
Ministerul Culturii
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BACĂU
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Nr. 31 din 20.01.2020

Către

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BACĂU

Ca urmare a adresei Dumneavoastră nr. 293/07.01.2020, vă transmitem Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură 
Bacău pe anul 2019, conform obiectivelor derivate din Programul de Guvernare 2018-2020 și competențelor activității pe care o desfășurăm, raport ce va 
fi prezentat în ședința Colegiului prefectural din 23.01.2020:

Nr. 
ctr.

Măsura și submăsura din Programul de 
Guvernare 2018-2020

Acțiuni necesare pentru 
aplicarea măsurii stabilite la 

începutul anului 2019

Indicatori de performanță Nerealizat 
(explicația)

Termen de 
realizare

1

Protejarea, restaurarea, conservarea 
monumentelor istorice

Obiectiv: Restaurarea unui monument 
istoric. Această acțiune este condiționată 5 5
de veniturile proprii ale Direcției 
Județene pentru Cultură Bacău

Co-participarea financiară la 
întocmirea documentației pentru 
restaurarea unui monument 
istoric

Acțiunea nu s-a 
realizat deoarece 
Ministerul Culturii 
a aprobat bugetul 
pentru sursa E 
(extrabugetare - 
veniturile proprii 
ale Direcției 
Județene pentru 
Cultură Bacău) în 
20.12.2019, dată la 
care a fost 
imposibilă 
semnarea și

Semestrul II, 
2019

1



onorarea 
contractelor până la 
31.12.2019, în 
vederea restaurării 
unui monument 
istoric

2 Sprijinirea colectivităților locale

Obiectiv: Popularizarea în rândul 
proprietarilor de monumente istorice, 
aflate în stare avansată de degradare, a 
surselor de finanțare dedicate 
patrimoniului cultural sau dezvoltării 
regionale și turismului

Informarea proprietarilor de 
monumente istorice, aflate în 
stare avansată de degradare, cu 
privire la oportunitățile de 
finanțare dedicate patrimoniului 
cultural sau dezvoltării regionale 
și turismului

Au fost transmise informări 
privind oportunitatea de finanțare 
a restaurării monumentelor 
istorice:

- către 31 proprietari de 
monumente istorice pentru 
programul RO.CULTURA;

- către 39 de U.A.T.-uri pentru 
Fondul Ambasadorial pentru 
Conservarea Obiectivelor 
Culturale (AFCP) - ediția 2020

- la întâlnirea cu preoții care au în 
administrare biserici monumente 
istorice sau biserici vechi, 
organizată de Instituția Prefectului
- Județul Bacău în 11.12.2019, au 
fost prezentate și posibilitățile de 
finanțare a intervențiilor asupra 
monumentelor istorice.

2019

3 Digitizarea patrimoniului cultural

Obiectiv: Asigurarea accesului 
publicului la arhiva de fotografii a 
monumentelor istorice din județul 
Bacău

Achiziționarea unui domeniu 
pentru organizarea site-ului 
instituției.

Nu a mai fost 
necesară 
achiziționarea unui 
nou domeniu, în 
iulie 2019 s-a reușit 
deblocarea

2019
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vechiului site al 
instituției: 
djcbc.cultura.ro;

4 Revizuirea actelor normative din 
domeniul culturii

Participarea la revizuirea actelor 
normative din domeniul culturii.

Au fost transmise serviciului 
legislativ din cadrul MC 
propuneri pentru îmbunătățirea 
legislației privind:
- asigurarea protejării, conservării 
și transmiterii pe termen mediu și 
lung a patrimoniului cultural 
imaterial;
- Legea 182/2000 privind 
protejarea patrimoniului cultural 
național mobil;
- reprezentanții DJC Bacău au 
participat la două dezbateri 
organizate de MC cu tema 
modificarea legislației privind 
protejarea patrimoniului cultural 
național mobil și patrimoniului 
arheologic;

2019

5 Centenarul Marii Uniri

Obiectiv: Sărbătorirea Marii Uniri prin 
aducerea în atenția elevilor a eroilor 
căzuți la datorie sau participant la 
Primul Război Mondial.

Derularea proiectului 
educațional „Centenarul Unirii. 
Strămoșii mei - Eroii!”, aflat la a 
IIl-a ediție, desfășurat în 
colaborare cu ISJ Bacău si5 9

Complexul Muzeal „Iulian 
Antonescu” Bacău:

Elevii participant au avut de 
întocmit arborele genealogic și o 
cronică a familiei, cu informațiile 
referitoare la membrii familiei care 
au participat la Primul Război sau Ia 
al Doilea Război Mondial. Proiectul 
a urmărit ca fiecare elev participant 
să afle numele străbunicilor eroi, 
căzuți la datorie sau participant ia 
război.

Proiectul s-a finalizat cu expoziția 
planșelor realizate de elevi.

- martie - 
noiembrie 
documentare;

- noiembrie- 
decembrie 
expoziția 

„Strămoșii
mei - Eroii!”,

3



Obiectiv: Popularizarea patrimoniului 
imaterial - jocuri care animau copilăria 
bunicilor.

Obiectiv: Prezentarea valorilor portului 
popular tradițional cu o vechime de 100 
de ani.

Obiectiv: Sărbătorirea Zilelor Europene 
ale Patrimoniului

Activitatea cu tema „Jocuri de 
altădată” - colaboratori: 
Complexul Muzeal „Iulian 
Antonescu” Bacău - Iulian 
Bucur, I.Ș.J. Bacău.

La acest proiect s-au înscris 8 
profesori și 38 elevi ( din ciclul 
gimnazial și liceal) din județul 
Bacău, dar participarea a fost mult 
mai mare, ținând cont de faptul că 
în procesul de documentare au 
fost implicați și părinții, sau 
bunicii elevilor.

Nerealizat datorită 
lipsei de personal, 
DJC Bacău a 
funcționat în 2019 
cu un procent de 
71% din personal

2019

Manifestarea „Ia centenară” - 
colaboratori: Complexul Muzeal 
„Iulian Antonescu” Bacău, I.Ș.J. 
Bacău.

Nerealizat datorită 
lipsei de personal, 
DJC Bacău a 
funcționat în 2019 
cu un procent de 
71 % din personal

2019

Cu această ocazie Direcția 
Județeană pentru Cultură Bacău 
a organizat, în parteneriat cu 
Serviciul Județean al Arhivelor 
Naționale, expoziția în aer liber

Expoziția a fost amenajată în 
Parcul Catedralei și a fost 
vizionată de aproximativ 200 de 
persoane.

14
Septembrie 

2019
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Obiectiv: Popularizarea monumentelor 
istorice aflate în pericol din județul 
Bacău

Obiectiv: Popularizarea monumentelor 
istorice din județul Bacău

„Bacăul în imagini, cărți și 
documente”, (fotografii cu 
documente și cărți reprezentative 
pentru orașul Bacău din fondul 
Serviciului Județean al Arhivelor 
Naționale și cărți poștale din 
colecția Mihai Ceucă).

Organizarea Concursului 
„S.O.S. Patrimoniul Cultural 
Băcăuan”

Editarea calendarului pentru 
anul 2020 cu imagini ale 
monumentelor de for public din 
județul Bacău.

Au fost tipărite și distribuite 125 
de calendare de birou

Nerealizat deoarece 
Ministerul Culturii 
a aprobat bugetul 
pentru sursa E 
(extrabugetare - 
veniturile proprii 
ale Direcției 
Județene pentru 
Cultură Bacău) în 
20.12.2019, dată de 
la care a fost 
imposibilă 
achiziționarea 
premiilor și 
organizarea 
concursului la 
Școala Gimnazială 
Orbeni

2019

2019
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Obiectiv: Identificarea și marcarea în 
teren a traseului liniei frontului (tranșee, 
cazemate, drumuri) din comuna 
Coțofanești până în comuna Ghimeș- 
Făget, județul Bacău). Clasarea în L.M.I. a 
obiectivelor importante.

Identificarea traseului liniei 
frontului din comuna 
Coțofănești până în comuna 
Ghimeș-Făget și clasarea în 
L.M.I. a obiectivelor importante

Nerealizat în 2019 
datorită lipsei de 
personal, DJC 
Bacău a funcționat 
în 2019 cu un 
procent de 71% din 
personal

2019-2020

Obiectiv: Mediatizarea liniei frontului 
din Primul Război Mondial din județul 
Bacău

Editarea de publicații: cărți, 
broșuri, pliante referitoare la 
linia frontului din Primul Război 
Mondial.

Nerealizat în 2019 
datorită lipsei de 
personal, DJC 
Bacău a funcționat 
în 2019 cu un 
procent de 71% din 
personal

2019-2020

Activități desfășurate conform atribuțiilor Direcțiilor județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, prevăzute în HG nr. 90 / 2010, 
actualizată prin HG nr. 21/2013, Art. 17 (1)

Nr. 
ctr.

Obiectiv Acțiuni
5

Realizat (se 
precizează 
valoarea 

indicatorilor din 
Planul de acțiuni)

Nerealizat 
(explicația)

Termen nou de 
realizare a 
acțiunilor 
restante

1 întocmirea și eliberarea/actualizarea obligațiilor 
privind folosința monumentelor istorice

Cercetare de arhivă.

Deplasări pe teren.

6 obligații nou 
întocmite

Permanent
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Documentare foto. 18 obligații 
actualizate

(175 obligații 
redactate până în 
prezent)

2 întocmire/actualizare fișe analitice de 
inventariere a monumentelor istorice

Cercetare de arhivă.

Deplasări pe teren.

Documentare foto.

0 S-a realizat 
cercetare de 
arhivă și 
documentare în 
teren dar nu s-a 
întocmit/actualizat 
nicio Fișă 
analitică de 
inventariere 
datorită lipsei de 
personal 
specializat pentru 
întocmirea Fișelor 
analitice.

Avem 237 de Fișe 
întocmite dar 
nesemnate de un 
arhitect atestat de 
MC pe evidența 
monumentelor 
istorice.

Permanent

3 Control/inspecție în teritoriu, verificarea stării de Deplasări în teren. 42 monumente Permanent
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conservare a monumentelor istorice Aplicarea prevederilor Legii 
422/2001, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare.

istorice verificate;

4 Somații/avertismente către proprietarii de 
monumente istorice

Constatări în teren privind 
încălcarea prevederilor Legii 
422/2001, privind protejarea 
monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și a O.G. 
43/2000, privind protecția 
patrimoniului arheologic și 
declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes 
național, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare.

3 avertismente 
pentru intervenții 
asupra 
monumentelor 
istorice și în zona 
de protecție, care nu 
respectă Legea 
422/2001, 
republicată cu 
modificările și 
completările 
ulterioare

Permanent

5 Eliberarea avizelor privind intervențiile asupra 
monumentelor istorice sau în zona lor de 
protecție

Verificarea documentațiilor 
depuse și completarea acestora.

Deplasări în teren pentru 
verificarea situației existente.

Consultarea Comisiei Zonale a 
Monumentelor Istorice - Iași, 
prezentarea documentațiilor în 
cadrul ședinței CZMI - Iași

Aplicarea prevederilor Legii 
422/2001.

88 avize eliberate 
de DJC Bacău:

- 41 avize eliberate 
după consultarea 
Comisiei Zonale a 
Monumentelor 
Istorice (4 avize 
pentru monumente 
istorice, 37 avize în 
zona de protecție a 
monumentelor

Permanent
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Aplicarea prevederilor 
Ordinului ministrului culturii și 
identității naționale nr. 2807/2018 
pentru modificarea Ordinului 
ministrului culturii și identității 
naționale nr. 2797/14.11.2017, 
privind stabilirea tipurilor de 
intervenții asupra monumentelor 
istorice, a imobilelor din zonele 
de protecție a acestora sau din 
zonele protejate care afectează în 
mică măsură substanța istorică 
și/sau sunt temporare și a 
condițiilor în care se pot emite 
avize fără consultarea Comisiei 
Naționale a Monumentelor 
Istorice, respectiv a comisiilor 
zonale ale monumentelor istorice

istorice)

- 47 avize eliberate 
conform OMCIN.
nr. 2807/2018 și 
OMCIN nr.
2797/14.11.2017;

2 avize eliberate de 
MC pentru 
restaurarea a două 
monumente istorice 
din grupa valorică 
A.

17 acorduri pentru 
intervenții asupra 
monumentelor 
istorice și în zona 
de protecție, 
conform OMCIN . 
nr. 2807/2018 și 
OMCIN nr. 
2797/14.11.2017;

6 Avize acordate pentru studiile istorice pentru 
PUG-uri, PUZ-uri, PUD-uri, regulamente de 
urbanism, documentații tehnice, referitoare la 
monumente istorice/zone de protecție/zone 
construite protejate pentru monumente clasa B în 
anul 2019

Verificarea și completarea 
documentațiilor.

Verificarea marcării pe planșe 
a monumentelor istorice, a 
siturilor arheologice și zonelor 
de protecție aferente, prin

0 Au fost depuse 2 
documentații 
incomplete 
(P.U.G. pentru 
U.A.T. Ștefan cel 
Mare și P.U.G. 
pentru U.A.T.

Permanent
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coordonate stereo 70. Strugari). DJC 
Bacău a solicitat 
U.A.T.-urilor 
beneficiare 
completări.

7 Eliberarea acordului pentru Planurile 
Urbanistice Zonale

Verificarea și completarea 
documentațiilor.

Verificarea poziționării 
acestora față de siturile 
arheologice și monumentele 
istorice, prin coordonate stereo 
70

27 acorduri pentru 
amplasamente în 
afara siturilor 
arheologice și 
zonelor de protecție 
a monumentelor 
istorice;

Permanent

8 Eliberarea acordului pentru executarea 
lucrărilor de exploatare (balastiere, ferme 
piscicole)

Verificarea și completarea 
documentațiilor.

Verificarea poziționării 
acestora față de siturile 
arheologice și monumentele 
istorice, prin coordonate stereo 
70.

27 acorduri pentru 
amplasamente în 
afara siturilor 
arheologice și 
zonelor de protecție 
a monumentelor 
istorice;

Permanent

9 Avize acordate în baza Legii 17/2014 (Legea nr. 
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate 
în extravilan)

Verificarea și completarea 
documentațiilor.

Verificarea poziționării 
acestora față de siturile 
arheologice prin coordonate 
stereo 70

744 avize specifice 
eliberate;

Permanent
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10 Aplicarea însemnelor distinctive și a siglelor de 
monumente istorice

Informarea U.A.T.-urilor în 
legătură cu obligația aplicării 
însemnelor distinctive și a 
siglelor de monumente istorice.

Verificarea respectării 
legislației de către U.A.T.-uri.

Au fost transmise 
15 adrese către 
U.A.T.-uri, prin 
care li s-a adus la 
cunoștință obligația 
de a semnaliza 
monumentele 
istorice și s-a 
solicitat respectarea 
prevederilor legale.

Permanent

11 Respectarea procedurii privind exercitarea 
dreptului de preemțiune al statului prin 
Ministerul Culturii/Direcția Județeană pentru 
Cultură Bacău, în cazul punerii în vânzare a 
monumentelor istorice

Exercitarea dreptului de 
preemțiune, sau transferarea 
acestuia către autoritățile 
publice locale.

3 înștiințări privind 
intenția de vânzare 
a monumentului 
istoric soluționate:

-Ansamblul 
palatului Ghika- 
Comănești, azi 
Muzeul de 
etnografie și artă 
„ Dimitrie Ghika - 
Comănești ”, 
Comănești;

- Casa Poltzer, 
Bacău, str. Cuza 
Vodă nr. 6;

- Moara de apă 
Hazaparu, str. 
Morii, nr. 2,

Permanent
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Dărmănești, județul 
Bacău.

12 Verificarea Listei Monumentelor Istorice și 
semnalarea erorilor și modificărilor survenite în 
timp.

Introducerea de noi obiective în LMI prin 
procedura de clasare.

Deplasări în teren.

Cercetare de arhivă.

Constatarea erorilor din LMI la 
verificarea monumentelor în 
teren și în urma cercetării de 
arhivă.

Solicitarea informațiilor 
corecte de la instituțiile 
abilitate.

Comunicarea solicitării de 
corectură către Ministerul 
Culturii/Institutul Național al 
Patrimoniului

42 verificări;

Au fost trimise 5 
adrese către U.A.T.- 
uri prin care s-a 
solicitat 
comunicarea 
adresei corecte a 
monumentelor 
istorice

Au fost trimise 2 
adrese către 
MC/INP prin care 
s-au comunicat 
corecturile la LMI 
pentru anul 2020

Permanent

13 Colaborare cu:

- Inspectoratul Județean de Poliție

- Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

- Inspectoratul de Stat în Construcții Bacău

- O.C.P.I

- Autoritățile Publice Locale

Realizarea unor acțiuni în 
comun de verificare a modului 
în care sunt respectate 
prevederile legislative 
referitoare la protecția 
patrimoniului cultural național

Furnizare de informații 

înscrierea în cartea funciară, a 
imobilului, a calității de

Au fost colaborări 
cu:

- I.P.J. Bacău: 1 
colaborare;

- I.P.J. Neamț: 1 
colaborare;

- Arhiepiscopia 
Romanului și
Bacăului: 11

Permanent
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monument istoric. colaborări;

- I.S.C. Bacău : 1 
colaborare

- DJC Bacău a 
transmis către 
O.C.P.I. Bacău 5 
adrese referitoare la 
C.F. ale 
monumentelor 
istorice, în urma 
cărora O.C.P.I. 
Bacău:

• a completat 6 C.F.

• a corectat 14 C.F.

• a înscris în C.F. 
calitatea de 
monument istoric 
pentru 43 
monumente 
istorice;

- colaborări cu toate 
U.A.T.-urile care au 
monumente istorice 
pe teritoriul de 
competență

13



14 Monitorizarea stării de conservare a siturilor 
arheologice

Deplasări în teren.

Verificarea respectării Legii 
422/2001, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare și a O.G. 43/2000, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.

Au fost 
monitorizate 5 situri 
arheologice în 
colaborare cu 
serviciile de 
urbanism din cadrul 
primăriilor;

7 acțiuni de 
monitorizare a 
lucrărilor la V.O. a 
Municipiului 
Bacău: siturile 2, 3, 
4 și 5;

Permanent

15 Certificate de descărcare de sarcină arheologică 
emise

Primirea rapoartelor de 
cercetare arheologică și 
transmiterea lor către 
MC/Comisia Națională de 
Arheologie.

întocmirea Certificate de 
descărcare de sarcină 
arheologică după analizarea 
acestuia în Biroul Executiv al 
C.N.A.

Au fost emise 3 
certificate de 
descărcare de 
sarcină arheologică 
pentru siturile 3, 4 
și 5 de pe V.O. a 
Municipiului 
Bacău:

Permanent

16 Furnizarea de informații privind situația juridică 
a unor terenuri, din punctul de vedere al 
protejării patrimoniului cultural

Se furnizează informații 
conform legislației, la cerere.

35 răspunsuri 
privind situația 
juridică a unor 
terenuri, din punctul 
de vedere al

Permanent
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protejării 
patrimoniului 
cultural;

17 Verificarea respectării legislației în domeniul 
monumentelor de for public.

Deplasări în teren.

Aplicarea prevederilor Legii 
monumentelor de for public 
120/2006, și a Legii 311/2003 
a muzeelor și colecțiilor 
publice.

Au fost transmise 6 
dosare Comisiei 
Naționale a 
Monumentelor de 
For Public - spre 
analiză;

S-a răspuns la două 
solicitări de 
informații privind 
condițiile de 
edificare a 
monumentelor de 
for public;

Permanent

18 Monitorizarea exportului definitiv sau temporar 
al bunurilor culturale mobile

Evaluarea bunurilor culturale 
mobile propuse pentru export

Verificarea și completarea 
documentațiilor.

3 certificate de 
export 
definitiv/temporar;

12 adeverințe de 
export pentru 
bunuri culturale 
mobile creație 
contemporană, care 
nu au nevoie de 
certificat de export;

Permanent
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19 Conservarea patrimoniului religios aflat în 
responsabilitatea Arhiepiscopiei Romanului și 
Bacăului.

Verificarea patrimoniului 
mobil din biserici.

16 biserici 
verificate;

Permanent

20 Acreditarea/reacreditarea muzeelor și a 
colecțiilor publice, autorizarea/reautorizarea 
laboratoarelor si atelierelor de conservare si5 >
restaurare.

Primirea dosarelor de 
acreditate/reactreditare sau 
autorizare/reautorizare.

Verificări privind 
corectitudinea datelor

1 dosar primit și 
soluționat

Permanent

21 Verificări privind respectarea condițiilor de 
acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice 
aflate în subordinea autorităților administrației 
publice locale/a muzeelor și a colecțiilor publice 
de drept privat, respectiv, a condițiilor de 
autorizare a laboratoarelor și atelierelor de 
conservare și restaurare.

Verificări privind respectarea 
condițiilor de acreditare și 
autorizare.

- 1 muzeu verificat

- 1 laborator 
verificat

Permanent

22 îndeplinirea atribuțiilor privind bunurile 
arheologice descoperite întâmplător.

Preluarea de la persoanele care 
lc-au descoperit/primarii în a 
căror unitate administrativă s-a 
făcut descoperirea și predarea 
către o instituție de specialitate 
- Complexului Muzeal „Iulian 
Antonescu” Bacău.

12 descoperiri 
însumând 298 
bunuri culturale 
mobile descoperite 
întâmplător sau de 
către posesori 
autorizați de 
detectoare de 
metale.

Obiecte, au fost 
preluate și 
transmise

Permanent
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Complexului 
Muzeal „Iulian 
Antonescu” Bacău;

23 îndeplinirea atribuțiilor privind comerțul cu 
bunuri culturale mobile.

Autorizarea funcționării 
agenților economici care 
desfășoară activități de comerț 
cu bunuri culturale mobile.

Verificarea respectării 
legislației specifice de către 
agenții economici care 
desfășoară activități de comerț 
cu bunuri culturale mobile.

1 control la agentul 
economic autorizat 
să desfășoare 
activități de comerț 
cu bunuri culturale 
mobile;

S-au transmis către 
agentul economic 
autorizat 5 alerte de 
furt al unor bunuri 
culturale mobile.

Permanent

24 Acordarea de îndrumare metodologică și 
consultanță la solicitările venite din partea 
primăriilor, așezămintelor culturale, a 
operatorilor culturali sau a persoanelor fizice și 
juridice, sau pentru informarea acestora cu 
privire la legislația privind protejarea 
patrimoniului cultural național.

Se va acorda consiliere privind 
legislația din domeniul 
patrimoniului cultural național.

- S-au transmis 11 
adrese către U.A.T.
- uri referitoare la 
Legea 422/2001, 
republicată, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare

- S-a acordat 
consiliere privind 
legislația din 
domeniul 
patrimoniului 
cultural național,

Permanent
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atât prin deplasările 
în teren, cât și la 
sediul instituției;

25 Acțiuni de control desfășurate la operatorii 
economici care datorează plata timbrului 
monumentelor istorice

Identificarea operatorilor 
economici care datorează plata 
timbrului monumentelor 
istorice

Verificarea plății timbrului 
monumentelor istorice de către 
operatorii economici

0 Nu au avut loc 
acțiuni de control 
privind plata 
timbrului 
monumentelor 
istorice deoarece 
nu avem în 
evidențe operatori 
economici care 
îndeplinesc 
criteriile de plată.

S-au transmis 
adrese către 68 de 
U.A.T.-uri, care 
au monumente pe 
teritoriul lor de 
competență, prin 
care s-au cerut 
informații 
necesare aplicării 
prevederilor 
legale privind 
obligațiile de plată 
a Timbrului 
monumentelor

Permanent
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istorice.

S-a transmis o 
adresă de 
informare privind
Timbrul 
monumentelor 
istorice către 
Mănăstirea 
Ciolpani.

26 Aplicarea prevederilor Legii 292/03.12.2018 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului

Analizarea documentațiilor 
supuse analizei Comisiei de 
Analiză Tehnică - Bacău.

Exprimarea punctului de 
vedere cu privire la solicitarea 
acordului de mediu.

S-au exprimat 
puncte de vedere 
pentru toate 
documentațiile 
supuse analizei 
Comisiei de 
Analiză Tehnică - 
Bacău în intervalul 
ianuarie-decembrie 
2019 (46 ședințe - 
490 dosare 
analizate)

Permanent

27 Furnizarea de informații în baza Legii 544/2001 - 
liberul acces la informațiile de interes public.

Se furnizează informațiile 
solicitate conform legislației

1 solicitare 
soluționată în 
termenul legal.

Permanent
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