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S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE 
MUNICIPALE BACĂU S.A.
S.C. S.S.P.M.B. S.A. a fost constituită în baza 
HCL nr.352/06.12.2016 și  desfășoară 
activități specifice administrării domeniului 
public, fiind o societate comercială pe 
acțiuni cu capital integral public.

Misiunea S.C. S.S.P.M.B. S.A. este de a contribui la 
creșterea calității vieții cetățenilor din municipiul 
Bacău. Din prima zi de activitate ne-am dedicat 
acestui obiectiv, pe care îl ducem la îndeplinire 
prin servicii de calitate și un management eficient 
al resurselor umane și materiale.

• Principiile de organizare și 
funcționare:

• -eficiența și transparența economică

• -orientarea către cetățean

• -competența profesională

• - promovarea conceptului de eficienţă 
în managementul serviciilor publice



DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE

Iulie 2017-acțiuni D.D.D., în scopul protejării sănătății publice a locuitorilor

• produse avizate de Comisia Națională pentru 
Produsele Biocide

• 1165 stații de intoxicare rozătoare montate

• 1.458.656,38mp – dezinsecție și dezinfecție ( 
parcuri, instituții de învățământ, puncte de 
precolectare deșeuri, instituții publice)

• echipamente profesionale

• substanțe profesionale

Costul operațiunilor  D.D.D. în 2017- 105.477 lei

• SUBSTRANȚE UTILIZATE:

• Pentru acțiunile de dezinsecție:- K-Othrine Profi 
EC 250 și Solfac

• Pentru deratizare: -Vertox Pasta Bait 

• încărcată în stații de intoxicare Alpha Long

• pentru dezinfecție: Preventol CD 601.



DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE ȘI 
DERATIZARE

LOCATII

• Colegiul „Sf Iosif“

• Bazinul de Înot

• Piața Centrală

• Piața Sud

• Piața de Gross

• Bazar- Milcov

• Târgul de Mașini

• Teatrul de Vară „Radu 

Beligan“

• Centrul Bugetar Creșe

• Protecția Civilă

• Parcul Catedralei

• Parcul Olimpic

• Parcul Nord 

• Parcul Gherăiești

• Parcul Cancicov

• Parcul Trandafirilor



PROGRAMUL ”CLASA PREGĂTITOARE”
33 săli de clasă au fost igienizate de angajații S.C. S.S.P.M.B. S.A. 
înainte de începerea anului școlar 33 săli de clasă amenajate

În perioada august-septembrie 2017 , S.C.
Societatea de Servicii Publice Municipale
Bacău S.A. a desfășurat lucrări de igienizare,
reparații și amenajări interioare a sălilor de
clasă, în cadrul programului ”Clasa
pregătitoare” .

Departamentul tehnic-productiv din cadrul S.C. S.S.P.M.B.
S.A. s-a asigurat că începutul anului școlar îi va găsi pe
elevi în săli de clasă renovate corespunzător și dotate cu
mobilier nou.

• lucrări de reparatii a hidroizolatiei teraselor

• Îmbunatatirea inisajelor interioare a salilor de clasa

• reabilitarea instalatiei electrice

• sporirea confortului termic

• reabilitarea instalatiei termice

• inlocuirea ferestrelor și ușilor



ILUMINAT 
PUBLIC 

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



LUCRARI DE INTRETINERE A SISTEMULUI 
DE ILUMINAT PUBLIC

Contractul nr.  96265
• Servicii de întreținere a sistemului de iluminat 

public din Municipiul Bacău
• Recondiționarea  instalațiilor de iluminat

Beneficiar: Municipiul Bacău

În luna septembrie, departamentul Iluminat
public din cadrul S.C. S.S.P.M.B. S.A. a
desfășurat lucrări de întreținere a sistemului
de iluminat public din municipiul Bacău.

• Peste 400 de intervenții la rețeaua 
de iluminat public a municipiului 
Bacău.

• Valoarea contractului: 134.794,44 lei



LUCRARI DE INTRETINERE A SISTEMULUI 
DE ILUMINAT PUBLIC
Prestarea serviciilor a acoperit termenul de 120 de zile prevăzut 
în contract, timp în care au fost realizate lucrări de mentenanță a 
sistemului de iluminat, în concordanță cu cerințele beneficiarului 

• S.C. S.S.P.M.B. S.A. A asigurat personal 
calificat pentru desfășurarea operațiunilor.

• Intervenții supervizate, raportări 
săptămânale privind locațiile unde s-au 
desfășurat lucrările, pentru o bună 
gestionare a resurselor.

• s-a realizat optimizarea consumului de 
energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii 
iluminatului public din Municipiul

• programarea lucrărilor de modernizare a 
sistemului de iluminat public şi a 
instalaţiilor componente ale acestuia cu 
respectarea normelor  privind protecţia 
mediului înconjurător



ILUMINAT FESTIV 2017
• Peste 115 corpuri de iluminat festiv asamblate și 

montate de S.C. S.S.P.M.B. S.A.

• 629 ornamente luminoase și bannere montate pe 
arterele principale

• Instalatii extensibile simple / cu 
flash ( LED )

• Perdele luminoase extensibile

• Stelute interconectabile

• Accesorii pentru sistem profi

• Tub luminos 1 canal / 2 canale ( 
BEC / LED )

• Bannere

• Ghirlande luminoase



ILUMINAT FESTIV 2017

Proiectul s-a desfășurat în 3 etape:

• Etapa I - personalul tehnic-productiv a desfășurat 
activități de verificare și repunere în funcțiune a 
echipamentelor de iluminat existente

• Etapa II – Asamblare și montaj corpuri de 
iluminat noi

• Etapa III - Transport și montaj ornamente 
luminoase existente

327,938 lei - valoarea totală a
contractului, include toate costurile
aferente ornamentelor noi ( achiziție
cadru metalic, materiale electrice,
asamblare) și de asemenea, costurile
pentru repunerea în funcțiune și
montarea ornamentelor existente



ILUMINAT FESTIV 2017

În cadrul proiectului au  fost montate ornamente

luminoase in următoarele locații:

- Calea Republicii

- Calea Mărășești

- Str. Banca Națională

- Str. 9 Mai

- Str. Bicaz

- Bd. Nicolae Bălcescu

- Str. Energiei

- Str. Letea

- Str. Miron Costin

- Str. Ștefan cel Mare

- Bd. Unirii



• Parcul Cancicov

• Parcul Trandafirilor

• Parcul Catedralei

• Zona centrală

• Parcul Nord

• Parculul Sud

• Parcul Letea

ILUMINAT FESTIV 2017
S.C. S.S.P.M.BACĂU S.A.



FESTIVALUL ”SĂRBĂTORI DE IARNĂ 2017”
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. a prestat servicii
de organizare a evenimentelor în cadrul ”Festivalului Sărbători de Iarnă 2017”.

• personal tehnic 

specializat pentru 

montarea, operarea ș  

transportul 

echipamentelor 

specifice 

• dotare echipamente 

scenotehnică

• contractare artiști

• asigurarea regiei de 

spectacol 

• activități de 

management

Piața Tricolorului
Aprinderea 
luminilor și a 
bradului de 
Crăciun

5 DECEMBRIE 



FESTIVALUL  ”SĂRBĂTORI DE IARNĂ” 2017

Parcul 
Trandafirilor

Foc de 
artificii

31.12.2017
Revelion 

2018 -asigurarea furnizării și punerii la 
dispoziție a unei scene de 100 m2

-asigurarea serviciilor de sonorizare și a
echipamentelor scenice

-asigurarea necesarului de cabluri, a
instalațiilor de sunet, lumini, video

-servicii de cablare și alimentare cu
curent electric

-asigurarea transportului echipamentelor 



COSTURI ORGANIZARE EVENIMENTE

 15.000 persoane prezente 

 7 artiști  

 Scenotehnică Performantă

 Foc de artificii

05.12.2017 31.12.2017

Scenotehnică 13435 Scenotehnică 28565

Prestații artistice 51577,73 Prestații artistice 105422,27

Foc artificii 44000

Management și regie de 
spectacol

7500

Cost total 65012,73 Cost total 185487,27

Costuri organizare evenimente



ASAMBLARE SI MONTARE MOBILIER URBAN

• Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a asamblat și a
montat, în perioada noiembrie-decembrie 2017, 200 de bănci și 200 de
coșuri de gunoi în municipiul Bacău.

Asamblare cadre metalice și  material 
lemnos

-Caracteristici bănci: 1,6 metri lungime, 45 
centimetri lățime și 45 de centimetri înălțime 
de la sol, confecționate din cadru metalic 
vopsit, șezut și spătar din lemn realizate din 
lemn lăcuit.

-Caracteristici coșuri: cuvă metalică, volum 
40 de litri și ornamente din lemn, de formă 
dreptunghiulară. 



ASAMBLARE SI MONTARE MOBILIER URBAN

Montaj bănci : 200 bănci au fost montate în baza solicitărilor primite din partea
Asociațiilor de proprietari, în zonele: Bicaz, Constructorului, Mărășești, Bradului, Banca
Națională, Mioriței, Aleea Ghioceilor, Iosif Cocea, Letea, Alecu Russo, Mihai Eminescu,
Republicii, George Bacovia, Stadionului, Oțelarilor,Aviatorilor,Tecuciului,Vasile Alecsandri și
altele.

Montaj coșuri: 200 coșuri gunoi au fost montate de către angajații S.C. S.S.P.M.B. S.A. în
apropierea școlilor, instituțiilor publice, asociațiilor de proprietari și pe trotuare în zona
principalelor artere de circulație.



AMENAJARE SENS GIRATORIU
În cadrul proiectului „Reamenajare intersecție în sistem giratoriu, străzile 9 Mai – B-dl. 

Unirii”, S.C. S.S.P.M.Bacău S.A.  a executat la începutul lunii septembrie, lucrările de reamenajare a 
sensului giratoriu din apropierea Liceului Economic ”Ion Ghica”.

În urma sesizărilor primite din
partea cetățenilor cu privire la numeroasele
evenimente rutiere nedorite, Primăria
Municipiului Bacău a decis desființarea
sensului giratoriu., lucrarea fiind încredințată
societății. S.S.P.M.Bacău.

• demolarea structurii corpului central 

• efectuarea lucrărilor de dezafectare a 
instalațiilor

• reamenajarea intersecției în conformitate 
cu standardele ”Normativului AND 600-
2010- pentru amenajarea intersecțiilor la 
nivel pe drumuri publice”

• recuperarea echipamentelor și a 
instațiilor tehnologice din configurația 
existentă.



MODERNIZARE LABORATOARE
Laboratoarele de fizică și chimie de la Școala Gimnazială Mihai 
Drăgan au fost reparate și modernizate.

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale
Bacău S.A. a realizat în cursul lunii septembrie
2017 lucrări de reparații și modernizare la
laboratoarele de fizică și chimie de la Școala
„Mihai Drăgan“.

Valoarea totală a investiției, încluzând
materialele și manopera, a fost de 28836 de
lei.

• înlocuire lambriu 

• decapat și înlocuit gresie

• igienizare pereți

• îndreptare suprafețe

• aplicare var lavabil 

• montare plinte din gresie 
ceramică

• înlocuire robineți și instalații 
sanitare

• montare jaluzele, storuri din 
aluminiu și accesorii.



LUCRĂRI DE IGIENIZARE ȘI COMPARTIMENTARE 
NESTRUCTURALĂ

Creșa nr. 3 Grădinița 
”Crai nou”

Teatrul de 
vară ”Radu 

Beligan”
Locuințe 
sociale

• înlocuire tâmplărie din lemn cu tâmplărie PVC
• recondiționare parchet prin chituire și lăcuire
• compartimentare cu pereți rigips
• revopsire uși 
• montare uși, prize
• reparatii echipamente si instalatii electrice

• desființare și reconstruire pereți
• montare chiuvete, gresie antiderapantă, 

faianță pe pereți
• montare corpuri de iluminat
• montare măști calorifere
• montare praguri



LUCRĂRI DE IGIENIZARE ȘI 
COMPARTIMENTARE 

NESTRUCTURALĂ



office@sspmbacau.ro
Tel: 0756264979

mailto:office@sspmbacau.ro
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