Comunității ( DLRC)
Proiectele implementate și în curs de implementare prin mecanismul Dezvoltare Locală
Plasată sub Responsabilitatea Comunității ( DLRC) sunt:
- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a municipiului Moinești destinată
zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zonelor urbane funcționale aferente, proiect
implementat în parteneriat cu GAL Valea Muntelui și S.C.Romactiv Business Consulting
S.R.L;
- Sprijin pentru funcționarea Asociației Grupul de Acțiune Locală- Angajament Social
GAL-AS Moinești, proiect aflat în implementare în perioada 06.09.2018 – 23.10.2023, cu
valoarea de 420.000 Euro.
Scopul GAL-AS Moinești constă în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. SDL
cuprinde următoarele măsuri aferente listei indicative de intervenții cu finanțarea din
POR/POCU și alte surse :
I1. Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate:
- crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane – străzi nemodernizate
- reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice
Buget estimativ: 1.285.715 Euro
Surse de finanţare: POR (1.260.000 Euro) și Contribuție proprie (25.715 Euro)
I2. Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate
- reabilitarea / modernizarea zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale şi
comerciale;
Buget estimativ: 408.164 Euro
Surse de finanţare: POR (400.000 Euro) și Contribuție proprie (8.164 Euro)
I3. Intervenție POR în infrastructura de locuire:
- construire/ reabilitare/ modernizare locuinţe sociale
Buget estimativ: 1.224.490 Euro
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Surse de finanţare: POR (1.200.000 Euro) și Contribuție proprie (24.490 Euro)
I4. Intervenție POR în infrastructura de educaţie:
- construire/reabilitare/ modernizare de unităţi de învăţămînt preuniversitar (creşe, grădiniţe,
şcoli)
Buget estimativ: 653.062 Euro
Surse de finanţare: POR (640.000 Euro) și Contribuție proprie (13.062 Euro)
I5. Intervenție POR în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate:
- construcţia / reabilitarea / modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activităţi sociale,
comunitare, culturale, agrement şi sport
Buget estimativ: 714.286 Euro
Surse de finanţare: POR (700.000 Euro) și Contribuție proprie (14.286 Euro)
I6. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă, furnizării
de servicii și combaterii discriminării:
- programe de ucenicie la locul de muncă
- măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă
- acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri
- susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu
- sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul
centrelor comunitare integrate (medico-sociale)
- campanii de informare şi conștientizare pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din
grupurile marginalizate şi combaterea discriminării la locul de muncă, inclusiv la angajare
Buget estimativ: 1.180.000 Euro
Surse de finanţare: POCU (1.180.000 Euro)
I7. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei, furnizării de servicii,
asistență juridică și combaterii discriminării:
- educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar
- învățământ primar și secundar
- programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală
- sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul
centrelor comunitare integrate (medico-sociale)
- asistență juridică pentru reglementări acte (reglementarea actelor de identitate, de proprietate,
de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de
asistență/servicii sociale)
- campanii de informare şi conștientizare care vizează desegregarea şcolară, combaterea
abandonului şcolar.
Buget estimativ: 500.000 Euro
Surse de finanţare: POCU (500.000 Euro)
I8. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de servicii
(sociale/medicale/medico-sociale), educaţiei, ocupării forţei de muncă și asistență juridică:
- dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor
comunitare integrate (medico-sociale)
- educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar;
- învățământ primar și secundar;
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- programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală
- programe de ucenicie la locul de muncă
- măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă
- acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri
- susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu
- asistență juridică pentru reglementări acte (reglementarea actelor de identitate, de proprietate,
de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de
asistență/servicii sociale)
Buget estimativ: 700.000 Euro
Surse de finanţare: POCU (700.000 Euro)
I9. Intervenție din sursă proprie pentru educarea si responsabilizarea populației privind
păstrarea curățeniei in zonă și utilizarea infrastructurii și spațiului public:
-program de educare și responsabilizarea a cetățenilor in ceea ce privește păstrarea in zonă și
utilizarea infrastructurii spațiului public;
Buget estimativ: 10.000 Euro
Surse de finantare: finantare din surse proprii (10.000 Euro)
I10. Intervenții din surse proprii pentru imbunătățirea imaginii publice și combaterea
discriminării:
-organizarea unor evenimente, manifestări cultural- artistice și ale valorilor interetnice comune;
-organizare de ședințe publice periodice pentru a informa și cosulta comunitatea cu privire la
activitățile desfășurate in zonă, rezultatele si problemele legate de acestea;
-parteneriat cu mass-media locală pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă și
transformarea acesteia;
-crearea unei aplicații software pentru semnalarea problemelor de către cetățenii din comunitatea
marginalizată.
Buget estimativ: 25.000 Euro
Surse de finantare: finantare din surse prorpii (25.000 Euro)
✓
HABITAT FOR HUMANITY - Continuarea parteneriatului cu „Habitat for Humanity”
pentru situații de urgență ca ajutor pentru familiile aflate în nevoie.
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5.2.8. SPORT
Principalul for oficial sub umbrela căruia se desfășoară activitățile sportive în municipiul
Moinești este Clubul Sportiv Municipal Moinești (CSM Moinești).
Astăzi CSM Moinești funcționează cu 7 secții sportive (fotbal, tenis de masă, tenis de
câmp, powerlifting, șah, baschet și qwan-ki-do, precum și intenția de a se afilia la federația de
specialitate a secției de ciclism) unde își desfășoară activitatea în jur de 230 de sportivi
legitimați.
În cadrul mai multor secții s-au înregistrat performante notabile pe care le prezentăm în
continuare.
FOTBAL
În cadrul secției de fotbal activează o echipă de seniori CSM Moinești și 4 grupe de copii
pe categorii de vârstă, respectiv: Juniorii U 9 (2010 si mai mici) antrenor Trofin Sorin Ionel;
Juniorii U11 (2008 – 2009), antrenor Toma Petru Lucian, Juniorii U13 (2006 -2007 ), antrenor
Trofin Sorin Ionel si juniorii U 15(2004 – 2005), antrenor Ciubotariu Costică.
Activitatea echipei de seniori CSM Moinești, pregătită de antrenorul principal Trofin
Sorin Ionel si secundul Toma Lucian, în anul 2018 se împarte în 2 etape. În prima etapă
(01.01.2018 – 30.06.2018), echipa a activat în liga a-IV-a, iar la sfârșitul Campionatului 2017 –
2018, echipa s-a clasat pe locul 11 cu 51 de puncte. În a doua etapă (01.07.2018 – 31.12.2018),
echipa a evoluat tot în liga a IV-a, având un lot de 22 jucători, toți fiind tineri din pepiniera
proprie, iar la sfârșitul turului echipa s-a clasat pe locul 6 cu 19 puncte.
În campionatul 2018 – 2019 , juniorii U9 au terminat turul campionatului pe locul 5 cu 15
puncte.
În campionatul 2017 – 2018, juniorii U11 au terminat campionatul pe locul 8 cu 36 de
puncte
În campionatul 2017 – 2018, juniorii U13 au terminat pe locul 5 cu 33 de puncte si au
folosit un lot 21 de juniori.
În campionatul 2018 – 2019, juniorii U15 au terminat turul campionatului pe locul 5
urmând ca anul acesta sa participe in campionatul de play – off după noul regulament organizat
de AJF Bacău..
TENIS DE MASĂ
Secția de tenis de masă este coordonată de prof. Ciubotariu Mihaela, iar în cadrul acestei
secții s-a remarcat echipa feminină a Clubului, echipa ce activează în divizia A cu obiectivul de
a promova în Superliga (obiectiv îndeplinit la începutul anului 2019 ).
Acești sportivi se găsesc în clasamentele naționale. În afară de aceștia mai sunt în jur de 40
de copii cu vârste cuprinse între 7 -9 ani ce deslușesc tainele tenisului de masă.
Cele mai importante realizări ale anului 2018 sunt enumerate mai jos:
- Juniorii IV – locul V la Campionatul National pe echipe
- Juniorii III – locul VII la Campionatul National pe echipe
- Juniorii II – locul V la Cupa României
OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR
- Locul I la faza județeană
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-

Locul I la faza zonală
Locul IV la faza națională
Juniorii IV – locul I băieți Cupa Prieteniei – Tg. Secuiesc
Juniorii IV – locul III fete Cupa Prieteniei – Tg. Secuiesc
Juniorii III – locul I băieți Cupa Buzăului
Juniorii III – locul II fete Cupa Buzăului.
TENIS DE CÂMP

În cadrul secției de tenis de câmp își desfășoară activitatea 2 antrenori, respectiv Popa
Cătălin Aurel si Ciocan Mihai, si un număr de 29 de sportivi ai clubului, 18 dintre aceștia
participând în turnee zonale si naționale după cum urmează: cel mai bun sportiv al clubului pe
anul 2018 este Sergiu Urzica, cu peste 23 de cupe si medalii de aur, argint si bronz la
categoriile de vârsta 10 si 12 ani, urmat de Stoleriu David cu 11 cupe si medalii de aur, argint si
bronz la categoria 12 ani si Macovei David cu 10 cupe si medalii câștigate toate în Calendarul
Competițional National Under 10 FRT si programul Tenis 10 FRT.
Ca urmare a unei evoluții de excepție, Sergiu Urzică ajunge în ianuarie 2018 pe locul 2 în
România la categoria Under 10 băieți și obține locul 8 la categoria 12 ani. În privința
calendarului Tenis 10, menționăm următorii sportivi care au obținut rezultate deosebite: Roxana
Movila (10 ani, 4 medalii) , Adochiei Dragos (9 ani, 3 medalii), Armeanu Tudor (8 ani, 4
medalii) Gherasimescu Teodora(8 ani,2 medalii) Turcu Stefan (8 ani, 1 medalie). În anul
competițional 2018, secția de tenis de câmp a Clubului CSM Moinești a obținut peste 65 de
cupe si medalii, fapt care o situează în primele poziții în privința rezultatelor obținute de secțiile
clubului.
POWERLIFTING
Secția de powerlifting a clubului sportiv CSM Moinești a avut doua activități distincte in
anul competițional 2018 respectiv :
1.
Organizarea de evenimente sportive dedicate promovării sportului de
performanta (Cupa Triumf – junior si seniori –M + F – 29 – 30.09.2018)
2.
Participarea la campionatele organizate de Federația Română de Powerlifting IPF
în calendarul oficial.
Secția de powerlifting este reprezentata prin dl. Manda Mihai Marius, sportiv legitimat la CSM
Moinești care a participat la diferite concursuri fiind considerat unul dintre cei mai buni sportivi
din ţară la această disciplină, in 2018 obținând următoarele rezultate :
1.Cupa Campionilor Iași – seniori - 04.02.2018
- locul 1 (medalie de aur), proba îndreptări cu haltera, categoria + 120 kg
2.Campionatul National de Powerlifting – seniori – 31.03.2018 - Alba Iulia
- locul 2 (medalia de argint) – proba îndreptări
- locul 4 – total , categoria +120 kg
3. Cupa Delta Dunării – seniori – 06.05.2018 – Tulcea
- locul 1(medalia de aur) – proba îndreptări cu haltera
4. Cupa Bronx – seniori – 01.07.2018 – Bacău
- locul 1(medalia de aur) – proba îndreptări cu haltera
- locul 2 (medalia de argint) – categoria open + 120kg
5. Cupa Triumf - juniori si seniori – M + F – 29 -30.09.2018 – Moinești
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- locul 1 (medalia de aur) – categoria + 120 kg
6. Cupa Romașcana – juniori si seniori – M + F – 09.12.2018. – Roman
- locul 1 (medalia de aur) – categoria + 120 kg.
ŞAH
Activitatea secției de șah este coordonată de dl. Suciu Gabriel, iar în cadrul acestei sectii
a clubului CSM Moinesti îsi desfăsoară activitatea următorul personal: antrenor FRS = 1,
instructori =5, arbitri FRS = 2, organizatori de competitii (FIDE +FRS ) =1
Total sportivi participanti la concursuri = 217
Total concursuri la care au participat = 19
La toate concursurile individuale si pe echipe la care au participat sahistii nostri
legitimați si nelegitimați au obținut clasări pe podium: locul 1 la etapa județeană Bacău
(Lazarovici Serban, Lită Eduard, Popa Andrei, Militaru Iulia), locul 1 la etapa pe judet echipe
mixte clasele V -VIII Comănești, locul 1 la etapa pe județ echipe mixte clasele I – IV
Comănești, locul 3 pe Regiunea de Dezvoltare N – E de la Iași, la faza județeană din cadrul
Campionatului National Elisabeta Polihroniade locul 1 pe echipe clasele I – IV ,locul 1 pe
echipe clasele V – VIII, locul 2 si 3 pe grupe de licee respectiv Grigore Cobălcescu si Spiru
Haret, la faza pe tara locul 6 clasele V- VII Școala Gimnazială George Enescu și locul 8 clasele
V – VIII Școala Gimnazială Stefan Luchian.
BASCHET FEMININ
În perioada ianuarie – iunie 2018 CSM Moinești a fost reprezentat în Campionatul
National de Baschet de către echipa de fete U14, antrenată de profesorul Comănescu Cristian,
aceasta evoluând în grupa a II-a alături de echipele , CSS Sfântu Gheorghe, CSM VSK C
Miercurea Ciuc, CSS Botosani, CSS Gheorghieni, CSS Unirea Iași si trebuie avut în vedere că
suntem singura echipă care nu avem profil baschet, adică CSS sau LPS, iar în Campionatul
National de Baschet 2018 -2019 participăm cu echipa feminină U 13.
QUAN KI DO
În cadrul secției de QwanKi Do își desfășoară activitatea în jur de 50 copii sub îndrumarea
instructorilor Creangă Voineag Gabriel și Creangă Voineag Alex. În anul 2018 sportivii din
cadrul secției de Qwan Ki Do au cucerit la Campionatele Naționale 10 medalii – 1 aur – 5 argint
– 4 bronz. La Cupa 23 August desfășurată în localitatea 23 August din municipiul Constanța
sportivii noștri au obținut 31 de medalii, iar la Cupa Phi Hau desfășurată în municipiul Bacău 33
de medalii.
CE URMEAZĂ ?
✓ Implementarea șahului ca disciplină în școli, conform propunerii președintelui
Federației Române de Șah ca acest municipiu să fie primul oraș pilot pentru
implementarea șahului ca disciplină în școli (Școala Ștefan Luchian demarând deja acest
proiect)
✓ Continuarea participării copiilor de la secțiile clubului la competiții sportive, concursuri
si turnee naționale și internaționale.
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5.2.9. CULTE, ASOCIAȚII și FUNDAȚII
În funcție de alocările bugetare și de echilibrarea cheltuielilor între domenii, Primăria
municipiului Moinești acordă finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza legii
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități
nonprofit de interes general și a OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.
În ceea ce privește finanțările nerambursabile acordate în anul 2018 în baza Legii
350/2005, U.A.T. - Municipiul Moinești a organizat o selecție publică de proiecte în vederea
atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în domeniile cultură,
social şi sport.
În urma selecției publice de proiecte, beneficiarii sumelor cu destinația de finanțări
nerambursabile, precum și sumele aferente au fost următorii:
Valoare finanțare
Denumire
Denumire
Nr.
de la bugetul
solicitant
proiect
local (lei)
Asociația „Grupul Local de
„GLIT FEST
1 Inițiativă pentru Tineret”
Festivalul de Artă
9.900
Moinești,
Urbană” editia a-II-a
Parohia Romano-Catolică
„Vara împreună 2018- ne
2
10.000
„Înălțarea Domnului” Moinești
ţinem de mână”
3

Asociația „Breasla Actorilor”
Moinești,

„Studioul de arte Breasla
Actorilor”

9.900

În urma selecției publice, și „Asociația Sfinții Voievozi Moinești” a depus un proiect cu
titlul „Școala de vară, scoala dinainte de școală”. Urmare a procedurii selecției de proiecte a fost
încheiat un contract de finanțare în baza legii 350/2005. Având în vedere faptul că Asociația
Sfinții Voievozi Moinești nu a putut îndeplini obiectivele propuse prin proiect, aceasta a restituit
suma acordata în baza contractului de finanțare.
În anul 2018 Consiliul local al municipiului Moineşti a aprobat Ghidul solicitantului
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Moinesti,
pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din România, iar Unitatea
Administrativ Teritoriala municipiul Moinești a organizat o procedură de selecție a dosarelor de
solicitare a sprijinului financiar care a fost acordat pentru următoarele unități de cult:
1. Parohia bisericii „Sfîntul Gheorghe” Moinești pentru suma de 5.000 lei.
2. Parohia Romano-Catolica Moinești pentru suma de 15.000 lei.
3. Protopopiatul Moinești pentru suma de 30.000 lei.
CE URMEAZĂ ?
✓ Sprijin pentru Culte prin OG 82/2001 (50.000 lei) și pentru alte asociații prin Legea
350/2005 (50.000 lei).
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5.2.10. SIGURANȚA PUBLICĂ
A.
La fel ca și în anii precedenți, în anul 2018 siguranța publică a fost asigurată prin
activitatea Direcției Poliția Locală care funcționează încă din anul 2011 ca un compartiment
funcțional, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Structura organizatorică a acestei direcții este următoarea:
1. Serviciul Ordine Publică;
2. Compartimentul Dispecerat, Monitorizare și Inspecție, care cuprinde:
a. Disciplina în construcții și afișajul stradal;
b. Activitatea comercială;
c. Protecția mediului;
d. Dispecerat - Monitorizare
3. Compartiment Pază.
Ca elemente semnificative ale prezenței în viața publică a Poliției Locale Moinești ca factor de
stabilitate și siguranță pentru cetățeni, evidențiem câteva dintre misiunile mai importante
desfășurate în anul 2018:
1. SERVICIUL Ordine Publică
➢
informarea şi atenționarea proprietarilor de autovehicule, cu privire la lucrările de sezon,
(deszăpezire, montarea/ demontarea ornamentelor luminoase, reabilitare străzi, evenimente
sportive, religioase, de altă natură, organizate de administrația publică locală, sau alte instituții,
pe diferite sectoare de drum, sau în diferite locații Au fost distribuite 502 flyere - „fluturaşi” ;
➢
activități menite să aducă la cunoştinţa agenţilor economici şi a asociaţiilor de proprietari
prevederile H.C.L.nr.70/2010 privind responsabilităţile impuse de condiţiile meteorologice de
iarnă. Au fost înştiinţate 410 societăţi comerciale şi cele 10 asociaţii de proprietari pentru
deszăpezire în fața locațiilor pe care le dețin pentru eliminarea gheții și a țurțurilor de gheață
➢
activități de aducerea la cunostinta cetatenilori cu privire la depozitarea gunoiului
menajer și de altă natură, în special după îndepărtarea containerelor de gunoi din mai multe
locațiii,și efectuarea de supravegheri a acestor locații
➢
executarea de activități menite să asigure implementarea adecvată a managementului
situaţiilor de urgenţă,legate de fenomenele meteorologice, conform atenţionărilor emise de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău – Secretariatul Tehnic Permanent, sens în care au
fost efectuate activități specifice de informare, conştientizare şi avertizare a populaţiei şi
operatorilor economici vizaţi de efectele atenționărilor meteoi
➢
executarea de activități de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, a cerșetoriei și
asigurarea ordinii şi liniştii publice cu prilejul sărbătorilor religioase la cele 11 lăcaşe de cult
creştine, prin rotație, împreună cu celelalte instituții cu competențe în acest domeniu.
➢
executarea unor acţiuni menite să asigure respectarea prevederilor H.C.L. nr.58/2005
privind activitatea de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, împreună cu
compartimentul transport intern și autoritate de autorizare. Au fost verificaţi, inopinat sau în
baza unui plan de acțiune, în mod repetat, conducătorii celor 61 autoturisme taxi autorizate;
➢
participarea în cadrul dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică, în sistem integrat,,
organizate cu prilejul festivităţilor prilejuite de „ Ziua Eroilor”, Campionatul Naţional de Raliuri
– Raliul Moldovei Moinesti; si pe traseul de desfăşurare a acţiunilor;
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➢
asigurarea măsurilor de ordine impuse de buna desfăşurare a Festivalului Concurs
Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Adolescenţi “Vis de Stea”;
➢
executarea de măsuri specifice asigurării perimetrului adiacent desfăşurării acţiunii
“Zilele medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti “;
➢
executarea de misiuni specifice cu prilejul desfășurării unor activitati desfasurate la
Centrul Cultural Lira;
➢
participarea la acțunea din Parcul Osoiu, „Pui de om pui de pom”
➢
acțiunea „Green Party” din Parcul Osoiu
➢
Acțiunea de absolvire a liceului de către elevii de la liceul „Spiru Haret”
➢
asigurarea măsurilor de ordine publică la Stadionul Municipal pe timpul desfăşurării
celor 8 partide de fotbal ale formaţiei C.S.M. Moineşti;
➢
executarea de controale pentru prevenirea şi combaterea faptelor de distrugere-defrișare,
în zonelor recent împădurite, Parcul Osoiu, Parc Băi ape minerale şi a spaţiilor verzi care aparţin
domeniului public
➢
Sprijin pe linia capturării sau crotalierii câinilor comunitari, fără stăpân, de pe domeniul
public, ai persoanelor private și din spațiile persoanelor juridice, la cererea acestora
➢
Acțiuni pe linia depistării și îndepărtării autovehiculelor abandonate pe spațiile publice
➢
Activități comune cu Poliția Mun. Moinești pe linia depistării autovehiculelor care
efectuează transport persoane, în regim de „piraterie auto”
➢
Acțivități pe linie de cerșetorie,în special în zona centrelor comerciale, piețe, târguri, a
persoane fără adăpost, persoane abandonate,vulnerabile
In anul 2018 au fost organizate acţiuni punctuale cu caracter permanent privind:
➢
identificarea în teritoriu, cartografierea şi verificarea periodică a stării bunurilor din
inventarul punctelor de colectare (platforma de beton, gardul împrejmuitor, europubelele de
gunoi, plăcuţele indicatoare), curăţenia din perimetrul punctelor de colectare, parcarea
autoturismelor în zona căii de acces a autospecialelor de ridicare a deşeurilor;
➢
prevenirea şi sancţionarea contravenţională a altor fapte antisociale pe linie de mediu,
respectiv: aruncarea de deşeuri, ambalaje, resturi de seminţe, mucuri de ţigări, alte asemenea în
parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice, păşunarea/nesupravegherea
animalelor (cabaline şi bovine) pe domeniul public;
➢
apropierea poliţistului local de nevoile comunităţii, asigurarea prezenţei acestuia cât mai
vizibilă în zonele de colectare selectivă, astfel încât să se asigure un efect descurajator pentru
persoanele cu preocupări infracţionale şi/sau contravenţionale;
➢
autorizarea și respectarea normelor de comerț în târgurile săptămânale și în Piața
Agroalimentară Moinești
➢
autorizarea și respectarea normelor de comerț cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie
➢
identificarea și luarea de măsuri legale pe linia autovehiculelor abandonate pe spatiul
public
➢
evidența populației la căminele de pe str. V. Alecsandri și Cpt. Zăgănescu(DAS)
➢
identificarea cetățenilor care au câini fără a deține și documente legale în acest sens și pe
linia câinilor fără stăpân
➢
au fost executate de către agenții de poliție locală, aflați în serviciu de patrulare și
conducerea Direcției Poliției locale, un nr,de 96 controale inopinate, din care 56 pe timp de
noapte, pentru verificarea modului în care agenţii de pază de la cele 4 obiective coordonate de
U.AT. municipiul Moineşti îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu;
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În perioada analizată, efectivele instituţiei au desfăşurat acţionat, în principal, pentru prevenirea
şi combaterea unor fapte cu caracter contravenţional în domeniul antisocial, pe linie rutieră,parcări, staționări, opriri- în locuri nepermise sau nerepectarea indicatorului de restricționare a
circuilației rutiere;, în domeniul bunei gospodăriri, întreţinerii şi curăţeniei localităţii, asigurării
unui comerţ civilizat.
COMPARTIMENTUL Dispecerat, Monitorizare și Inspecție
a). INSPECȚIE - Disciplina în construcții și afișaj stradal
➢ a verificat existenţa autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru organizarea executării lucrărilor
si respectarea documentaţiei tehnice care a stat la baza emiterii acestora;
➢ a efectuat controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de
construire/desfiinţare, pentru organizarea executării lucrărilor, inclusiv a celor cu caracter
provizoriu;
➢ a verificat şi soluţionat sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor legate de
problemele specifice compartimentului;
➢ a verificat, controlat şi dus la îndeplinire modul de aplicare al Hotărârilor Consiliului Local
Municipal, a dispoziţiilor Primarului şi a deciziilor şefului de serviciu din domeniul disciplinei
în construcţii şi al afişajului stradal, luând măsuri de intrare în legalitate;
a constatat contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor de
construcţii, stabilind măsurile necesare intrării în legalitate în condiţiile legii ;
b). INSPECȚIE - Inspecție Comercială
➢ a verificat dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare
pentru elevi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se
expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
➢ a controlat respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agoalimentare si
industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;
➢ a verificat şi soluţionat sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor,legate de
problemele specifice compartimentului;
➢ a verificat dacă comerciantul efectuează acte de comerţ cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute
de actele normative şi dacă desfăşoară activităţi comerciale în locurile şi cu respectarea
obiectului activităţii lor comerciale, înscrise în autorizaţia de funcţionare sau actul de
înfiinţare ori a condiţiilor cuprinse în licenţe şi brevete;
➢ a constatat contravenţii la dispoziţiile legale şi a aplicat sancţiunile contravenţionale date în
competenţă controlorilor comerciali prin actele normative în vigoare, pentru nerespectarea
de către operatorii economici a regulilor generale de comerţ, vânzare,circulaţia şi transportul
produselor alimentare, a oricăror bunuri şi produse care, în condiţiile legii, constituie
activităţi de comerţ;
➢ a dat dispoziţii obligatorii, în scris, operatorilor economici controlaţi, pentru
înlăturareadeficienţelor constatate;
➢ verifică respectarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local Municipal referitoare la
normele de comerţ şi urbanism comercial;
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c). INSPECȚIE - Protecția Mediului
➢ verificare și soluționare a sesizărilor cetățenilor privind nerespectarea
normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire
a localităților;
➢ verificarea respectării programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către
operatorul de salubritate precum şi ridicarea deșeurilor menajere de către compartimentul
responsabil, în conformitate cu graficele stabilite;
➢ verificare a respectării prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita
competențelor specifice autorităților administrației publice locale;
➢ verificare a respectării obligațiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile
publice,operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a
locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente
imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de
acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
➢ verificare a igienizarii surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
➢ verificare a respectarii normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor
de ape care traversează municipiul Moinesti si aplicarea legislaţiei în vigoare privind
deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi stătătoare;
➢ verificare a asigurarii salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor,
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
➢ constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale
specifice realizării atribuţiilor stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
d). DISPECERAT
➢ sesizarea patrulelor de ordine publică cu privire la incidentele petrecute în zonele
supravegheate video, de natură a pune în pericol viaţa, integritatea cetăţenilor, bunurile
acestora sau domeniului public, ordinea şi liniştea publică, fluenţa circulaţiei, buna
desfăşurare a activităţilor urbane din zonele cu acoperire video
➢ identificarea persoanelor şi autovehiculelor în baza locală şi naţională de date, de la Poliția
Municipiului Moinești, înregistrarea acestora şi comunicarea către agenţii de poliţie locală
interesaţi, exclusiv în interesul serviciului şi cu respectarea normelor legale şi a procedurilor
de lucru stabilite;
➢ transmiterea către elementele din dispozitivul de ordine publică, la ordin, informaţii privind
schimbările intervenite în situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de patrulare;
➢ schimb de informații cu patrulele operative de la Detașamentul 4 Jandarmi și Poliția Mun.
Moinești cât și cu echipele intervenții ISU
➢ raportarea evenimentelor deosebite despre care a fost sesizat sau s-a autosesizat;
➢ eliberarea de inregistrari video pe suport magnetic inscriptionate sau codificate , numai in
baza unei solicitari scrise, inregistrate si aprobate,primite de la instituțiile statului cu
atribuțiuni în ordinea publică
La Dispecerat sunt două registre în care se înregistrează sesizările și reclamațiile cetățenilor prin
numerele de telefon TEL VERDE și cel al Primăriei Moinești.
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Pentru toate compartimentele activitatea principală a constituit-o prevenirea evenimentelor,
negative, a stărilor de disconfort, a celor generatoare de stări de conflict, etc., dar în cazul
persistenței situațiilor negative, în ciuda avertismentelor verbale și scrise aplicate, agenții de
poliție locală au aplicat și sancțiuni contravenționale
B.
Adăpost câini fără stăpân din Str. Păcurari
În anul 2018 a continuat să funcționeze în condiții optime un PADOC pentru câinii fără
stăpân, cu capacitatea de aproximativ 200 de locuri.
Programul de capturări din spațiul public al animalelor fără stăpân a inclus campanii
de capturare săptămânale, în fiecare zi de joi, sau la reclamații, sesizări și solicitări ale
cetățenilor. Costurile pe care le implică gestionarea Padocului de câini sunt cele pentru hrană,
medicamente și produse de curățenie și igienă pentru padoc și pentru personal.
Situația datelor pentru 2018 este următoarea:
- Capacitatea maximă a adăpostului este de 200 de locuri, iar ocuparea este de 188 locuri.
- Numărul de câini capturați: 176;
- Numărul de câini revendicați: 0;
- Numărul de câini adoptați: 99;
- Numărul de câini eutanasiați: 7;
Pentru a asigura un climat de maximă transparență și siguranță Padocul a fost dotat cu
camere video care asigură accesul video, on-line, permanent, al tuturor celor interesați, cu acest
obiectiv.
De asemenea, pentru sensibilizarea populației cu privire la soarta animalelor fără stăpân
în scopul creșterii numărului de adopții de la acest Padoc, primăria municipiului Moinești a
mediatizat pe paginile oficiale pe care le-a creat în mediul on-line (website propriu, pagină pe
rețeaua de socializare Facebook) problematica animalelor fără stăpân și a postat fotografii și
materiale video cu conținut relevant pentru acest subiect.
CE URMEAZĂ ?
✓ Continuarea și îmbunătățirea activităților specifice acestei direcții;
✓ Sprijinirea campaniilor de informare și conștientizarea populației cu privire la colectarea
selectivă a deșeurilor.
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5.2.11. ADMINISTRAȚIE - inclusiv relația cu cetățenii
Informațiile privind îndeplinirea obiectivului de satisfacere a cetățeanului provin din
sondajele de opinie, numărul și sursa scrisorilor privind calitatea serviciilor oferite, exercitarea
dreptului de elector, atunci când legea oferă această posibilitate, precum şi din contactul direct
autoritate-cetățean (de ex. audiențe). Principalele instrumentele utilizate în ultimii opt ani de
administrația Moinești în relaționarea cu cetățeanul sunt prezentate, pe scurt, în continuare:
AUDIENȚELE. Reamintesc faptul că, începând cu anul 2008 și până în prezent audiențele au
fost în număr mare și s-au menținut la un nivel relativ constant pe întreaga perioadă (de ex. 585
în 2009, 650 în 2013, 306 în 2015, 415 în 2017) moineștenii convingându-se, de la an la an, că
găsesc în permanență ușa primarului deschisă și disponibilitatea maximă a acestuia de a-i
sprijini. Anul 2018 a continuat pe aceeași linie, audiențele fiind în număr de 285.
„INFOCETĂŢEAN „0.800.800.569. Începând cu anul 2009 și inclusiv pe parcursul anului
2018 a funcționat serviciul Info cetățean prin intermediul unui număr de telefon gratuit unde
cetățenii pot intra în orice moment în legătură cu reprezentanții administrației publice locale. În
anul 2018 au fost primite și soluționate 80 de sesizări și petiții la acest număr verde.
CUTIE POȘTALĂ. Începând cu anul 2009 a fost disponibilă la sediul Primăriei Moinești o
cutie poștală de propuneri, sugestii și sesizări pentru a veni în sprijinul cetățenilor și pentru a
înlesni comunicarea dintre aceștia și administrația publică locală. În plus, în anul 2017 s-au mai
instalat 3 cutii poștale noi în diferite puncte din municipiu, în vederea dinamizării relației cu
cetățenii și a implicării acestora în procesul de decizie.
SCRISOAREA CĂTRE CETĂȚENI. La începutul fiecărui an, primarul redactează o scrisoare
cu realizările anului precedent și obiectivele planificate pentru anul următor, pe care o adresează
și o transmite tuturor cetățenilor municipiului Moinești. Putem considera această scrisoarea ca
un mic preambul la raportul anual al primarului pe care acesta din urmă îl prezintă, an de an,
consilierilor locali și cetățenilor. Și în anul 2018, scrisoarea către cetățeni a fost distribuită în
luna martie.
SONDAJE DE OPINIE. În fiecare an municipalitatea transmite chestionare de analiză a
nivelului de satisfacere a cetățenilor, act ce reprezintă un barometru foarte important în ceea ce
privește opinia cetățeanului cu privire la serviciile publice oferite de municipalitate. Și în 2018
au fost transmite aceste chestionare și au fost analizate și interpretate răspunsurile cetățenilor în
vederea optimizării activității prestate de municipalitate.
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5.2.12. RELAȚII EXTERNE
În acest subcapitol sunt prezentate principalele realizări din sectorul relațiilor externe din
anul 2018 a echipei primăriei Moinești.
PARTENERIATELE tradiționale:
✓ Moinești - Rosh Pina (Galileea) din Israel– semnat la 31 mai 2010;
✓ Moinești - Cantemir (Republica Moldova) - semnat la 11 noiembrie 2011
CALITATEA DE MEMBRU ÎN STRUCTURI NAȚIONALE și INTERNAȚIONALE
Municipiul Moinești este membru în următoarele structuri:
✓
✓
✓
✓

ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA
ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA (OER);
INSTITUTUL EUROPEAN AL REGIUNILOR;
CLUBUL PRIMARILOR DIN ROMÂNIA

DISTINCȚII primite de PRIMARUL municipiului Moinești
Pentru activitatea și performanțele realizate în anul 2018, primarul și administrația municipiului
Moinești au primit mai multe distincții:
✓ Premiu pentru proiectul „Inaugurare monument Centenarul României” decernat în cadrul
Galei Administrație.ro din data de 25 octombrie 2018
✓ Premiul Mențiune, obținut pe secțiunea tematică -Inițiative și soluții integrate pentru
dezvoltarea durabilă oferit Asociației MONTPESA care a participat la Conferința
internațională “Inovație și Calitate în sectorul public”, organizată de către Agenția
Națională a Funcționarilor Publici, în perioada 30-31 octombrie 2018
✓ Premiu în cadrul Galei Patrimoniului Cultural oferit Asociației MONTPESA, eveniment
desfășurat pe 12 decembrie 2018, unde s-a prezentat cu produse tradiționale locale
(produse apicole, zacuscă, dulceață, brânză la coajă de brad, carne, gem, dulceață din
zmeură)
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6.

ANEXE

ANEXA 1 – Relația consiliu local – primar
ANEXA 2 – Buget

PRIMAR
Jr. Valentin VIERU
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