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S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

 

În anul 2018, S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU 

S.A. a desfășurat următoarele categorii de activități: 

- Reparații și amenajări; 

- Lucrări de igienizare; 

- Confecționare și montare ornamente festive; 

- Întreținere a sistemului de iluminat public; 

- Dezinsecție, dezinfecție, deratizare; 

- Organizare de evenimente; 

- Tuns și cosit mecanic; 

- Montare și punere în funcțiune toalete publice; 

- Turnare covor asfaltic; 

- Reparații și plombare străzi; 

- Proiectare 

Activitățile realizate de S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE 

BACĂU S.A. s-au desfășurat în baza: 

 contractelor încheiate cu Municipiul Bacău sau instituțiile aflate în subordine;  

 comenzilor înaintate  de Municipiul Bacău. 

 

 TURNARE COVOR ASFALTIC, PLOMBĂRI ȘI REPARAȚII STRĂZI 

În 2018 au fost executate lucrări de turnare covor asfaltic pe străzile: 

 Neagoe Vodă – 4482 mp 

 Chimiei – 1008 mp 

 Martir Horia - 3670 mp 

 Decebal – 3585 mp 

 Martir Cloșca- 512 mp 

 Iosif Cocea – 3662 mp 
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 Ion Luca – 3131 mp 

 Nicu Enea – 3182 mp 

Pentru lucrările de turnare covor asfaltic au fost utilizate 2748 tone de asfalt.  De 

asemenea, S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU 

S.A. a executat și lucrări de reparații și plombări a străzilor din municipiu.  

Au fost executate: 

 plombări cu mixtură rece -1324 mp  

 plombări cu mixtură caldă – 3495 mp 

În total au fost executate aproximativ 3000 plombe, pentru care au fost utilizate 541 

tone de mixtură. 

Valoarea totală a lucrărilor de turnare covor asfaltic a fost de 3,261,039.71 lei, iar 

valoarea totală a lucrărilor de plombări a fost de 920,461.43 lei. 

 

 PROGRAMUL ”CLASA ZERO 2018” 

În perioada iulie-septembrie personalul din cadrul S.C. SOCIETATEA DE SERVICII 

PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. a realizat lucrări de igienizare, reparații și 

amenajări interioare a sălilor de clasă, în cadrul programului ” Clasa Zero 2018”. 

S.S.P.M.Bacău a efectuat lucrări de igienizare și renovare în 20 săli de clasă de la :  

 Școala Gimnazială „Miron Costin“,  

 Școala Gimnazială „Mihai Drăgan“ 

 Școala Gimnazială „Nr 10“,  

 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga“,  

 Școala Gimnazială „Octavian Voicu“, 

 Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran“.  

În cadrul programului ”Clasa zero 2018”,  S.C. S.S.P.M. Bacău a realizat 

următoarele lucrări: 

 realizarea finisajelor interioare; 

 reabilitarea instalației electrice  
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 reabilitarea instalației termice; 

 înlocuirea ferestrelor și ușilor. 

 lucrări de reparații ale hidroizolației teraselor; 

 

 REPARAȚII, REAMENAJARE ȘI IGIENIZARE 

În anul 2018 S.C. S.S.P.M.Bacău S.A. a desfășurat activități de reamenajare, reparații 

și igienizare a următoarelor obiective: 

 IULIE  - Relocare clase de la Grădinița nr. 18 în clădiri aparținând: Grădiniței nr. 29, 

Grădiniței nr.17, Grădiniței Cuza Vodă, Grădiniței ”Lizuca”, Grădiniței ”Spiru Haret”. 

 

 MARTIE-APRILIE - Clădirea fostei Biblioteci Județene „Costache Sturdza“.  

SSPM Bacău a executat:  

- igienizarea încăperilor 

- reparații pereți 

- construire podium pentru oficierea căsătoriilor 

- amenajare încăpere arhivă 

- montare pupitre  

- construire rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități 

- realizare și montare avizier la intrarea în clădire 

- repararea acoperișului 

- confecționare rafturi metalice pentru arhivă 

- reabilitare grupuri sanitare. 

 MAI –Lucrări de hidroizolații și lucrări de reparații interioare- Școala Gimnazială 

” Nicolae Iorga” Bacău. 

 MAI - Reparații pietonal de granit din centrul municipiului Bacău (înlocuire plăci de 

granit sparte/dezlipite, nivelare suprafețe) 

 SEPTEMBRIE – Reamenajare în sistem giratoriu a intersecțiilor: Calea 

Romanului - B.-dul Unirii, Calea Romanului – Strada Tecuciului. Primul  sens 

giratoriu a fost amenajat la intersecția străzilor Calea Romanului și Bulevardul Unirii, 

astfel creându-se posibilitatea intrării dinspre Letea Veche spre municipiul Bacău, în 
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condiții de siguranță. Al doilea sens giratoriu va fi realizat la intersecția străzilor Calea 

Romanului și Strada Tecuciului, începând din martie 2019. 

Valoarea totală a proiectului este estimată la 3.958 milioane de lei, fără TVA, sumă ce 

include proiectarea și execuția lucrărilor. De asemenea, în cadrul proiectului de 

reamenajare a intersecțiilor vor fi modernizate trotuarele și zonele verzi, iar cablurile 

de distributie a energiei electrice vor fi deviate prin subteran, ca măsură de reabilitare a 

intrastructurii urbane. 

 SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE Reamenajare ”Parcul Catedralei”- Amenajarea 

pietonalului și parcării din zona Catedralei Ortodoxe. SSPM Bacaău a efectuat lucrări 

de pregătire și modelare a terenului: 

 igienizare; 

 dezafectare; 

 înlăturare resturi vegetale; 

 înlăturare deșeuri provenite din construcții; 

 compactarea solului. 

 În baza contractului încheiat cu Municipiul Bacău, în Parcul Catedralei vor fi 

amenajate: 

 alei, trotuare, terasamente; 

 parcare (107 locuri); 

 spații verzi (plantări arbori, arbusti, covor vegetal, plante floricole); 

 zone de refugiu; 

 sisteme de iluminat arhitectural. 

Proiectarea și execuția lucrărilor însumează 1.033.571,60 lei fără TVA. Amenajarea 

zonei, în sensul atribuirii funcţionalității principale a parcului, face parte din acțiunea 

de modernizare arhitecturală și peisagistică a zonelor verzi din municipiul Bacău. 

 

 SERVICII DE MENTENANȚĂ A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

În baza contractului nr. 68574 / 26.01.2018 încheiat cu Municipiul Bacău, S.C. 

S.S.P.M.Bacău S.A. a prestat servicii de întreținere a sistemului de iluminat public. 
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Serviciile de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău a fost 

asigurat prin intermediul Serviciului Iluminat, în baza comenzilor primite de la 

Serviciul Rețele, Drumuri și Iluminat din cadrul Primăriei Bacău. 

Contractul de mentenanță s-a desfășurat în perioada 01.02.2018 - 23.10.2018. 

În total, SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. a 

efectuat 2678 intervenții la rețeaua de iluminat public a municipiului Bacău. 

Serviciul Iluminat, a preluat comenzile și a efectuat constatări în teren în vederea 

identificării CIL care necesită intervenții și a intervenit pentru remedierea 

deranjamentelor sesizate prin comenzi. 

În cadrul contractului din 2018, s-au efectuat: 

·     1691 intervenții la CIL 

·      350 înlocuiri  CIL 

·      600 m LES înlocuit 

·     1107 lămpi înlocuite / montate 

·      455 bobine 

·      483 ignitere 

·      2718 alte elemente 

·      220 cofreți montați. 

 

Valoarea serviciilor prestate în intervalul  01.02.2018 - 23.10.2018 este de 305.397,40 

lei fără TVA. 

Valoarea materialelor folosite în intervalul  01.02.2018 - 23.10.2018 este de 

155.203,80 lei fără TVA. 

 CONFECȚIONARE ȘI MONTARE ORNAMENTE FESTIVE 

În baza contractului 69734 din 26.11.2018 S.C. S.S.P.M.Bacău S.A a prestat ”Servicii 

de realizare a iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă 2018-2019”. 

Prestarea serviciilor de iluminat festiv a inclus următoarele categorii de lucrări: 
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 verificarea modulelor preluate de la beneficiar; efectuarea de reparații și 

remedieri ale defecțiuniunilor modulelor; 

 echiparea modulelor cu accesorii; 

 montarea modulelor de iluminat festiv pe stâlpi/ amplasarea acestora pe 

spațiile publice, în baza graficului stabilit; 

 punerea în funcțiune a tuturor instalațiilor de iluminat; 

 intervenții cu personal autorizat și mentenanța tuturor instalațiilor de iluminat 

festiv pe perioada funcționării acestora; 

 demontarea modulelor de iluminat festiv. 

În total, pe străzile din municipiul Bacău au fost montate 1075 module de iluminat. 

1026 module au fost preluate din magaziile beneficiarului ( Municipiul Bacău), pe 

bază de proces verbal, iar 49 de elementeau fost închiriate. Acestora din urmă li se 

adaugă și elementele destinate împodobirii bradului, în număr de 116 ornamente. 

Montarea efectivă a modulelor pe amplasament a constat în amplasarea ornamentelor 

festive de diferite dimensiuni pe sol și montarea ornamentelor festive pe stâlpi. Pentru 

montarea ornamentelor au fost utilizate platforme tip PRB. 

După montarea modulelor pe stâlpi și pe sol în spațiile publice, au fost realizate 

legăturile la rețeaua de energie electrică, de către echipe de lucru formate din 

electricieni de linii electrice aeriene categoria III și instalatori electricieni. Și în această 

etapă de lucru a fost utilizată platforme ridicătoare cu braț telescopic. 

în sezonul sărbătorilor de iarnă 2018-2019 au fost montate pentru prima dată elemente 

de iluminat ornamental și pe străzile: Războieni, Vasile Pârvan, Alecu Russo, Mioriței, 

Prelungirea Bradului, Vadul Bistriței, Aeroportului, Calea Moldovei, Electricienilor, 

Calea Bârladului, Stadionului, Aprodu Purice, Calea Romanului, Proiectantului. 

 

 FESTIVALUL ”SĂRBĂTORI DE IARNĂ 2018” 

 



7 
 

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. a prestat 

servicii de organizare a Festivalului”Sărbători de iarnă 2018”, constând în 

organizarea 

a două evenimente artistice: 

 pe 1 decembrie, spectacol prilejuit de aprinderea iluminatului festiv și a bradului 

de Crăciun; 

 31 decembrie, -”Revelion 2019”. 

 

În calitate de prestator, S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE 

BACĂU S.A. a asigurat personalul tehnic specializat pentru montarea, operarea și 

transportul echipamentelor specifice, contractarea artiștilor, regia de spectacol ș.a., 

inclusiv activități de management. 

 

Pe 01.12.2018 s-a desfășurat primul eveniment în cadrul festivalului. Evenimentul a 

constat într-un program artistic susținuț de artiști locali și autohtoni și s-a desfășurat în 

Piața Tricolorului, scena fiind amplasată în fața Palatul Administrativ. 

 

Spectacolul a început la ora 16.30 și a cuprins recitalurile următorilor artiști: 

-Școala Populară de Arte  

-Ansamblul Mugurașii de la Agăș  

-Colegiul Național de Artă ”George Apostu” 

-Palatul Copiilor 

-Florin Vasilică 

-Guz  

-CONNECT-R 

-LOREDANA 

 

În data de 31. 12. 2018 s-a desfășurat al doilea eveniment în cadrul festivalului, în 

zona Hotel Moldova (parcare) – Parcul Trandafirilor, începând cu orele 21:00. 



8 
 

Evenimentul a constat în organizarea unui spectacol cu ocazia trecerii în noul ani. 

Programul artistic a cuprins recitalurile următorilor artiști, enumerați în ordinea 

susținerii prestațiilor: 

-Ioana Ignat 

-Alphaville 

-Ovidiu Lipan Țăndărică Fanfara Shukar din 10 Prăjini. 

 

 TUNS ȘI COSIT MECANIC 

MAI-IUNIE -  activități de amenajare a zonelor verzi. În cadrul contractului 

încheiat cu Municipiul Bacău SSPM Bacău a efectuat activități de tuns și cosit 

mecanic (730 000 mp - iarbă, 17 000 de ml - gard viu). 

 DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE 

Departamentul D.D.D. din cadrul SSPM Bacău a efectuat tratamente specializate de 

dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile publice, școli, baze sportive, instituții 

ș.a.  

MARTIE / AUGUST- dezinsecție în piețe: Centrală, Sud, Piaţa de Gross, Bazar, 

Targul de Mașini. 

APRILIE/ AUGUST dezinsecție în parcuri: Cancicov, Ghereiești, Trandafirilor, 

Catedralei, Olimpic și Nord. Acțiunea de dezinsecție s-a desfășurat în baza 

contractului semnat cu Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri din cadrul Primăriei 

Municipiului Bacău , în valoare de  178 616 lei. Tratementele de dezinsecție au fost 

aplicate pe o suprafață totală de 992 313 mp. 

APRILIE - acțiune de deratizare a platformelor de colectare deșeuri din 

municipiul Bacău.  

MAI-IUNIE/ AUGUST – dezinsecție la locurile de joacă din municipiu în scopul 

combaterii și eliminării insectelor, în special a căpușelor. 
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Acțiunea a cuprins un total de 95.745 mp, reprezentând suprafața a 43 locuri de 

joacă. Tratamentele de dezinsecție au fost efectuate în baza contractului nr. 68979 din 

27.04.2018, încheiat cu Municipiul Bacău. 

SEPTEMBRIE - acțiune de dezinsecție: Baze sportive, S.P.C.L.E.P. , Colegiul 

Național ”Ferdinand I”, piețele din municipiu. 

OCTOMBRIE – acțiune de dezinsecție: Școala Alexandru cel Bun, Colegiul 

”George Apostu”. 

NOIEMBRIE- acțiune de dezinfecție: Colegiul Național ”Ferdinand 1”. 


