DIRECTIA ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE

RAPORT ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018

Direcția Administrare Baze Sportive, conform organigramei instituției aprobată
prin HCL 29/2014 are în componența trei secții și un efectiv de 36 angajați.
Principalele activități presupun administrarea eficiența a infrastructurii existente prin
menținerea în stare de funcționare a tuturor instalațiilor și a echipamentelor aferente
secțiilor în scopul de a oferi condiții cât mai bune de agrement și relaxare cetațenilor
Municipiului Bacău și sportivilor de performanță ce efectuează antrenamente și
participă la concursuri și competiții pe și în bazele puse la dispoziție de Primăria
Municipiului Bacău.
Deși structura funcțională a DABS prevede un număr de 3 secții, pe parcursul
anului 2018 activitatea desfășurată de către Secția Intervenții și Administrare Cimitire
a fost organizată și condusă de către Direcția Salubrizare Agrement Parcuri astfel încât
acest raport de activitate face referire doar la celelalte două secții din structura
funcțională.
A. Secția Bazinul de Înot:
Infrastructura existenta la bazinul de inot ofera:
 servicii pentru recreere populaţiei;
 activităţi didactico – pedagogice prin cursurile de iniţiere înot pentru toate
categoriile de vârstă ale populaţiei;
 cerinţele practicării sportului de performanţă (înot, sărituri în apă);
Motivat de infrastructura existentă și de modalitatea prin care se
Astfel, numai în anul 2018 s-au desfășurat în incinta bazinului următoarele activițăti
sportive și socio-culturale la care Primăria Municipiului Bacău prin Direcția
Administrare Baze Sportive a fost partener sau inițiator:
21.03 – 25.03.2018 – Campionatul Național de înot – bazin 50 m
30.03 - 01.04.2018 – Campionatul National de sărituri in apă.
13 – 15.04.2018 – Etapa regională de înot cadeți (12-14 ani)
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20 – 22.04.2018 – Etapa regională de înot cadeți (10-11 ani)
12 – 13.05.2018 – Cupa Bistriței la înot
18 – 20.05.2018 – Campionatul național de sărituri in apă Seniori, tineret și
juniori
27 - 28.10.2018 – Campionatul național de inot poliatlon copii 10-11 ani
08 -10.12.2017 – Cupa Bacăului la înot
16 – 18.11.2018 – Campionatul național de poliatlon copii
15.06 – SWIMATHON Bacău;
Pentru buna desfășurare a acestor activități, dar și a celor de agrement D.A.B.S. a
efectuat în anul 2018 o serie de activități de achiziție dar și de reparație și întreținere a
instalațiilor electrice, termice dar și a instalațiilor și echipamentelor sportive:
Igienizare cuve bazine de inot;
reparatii sisteme de ventilatie si evacuate a aerului din sala bazinelor
reparatii sisteme de pompare /recirculare a apei de îmbăiere din bazine
reparații/înlocuire dușuri(bărbați/ femei);
igienizare vestiare și săli dușuri;
reparatii sistem de incălzire
reparații curente ale saunelor
achiziție 16 blocstarturi Malmsten, acreditate FINA
achiziție 2 trambuline Duraflex Maxi B, acreditate FINA
B. Secția Baze Sportive
Această secție are în componență urmatoarele baze sportive:
Complexul Sportiv “Prof.Constantin Anghelache”;
Strandul „Letea”;
Baza Sportivă “Lucrețiu Avram”.
Aici își desfășoară activitatea o serie de cluburi, atat de seniori cât și juniori care
efectuează antrenamente, jocuri de pregătire și oficiale. Astfel pentru a asigura condiții
de pregătire cât mai bune sportivilor, în anul 2018 prin forțe proprii s-au efectuat o
serie de reparații și reabilitări, după cum urmează:
Igienizare cantonament
Complexul Sportiv Constantin Anghelache:
Reparații instalații sanitare;
Igienizare cantonament.
Baza Sportivă ”Lucrețiu Avram”
Reparații instalații sanitare;
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Igienizare cantonament.
De asemenea, angajații secției efectueză zilnic activități de intreținere a
suprafețelor de joc (cosit, irigat, compactat), de igienizare a tribunelor, a
cantonamentului, precum și a celorlalte spații aferente complexului sportiv.
Ștrandul “Letea”: Ștrandul Letea este un obiectiv de relaxare și agrement pus
la dispoziție de Primăria Municipiului Bacău tuturor cetațenilor municipiului. Pentru
buna desfășurare a activității la Ștrandul Letea, D.A.B.S a întreprins în anul 2018
următoarele lucrări: Reparații rigole bazine; Reparații bazine(vopsit) Lucrări de
curățare și amenajare a spațiilor verzi; Lucrări de amenajare a terenului de nisip;
Reparatii(vopsit) cabine dressing; Reparații instalații sanitare; Achiziționare bannere
de avertizare și de respectare a normelor igienico-sanitare.
De asemenea pentru tot sezonul estival, pe parcursul programului de agrement,
pentru evitarea oricăror accidentări DABS a încheiat contracte cu societăți abilitate
pentru a oferi servicii de prim ajutor si salvamar. Angajații DABS efectuează regulat
activități de înlocuire și tratare a apei și de spălare și dezinfectare a bazinelor astfel
incât să fie asigurate toate condițiile igienico-sanitare impuse de legislatia in vigoare.
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