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FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BACAU 

 

 
Nr. 

Crt Denumire 

furnizor de 

servicii 

sociale(Fundația/ 

Asociația/ 

Organizația) 

Denumirea serviciului 

social 

(Centrul/Camin/Servici

ul de îngrijire la 

domiciliu) 

Date de contact 

(adresa, 

telefon, e-mail, 

web), persoana 

de contact 

Ca

-

pa-

ci-

ta-

te 

 

 

                           Servicii oferite 

Categorie 

beneficiari 

Nr. și serie 

licență 

provizorie/v

alabilă 5 ani 

(în cazul în 

care 

serviciile 

sunt 

licențiate) 
1 Direcția de 

Asistență Socială 

a Municipiului 

Bacău 

Centrul de zi pentru 

copilul cu nevoi speciale 

 

Bacău, str. 

Oituz, nr. 74, 

jud. Bacău 

Tel: 

0234520076 

e-mail: 

contact@dasbac

ău.ro 

30 

si  

20 

in 

am

bul

ato

riul 

de 

spe

cial

itat

e 

asigurare servicii de recuperare (kinetoterapie, 

psihologie, logopedie), în vederea creșterii 

calității vieții copilului cu handicap, activități 

de socializare, recreative și educaționale în 

vederea îmbunătățirii potențialului copilului, în 

scopul integrării - reintegrării în societate a 

copilului cu handicap. 

 

Copii cu 

nevoi 

speciale 

LF/0008149 

 

 (Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000925) 



2 

 

2 Direcția de 

Asistență Socială 

a Municipiului 

Bacău 

Centrul de zi pentru 

copilul aflat în dificultate 

 

Bacău, str. 

Mircea Eliade 

nr. 6, jud. Bacău 

Tel: 

0234520076,  

0234581643, 

Fax: 

0234586492, 

e-mail: 

dasbacău@gmai

l.ro 

 

20  

servicii pentru prevenirea separării copilului de 

familia sa și abandonului educațional prin 

servicii gratuite de educație, îngrijire și recreere 

pentru copii preșcolari  

Copii aflați 

în 

dificultate 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000925) 
3 Direcția de 

Asistență Socială 

a Municipiului 

Bacău 

Centrul de zi ”O școală 

pentru toți” 

 

Bacău, str. 

Ciprian 

Porumbescu nr 

5, jud. Bacău 

Tel: 

0234704593,  

e-mail: 

contact@dasbac

ău.ro 

 

25  

servicii pentru copiii aflați în situație de risc 

social, cu care desfășoară activități de îngrijire, 

educație, recreere -socializare, consiliere și 

dezvoltare a deprinderilor de viață independentă 

și igienă, pentru prevenirea abandonului 

familial și școlar 

 

Copii aflați 

în 

dificultate 

 

LF/0001853 

din 

19.08.2016 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000925) 
4 Direcția de 

Asistență Socială 

a Municipiului 

Bacău 

Centrul de zi Clubul 

Pensionarilor, 

 

Bacău, Aleea 

Ghioceilor nr 

2A 

Tel: 

0234704593, 

e-mail: 

contact@dasbac

ău.ro 

 

50  

 

servicii în vederea orientării și integrării sociale 

pentru prevenirea și combaterea excluziunii 

sociale, prin desfășurarea de activități 

recreative, consiliere psihologică, kinetoterapie 

profilactică și de recuperare, ergoterapie, 

ludoterapie, meloterapie, activități de 

socializare, participare la activități cultural - 

artistice. 

Persoane 

vârstnice 

 

LF/0001416 

 (Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 



3 

 

data de 10 

martie 2020 

AF/000925) 
5 Direcția de 

Asistență Socială 

a Municipiului 

Bacău 

Căminul pentru persoane 

vârstnice Bacău 

 

 

Bacău, str. Aleea 

Ghioceilor nr. 2, 

jud. Bacău 

Tel: 0234544444, 

Fax: 0234562157,  

e-mail: 

cpvBacău@yahoo.c

om 

 

210  

 

Găzduire ptr. perioada nedeterminata/determinate 

Asistenta medicala si ingrijire 

Consiliere si evaluare psihologica si sociala  

Asistenta paleativa 

Socializare si petrecere a timpului liber  

 

Persoane 

vârstnice 

 

LF/0005144   

din 04.08.2016 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000925) 
6 Direcția de 

Asistență Socială 

a Municipiului 

Bacău 

Centrul de Resurse 

pentru adolescenți Bacău 

 

 

Bacău, str. 

Livezilor nr. 4A, 

jud. Bacău 

Tel: 0234533078         

e-mail: 

contact@dasbacău.r

o 

 

25  

 

asigurare servicii de consiliere și informare pentru 

adolescenți între 6 - 18 ani pentru prevenirea situațiilor și 

comportamente de risc, activități de socializare, 

recreative și de dezvoltare a deprinderilor de viață 

independentă precum și consiliere și suport pentru 

părinții sau aparținătorii legali. 

 

Copii (6- 18 

ani) 

- 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000925) 
 

7 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de recuperare și 

reabilitare a persoanelor 

cu handicap Comănești 

Comănești str. 

Vasile 

Alecsandri, nr. 1 

16

5 

servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

persoane 

adulte cu 

dizabilități 

LF/0005142 

8 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Centrul de recuperare și 

reabilitare a persoanelor 

Tîrgu Ocna str. 

Căpitan Bușilă, 

65 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

persoane 

adulte cu 

LF/0005140 



4 

 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

cu dizabilități Târgu 

Ocna 

nr. 12 dizabilități 

9 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de integrare prin 

terapie ocupațională 

Miorița Parincea 

Parincea sat 

Parincea 

36    LF/0000460 

10 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de îngrijire și 

asistență a persoanei cu 

dizabilități Comănești 

Comănești str. 

Vasile 

Alecsandri, nr. 1 

A 

64 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

persoane 

adulte cu 

dizabilități 

LF/0005141 

11 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Biroul de consiliere 

pentru copilul străzii, 

copilul repatriat și copilul 

victimă a traficului de 

persoane 

Bacău   servicii de zi pentru copii: copii în familie, copii 

separaţi sau în risc de separare de părinți 

copii / 

victima 

LF/0008134 

12 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Adăpostul de zi și de 

noapte pentru copiii 

străzii Morcoveață 

Bacău str. Henri 

Coandă, nr. 4 

15 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0008137 

13 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Rețeaua de apartamente 

Casa Mea - apartament 

social Bicaz 

Bacău Str. Bicaz 

nr. 142, sc. E, 

ap. 15 

6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001893 

14 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Rețeaua de apartamente 

Casa Mea - apartament 

social Logofăt - Tăutu 

Bacău Str. 

Logofăt Tăutu 

nr. 4, sc. C, ap. 

10 

5 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001894 

15 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Rețeaua de apartamente 

Casa Mea - apartament 

social Oituz 

Onești B-dul 

Oituz bl. 29, sc. 

B, ap. 13 

6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0008110 



5 

 

Copilului Bacău 
16 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Rețeaua de apartamente 

Casa Mea - apartament 

social Chimistului 

Onești Str. 

Chimistului bl.  

4, sc. A, ap. 10 

6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0008109 

17 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Rețeaua de apartamente 

Casa Mea - apartament 

social Buciumului 

Onești Str. 

Buciumului, bl. 

4, sc. B, ap. 25 

6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0008106 

18 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Rețeaua de apartamente 

Casa Mea - apartament 

social Ștefan cel Mare 

Comănești 

Comănești Str. 

Ștefan cel Mare 

bl. G4, sc.B, ap. 

14 

6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001895 

19 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Rețeaua de apartamente 

Casa Mea - apartament 

social Mioriței 

Bacău Str. 

Mioriței nr. 23, 

sc. D, ap. 17 

4 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001892 

20 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Apartament social 

Republicii, Bacău - 

Rețeaua de apartamente 

Casa Mea 

Bacău Str. 

Republicii nr. 

40, bl. 40, sc. C, 

ap. 30 

6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0008376 

21 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Rețeaua de apartamente 

Casa Mea - apartament 

social Primăverii 

Buhuși Str. 

Primăverii nr. 

11, sc. A, ap. 9 

5 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0008108 

22 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Rețeaua de apartamente 

Casa Mea - apartament 

social Republicii 

Buhuși Str. 

Republicii, bl. 

42, sc. B, ap. 3 

6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0008107 

23 Direcţia Generală Rețeaua de apartamente Comănești 6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de copii LF/0001897 



6 

 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Casa Mea - apartament 

social Aleea Parcului 

Aleea Parcului, 

bl. C4, sc. A, ap. 

4 

protecție specială 

24 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Rețeaua de apartamente 

Casa Mea - apartament 

social Nicolae Ghica , 

Comănești 

Comănești Str. 

Nicolae Ghica 

nr. 4, bl. 4, sc. 

A, ap. 8 

6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001896 

25 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul rezidențial pro-

familia - complex Bistrița 

- casa 1 

Bacău, B-dul 

Unirii nr. 49 

26 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001876 

26 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul rezidențial pro-

familia - complex 

Pinocchio 

Bacău Str. 

Ștefan cel Mare 

nr 18 C 

18 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0008367 

27 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul rezidențial pro-

familia - complex Ștrand- 

Casa A 

Bacău Str. 

Ștefan cel Mare 

nr 18 bis 

8 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001877 

28 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul rezidențial pro-

familia - complex Ștrand- 

Casa B 

Bacău Str. 

Ștefan cel Mare 

nr 18 bis 

18 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001878 

29 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul pentru 

management de caz și 

asistență maternală - 

componenta asistenți 

maternali 

Bacău Str. 

Ghioceilor nr 4, 

etaj 1 

  servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0005863 

30 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Centrul de servicii 

sociale Ghiocelul - 

Rețeaua de case de tip 

Bacău Str. 

Mărăști nr 17 

12 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001884 



7 

 

Protecţia 

Copilului Bacău 

familial - Casa de tip 

familial Mărăști 
31 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de servicii 

sociale Ghiocelul - 

Rețeaua de case de tip 

familial - Casa de tip 

familial  Arcadie 

Șeptilici  

Mărgineni Str. 

Arcadie Șeptilici 

nr 40 

15 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001879 

32 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Apartament Narcisa din 

cadrul Centrului 

rezidențial pro familia - 

complex Margareta 

Bacău Str. 

Narciselor nr. 

24, bl. 24, sc A, 

et 8, ap. 34 

6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0008375 

33 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul rezidențial Pro-

Familia - complex 

Margareta - Apartament 

Letea 

Bacău Str. Letea 

nr 13, sc A, et 8, 

ap 32 

6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001875 

34 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul rezidențial Pro-

Familia - complex 

Margareta - Apartament 

Pictor Aman 

Bacău Str. 

Pictor Aman nr 

10, sc A, et. 4, 

ap 13 

6 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001874 

35 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de îngrijire și 

asistență pentru persoane 

cu dizabilități Costache 

Negri - Tg. Ocna 

Tîrgu Ocna Str. 

Tisești, nr 45 

85 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

persoane 

adulte cu 

dizabilități 

LF/0000463 

36 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de servicii 

sociale Ghiocelul - 

Rețeaua de case de tip 

familial - Complexul de 

Case de tip familial 

Dragoș Vodă 

Bacău Str. 

Dragoș Vodă nr. 

4 bis 

18 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii LF/0001886 

37 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Centrul de servicii 

sociale Ghiocelul - 

Centrul de recuperare 

Bacău Aleea 

Ghioceilor nr 4 

25

0 

servicii de zi pentru copii: copii în familie, copii 

separaţi sau în risc de separare de părinți 

copii cu 

dizabilitati 

LF/0008122 



8 

 

Protecţia 

Copilului Bacău 

pentru copilul cu 

dizabilități 
38 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de îngrijire și 

asistență pentru persoane 

vârstnice Răchitoasa - 

modul persoane vârstnice 

Răchitoasa 68 servicii  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

persoane 

vârstnice 

LF/0001871 

39 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de intervenţie 

specializată în domeniul 

protecţiei familiei-

Modulul ARTEMIS 

Bacău 8 servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru victimele violenţei în familie 

(domestice) 

copii LF/00003 

40 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de servicii 

sociale Alexandra Oneşti 

Reţeua de case de tip 

familial Casa Gabriela 

Onești str. 

Adrian 

Păunescu, nr. 1 

12 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii 000081/LF 

41 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de servicii 

sociale Alexandra Oneşti 

Reţeua de case de tip 

familial Casa Bogdan 

Onești str. 

Adrian 

Păunescu, nr. 1 

12 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii 000080/LF 

42 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de servicii 

sociale Alexandra Oneşti 

Centrul de recuperare 

pentru copilul cu 

dizabilităţi 

Onești str. 

Adrian 

Păunescu, nr. 1 

12 servicii de zi pentru copii: copii în familie, copii 

separaţi sau în risc de separare de părinți 

copii 000027/LF 

43 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul Multifuncţional 

pt tineri în dificicultate 

Henri Coandă 

Bacău str. Henri 

Coandă, nr. 4 

80 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii 000021/LF 

44 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de primire în 

regim de urgenţă Bacău 

Bacău 18 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii 000032/LF 



9 

 

45 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Biroul de consiliere şi 

sprijin pentru părinţi şi 

copii 

Bacău str. 

Vulturului, nr. 5 

15 servicii de zi pentru familie cu copii familie cu 

copii 

000024/LF 

46 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Complexul de servicii 

pentru intervenţie 

specializată în domeniul 

protecţiei familiei şi a 

drepturilor copilului 

Centrul de intervenţie 

specializată în domeniul 

protecţiei familiei 

Modulul maternal 

Bacău str. 

Vulturului, nr. 5 

8 servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru mamă şi copil 

mama si 

copil 

000033/LF 

47 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Casa 3-Complex Bistriţa-

Centrul Rezidenţial Pro-

Familia 

Bacău B-dul 

Unirii, nr. 49 

9 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii 000055/LF 

48 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Casa 2-Complex Bistriţa-

Centrul Rezidenţial Pro-

Familia 

Bacău B-dul 

Unirii, nr. 49 

9 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii 000056/LF 

49 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centru rezidenţial Pro 

Familia-Complex Ştrand 

casa C 

Bacău Str. 

Ştefan cel Mare, 

nr. 18 

18 servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

copii 000157/LF 

50 Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului Bacău 

Centrul de Recuperare si 

Reabilitare 

Neuropsihiatrica -

Dărmănești 

Dărmănești Str. 

Câmpului, nr. 

130 

96 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

adulte cu 

dizabilități 

LF0000091 

51 Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și 

Centrul de recuperare si 

reabilitare 

neuropsihiatrica 

Poduri 12 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

adulte cu 

dizabilități 

LF0000111 



10 

 

Protecția 

Copilului Bacău 

Pietricica - Casa Poduri  

52 Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului Bacău 

Centrul de recuperare si 

reabilitare 

neuropsihiatrica 

Pietricica - Casa 

Pietricica  

Comănești Str. 

Pietricica, nr. 55 

12 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

adulte cu 

dizabilități 

LF0000156 

53 Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului Bacău 

Centrul de recuperare si 

reabilitare 

neuropsihiatrica 

Pietricica - Casa 

Ghiocelul  

Comănești Str. 

Libertatii, nr. 

81bis 

12 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

adulte cu 

dizabilități 

LF0000092 

54 Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului Bacău 

Centrul de recuperare si 

reabilitare 

neuropsihiatrica 

Pietricica - Casa Bradul  

Moinești Str. 

Bradului, nr. 19 

12 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

adulte cu 

dizabilități 

LF0000112 

55 Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului Bacău 

Locuinta maxim 

protejata Saturn 

Filipești Str. 

Principala, nr. 

398B 

6 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

adulte cu 

dizabilități 

LF0000057 

56 Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului Bacău 

Locuinta maxim 

protejata Luna 

Filipești Str. 

Principala, nr. 

398B 

6 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

adulte cu 

dizabilități 

LF0000058 

57 Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului Bacău 

Locuinta maxim 

protejata Neptun 

Filipești Str. 

Principala, nr. 

398B 

6 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

adulte cu 

dizabilități 

LF0000059 

58 Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului Bacău 

Locuinta maxim 

protejata Jupiter 

Filipești Str. 

Principala, nr. 

398B 

6 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

adulte cu 

dizabilități 

LF0000099 
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59 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Bacău 

Centrul de Recuperare si 

Reabilitare a Persoanelor 

cu Dizabilitati 

”Condorul”  

Bacău Str. 

Condorilor nr.2 

10 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

adulte cu 

dizabilități 

LF0000117 

60 Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului Bacău 

Centrul de Ingrijire și 

Asistență Filipești 

Filipești str. 

Principală nr. 

398B 

48 servicii rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

adulte cu 

dizabilități 

  

61 Fundaţia de 

Sprijin Comunitar 

 

Bacău, str. 

Marasti nr. 32 

Centrul de zi pentru 

persoane vârstnice Dr. 

Ștefan Ciobanu 

Bacau, str. 

Pictor 

Andreescu, nr. 5 

e-mail: 

secretariat@fsc.r

o, pagină web: 

www.fsc.ro Tel: 

0234546640 

60 servicii de zi  pentru persoane vârstnice persoane 

vârstnice 

LF/0000482 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000932) 

62 Fundaţia de 

Sprijin Comunitar 

 

Bacău, str. 

Marasti nr. 32 

Centrul de zi - Centrul 

Comunitar Mozaic  

Bacau, str. 

Mărăști, nr. 32 

bis e-mail: 

secretariat@fsc.r

o, pagină web: 

www.fsc.ro Tel: 

0234585658 

25 servicii de zi pentru copii: copii în familie, copii 

separaţi sau în risc de separare de părinți 

copii LF/0005109 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000932) 

63 Fundaţia de Rețeaua de îngrijire la Bacau, str. 500 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane LF/0005143 
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Sprijin Comunitar 

 

Bacău, str. 

Marasti nr. 32 

domiciliu pentru 

persoane vârstnice 

Pictor 

Andreescu, nr. 5 

e-mail: 

secretariat@fsc.r

o, pagină web: 

www.fsc.ro 

0234546640 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă 

vârstnice, 

persoane cu 

dizabilităţi, 

persoane 

aflate în 

situaţie de 

dependenţă 

 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000932) 

64 Fundaţia Sfântul 

Ioan Bosco 

Centrul privind 

dezvoltarea deprinderilor 

de viață independentă 

Don Bosco Bacău 

Bacau, str. 

Tazlăului, nr. 9 

Tel: 

0234582330 

50 servicii de zi pentru copii: copii în familie, copii 

separaţi sau în risc de separare de părinți 

copii LF/0000063 

65 Fundaţia Sfântul 

Ioan Bosco 

Centrul de zi pentru copii 

Dominic Savio 

Bacau, str. 

Tazlăului, nr. 9 

Tel: 

0234582330, 

Fax: 

0234524217, e-

mail: 

sdbbacau@gmai

l.com, 

Coordonator: 

Irina Ianuș 

50 servicii de zi pentru copii: copii în familie, copii 

separaţi sau în risc de separare de părinți 

copii LF/0000498 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000914) 

66 Miriany Prest 

S.R.L. 

Centrul rezidențial 

Conacul Seniorilor 

Bacau, Calea 

Moldovei, nr. 

237 A, 

 Tel: 

0743130369,  

e-mail: 

mirelaboloi@ya

32 sericii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

 

  

persoane 

vârstnice 

  - 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 
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hoo.it 

0757586009 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/005315) 

67 Penitenciarul 

Bacău 

Serviciul educație și 

asistență psihosocială 

Bacau, str. 

General Guşe 

nr. 3 

500 servicii de zi  pentru asistenţă şi suport pentru 

alte persoane aflate în situaţii de nevoie 

persoane 

aflate în 

situaţii de 

nevoie 

  - 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/003907) 

68 Societatea 

Naţională de 

Cruce Roşie din 

România Filiala 

Bacău 

 

 

Centrul de îngrijire la 

domiciliu persoane 

vârstnice 

Bacau, str. Oituz 

nr. 61 

30 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă 

 

 

 

 

persoane 

vârstnice, 

persoane cu 

dizabilităţi, 

persoane 

aflate în 

situaţie de 

dependenţă 

LF/0001864 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000926) 

69 Asociaţia 

Acoperământul 

Maicii Domnului 

 

Bacau, str. 

Violetelor nr. 2, 

bl. 2, sc. A, ap. 3 

Centrul rezidential pentru 

persoane varstnice 

Lumina  

 

 

Bacau, str. 

Theodor 

Neculuță, nr. 1 

A,  Tel: 

0746788766,  

0742131996, 

0758253113 

24 servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

 

Găzduire pe perioada (ne) determinată; hrană; 

întreținere  completă; administarea medicației; 

sprijin și supraveghere permanentă; consiliere și 

suport. 

persoane 

vârstnice 

LF/0001868 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 
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 E-mail: 

frunza.adrian@y

ahoo.com, 

alexandra25b@

yahoo.com, 

frunza.adrian33

@yahoo.com 

 

 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/006222) 

 

 

70 Asociaţia 

Acoperământul 

Maicii Domnului 

 

Bacau, str. 

Violetelor nr. 2, 

bl. 2, sc. A, ap. 3 

 

 

 

 Centrul Rezidential 

pentru persoane varstnice 

Sfanta Maria 

Bacău, Calea 

Romanului nr. 

191, jud. Bacău 

/ Tel: 

0742131996, 

Email: 

alexandra25b@

yahoo.com 

 servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

 

Găzduire pe perioada (ne) determinată; hrană; 

întreținere  completă; administarea medicației; 

sprijin și supraveghere permanentă; consiliere și 

suport. 

persoane 

vârstnice 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/006222) 

71 Asociaţia Acțiune 

și Resurse Pentru 

Comunitate 

 Bacau, str. 

Alexandru cel 

Bun, nr. 3, bl. 3, 

sc. A, ap. 23 

  adolescenți Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

 

AF/004215 

72 Asociaţia Caritas 

Bacău 

Centrul de îngrijire la 

domiciliu Caritas 

Bacau, Calea 

Moldovei nr. 9 

 

40 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă 

 

Servicii sociale, ajutor pentru menaj, la 

persoane 

vârstnice, 

persoane cu 

dizabilităţi, 

persoane 

LF/0001412 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 
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cumparaturi, la activitatile vietii zilnice, sfaturi 

de ingrijire, organizarea de activitati si serbari 

aflate în 

situaţie de 

dependenţă 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000912) 

73 Asociaţia Caritas 

Bacău 

Centrul rezidențial pentru 

vârstnici Sfânta Familie 

Bacau, Calea 

Moldovei nr. 9 

Tel: 

0234581661, e-

mail: 

caritasbc@yaho

o.com 

40 Servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

 

servicii socio-medicale și de îngrijire 

 

persoane 

vârstnice 

LF/0005887 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000912) 

74 Asociatia Casa 

Seniorilor "Lacul 

cu nuferi"  

Camin pentru persoane 

varstnice 

Bacau, Calea 

Romanului, nr. 

191 - 193 

  

0746 117 401 

luca52gelu@hot

mail.com 

36 Servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice (camere de 

socializare. programe interactive, kinetoterapie, 

consiliere psihologică 

persoane 

vârstnice 

 - 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/005782) 

75 Asociaţia Zile 

Senine AFJ 

Cămin de bătrâni Zile 

Senine 

Bacău, Calea 

Romanului, nr. 

193 

50 Servicii  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

persoane 

vârstnice 

 

- 

- 

76 Asociaţia Centrul Centrul de recuperare Bacau, str. 40 Servicii de zi pentru copii: copii în familie, copii si LF/0005874 
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Daniel Daniel Pictor 

Andreescu, nr. 5 

tel: 

0234583036; e-

mail: 

centrul_daniel@

yahoo.com, 

web: 

www.centruldan

iel.ro  

 

0728219122  

copii separaţi sau în risc de separare de părinți 

 

servicii de recuperare: kinetoterapie, logopedie, 

terapie educational-comportamentala, stimulare 

senzoriala, ingrijire socio-medicala, informare 

si consiliere psihologica, reintegrare sociala, 

activ. recreative si de socializare, etc. 

tineri cu 

dizabilitati, 

nedeplasabil

i sau greu 

deplasabili;   

copii si 

tineri  cu 

dizabilitati 

fizice, 

mentale, 

logopedice 

sau cu boli 

invalidante 

care 

necesita 

servicii de 

recuperare. 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004200) 

77 Asociaţia Creştină 

de Caritate 

Misiune şi Ajutor 

Olanda România 

Betania 

office@asociatiab

etania.ro 

Centrul de zi Betania 

pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

Bacau, str. 

Nordului nr. 19 

bis 

0745 073 639, 

laura.maxim@a

sociatiabetania.r

o, 

www.asociatiab

etania.ro 

20 Servicii de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilitati  

Activităţi de socializare şi ocupare a timpului;   

Activități de terapie ocupațională;   Terapie 

recuperatorie;   Activităţi de evaluare 

psihologică - evaluare comportamentală şi a 

abilităţilor; Activităţi de consiliere psihosocială 

a beneficiarilor;   Activităţi consiliere 

individuală şi de grup a membrilor familiei;   

Activităţi de educaţie non formală şi informală 

în scopul dezvoltării deprinderilor de viaţă 

independentă;   Activităţi în care se asigură 

suport emoţional şi asistenţă în vederea 

integrării sociale şi prevenirea marginalizării. 

persoane 

adulte cu 

dizabilități 

cu vârsta 

cuprinsă 

între 18 – 

65 ani, 

persoane 

aflate în 

situații de 

risc, 

marginaliza

re și 

excludere 

socială 

LF/0000059 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000905) 

78 Asociaţia Creştină 

de Caritate 

Misiune şi Ajutor 

Olanda România 

Betania 

Centrul Delfinul pentru 

copii cu autism 

Bacau, str. 

Nordului nr. 19  

 

Tel: 

0234586402, e-

35 Servicii de zi pentru copii: copii în familie, 

copii separaţi sau în risc de separare de părinți 

(Tulburare de spectru autist și alte tulburări de 

dezvoltare)  

abilitare/reabilitare: terapie comportamentală, 

copii si 

familie 

LF/0000078 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 
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office@asociatiab

etania.ro 

mail: 

delfin@asociatia

betania.ro, 

pagină web: 

www.asociatiab

etania.ro 

terapie psihomotrică, formarea şi organizarea 

autonomiei personale, terapie ocupațională, 

logopedie, stimulare senzorio-psiho-motrică, 

hidrokinetoterapie;   Evaluare psihologică; 

evaluare comportamentală şi a abilităţilor;  

Activităţi recreative şi de socializare;   

Informare la nivelul comunităţii;   Servirea 

mesei;  Transport de la domiciliu la centru şi 

invers. (pentru beneficiarii programului centrul 

de zi, cu domiciliul in localitatea Bacau) 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000905) 

79 Asociaţia Creştină 

de Caritate 

Misiune şi Ajutor 

Olanda România 

Betania 

office@asociatiab

etania.ro 

Centrul de integrare a 

tinerilor 

Bacau, str. 

Nordului nr. 19 

bis. 

 e-mail: 

cit@asociatiabet

ania.ro 

28 Servicii rezidenţiale pentru tineri în dificultate 

•activităţi specifice dobândirii deprinderilor de 

igienă personală şi a spaţiului de locuit;  

• activităţi specifice dobândirii deprinderilor de 

a prepara alimente;  

• activităţi specifice dobândirii abilităţilor de a-

şi gestiona bugetul;  

• activitati specifice dobandirii abilităţilor şi 

deprinderilor de socializare şi activităţi 

culturale;  

• activităţi specifice dobândirii abilităţilor  de a 

căuta un loc de muncă; • consiliere individuală 

şi de grup, psihoterapie şi asistenţă psihologică 

individuală şi de grup;  

• activităţi specifice consolidării  capacităţii de 

viaţă autonomă;  

• activitati de relaţionare şi comunicare cu cei 

din jur;  

• activităţi de susţinere în procesul educaţional. 

tineri în 

dificultate 

LF/0000079 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000905) 

80 Asociaţia Creştină 

de Caritate 

Misiune şi Ajutor 

Olanda România 

Betania 

office@asociatiab

etania.ro 

Centrul de Asistență a 

Victimelor Traficului de 

Persoane, 

Bacau, str. 

Nordului nr. 19 

bis, tel 

0234586002 - 

interior 114, e-

mail: 

office@asociatia

betania.ro, 

8 Servicii de zi  pentru asistență a victimelor 

traficului de persoane 

servicii de îngrijire socio-medicale de natură 

socială;   

 orientare profesională;   promovare relații 

sociale;    

găzduire pe perioadă determinată;   sprijin de 

urgență în vederea reducerii efectelor de criză; 

victimele 

traficului de 

persoane 

- 

 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 
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www.asociatiab

etania.ro   

servicii de asigurare a hranei și suplimentelor 

nutritive;  

  reintegrare comunitară;    

consiliere socială;    

reintegrare profesională pe piața muncii;   

 servicii de suport pentru activitățile 

instrumentale ale vieții de zi cu zi;  

  consiliere juridică.  

 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000905) 

81 Asociaţia Creştină 

de Caritate 

Misiune şi Ajutor 

Olanda România 

Betania 

 

office@asociatiab

etania.ro 

Centrul de consiliere, 

informare și sprijin 

pentru familiile aflate în 

dificultate 

Bacau, str. 

Nordului nr. 19 

bis, tel 

0234586002 - 

interior 114, e-

mail: 

office@asociatia

betania.ro, 

www.asociatiab

etania.ro   

 

Tel: 

0234586402,  

60 Servicii de zi  pentru asistenţă şi suport pentru 

alte persoane aflate în situaţii de nevoie, 

menţinerea copiilor în familie, continuitatea 

frecventării cursurilor şcolare, reintegrarea / 

integrarea şcolară a copiilor sau a tinerilor care 

au abandonat şcoala, descurajarea 

instituţionalizării copiilor şi prevenirea 

destrămării familiei, consiliere socială,  ajutor 

financiar cazuri medicale de urgență, sprijin 

material de urgență. 

persoane 

aflate în 

situaţii de 

nevoie, 

familii 

monoparent

ale, familii 

cu mulți 

copii, 

persoane cu 

dizabilități, 

văduve, 

persoane 

fără adăpost 

LF/0000455 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000905) 

82 Asociaţia 

Naţională a 

Surzilor din 

România - Filiala 

Bacău 

Centrul de zi pentru 

persoane cu deficiențe de 

auz 

Bacău, str. 

Apusului nr. 11 

Tel: 

0234522175, 

Fax: 

0234522175, E-

mail: 

ansrbacau@yah

oo.com    

50 Servicii de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilitati 

 

consiliere socială; educație socială; informare în 

Img; consiliere juridică 

persoane 

adulte cu 

dizabilitati 

 

Persoane 

adulte cu 

handicap 

auditiv 

LF/0005105 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000600 

83 Asociația Papillon Centrul de zi pentru Bacău, str. 6 Servicii de zi pentru familie cu copii familii cu -  
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Clinique consiliere şi sprijin 

pentru părinţi şi copii 

Buciumului, nr. 

83, scara A, ap. 

2, parter 

/zi copii (Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/005759) 

84 Asociaţia Salvaţi 

Bătrânii Săuceşti 

 

Sat Săucești, nr. 

455 A 

Cămin pentru persoane 

vârstnice 

Bacău, str. 

Mihai 

Eminescu, nr. 25 

40 Servicii  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

persoane 

vârstnice 

LF/0005881 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/003471) 

85 Asociația Socio - 

Medicală 

SILOAM 

 

loc. Tisa Silvestri 

com Odobesti, jud 

Bacau 

Centrul Izvorul 

Tămăduirii - Centru de zi 

de prevenire, evaluare și 

consiliere antidrog 

Bacău, str. Calea 

Romanului, nr. 

37 

10 Servicii de zi  pentru persoane toxico-

dependente pentru persoane cu diferite adicții: 

droguri, alcool, alte substanțe toxice, etc 

persoane 

toxico-

dependente 

LF/0005885 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/003481) 

86 Asociația Caminul de batrani Bacău, str. 36 Servicii  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane LF/0000069 
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Speranţa 

Bunicilor 

”Speranța Bunicilor” Arcadie Şeptilici 

nr. 5A,  

 

Tel: 

0754970657 

 

 0757532796 

pentru persoane vârstnice vârstnice  

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/001519 

87 Azilul De Bătrâni 

Lilioara 

Azilul De Bătrâni 

Lilioara 

 

 

Adresa: Str. 

Arcadie 

Septilici, Nr. 5a, 

Bacau, Bacau 

 

Telefon: 

0744514935; 

0745933199; 

0744888170 

 

 Servicii  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

persoane 

vârstnice 

 

- 

 

- 

88 Asociaţia Trust 

Orfelinat 

Ungureni 

 

Centrul 

rezidențial”Milcov” 

Milcov - apartament 1 și 

2 

Bacău, str. 

Milcov nr. 57, 

bl. 57, sc. A, ap. 

9 și bl 89, sc C, 

ap 19 Tel: 

0234524679 

e-mail: 

cip.atou@gmail.

com 

4 Servicii rezidenţiale pentru copii în sistemul de 

protecție specială 

 

cazare, masă, consiliere, integrare socială, 

școlară, profesională, îngrijire, educare, 

socializare, DVI, sprijin emoțional, consiliere 

vocațională,  

copii și 

tineri 

separați 

definitiv de 

părinți 

LF/0000466 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000937 

89 Asociația 

Umanitară de 

Centrul rezidențial pentru 

persoane vârstnice Iris 

Bacău, str. 

Izvoare, nr. 1 bis 

62 Servicii  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

persoane 

vârstnice 

LF/0009208 
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Servicii Integrate 

Iris  

Bacău, str. Unirii 

nr. 32, A, 16, jud. 

Bacău / Tel: 

0744514935, E-

mail: 

irisausi@yahoo.co

m   

Bacău 

 

Tel: 

0744514935,  

E-mail: 

irisausi@yahoo.

com   

 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/003496 

90 Asociaţia povești 

cu bunici 

 

(Asociaţia Visele 

Bunicilor) 

 

Bacau 

str. Bogdan 

Voievod, nr. 20 

Camin de batrani Casa 

Bunicilor  

Str. Bogdan 

Voievod, Nr. 20, 

Bacau, 

 

0745325072 

 Servicii  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

persoane 

vârstnice 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/005763) 

91 Asociaţia povești 

cu bunici 

 

Bacau 

str. Bogdan 

Voievod, nr. 20 

 

 

(Asociaţia Visele 

Bunicilor ) 

Cămin de bătrâni Visele 

Bunicilor 

Bacău, str. 

Chimiei, nr. 6 B 

0787770021  

0742920880 

Email: 

viselebunicilor

@yahoo.com  

45 Servicii  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

 

 

persoane 

vârstnice 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/005763) 

92 Bacau 

str. Bogdan 

 Bacau 

str. Bogdan 

    

tel:0742920880
mailto:viselebunicilor@yahoo.com
mailto:viselebunicilor@yahoo.com
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Voievod, nr. 20 

 

Voievod, nr. 20 

 

93 Agenția Națională 

Antidrog 

 

Bucuresti 

bd. Unirii, nr. 37, 

bl. A4, parter 

Centrul de prevenire, 

evaluare și consiliere 

antidrog Bacău 

Bacău, Str. 

Condorilor, nr. 4 

41 Servicii de zi  pentru persoane toxico-

dependente pentru persoane cu diferite adicții: 

droguri, alcool, alte substanțe toxice, etc pentru 

prevenire, evaluare și consiliere antidrog  

persoane 

toxico-

dependente 

LF/0004400 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/001637 

94 Asociaţia SOS 

Satele Copiilor 

România 

 

Bucuresti, 

Calea Floreasca 

nr. 165 

SOS Comunitatea de 

tineri Bacău 

Bacău, str. 

Austrului, nr. 2 

jud. Bacau / Tel: 

0234111742, e-

mail: 

rodica.marioniu

@sos-

satelecopiilor.ro 

14 Servicii rezidentiale pentru copii găzduire pe 

perioadă determinată; asistenţă medicală şi 

îngrijire; suport emoţional şi după caz, 

consiliere psihologică; educare; socializare si 

petrecere timp liber; reintegrare familiala si 

comunitara  

 

copii LF/0005171 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000431 

95 Asociaţia SOS 

Satele Copiilor 

România 

Apartamentul de tip 

familial nr. 4 

Bacău, str. 

Călugăreni, nr. 

1, bl. 1, sc. C, et. 

3, ap. 7 jud. 

Bacau / Tel: 

0234111742, e-

mail: 

rodica.marioniu

@sos-

4 Servicii rezidentiale pentru copii, găzduire pe 

perioadă determinată; asistenţă medicală şi 

îngrijire; suport emoţional şi după caz, 

consiliere psihologică; educare; socializare si 

petrecere timp liber; reintegrare familiala si 

comunitara 

 

copii  

si tineri cu 

masura de 

protectie 

speciala 

plasament 

-  

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 
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satelecopiilor.ro data de 10 

martie 2020 

AF/000431 

96 Asociaţia SOS 

Satele Copiilor 

România 

Apartamentul de tip 

familial nr. 3 

Bacău, str. 

Mihai Viteazu, 

nr. 1,bl. 1, sc. E, 

et. 7, ap. 28 jud. 

Bacau / Tel: 

0234111742, e-

mail: 

rodica.marioniu

@sos-

satelecopiilor.ro 

4 Servicii rezidentiale pentru copii,  

găzduire pe perioadă determinată; asistenţă 

medicală şi îngrijire; suport emoţional şi după 

caz, consiliere psihologică; educare; socializare 

si petrecere timp liber; reintegrare familiala si 

comunitara 

 

copii  

si tineri cu 

masura de 

protectie 

speciala 

plasament 

 - 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000431 

97 Asociaţia SOS 

Satele Copiilor 

România 

Apartamentul de tip 

familial nr. 2 

Bacău, str. 

Ştefan cel Mare, 

nr. 10, sc. B, et. 

2, Ap. 6 jud. 

Bacau / Tel: 

0234111742, e-

mail: 

rodica.marioniu

@sos-

satelecopiilor.ro 

4 Servicii rezidentiale pentru copii , găzduire pe 

perioadă determinată; asistenţă medicală şi 

îngrijire; suport emoţional şi după caz, 

consiliere psihologică; educare; socializare si 

petrecere timp liber; reintegrare familiala si 

comunitara 

 

 

copii  

si tineri cu 

masura de 

protectie 

speciala 

plasament 

 - 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000431 

98 Asociaţia SOS 

Satele Copiilor 

România 

Apartamentul de tip 

familial nr. 1 

Bacău, str. 

Ştefan cel Mare, 

nr. 13, bl. 13, sc. 

C, ap. 18 jud. 

Bacau / Tel: 

0234111742, e-

mail: 

rodica.marioniu

@sos-

satelecopiilor.ro 

4 Servicii rezidentiale pentru copii,  

găzduire pe perioadă determinată; asistenţă 

medicală şi îngrijire; suport emoţional şi după 

caz, consiliere psihologică; educare; socializare 

si petrecere timp liber; reintegrare familiala si 

comunitara 

copii  

si tineri cu 

masura de 

protectie 

speciala 

plasament 

-  

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 
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martie 2020 

AF/000431 

99 Federaţia 

Comunităţilor 

Evreieşti din 

România - Cultul 

Mozaic 

   București, 

str. Sfânta Vineri 

nr. 9-11 

Centrul care acordă 

servicii de îngrijire și 

asistență la domiciliu 

Yad Be Yad Bacău 

Bacău, str. Erou 

Costel Marius 

Hasan, nr. 2 A 

28 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă 

persoane 

vârstnice, 

persoane cu 

dizabilităţi, 

persoane 

aflate în 

situaţie de 

dependenţă 

LF/0005187 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/000420 
100 Asociatia 

Nevazatorilor din 

România, Filiala 

Bacău 

Centrul de consiliere și 

sprijin pentru persoanele 

cu deficiență vizuală din 

jud. Bacău 

 

servicii comunitare și 

formare profesionala 

Bacau, str Vadul 

Bistritei Nr 4 A 

TEL  

0234 578 204, 

Fax: 

0234578204 

 Servicii comunitare pentru persoanele cu 

handicap si formare profesionala 

 

promovare relații sociale (socializare), activitați 

socio-culturale, servicii de recuperare și 

reabilitare, servicii de îngrijire social medicală 

persoane 

adulte cu 

handicap 

(nevazatori) 

 

Persoane 

adulte, 

tineri 18-26 

ani  cu 

handicap 

vizual 

- 

Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004213 

 
101 Asociația Creștină 

de Caritate și 

Ajutor "Ovidenia 

Bacău 2005", 

Bacău, Str. 

Poligonului, Nr. 

89 

 

 

Ingrijire persoane 

vârstnice la domiciliu   

 

sat Sărata, str. 

Stațiunii, nr. 48 

0744.708.838 

asociatiaovideni

a2005@yahoo.c

om 

50 servicii de ingrijire persoane vârstnice la 

domiciliu   

 

persoane 

vârstnice 

LF/0009202 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

mailto:asociatiaovidenia2005@yahoo.com
mailto:asociatiaovidenia2005@yahoo.com
mailto:asociatiaovidenia2005@yahoo.com
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martie 2020 

AF/004216 
102 AMC Armata 

Salvarii din 

Romania / 

Bucuresti,  

(str. Pârgarilor nr. 

2) sau 

str. Șaradei, nr. 6, 

ap. 2, parter 

 

 

Asociaţia Misiunea 

Creștină Armata Salvării 

din Bacau  

Bacău, str. Oituz 

nr. 42, jud. 

Bacau / Tel: 

067791681 

 Dezvoltare personala, servicii socio-

educationale, sprijinirea familiilor/persoane in 

nevoie 

persoane 

aflate în 

situații de 

risc 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/003309 
103 Societatea 

Handicapaților 

Fizic  

Centrul de Excelență  Bacău, str. Gării 

70 F 2, jud. 

Bacău 

 Reintegrare Comunitate, Consiliere 

Psihologica, Consiliere Sociala, Orientare 

Profesionala, Informare in domeniu, 

Identificare si evaluare, Reintegrare 

Profesionala, pe piata muncii, Mediere sociala 

Comunitate 

 

 

Tineri 18-

26 ani cu 

handicap 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale -- 

 

 expirare 

acreditare în 

baza HG 

1024/2004 

din 

01.10.2016 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/003309 

 
104 Asociația Stop 

Drog  

 

Bacău, Calea 

Moldovei nr. 76, 

jud. Bacău / Tel: 

Centrul Rezidențial 

Oxigen  

Bacău, Str. 

Depoului nr. 6, 

jud. Bacău / Tel: 

0744156183 / 

0749775819 e-

mail 

 cazare pe perioadă determinată  

asistență și suport specializat în vederea 

reabilitării/reintegrării sociale 

Persoane 

peste 18 ani 

dependente 

de alcool și 

alte adicții 

- 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 
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0744156183 centruloxigen@

yahoo.com               

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 

AF/003910) 
105 Asociația 

Bătânețe - Viață 

de Poveste  

Bacau,  

str. Frunzei, nr. 27 

 

 

(mutat în com 

Nicolae Balcescu) 

Centrul Rezidențial 

pentru vârstnici Elena 

 

Bacău, str. 

Frunzei nr. 2, 

jud. Bacău / Tel: 

0745249390,E-

mail: 

batranete.viatad

epoveste@yaho

o.com                                   

 Găzduire pe perioada (ne) determinată; hrană; 

întreținere  completă; administarea medicației; 

sprijin și supraveghere permanentă; consiliere și 

suport. 

Persoane 

vârstnice 

 

- 

 (Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/003946) 
106 Asociația Sprijin 

pentru parinți  

 

 Bacău, str. Letea 

nr. 13 D 8, jud. 

Bacău  / Tel: 

0748195705 

Centrul de zi Norocel /  Bacău, str. 

Mircea Eliade 

nr. 6, jud. Bacău  

/ Tel: 

0748195705 

 Logopedie, Kinetoterapie, Consiliere 

psihologica, Reintegrare comunitate, 

Promovare relatii sociale (Socializare) - Timp 

liber, Informare in domeniu, Educatie sociala, 

Servicii de baza pentru activitatile zilnice, 

Servicii de asigurare a hranei si suplimentelor 

nutritive (prepararea, servirea si distribuirea 

hranei), Educatie speciala, Consiliere Sociala, 

Psihoterapie 

Copii  0-6 

ani, Copii  

7-16 ani, 

copii 17-18 

ani, Adulți, 

Handicap 

senzorial: 

vizual, 

auditiv 

 

- 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/003470) 
107 Fundația Episcop 

Melchisedec,  

Filiala Bacău  

Centrul de consiliere, 

informare și sprijin  

 

Bacău, str. Digul 

Bârnat nr. 19, 

jud. Bacău, 

 consiliere socială, consiliere psihologică, 

reintegrare în comunitate, sprijin de urgență în 

vederea reducerii efectelor situațiilor de criză   

Familie, 

tineri 18 - 

26 ani, 

 

(Furnizor de 

servicii 
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Bacău, str. 9 Mai, 

nr. 48 

 

/Tel: 0334423476, 

Fax: 0334423476, 

E-mail: 

filantropika@yah

oo.com      

(preluați de 

Roman)                      

  Sediul social: 

Bacău, str. 9 

Mai nr. 48, jud. 

Bacău / Tel: 

0234588906, 

Fax: 

0234588906, E -

mail: 

filantropika@ya

hoo.com 

persoane 

vârstnice; 

Situații de 

dificultate 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004244 

108 Fundația Episcop 

Melchisedec,  

Filiala Bacău 

Bacău, str. 9 Mai, 

nr. 48 

 /Tel: 

0334423476, Fax: 

0334423476, E-

mail: 

filantropika@yah

oo.com      

(preluați de 

Roman)                      

Centrul de zi pentru copii 

Sfântul Ioan Botezătorul 

- after school   

Bacău, str. 

Bicaz, nr. 126, 

jud. Bacău (în 

cadrul Școlii 

gimnaziale nr. 8 

Domnița Maria) 

/ Tel: 

0234588906, 

Fax: 

0234/588906, E-

mail: 

filantropika@ya

hoo.com 

 consiliere socială, consiliere psihologică, 

reintegrare în comunitate, servicii educație 

socială, promovare relații sociale (socializare) - 

timp liber 

Copii 7 -16 

ani aflați în 

dificultate 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004244  

109 Fundația Episcop 

Melchisedec,  

Filiala Bacău  

Bacău, str. 9 Mai, 

nr. 48 

/Tel: 0334423476, 

Fax: 0334423476, 

E-mail: 

filantropika@yah

oo.com      

(preluați de 

Roman)                      

Centrul de zi pentru 

persoane cu autism Sf. 

Cosma și Damian  

Bacău, str. Digu 

Barnat nr. 19, 

jud. Bacău / Tel: 

0234588906, E-

mail: 

filantropika@ya

hoo.com 

 identificare și evaluare, servicii de recuperare și 

reabilitare, logopedie, promovare relații sociale 

(socializare) - timp liber 

Persoane cu 

autism 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004244 

 Fundația Episcop Centrul de Recuperare Bacău, str.  servicii de reabilitare și amenajare a mediului de viață - Copii cu  
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Melchisedec,  

Filiala Bacău  

Bacău, str. 9 Mai, 

nr. 48 

/Tel: 0334423476, 

Fax: 0334423476, 

E-mail: 

filantropika@yah

oo.com      

(preluați de 

Roman)                      

Neuromotorie Sf. Vasile 

cel Mare  

Bicaz, nr. 126, 

jud. Bacău (în 

cadrul Școlii 

gimnaziale nr. 8 

Domnița Maria) 

/ Tel: 

02345889906, 

Fax: 

0234/588906, E 

-mail: 

filantropika@ya

hoo.com                                        

ambientului, sprijin de urgență în vederea reducerii 

efectelor situațiilor de criză, socializare (promovare 

relații sociale, timp liber, consiliere socială, servicii de 

îngrijire social - medicală 

handicap 

neuromotr 
(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004244 

110 Fundația Episcop 

Melchisedec,  

Filiala Bacău  

Bacău, str. 9 Mai, 

nr. 48 

/Tel: 0334423476, 

Fax: 0334423476, 

E-mail: 

filantropika@yah

oo.com      

(preluați de 

Roman)                      

Centrul de servicii de 

îngrijire și asistență la 

domiciliu  

Bacău, str. Digu 

Bîrnat nr. 19, 

jud. Bacău  / 

Tel: 

0234588906, 

Fax: 

0234588906, E-

mail: 

filantropika@ya

hoo.com                          

 servicii de reabilitare și amenajare a mediului de viață - 

ambientului, sprijin de urgență în vederea reducerii 

efectelor situațiilor de criză, socializare (promovare 

relații sociale, timp liber, consiliere socială, servicii de 

îngrijire social - medicală 

persoane 

vârstnice 
 (Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004244 

111 Asociația Lumina 

 

Bacău, str. 

Capitan Tartescu 

Ernest nr.5, jud. 

Bacău,cod 600380 

/ Tel. +40 234 515 

887, e-mail: 

hospice@asociatia

lumina.eu, pagină 

web: 

www.asociatialum

ina.eu 

Centrul de zi pentru copii 

cu boli incurabile 

 

 

str. Slatina, nr. 

2, sat Luncani, 

com Margineni 

  

servicii pentru copii: copii în familie, copii 

separaţi sau în risc de separare de părinți 

 

servicii de ingrijire paliativa 

copii 

diagnosticat

i cu boli 

incurabile 

LF/0005108 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004209 
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112 Asociația Lumina 

 

Bacău, str. 

Capitan Tartescu 

Ernest nr.5, jud. 

Bacău,cod 600380 

/ Tel. +40 234 515 

887, e-mail: 

hospice@asociatia

lumina.eu, pagină 

web: 

www.asociatialum

ina.eu 

Centrul rezidențial pentru 

persoane cu dizabilități - 

Casa lumina 

 

Comanesti,  

str. Gării nr. 19 

 

 

 

 

 

 Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

 

ingrijire paliativa 

 LF/0000082 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004209 
113 Asociația Lumina 

  

Bacău, str. 

Capitan Tartescu 

Ernest nr.5, jud. 

Bacău,cod 600380 

/ Tel. +40 234 515 

887, e-mail: 

hospice@asociatia

lumina.eu, pagină 

web: 

www.asociatialum

ina.eu 

Serviciul de ingrijire la 

domiciliu 

 

str. Slatina, nr. 

2, sat Luncani, 

com Margineni 

 

Tel/ fax: 0234 

515 8887 

domiciliu@asoc

iatialumina.eu 

www.asociatialu

mina.ro 

lumina2018asso

ciation@gmail.c

om 

 servicii de ingrijire paliativa la domiciliu 

 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă 

 

(asitenta medicala, asistenta sociala, consiliere, 

psihologica si spirituala, kinetoterapie) 

 

Persoane 

diagnosticat

e cu 

afectiuni 

limitatoare 

de viata 

/amenintato

are de viata 

LF/0000465 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004209 

114 Asociația Valoare 

Plus 

Proiectul ,,Stay Free 2.0 - 

Traficul de persoane 

înrobește”  

Bacău, Str. 

Orizontului 

nr.16, jud. 

Bacău / Tel: 

0747120308, e-

mail: 

contact@valoare

plus.ro, pagină 

web: 

www.valoareplu

 Informare și prevenire trafic de persoane elevi cu 

vârstele 

între 10 - 14 

ani 
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s.ro, 

www.stayfree.ro 
115 Asociația Valoare 

Plus 

Donații de alimente și 

îmbrăcăminte  

Bacău, str. 

Orizontului nr. 

16, jud. Bacău / 

Tel: 

0747120308, e-

mail: 

contact@valoare

plus.ro, pagină 

web: 

www.valoareplu

s.ro 

 donații de îmbrăcăminte și alimente persoane 

aflate în 

situații de 

risc 

 

116 Asociația Valoare 

Plus 

Proiectul ,,Pentru un 

viitor mai bun”,  

Bacău, str. 

Orizontului 

nr.16, jud. 

Bacău / Tel: 

0747120308, e-

mail: 

contact@valoare

plus.ro, pagină 

web: 

www.valoareplu

s.ro 

 Sprijinirea copiilor aflați în stiuații de risc prin: 

-activități educative de dezvoltare a 

caracterului; - activități de sprijin academic cu 

profesori acreditați prin asistare la teme; - 

activități non-formale cu voluntari. 

elevi cu 

vârstele 

între 6-14 

ani 

 

 Organizația pentru 

copii și adulți cu 

nevoi speciale 

"Trebuie" Filiala 

Bacău  

 

/ Bacău, str. Valea 

Albă bl 4, sc C, ap 

5, jud. Bacău 

(functioneaza in 

Bacau, str. Nicu 

Enea, bloc 42, ap 

1 si 2, jud. Bacău) 

Centrul de zi Oana  Bacău, str. Nicu 

Enea, bloc 42, 

ap 1 si 2, jud. 

Bacău 

 consiliere, terapie ocupationala, socializare, 

integrare sociala 

persoane 

adulte cu 

dizabilităti 

psihice 
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/ e-mail: 

trebuiebc@yahoo.

com, 

mir_liviu@yahoo.

com 
117 Asociația 

Părinților Copiilor 

Autiști din Bacău 

/  

Bacău, str 

Republicii bl 44, 

sc A, ap 50, jud. 

Bacău 

autismbc@gmail.

com 

Camera de integrare 

senzoriala  

Bacău, str. 

Vasile 

Alecsandri nr 

25, jud. Bacău 

 

autismbc@gmai

l.com 

  stabilirea sistemelor senzoriale primare, 

indrumare si consiliere pentru parinti pentru 

punerea in practica a activitatilor din cadrul 

planului de interventie 

copii cu 

deficiente de 

procesare 

senzoriala 

- 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 

AF/003941) 

retragere 

acreditare, 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 
118 Asociația 

Congregația 

Maestre Pie 

centrul de zi Bacău, str. Digul 

Barnat, nr. 6 

 educationale si sociale copii 3 - 7 ani - 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 

AF/002469) 
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retragere 

acreditare, 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 
119 Asociația 

”Misionarele 

Caritații”  

Centru de Recuperare și 

Reabilitare  

 

 

Bacău, str 

Tecuciului nr. 

21, jud. Bacău 

 ingrijire, gazduire, socializare, recuperare si 

reabilitare 

persoane 

adulte cu 

handicap 

mintal 

 

120 Asociația "Salvați 

Bătrânii Săucești" 

/ Comuna 

Săucesti, nr. 455 

A, jud. Bacau / 

Tel: 0334108275, 

0741993845, e-

mail: 

salvatibatraniisauc

esti@gmail.com, 

pagină web: 

www.salvatibatra

nii.wix.com 

Cămin Pentru Persoane  

Vârstnice  

Bacau, str. 

Mihai Eminescu 

nr. 25, jud. 

Bacau / Tel: 

0334108275, 

0741993845, e-

mail: 

salvatibatraniisa

ucesti@gmail.co

m, pagină web: 

www.salvatibatr

anii.wix.com 

 serviciul rezidential 

asistenta si  ingrijire personala, gazduire, 

socializare, integrare/reintegrare sociala 

 

 

Vârstnici: 

peste 60 ani 

LF/0005881 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/003471 

121 ASOCIATIA 

BRONX PEOPLE 

 

Adresa:Bacau, 

str.Miron Costin, 

nr.3,Sc.A, ap.19 

Email:bronxpeopl

e@yahoo.com 

Telefon:07493364

24  

 

Centrul Familial Maria 

Bronx 

 

Bacau, 
Str.Hotarului,nr.4,

sat 

Margineni,com.M

argineni 

Email :bronxpeop

le@yahoo.com 

Telefon :0749336

424 
 

12 serviciul rezidential pentru copii din sistemul de 

protectie speciala 

-ingrijire personala 

-ingrijire medicala 

-educare 

-sport de performanata 

-support emotional 

-consiliere psihologica 

-supraveghere 

-dezvoltare abilitati de viata independenta 

-reintegrare comunitare 
 

Copii din 

sistemul de 

protectie 

speciala 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004201) 
122 Asociatia Repere 

 

 

Clubul Seniorilor 

Proiectul "Adopta un 

bunic singur pe lume !" 

Bacau,  
Strada Nicolae 
Titulescu 27 

40 •Servicii suport la domiciliul persoanelor 

asistate. 

•Gasirea familiilor adoptive pentru fiecare 

Intelectualii 

de varsta a 

treia singuri 

- 

(Furnizor de 

servicii 
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 repere_bacau@y

ahoo.com 

Telefon: 

0234.530.970; 

Fax: 

0234.581.135 

persoana asistata si implicarea ei în activitati 

comune. 

•Servicii suport la domiciliul persoanelor 

asistate; 

•Inregistrarea memoriilor si a amintirilor de 

viata pe banda magnetica, realizarea de albume 

de poze, de scrisori si proza; 

•Aducerea dascalilor de varsta a treia în atentia 

tinerei generatii prin activitati comune. 

pe lume. sociale 

acreditat 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 

AF/000944) 

retragere 

acreditare, 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 
123 Asociatia Repere 

 

Centrul de Tineret Bacau,  
Strada Nicolae 
Titulescu 27 

 burse si seminarii  tineri (Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 

AF/000944) 

retragere 

acreditare, 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 
124 Asociaţia 

Comunitară 

Braţele Părinteşti 

Bacău 

 

Camin persoane 

varstnice Braţele 

Părinteşti Bacău 

Tazlaului, nr.5 B 
 
0799 445 544 

 centrul social rezidential 

Găzduire pe perioada (ne) determinată; hrană; 

întreținere  completă; administarea medicației; 

sprijin și supraveghere permanentă; consiliere și 

suport. 

Persoane 

vârstnice 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 
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Bacau, str. 
Călugăreni, nr. 9 
E, bl. 9,sc. E 
 

 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004236) 
125 Asociația CMA 

Senior 

 

 

Camin de batrâni Bacau, str. 

Prieteniei, bl.8, 

sc. A, ap. 2 

 centrul social rezidential 

Servicii combinate de îngrijire medicală şi 

asistenţă socială, cu cazare 

Găzduire pe perioada (ne) determinată; hrană; 

întreținere  completă; administarea medicației; 

sprijin și supraveghere permanentă; consiliere și 

suport. 

Persoane 

vârstnice 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 

AF/002458 

retragere 

acreditare 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 
126 Asociaţia 

Îngerașii din 

Bacău 

 

Centrul de zi Bacau, str. 

Ștefan cel Mare, 

nr. 24 E,bl. 1, 

ap. 2 

0753.337.066 

asociatiaingerasi
idinbacau@gma
il.com 

 terapie ABA, logopedie, ludoterapie, terapie 

prin imbratisare, hipoterapie, terapie de 

integrare senzoriala si consilierea familiilor, 

terapie de integrare senzoriala, kinetoterapie 

copii 

(copii cu 

autism) 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 
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AF/004246 
127 Asociația Centrul 

European de 

Educație și 

Training 

Servicii de zi Bacău, Calea 

Republicii, nr. 1, 

bl. 1, sc. G, ap. 

18 

training.eurobc

@gmail.com 

Telefon: 0741 

66 80 83 

Fax: 0334 40 49 

84 

 consiliere, formare, informare, consultanţă tineri și 

familie 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 

AF/003929 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 

Retragere 

Acreditare 
128 Asociația Papillon 

Clinique 

 

Centrul de zi pentru 

consiliere şi sprijin 

pentru părinţi şi copii 

Bacau, str. 

Buciumului, nr. 

83, sc. A, ap. 2 

Telefon: +40722 

297 527 

               

+40774 045 177 

               

+40334 808 281 

email: 

contact@papillo

nclinique.ro 

6 

/zi 

Terapia de recuperare psihomotorie 

(terapia de stimulare emoțională și atașament; 

terapia comportamentală aplicată; 

terapia de integrare senzorială; 

logopedia; 

balneoterapia; 

zooterapia; 

terapia ocupațională; 

terapia cu imagini etc.), 

 

kinetoterapie, 

 

copii cu 

CES 

 si familiilor 

acestora 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/005759 
129 Asociația Pentru 

Ambulanță Bacău 

CENTRUL 

REZIDENȚIAL ELENA 

Bacau, 

Bulevardul 

Unirii, nr. 74 

0755 561 572  

0741 699 298   ;  

 centrul social rezidential 

Găzduire pe perioada (ne) determinată; hrană; 

întreținere  completă; administarea medicației; 

sprijin și supraveghere permanentă; consiliere și 

suport. 

Persoane 

vârstnice 
- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 
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l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/006203) 
130 Asociația Pentru 

Ambulanță Bacău 

Îngrijiri medicale la 

domiciliu 

Bacau, 

Bulevardul 

Unirii, nr. 74 

0755 561 572 

  0741 699 298    

 Servicii medicale la domiciliul pacientului 

(Contract cu CAS Bacău), acțiuni caritabile, 

îngrijiri sociale la domiciliu 

 - 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/006203) 
131 Asociaţia de 

Sprijin a Copiilor 

Handicapaţi 

Neuromotor 

Bacău 

Centrul de consiliere , 

informare si sprijin 

Bacau, 

str Oituz nr. 32 

  copii 

/familii 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 

AF/000936 

 
132 Asociația 

Hedonys Bacău 

Centrul de consiliere , 

informare si sprijin 

Bacău, str. 9 

Mai, nr. 1, bl. 1, 

sc. B, ap. 18 

Telefon: 

0722987415 

 îmbunătățirea calității vieții pacienților cu boli 

rare 

Adulti , 

Tineri 18-

26 

- 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 
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Presedinte 

Docan Irina 

Georgeta 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 

AF/002016 

 

retragere 

acreditare, 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 
133 S.C. Rovasam 

S.R.L. 

 

 

Bacau, str. 

Cornișa Bistriței, 

nr. 18 C 15 

Centrul de îngrijire 

vârstnici Prosenectute 

 

 

Hemeiuș,  

sat Lilieci, str. 

Hidrocentralei, 

nr. 23 

 

 

 

 servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice 

 - 

 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 

AF/003950) 

 

retragere 

acreditare, 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 
134 Asociația 

Umanitară Crucea 

Violet 

 Bacau, 

str. Aviatorilor, 

nr. 14A, bl. 

   - 

(Furnizor de 

servicii 
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14A, sc. B. et. 3, 

ap. 13, cod 

poștal 600311 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/005306 

 
135 Asociația Inimă 

Caldă 

 str. 9 Mai, nr. 80    - 

Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 08 

decembrie 

2017 

AF/002022 

retragere 

acreditare, 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 
136 Asociaţia 

Teologumena 

 Bacau 

str. Milcov, nr. 

98 

   - 

Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 
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data de 08 

decembrie 

2017 

AF/000933 

retragere 

acreditare, 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 

 
137 Asociația Corpul 

Teologic Ortodox 

 

 Bacau 

str. Milcov, nr. 

98 

   - 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004226) 
138 Asociaţia Mutatis 

Mutandis 

 

 Bacau, str. 

Mioriței, nr. 88, 

bl. 88, sc.C, ap. 

8 

 

   - 

(Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004239) 
139 Fundația 

Comunitară Bacău 

 

 Bacau, str. 
Mioriței, nr. 88, 
bl. 88, sc.C, ap. 

   - 

(Furnizor de 

servicii 
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8 sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

situatie 

MMPS la 

data de 10 

martie 2020 

AF/004240) 
140 Fundaţia pentru 

Educaţie, 

Dezvoltare şi 

Sprijin Comunitar 

Constantin 

Brâncoveanu 

         (in prezent 

F.E.D.S.C. 

CONSTANTIN 

BRÂNCOVEAN

U BACAU 

Bacau, Vasile 

Alecsandri, nr 25) 

 Bacau, str. 8 

Martie nr. 12 

    

Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

AF/000948) 

retragere 

acreditare, 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 

 
141 Asociaţia ALIAT 

- Alianța pentru 

Lupta Împotriva 

Alcoolismului și 

Toxicomaniilor 

 fost partener in 

Bacau cu CRA 

din cadrul DAS 

din Bacau, str. 

Livezilor 

   Furnizor de 

servicii 

sociale 

acreditat în 

baza 

l197/2012 

AF/002727) 

retragere 

acreditare, 

situatie 

MMPS la 10 

martie 2020 

 


