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MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE  
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDET BACAU  

 
Anexa la Hotararea Colegiului Prefectural nr.1/22.01.2015  

 
 

PLANUL DE ACTIUNI-2015 

PENTRU REALIZAREA  IN JUDETUL BACAU A OBIECTIVELOR DERIVATE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2013-2016  
 
 

CAPITOLUL 1. AGRICULTURA  
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

1 Cresterea competitivitatii 
si a productivitatii 
agriculturii romanesti  

Organizarea de intalniri   cu agricultorii si furnizorii de imputuri 
(seminte , ingrasaminte , pesticide);  ofertele acestora se vor 
populariza la  nivel de comune si pe site-ul DAJ 

ian- aprilie 2015  
sept- oct2015 

Directia pentru Agricultura 
Bacau  

 

 

Identificarea unor posibili investitori care s  corespund  criteriilor de 
eligibilitate de la M 123 în scopul înfiin rii de depozite pentru 
colectarea, sortarea şi valorificarea produselor agricole, in special 
legume-fructe  şi de unit i de industrie alimentar , M112 – tineri 
fermieri, M121 – exploatatii agricole 
 

permanent  
2015 

 

 

 

Colaborarea  cu sta iunile de cercetare din zon  si firmele 
producatoare de seminte în vederea elabor rii şi distribuirii c tre 
produc tori a unor liste cu soiurile şi hibrizii  rezisten i la secet  şi cu 
cei care au productivitate ridicat , stabilindu-se totodat  şi zonele de 
favorabilitate 

ian - aprilie 
2015 

 

 

 

Pentru stimularea comas rii voluntare a terenurilor şi a exploat rii 
lor eficiente se vor organiza întâlniri periodice cu produc torii agricoli 
unde se vor dezbate probleme legate de înfiin area grupurilor de 
produc tori, pensionare timpurie si instalarea tinerilor fermieri 
 

permanent    
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

1 Cresterea competitivitatii 
si a productivitatii 
agriculturii romanesti  

Promovarea necesit ii şi importan ei constituirii grupurilor de 
produc tori  conform legislatiei prin mijloace de informare in mas , 
identificarea şi acordarea de consultan  produc torilor din zonele cu 
poten ial legumicol şi pomicol 

permanent   Directia pentru Agricultura 
Bacau  

 

 

Conştientizarea produc torilor agricoli asupra importan ei afilierii lor 
la asocia ii profesionale 

  

 

 

 Promovarea productiei ecologice, inregistrarea si avizarea fiselor de 
inscriere in agricultura ecologica a operatorilor din domeniu 

01 ian - 16 mai 
2015, pt. 
producatori; 
permanent 
2015 pt. 
comercianti si 
procesatori 

 

 
 

Monitorizarea principalelor ac iuni din agricultur , urm rirea st rii de 
vegeta ie, evaluarea culturilor şi recoltarea acestora 

permanent  
2015 

 

 
 

Colectarea, procesarea, analiza şi transmiterea  datelor statistice 
obtinute  de la exploata iile agricole privind desfasurarea lucrarilor  

 

 
 

Colectarea, procesarea şi raportarea preturilor din pietele taranesti, 
târguri şi oboare  

 

 
 

Colectarea, procesarea şi raportarea de informa ii privind pia a 
produselor agricole şi alimentare - SIPPAA  

 

  Intocmirea darii de seama statistice AGR2A 2015, privind suprafetele 
insamantate in anul 2015 

apr - iun 2015  

  Intocmirea darii de seama statistice AGR2B 2015, privind productiile 
realizate in anul 2015 

oct - dec 2015  
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Colectarea datelor şi intocmirea situa iei statistice a terenurilor  la 
data de 31.12.2014- SST 2014 

febr – apr  2015  

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

1 Cresterea competitivitatii 
si a productivitatii 
agriculturii romanesti  

Colectarea si procesarea inventarului privind  parcul de tractoare si 
masini agricole existent in judet 

febr – apr 2015 Directia pentru Agricultura 
Bacau  

  Evidenta SINVV – inregistrarea declaratiilor de stocuri, declaratiilor 
de recolta si declaratiilor de productie şi introducerea lor în SINVV permanent  -   

 

  Eliberarea carnetelor de viticultor 
aug- oct 2014 

 

  Centralizarea si raportarea stocurilor de cereale din depozitele 
autorizate  

permanent  -    

  Eviden a lunar  a mişc rii efectivelor de animale pe specii şi 
categorii 

  

  Monitorizarea ac iunilor de îns mân ri artificiale în scopul 
amelior rii efectivelor

  

  Acordarea de asisten  tehnic  şi îndrumarea noilor ferme 
zootehnice 

  

  Efectuarea de sondaje in vederea determinarii arealului de 
raspandire a organismelor daunatoare  din culturile agricole 

 
 

  Prelevarea de probe: plante, parti din plante, produse vegetale in 
vederea diagnosticarii agentului de daunare 

 
 

  Analize macroscopice si microscopice de laborator la probele 
prelevate 

 
 

  Intocmirea si difuzarea buletinelor de avertizare pe teste de daunare   

  Asigurare asistenta tehnica la solicitare la operatorii economici   

 
 

Emitere de autorizatii privind comercializarea, utilizarea si prestari de 
servicii cu produse de protectia plantelor 
 

 
 

2 Implementarea si 
respectarea legislatiei 

nationale si comunitare 

Informarea operatorilor economici din sectorul agroalimentar privind 
producerea,  conformitatea şi trasabilitatea produselor 
agroalimentare conform prevederilor legisla iei specifice in vigoare si 
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a normelor europene. 

 
 

Controlul tehnic integrat la operatorii economici care desfasoara 
activitati de depozitare cereale prin spatii autorizate  
 

 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
 

Verificarea in structurile de vanzare cu amanuntul a respectarii 
conditiilor de comercializare si a afisajului obligatoriu la 
comercializarea painii si produselor de panificatie 

permanent  -  
2015 

Directia pentru Agricultura 
Bacau 

2 Implementarea si 
respectarea legislatiei 

nationale si comunitare 

Verificarea  respectarii conformit ii  cu standardele de 
comercializare a legumelor si fructelor proaspete pe intreaga filiera 
de produs 

 
 

 
 

Verificarea documentatiei si facturilor pentru loturile de legume si 
fructe care se supun standardelor de calitate pe filiera de 
comercializare 

 
 

 
 

Intretinerea si actualizarea bazei de date a operatorilor din sectorul 
legume si fructe prin utilizarea sistemului informatic National de 
Gestiune 

 
 

 

 

Efectuarea  de controale prin sondaj in pietele de gros , depozite 
,retele comerciale , constatarea savarsirii contraventiilor si aplicarea 
sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare pentru operatorii din 
sectorul legume -fructe 

 

 

  Verificarea prin sondaj a aplicarii tehnologiilor de cultura in 
exploatatiile comerciale din sectorul legume - fructe 

  

 
 

Implementarea noilor reglementari comunitare si respectarea 
legislatiei in vigoare in cadrul organizarii comune de piata a 
sectorului de legume si fructe proaspete

 
 

 
 

Colaborarea cu birourile si punctele vamale regionale in vederea 
asigurarii unui control de conformitate riguros pentru legumele si 
fructele proaspete importate sau destinate exportului 

 
 

 

 

Colaborarea cu celelalte organisme cu atributii in activitatea de 
control in vederea identificarii si eliminarii unor aspecte care 
contravin normelor organizarii comune de piata in sectorul producerii 
si comercializarii legumelor si fructelor 
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Verificarea conformit ii îngr ş mintelor chimice care se produc, 
depoziteaz  şi comercializeaz  precum şi identificarea şi 
monitorizarea zonelor de risc privind îngr ş mintele chimice 

 
 

 
 

Efectuarea de inspectii si controale fitosanitare la culturile agricole 
privind modul de implementare al programelor anuale  de 
monitorizare a organismelor de carantina 

 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

2 Implementarea si 
respectarea legislatiei  

Implementarea procedurii de inregistrare a producatorilor agricoli permanent  -   Directia pentru Agricultura 
Bacau 

 nationale si comunitare 
Emiterea si evidentierea pasapoartelor fitosanitare pentru culturile 
agricole 

  

 
 

Respectarea regimului de carantina fitosanitara si a recomandarilor 
fitosanitare conform Directivelor U.E. 

  

 
 

Planificari de produse de protectia plantelor conform Programului 
National de Monitorizare a calitatii produselor de protectia plantelor 
elaborat de MADR – Agentia Nationala Fitosanitara  

  

 
 

Realizarea prin efectuarea de analize fizico – chimice a produselor 
de protectia plantelor a Programului National de Monitorizare a 
calitatii produselor de protectia plantelor  

 

 
 

Respectarea temenilor stabilite de comunicare a rezultatelor 
analizelor fizico – chimice efectuate (trimestrial)  

 

 
 

Activitati specifice de laborator, aprovizionarea cu reactivi chimici, 
standarde analitice, asigurarea bunei functionari a echipamentelor 
de lucru din dotare  

 

 

 

Primirea, inregistrarea,analizarea probelor de plante si cartof si 
comunicarea rezultatelor  pentru bacteriile Erwinia amy., Clavibacter 
m. si Ralstonia spp. in baza Programului National de Monitorizare 
elaborat de MADR – Agentia Nationala Fitosanitara 

 

 

 

 

Prelevarea,  colectarea si ambalarea  probelor de produse vegetale 
de la operatorii economici conform Planului National Anual de 
Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide   
 

 

 

3 Sustinerea financiara si 
fonduri europene 

Informarea asupra formelor de sprijin din fonduri europene prin 
conferin e de presa , comunicate de pres  şi radio –tv ; 
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Afişarea  pe site-ul DAJ  a calendarului  propus pentru sesiunile de 
depunere aferente anului 2015 din PNDR, a formelor de sprijin în 
agricultur , a actelor normative care reglementeaz  sprijinul 
financiar, a buletinelor de avertizare emise de Unitatea Fitosanitar  

 

 

 
 

Efectuarea de vizite în exploata iile agricole cu scopul identificarii 
formelor adecvate de sprijin european 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

  Efectuarea de sondaje  in vederea determinarii arealului de 
raspindire a microorganismelor  

Permanent    

3 Asigurarea protectiei 
culturilor agricole  

Efectuarea analizelor macroscopice si microscopice    

 impotriva organismelor 
daunatoare

Asigurarea de asistenta tehnica la operatorii economici   Unitatea Fitosanitara 
Bacau  

  Emiterea de autorizatii privind comercializarea , utilizarea și prestari 
servicii  cu produse de protectia plantelor  

  

4 Realizarea Programului 
National de Monitorizare a 

Planificari de produse de protectia plantelor  conform Programului 
National de Monitorizare a calitatii produselor de protectia plantelor  

  

 
calitatii produseor de 
protectia plantelor  

Realizarea prin efectuarea de analize fizico-chimice a produselor de 
protectia plantelor a Programului National de Monitorizare a calitatii 
produselor de protectia plantelor 

 

 Implementarea 
programelor  de 

Analizarea  probelor de plante si cartof 

5 monitorizare a bacteriilor 
la cartof, specii pomicole 
si a rezidurilor de 
pesticide din plante si 
produse vegetale 

Prelevarea, colectarea si ambalarea probelor de produse vegetale de 
la operatorii economici conform Planului Național Anual de 
Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide și expedierea lor spre 
analiza. 

  

 
 
6 

Creşterea gradului de 
informare al fermierilor cu 

privire la drepturile şi 
obliga iile pe care le au 

conform actelor 
normative  

Informarea produc torilor agricoli cu privire la ajutoarele specifice 
comunitare, a pl ilor complementare din domeniul zootehnic şi a 

ajutoarelor de stat gestionate 
 

Agentia pentru Plati si 
Interventie in Agricultura  
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7 

Programul„Lapte in scoli” 
Fructe in scoli” -  

Acordarea  ajutorului 
comunitar  

Primirea, verificarea administrativa, controlul in teren (institutii 
scolare beneficiare si solicitant) si aprobarea cererilor de plata 

 
 

Primirea, verificarea administrativa, controlul in teren (institutii 
scolare beneficiare si solicitant) si aprobarea cererilor de plata 

Aprilie 2015 
 
 
 

Septembrie 
2015 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
8 Programul National Apicol 

– anul 2014 

Informarea formelor asociative și apicultorilor, primirea și 
gestionarea cererilor de ajutor comunitar  privind m surile incluse în 
Programul Național Apicol -2015 
 

August 2015 

Agentia pentru Plati si 
Interventie in Agricultura 

 
9 

Acordarea platilor 
nationale directe  si a  

sprijinului de stat 

Acordarea platilor nationale directe complementare in sectorul 
zootehnic – prima pe exploatatia de BOVINE 

Permanent 

 
 

 
Acordarea platilor nationale directe complementare in sectorul 
zootehnic – prima pe cap de animal specia OVINE/CAPRINE 

 

 

 
 
 

 
Acordarea sprijinului de stat - Acciza redusa la motorina- 
producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic si imbunatatiri 
funciare 

 
 

 
 

Acordarea ajutorului specific pentru producatorii de lapte de vaca cu 
exploatatii situate in zona defavorizata 
 

 
 

  Acordarea ajutorului specific pentru producatorii din sectorul de 
agricultura ecologica

  

  Acordarea pl ților pentru bun starea porcinelor   
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  Acordarea ajutoarelor de stat pentru plata primelor de asigurare   

10 Monitorizare Centralizarea lunar  a informa iilor cu privire la efectivele cuprinse în 
COP şi întocmire buletin tehnic informativ; Recep ia şi analiza  
Graficelor COP ; 

 
OARZ Bacau  

  Monitorizarea activit ii de control oficial ovine/caprine   

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

10 Monitorizare Monitorizarea efectivelor de femele din circuitul de reproduc ie pe 
specii 

Permanent  

  Monitorizarea programelor de reproduc ie, pe specii  
 

 OARZ Bacau 

  Monitorizarea realiz rii principalilor indicatori de reproduc ie, pe 
specii 
 

  

  Monitorizarea  consumului  de  msc congelat   

  Monitorizarea activit ilor privind autorizarea reproduc torilor  
pentru mont  natural , pe specii, a punctelor de mont  natural  
autorizate

  

  Monitorizarea stupinelor de elita si a celor de multiplicare   
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CAPITOLUL 2. APĂRARE 
 

 

Nr. 
crt. 

OBIECTIV ACTIUNEA TERMEN Entitate responsabila 

1 Prevenirea conflictelor 
si  
gestionarea  

Actualizarea monografiei economico- militare a judetului Bacau .  Semestrul 1    
Serviciul pentru Mobilizarea 
Economiei si Pregatirea 
Teritoriului pentru Aparare  

 eficienta   
a riscurilor  si a 
situatiilor 
 de criza 

Transmiterea obiectivelor de importanta deosebita pentru aparare 
care urmeaza sa fie luate in paza la mobilizare sau razboi autoritatilor  
publice . 
 

la ordin   

  Intocmirea  programului de aprovizionare a populatiei cu produsele 
care se rationalizeaza la razboi . 

trimestrul 2

2  Identificarea oportuna  
si contracararea  

Controlul si analiza comisiilor pentru probleme de aparare (similare)la 
operatorii economici care au sarcini de mobilizare.  

Permanent  

 proactiva a riscurilor si 
amenintarilor 

Actualizarea bazei de date cu operatorii economici potentiali furnizori 
de resurse pentru aparare. 

  

  Notificarea operatorilor economici potentiali furnizori de resurse 
pentru aparare prevazuti in Planul  de mobilizare a economiei 
nationale pentru aparare . 
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CAPITOLUL 3. APE SI PADURI 
Nr.  
Crt 

Obiectiv Acțiune Termen Entitate responsabila  

1. Gospod rirea durabil  a 
resurselor de ap , 
protec ia împotriva 
inunda iilor, asigurarea 
monitoringului adecvat 
hidro-meteorologic, 
protectia surselor de 
apa, imbunatatirea 
calitatii apei pana la 
atingerea starii bune a 
apelor și perfec ionarea 
cadrului legislativ  

-     Prelucrarea datelor si intocmirea rapoartelor privind  starea  de 
calitate a apelor de suprafa , apelor subterane şi a apelor uzate 
din punct de vedere fizico-chimic 
 

- Intocmirea sintezei anuale privind calitatea apelor din judet  
 
- Monitorizarea si urmarirea  calitatii apelor uzate epurate evacuate 

in emisar 
-       Activitatea de prevenire şi combatere a   polu rilor  accidentale  
- Monitorizarea agen ilor economici în vederea încadr rii apelor 

uzate evacuate în parametrii de cap t prev zu i în autoriza ia de 
gospod rire a apelor. 

- Reactualizarea (dupa caz ) a Planului de prevenire şi combatere a 
poluarilor accidentale 

- Emiterea actelor de reglementare din punct de vedere al 
gospodaririi apelor  
 

Semestrial (ape 
suprafata) 
 
 
Trim. I 2015 
 
Lunar 
 
Permanent 
 
Trimestrial 
 
Trim. II 2015 
 
Permanent 
 

 
Sistemul de Gospodarire a 
Apelor Bacau 
 
 
 
 
 
 

2.  Realizarea proiectelor 
de investitii de 
alimentare  cu apa, 
canalizare si statii de 

 
-Monitorizarea stadiului realizarii lucrarilor pentru epurarea apelor 
uzate urbane si a capacitatilor in executie si puse in functiune 
pentru aglomerari umane in conformitate cu actele de 
reglementare emise 

 
 
Semestrial  
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epurare ape uzate 
orasanesti in scopul 
implementarii 
directivelor europene in 
domeniul apelor, in 
vederea respectarii 
angajamentelor 
europene si 
internationale  

 
-Monitorizarea stadiului realizarii masurilor cuprinse in programele 
de etapizare intocmite de agentii economici (statii de epurare , 
sisteme de alimentare cu apa , sisteme de canalizare , statii de 
tratare a apei 

 

 

Nr.  
Crt 

Obiectiv Acțiune Termen Entitate responsabila  

3. Reducerea 
vulnerabilit ii la 
efectele schimb rilor 
climatice prin 
îmbun t irea 
capacit ii de r spuns 
la nivel central, regional 
și local în situa ii de 
urgen   generate de 
inunda ii ori secet , 
prin concentrarea 
ac iunilor în special în 
zonele în care cet enii 
sunt deosebit de 
vulnerabili  

- Intocmirea  planului de restrictii si folosire a apelor in perioade 
deficitare  

-  Eficientizarea fluxului informa ional - decizional privind prevenirea şi 
ac iunile operative de ap rare împotriva inunda iilor, fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construc iile 
hidrotehnice 

-  Reducerea impactului inundatiilor prin asigurarea veghii hidrologice 
continue asupra raurilor si prognozarea viiturilor –conform 
PROIECT DESWAT (statii automate hidrologice si pluviometrice) 

-    Asigurarea cu mijloace de transmisie a informa iilor la nivelul 
Comitetelor locale pentru Situatii de Urgenta 

-  Asigurarea permanen ei în caz de necesitate la nivelul  Comitetelor 
locale pentru Situatii de Urgenta  

-     Verificarea modului de completare a stocului de materiale şi 
mijloace de interven ie la nivelul Comitetelor locale pentru Situatii 
de Urgenta conform Normativului cadru, aprobat prin H.G. nr. 
1422/2012 

 

Trim. II 2015 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trim.IV 2015 

SGA Bacau  
Agen ii economici 
 
 
 
Consiliile locale 
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4.  Amenajarea bazinelor 
hidrografice în scopul 
diminu rii efectelor 
inunda iilor şi al secetei 
hidrologice.  

 

-  Realizarea  lucr rilor din Programul anual de exploatare, între inere 
şi repara ii curente pe anul 2015 al Sistemului de Gospod rire a 
Apelor Bac u, Sistemului de Gospod rire a Apelor  Galati si 
Sistemului de Gospod rire a Apelor Vaslui din surse proprii şi cu 
personal propriu. 

-Trimestrial 
 
 
 

Sistemul de Gospodarire a 
Apelor Bacau 
 

Demersuri privind alocare fonduri pentru intocmire PT si executie a 
urmatoarelor lucrari de investitii: 

-      Îmbun t irea  siguran ei în exploatare Baraj Poiana Uzului  
-     Punere in siguranta baraj Priza Trotus  
-   Punerea în siguran  dig mal stâng r. Trotuş, com. Ghimeş-F get 
-  Refacerea capacitatii de tranzitare a acumularii ’’Lac de redresare 

aval captare UHE Bacau II”  
-     Amenajare si consolidare maluri pr. Trebes in comuna 
      Margineni 
-      Amenajare pr. Tazlau si afluenti, jud. Bacau  
 

-In func ie de 
fondurile alocate 

 
 

Nr.  

Crt 

Obiectiv Acțiune Termen Entitate responsabila  

4.  Amenajarea bazinelor 
hidrografice în scopul 
diminu rii efectelor 
inunda iilor şi al secetei 
hidrologice.  

 

Continuarea lucr rilor de investi ii la lucr rile de ap rare  împotriva 
inunda iilor aflate în execu ie: 

 
-      Amenajare afluen i r. Bistri a în mun. Bac u  
-   Amenajare rau Trotus si afluenti tronson Ghimes-Urechesti  judetul 

Bacau-Obiectiv Asau 
 

In func ie de 
fondurile alocate 
 

Sistemul de Gospodarire a 
Apelor Bacau 
 

 
 

Reactualizare Planuri locale de aparare impotriva inundatiilor, 
gheturilor si poluarilor accidentale pentru perioada 2014-2017, ori de 
cate ori situatia o impune 

 
Verificarea modului în care primarii şi de in torii de lucr ri cunosc 

-In func ie de 
modificarile 
survenite 
 
Anual  

 



13 
 

atribu iile ce le revin, conform reglementarilor în vigoare, precum şi 
prevederile Planurilor de ap rare împotriva inunda iilor 

 

Realizarea de documenta ii tehnice(SPF) pentru       promovarea  unor 
lucr ri noi cu rol de ap rare     împotriva inunda iilor finan ate de la 
Bugetul  de Stat, Consiliile locale sau alte surse 

 

Masuri pentru constientizarea cetatenilor asupra riscului pe care il 
reprezinta inundatiile prin organizarea in localitatile cele mai expuse 
riscului la inundatii a adunarilor cetatenesti, organizarea unor exercitii 
de simulare a inundatiilor pentru verificarea modului in care 
responsabilii cu avertizarea populatiei cunosc atributiile ce le revin si 
modul de actiune in caz de inundatii 

 

- Montare mire la digurile din administrare 

 
 
 
Trim.IV 2015 
 
 
 
 
 
Trim.I 2015 
 
 
 
 
 
 
Trim.II 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Obiectiv Actiunea Termen Observatii 

5. Implementarea strategiei 
na ionale de management 
al riscului la inunda ii pe 
termen mediu şi lung in 

scopul prevenirii şi 
diminuarii riscului la 

inunda ii al popula iei si a 
cresterii gradului de 

 
- Verificarea modului în care primarii şi de in torii de lucr ri 

cunosc atribu iile ce le revin, conform reglementarilor în vigoare, 
precum şi prevederile Planurilor de ap rare împotriva inunda iilor 

Realizarea de documenta ii tehnice(SPF) pentru       promovarea  
unor lucr ri noi cu rol de ap rare     împotriva inunda iilor finan ate 

de la Bugetul  de Stat, Consiliile locale sau alte surse 

Inspectoratul  pentru 
Situatii de Urgenta „Mr. 

Constantin Ene 
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siguran  a cet enilor 

6 Controlul integritatii 
fondului forestier 

Asigurarea seviciilor silvice a fondului forestier privat Permanent Inpectoratul teritorial de 
Regim Silvic si 

  Controale fond forestier  Vinatoare Suceava-Filiala 
Bacau  Bacau 

  Controale de exploatare   

  Verificarea actelor de punere in valoare   

7 Controlul aplicarii 
regimului silvic 

Controale instalatii debitat material lemnos, depozite, piete   

  Controlul circulatiei materialului lemnos   

  Controlul regenerarilor   

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL 4. BUGET  
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila 

1 Gestionarea finantelor 
publice va fi caracterizat  
prin predictibilitate, 
transparen , reguli şi 
proceduri clare în toate 
segmentele acestora, atât 
la nivel central, cât şi la 

Plata beneficiilor de asisten  social  c tre titulari, se face prin 
decizii emise de conducerea A.J.P.I.S. Bacau în termenele prev zute 
de actele normative în vigoare, cu prioritate în func ie de sumele 
aprobate şi primite de la ordonatorul principal de credite  
 

Permanent  Serviciile publice 
deconcentrate  
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nivel local.  
 

2 Programare bugetara 
multianuala  

Realizarea tuturor paşilor necesari pentru trecerea, odat  cu bugetul 
anului 2015, la programare bugetar  multianual  conform bunelor 
practici interna ionale în domeniu  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL 5.COMUNICATII   
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila 

1 Modernizarea 
infrastructurii de 
comunicatii si sporirea  

Promovarea schimbului electronic de documente în 
administra ia public .  

   



16 
 

 calitativa si cantitativa a 
serviciilor de 
comunicatii electronice 

Informarea si sustinerea autoritatilor locale si judetene pentru 
a accesa programul de construire de "orase  si judete digitale 
", care sa contribuie la scaderea costurilor si eficientizarea 
actului de guvernare . 

Permanent  Institutia  Prefectului 
Bacau 
Consiliul Judetean 
Bacau  

  Sprijinirea autoritatilor locale in vederea accesarii de fonduri 
pentru modernizarea serviciilor de comunicatii . 

UAT-urile din judetul 
Bacau 

  Monitorizarea implementarii Punctului de contact unic 
electronic, care  simplifica si accelereaza procedurile 
administrative  pentru obtinerea de autorizatii (Dir.123/2006). 

  

  Implementarea tehnologiilor de tip Cloud la nivelul institu iilor 
publice prin crearea unei platforme centralizate, scalabile şi dinamice 
care s  ofere servicii IT de calitate cu costuri reduse, la un nivel de  
securitate la standarde europene  

  

  Aplicarea ini iativei europene Open Data - punerea la dispozi ia 
publicului de date accesibile, reutilizabile şi redistribuibile în mod 
liber, f r  a ine cont de restric ii de tipul drepturi de autor 
(copyright), patente sau alte mecanisme de control (open data) 
printr-un portal de tip open-data guvernamental  

  

2 Promovarea pe scar  
larg  a mecanismelor 
electronice de 

Promovarea şi aplicarea tehnologiilor de procesare inovativ  a 
sistemelor de tip big data pentru a asigura optimizarea procesele de 
luare a deciziilor şi pentru a facilita analiza informa iilor din 
administra ia public  

 plata Informarea municipiilor si oraselor din judet cu privire la 
obligativitatea realizarii serviciilor electronice de plata de tip 
"e-taxe". 

  

  Monitorizarea proiectelor aflate in implementare cu finantare 
prin fondurile europene . 

Lunar Institutia  Prefectului 
Bacau 

CAPITOLUL 6.CULTURA    
Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila 

1 Întocmirea fişelor 
analitice de inventariere a 
monumentelor istorice 

Cercetare de arhiv . 
Deplas ri pe teren. 
Completarea fişelor de inventariere a monumentelor cu fotografii, 

 
Permanent 

  
Direc ia Jude eana pentru 
Cultur    Bac u 
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 planuri de situa ii, planuri şi relevee 
2 Întocmirea şi eliberarea 

obliga iilor privind 
folosin a monumentelor 
istorice 

Întocmirea procesului-verbal de constatare a st rii generale de 
conservare a monumetului istoric şi a inventarului monumentului istoric
Verific ri ale monumentelor 
Documenta ie foto. 

  

3 Control/inspec ie în 
teritoriu, verificarea 
st rii de conservare a 
monumentele istorice  
 

Deplas ri în teren.  
Aplicarea prevederilor Legii 422/2001. 

  

4 Eliberarea avizelor 
privind interven ile 
asupra monumentelor 
istorice sau în zona lor 
de protec ie 

Deplas ri în teren.  
Aplicarea prevederilor Legii 422/2001. 

  

5 Eliberarea avizelor 
privind PUG-urile 
localit ilor 
 

Verificarea şi completarea documenta iilor în vederea prezent rii 
acestora la Comisia Zonal  - Iaşi 

  

6 Verificarea respect rii 
avizelor la aplicarea 
proiectelor de 
restaurare a 
monumentelor istorice 
 

Colaborare cu arhitec ii acredita i de minister s  elaboreze proiecte 
de restaurare 

  

7 Verificarea Listei 
Monumentelor Istorice 
şi semnalarea erorilor şi 
modific rilor survenite 
în timp 

Deplas ri în teren.  
Cercetare de arhiv . 
Transmiterea la Institutul Na ional al Patrimoniului a propunerilor 
de actualizare şi corectare a listei (denumiri, localiz ri, dat ri, 
proprietari)

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila 
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8 

Verificarea respect rii 
legisla iei în domeniile 
monumentelor de for 
public şi a muzeelor. 
 

Deplas ri în teren.  
Aplicarea prevederilor Legii 120/2006 şi a Legii 311/2003 a 
muzeelor şi colec iilor publice. 

 
 
Permanent 

  
 
Direc ia Jude eana pentru 
Cultur    Bac u 

9 Colaborare cu: 
- Inspectoratul Jude ean 
de Poli ie  
 

Realizarea unor ac iuni în comun de verificare a modului în care 
sunt respectate prevederile legislative referitoare la protec ia 
patrimoniului cultural na ional 

  

10 Monitorizarea st rii de 
conservare a siturilor 
arheologice 
 

Deplas ri în teren.  
Aplicarea prevederilor Legii 422/2001 şi OUG nr. 43/2000 privind 
protec ia patrimoniului arheologic. 
Semnalarea cazurilor de s p turi ilegale sau de folosire a 
detectoarelor de metale f r  autoriza ie 

  

11 Actualizarea bazei de 
date privind institu iile 
publice de cultur , 
asocia iile şi funda iile 
cu profil cultural care 
desf şoar  programe şi 
proiecte culturale în 
jude ul Bac u. 

Colaborarea cu Judec toria şi Tribunalul Bac u în vederea furniz rii 
datelor privind înfiin area de noi ONG-uri culturale 

  

12 Control asupra ac iunilor 
care pot da naştere la 
înc lc ri ale legisla iei 
dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe 

Efectuarea de sondaje în rândul scriitorilor şi artiştilor    

13 Asigurarea 
managementului 
institutiei  

Se vor acorda informa ii privind legisla ia din domeniul 
patrimoniului cultural na ional. 
Acordarea de îndrumare metodologic  şi consultan  pentru 
solicit rile venite din partea prim riilor, aşez mintelor culturale, a 
operatorilor culturali sau a persoanelor fizice şi juridice. 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila 
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13 Asigurarea 
managementului 
institutiei  

Verificarea respect rii legisla iei privind colectarea  timbrului 
monumentelor istorice 

  

  Control privind respectarea îndeplinirii obliga iilor de plat  a 
contribu iilor la Fondul Cultural Na ional, în condi iile şi la termenele 
stabilite prin lege. 

Permanent Direc ia Jude eana pentru 
Cultur    Bac u 

  Verificarea st rii de conservare a patrimoniului mobil religios aflat 
în proprietatea parohiilor din jude . 

  

  Actualizarea procedurilor opera ionale conform prevederilor 
Ordonan ei UMF 946/2005. 

  

  Actualizarea datelor din Registrul de riscuri în realizarea obiectivelor 
controlului intern conform Ordonan ei UMF 946/2005. 

  

14         Modernizarea 
infrastructurii                  

 Inceperea lucrarilor de consolidarea si modernizarea Muzeului de 
Etnografie – Complex muzeal de istorie =Iulian Antonescu= Bacau  

2015 Consiliul Judetean Bacau 

  Inceperea lucrarilor  pentru constructia unui nou sediu pentru 
Biblioteca judeteana , cu Sali de lectura  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL 7.DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE  
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 Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila 

1 Colaborarea cu APL, SPD, 
ONG în vederea asigurarii 
de servicii de calitate în 
interesul cetatenilor 

Asigurarea unui cadru optim pentru crearea unor parteneriate 
eficiente între administratia publica si mediul de afaceri, universitar, 
patronate, sindicate, societate civila,în vederea dezvoltarii 
economice a judetului, în contextul actualei crize economice care se 
resimte si la nivelul administratiei  

Permanent  Institutia Prefectului judet 
Bacau 

  Monitorizarea aplicarii prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informatiile de interes public 

  

  Monitorizarea cooperarii structurilor deconcentrate ale administratiei 
publice centrale, de pe plan local, cu autoritatile administratiei 
publice locale 

  

  Monitorizarea sistemului de indicatori de evaluare a activitatii 
desfasurate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale din judet 

  

  Monitorizarea activitatii serviciilor publice deconcentrate care fac 
parte din componenta Colegiului Prefectural 

  

2 Aplicarea unui 
management  

Urmarirea implementarii procedurilor aferente sistemului de 
management a calitatii ISO 9001:2001 

  

 performant în 
administratia publica 

Continuarea implementarii/dezvoltarii sistemului de control intern 
managerial la nivelul autoritatilor administratiei publice locale  

 UAT-uri 

  Aplicarea procedurilor de evaluare a performantelor profesionale ale 
personalului din administratia publica; evaluarea complexitatii 
posturilor aferente categoriilor de personal din administratia publica 

 Institutia Prefectului judet 
Bacau 

  Formarea continua a personalului din administratia publica 
în vederea cresterii performantelor profesionale 
 

  

3 Prioritizarea investitiilor si 
lucrarilor publice in 
contextul unei dezvoltari 
regionale durabile si 
echilibrate  

Monitorizarea implementarii strategiilor locale/ jude ene/ regionale, 
prin prioritizarea proiectelor de la nivelul UAT-urilor care s  conduc  
la o dezvoltare regional  echilibrat   
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila 

3 Prioritizarea investitiilor si 
lucrarilor publice in 
contextul unei dezvoltari 
regionale durabile si 
echilibrate  

Prioritizarea investi iilor şi lucr rilor publice în contextul unei 
dezvolt ri regionale durabile şi echilibrate  
Elaborarea unui plan strategic unitar de dezvoltare, care va avea ca 
obiectiv principal reducerea decalajelor intra şi inter regionale  

Permanent   
UAT-urile din judet Bacau 
Institutia Prefectului judet 
Bacau 

  Prioritizarea investi iilor publice în cadrul planului strategic de 
dezvoltare şi stabilirea unor indicatori m surabili, în corelatie  cu 
aloc rile financiare existente şi defalcarea acestora pe fiecare 
regiune şi jude   
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CAPITOLUL 8.EDUCATIE    
Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  

responsabila  

1. Gestionarea în condi ii 
optime a examenelor 
na ionale 

Asigurarea condi iilor materiale si de natur  organizatoric  

necesare desf şur rii examenelor si concursurilor şcolare. 

Prezentarea rezultatelor în broşuri, publica ii proprii, pres . 

Ianuarie 2015 – 

august 2015 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau  

 Asigurarea preg tirilor elevilor în vederea examenelor na ionale, 

pornind de la rezultatele ob inute în anul şcolar 2012-2013, f când 

o analiz  diagnostic  şi stabilind m suri de ameliorare şi reglare. 

Octombrie 2014 

– iulie 2015 

 

 Realizarea / organizarea şi desf şurarea ac iunilor de simulare a 

examenelor na ionale. 

februarie– mai 

2015 

 

 Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea calit ii procesului 

educa ional. 
Permanent 

 

 Dezvoltarea competen elor de predare a cadrelor didactice centrat  

pe dezvoltarea de competen e cheie, prin abordarea creativ  a 

curriculum-ului na ional. 

Ianuarie-iunie 

2015 

 

  Monitorizarea si evaluarea eficacit ii utiliz rii platformei AEL în 

procesul de predare-înv are. 

Existen a în fiecare scoal  a unei biblioteci de soft cu relevan  

pentru toate disciplinele de înv mânt. 

noiembrie 2014 

– iulie 2015 

 

 Dotarea cu camere de supraveghere video funcționale a s lilor de 

clas  din centrele de examen, în care se desf șoar  probele de 

examen 

conform 

calendarului 
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 Monitorizarea legalit ii constituirii Comisiei Jude ene, a comisiilor 

din Centrele de Examen şi din Centrele Zonale de Examen 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  

responsabila  
 
1. 

 
Gestionarea în condi ii 
optime a examenelor  

Instruirea asistenților, a membrilor şi a preşedin ilor comisiilor din 

CE şi CZE. 

conform 

calendarului 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

 na ionale Verificarea legalitat ii înscrierii candida ilor la examenele na ionale.  

  Monitorizarea organiz rii şi desf şur rii examenelor na ionale 

(evaluare na ional , bacalaureat – sesiunea iunie-iulie şi august-

septembrie, definitivare în înv mânt, concursul de ocupare a 

posturilor vacante din înv mântul preuniversitar). 

 

 

 

  Sprijinirea înv mântului particular prin includerea acestor unit i 

în sistem, acordarea de consultan , popularizarea bunelor practici. 

An şcolar 2014-

2015 

 

 
2. 

Reducerea 
abandonului şcolar 
prin redeschiderea 
şcolilor care au fost 
închise în mod abuziv 

Implementarea unor m suri coerente în parteneriat cu comunit ile 

locale privind reducerea abandonului şcolar. 

octombrie 2014-

iunie 2015 

 

 Derularea programelor na ionale: „Cornul şi laptele”, „Bani de 

liceu”, „ Euro 200”, „Rechizite  şcolare”, „ Burs  pentru elevii 

școlilor profesionale”. 

octombrie 2014-

iunie 2015 

 

 Realizarea de studii şi analize privind motivele abandonului de c tre 

elevi, pe medii de reziden  şi etnii. 

An școlar 2014-

2015 

 

 Modernizarea bazei materiale a unit ilor de înv mânt prin 

respectarea normativelor privind  dotarea cu mijloace de 

înv mânt. 

Ianuarie-

octombrie 2015 
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 Construirea unor imobile noi şi extinderea spa iilor existente pentru 

cuprinderea tuturor copiilor între 3 şi 6 ani în gr dini e. 

An școlar 2014-

2015 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  

responsabila  
2. Reducerea 

abandonului şcolar 
prin redeschiderea  

Dotarea gr dini elor cu material didactic, jocuri, educative necesare 

procesului de implementare a reformei educa iei timpurii. 

An școlar 2014-

2015 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

 şcolilor care au fost 
închise în mod abuziv 

Cuprinderea în educa ia obligatorie a copiilor între 6-7 ani. Ac iuni 

de popularizare a importan ei a acestei forme de înv mânt în 

parteneriat cu toate consiliile locale din jude . 

August-

septembrie 2015

 

  Constituirea de echipe mixte şcoal –direc ii de asisten  social  din 

cadrul consiliilor locale pentru organizarea de vizite la domiciliul 

elevilor care întâmpin  dificult i în procesul didactic. 

Februarie 2015 

 

  Continuarea programului de dotare cu microbuze şcolare a tuturor 

unit ilor de înv mânt din mediul rural. 

An școlar 2014-

2015 

 

3. Finalizarea 
programului de 
campusuri şcolare 
 

Fundamentarea propunerilor pentru obiective noi, investi ii şi 

monitorizarea derul rii eficiente a reabilit rilor şi repara ii capitale 

conform priorit ilor . 

octombrie 2014-

august 2015 

 

4. Formarea personalului 
din înv mânt 
(inclusiv prin 
programe POSDRU) 

Asigurarea accesului la activit ile de perfec ionare/formare 

continu  a tuturor cadrelor didactice din jude . 
Permanent 

 

 Preg tirea, organizarea şi desf şurarea activit ii de înscriere a 

cadrelor didactice la examenul pentru ob inerea definitiv rii în 

înv mântul preuniversitar. 

Octombrie-

Decembrie 

2015 

 

 Organizarea şi monitorizarea activit ii de inspec ie şcolar  pentru 

definitivat. 

Ianuarie- Mai  

2015 

 



25 
 

 Diseminarea în teritoriu a tuturor informa iilor referitoare la 

con inutul examenului na ional de definitivat. 
Permanent 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  

responsabila  
  Organizarea şi monitorizarea modului de  desf şurare a examenului 

na ional de definitivat. 
Iunie- Iulie 2015

 

4. Formarea personalului 
din înv mânt 
(inclusiv prin 
programe POSDRU) 

Compatibilizarea ofertei de formare continu  cu op iunile şi 

aptitudinile individuale ale cadrelor didactice, cu cerin ele pie ei 

muncii în educa ie, cu cerin ele reformei în educa ie 

Ianuarie – iunie 

Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

  
Formarea continu  a personalului implicat în clasa preg titoare 

Ianuarie-

octombrie 2015 

 

  Evaluarea eficien ei si eficacit ii cursurilor de formare prin 

m surarea impactului asupra calit ii actului educa ional. 
Trimestrial 

 

  Preg tirea, organizarea şi desf şurarea concursului pentru 

constituirea Corpului de metodişti al I.S.J. Bac u pe 

discipline/specializ ri 

An școlar 2014-

2015 

 

  Preg tirea, organizarea şi desf şurarea activit ii de înscriere a 

cadrelor didactice la examenele pentru ob inerea 

definitiv rii/gradului II /gradului I în înv mântul preuniversitar. 

Septembrie- 

Octombrie 2015 

 

  Organizarea şi monitorizarea activit ii de inspec ie şcolar  pentru 

grade didactice. 

Ianuarie- Mai 

2015 

 

  Transmiterea dosarelor de înscriere ale candida ilor în institu iile de 

înv mânt superior pentru finalizarea probelor examenului pentru 

acordarea gradului didactic I. 

Iulie 2015 
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  Stabilirea unor rela ii parteneriale cu institu iile de înv mânt 

superior pentru informarea privind programele de formare continu  
Permanent 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  
responsabila  

4. FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNV MÂNT (INCLUSIV PRIN PROGRAME POSDRU) 
 

Formarea personalului 
din înv mânt 
(inclusiv prin 
programe POSDRU) 

Diseminarea, în teritoriu,  a informa iilor privind programele de 

formare continu  derulate de universit i. 
Permanent 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

  Monitorizarea particip rii cadrelor didactice la programele de 

formare continu  
 

 

  Analiza inser iei profesionale a cadrelor didactice absolvente a unor 

programe de conversie profesional  

August-

septembrie 2015

 

  Organizarea unor instruiri tematice cu directorii şi responsabilii

comisiilor de dezvoltare profesional  constituite la nivelul unit ilor 

de înv mânt  

Septembrie 

2015 

 

  Realizarea documentelor de lucru pentru portofoliul comisiei de 

dezvoltare profesional  constituit  la nivelul unit ii de înv mânt 

 

 

 

  Monitorizarea şi evaluarea, prin inspec ii tematice a activit ii 

comisiiilor de dezvoltare profesional  constituite la nivelul unit ilor 

de înv mânt 

 

Semestrial 

 

  Organizarea si desf şurarea activit ii seminariilor modulare de 

ini iere şi formare profesional  continu ; constituirea unor module 

flexibile de preg tire psihopedagogic  a cadrelor necalificate sau în 

Ianuarie- august 

2015 
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curs de calificare cu deosebire din zonele defavorizate social şi 

geografic, conform ofertei de programe a ISJ/ CCD şi programului 

de ini iere şi formare continu  pentru anul 2014- 2015. 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  

responsabila  
4. FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNV MÂNT (INCLUSIV PRIN PROGRAME POSDRU) 

 

Formarea personalului 
din înv mânt 
(inclusiv prin 
programe posdru) 

Finalizarea proiectelor :

POSDRU/153/1.1/S/138268 „Evaluare na ional  la standarde 

europene!”;  

POSDRU/162/2.2/S/141904 “Şanse egale la educa ie, prin 

prevenirea şi corectarea p r sirii timpurii a şcolii”, 

POSDRU/153/1.1/S/138141 “EduBac – Educa ie european  pentru 

un bacalaureat de succes”;  

POSDRU/153/1.1/S/139704  “Îmbun t irea rezultatelor şcolare ale 

elevilor din înv mântul gimnazial”;  

POSDRU/161/2.1/G/139667 “Consiliere, inovare, simulare - pentru 

acces real pe pia a muncii ( C.I.S.)” ;  

Toate proiectele au perioada de implementare 18 luni, începând cu 

aprilie 2014. 

Decembrie 

2015 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

  Facilitarea accesului la informa ii şi documentare pentru toate 

cadrele didactice şi pentru elevi, prin stimularea activit ilor 

Centrului „American Corner Bac u”, Centrului Regional de Resurse 

pentru Educația Civic  Bac u, a Bibliotecii şi a Compartimentului de 

Documentare Informatizat al C.C.D., precum şi a Centrelor de 

Documentare şi Informare. 

Permanent 
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  Extinderea activit ii Editurii C.C.D. Bac u, prin atragerea de 

fonduri financiare şi cadre didactice dornice s  publice materialele 

concepute. 

 

 

  Coordonarea activit ilor centrelor de documentare şi informare  

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  
responsabila  

4. FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNV MÂNT (INCLUSIV PRIN PROGRAME POSDRU) 
 

Formarea personalului 
din înv mânt 
(inclusiv prin 
programe posdru) 

Multiplicarea experien elor pozitive ale şcolilor care: 

- editeaz  reviste şcolare şi concursuri adresate publica iilor 

şcolare; 

- organizeaz  manifest ri sub genericul ,, Zilele Şcolii”; 

- organizeaz  manifest ri sub genericul ,, Şcoal  de dup  şcoal ”. 

Lunar 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

  Formarea, dezvoltarea si exersarea competen elor social civice 

democratice necesare tinerei genera ii pentru participarea activ  la 

via a civic . Asigurarea respect rii drepturilor copiilor. 

Conform 

programelor 

na ionale 

 

  Formarea unui stil de via  s n tos în rândul elevilor, respectarea 

legisla iei în vigoare privind alimentele permise pentru a fi 

comercializate în spa iile destinate înv mântului. 

 

  Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile în rândul 

elevilor fa  de natur  şi fa  de necesitatea protej rii acesteia. 

Promovarea programelor de educa ie ecologic . 

 

 

  Dezvoltarea gustului elevilor pentru frumos,  cultivarea valorilor 

culturale, sus inerea programelor educative care promoveaz  

valorile interculturale. Introducerea educa iei interculturale ca 

dimensiune transversal  la nivel curricular. 
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Organizarea unor tabere si excursii tematice, consilierea şcolilor în 

ac iunile de desf şurare a activit ilor de petrecere a timpului liber 

a elevilor. 

Conform 

programului 

stabilit la nivel 

de unitate 

şcolar  

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  
responsabila  

4. FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNV MÂNT (INCLUSIV PRIN PROGRAME POSDRU) 
 

Formarea personalului 
din înv mânt 

Derularea de programe de prevenire şi de combatere a 

abandonului şcolar, a consumului de alcool şi de droguri 
Lunar 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

  Extinderea serviciului de consiliere in înv mântul preșcolar, prin 

cuprinderea tuturor gr dini elor la un cabinet de consiliere şcolar . 

octombrie 2014-

iunie 2015 

 

5 Invatamant 
profesional 
racordat la piata 
muncii  

Monitorizarea inser iei socioprofesionale. Trimestrial  

 Promovarea de proiecte educa ionale dedicate form rii şi 

promov rii culturii antreprenoriale inovative. 

An şcolar 2014-

2015 

 

 Monitorizarea capacit ii unit ilor de înv mânt de a-şi adapta 

oferta educa ional  la cererea de pe pia a muncii. 
 

 

 Sprijinirea demersului unit ilor de înv mânt de a-și adapta oferta 

educa ional  în domeniul tehnic şi profesional  
 

 

 Realizarea unor sisteme parteneriale eficiente, în scopul dobândirii 

de c tre elevi a competen elor specifice calific rilor profesionale 

Septembrie

2015 

 

 Elaborarea curriculumului în dezvoltare locala (CDL) de c tre şcoal  

– agen i economici, pentru competen ele specifice, locale. 
 

 

  Realizarea parteneriatului cu agenti economici  

 Urm rirea inser iei absolven ilor pe pia a for ei de munc Iulie 2015  
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 Realizare de studii privind necesit ile de formare profesional  

continu  
Octombrie 2015 

 

 Intensificarea activit ilor de colaborare şcoal  – agent economic -

AJOFM, în vederea identific rii calific rilor pentru autorizare şi a 

grupurilor int  pentru formarea continu . 

Septembrie 

2015 

 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  
responsabila  

5 Invatamant 
profesional 
racordat la piata 
muncii  

Realizarea de campanii de informare şi promovare a calific rilor 

specifice zonei rurale în vederea diminu rii fenomenului migra iei 

for ei de munc . 

 

August 2015 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

  Realizarea de studii şi analize privind motivele abandonului de c tre 

elevi, pe medii de reziden  şi etnii. 
Decembrie 2015 

 

  Consilierea şi informarea elev - p rinte în alegerea carierei privind 

tendin ele înregistrate pe pia a for ei de munc . 

Ianuarie-martie 

2015 

 

  Sprijin financiar pentru elevii supuşi riscului de abandon şcolar. lunar  

 Formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu elevii din medii 

dezavantajate (etnii, CES). 
August 2015 

 

 a) Dezvoltarea unor stagii de formare continu  a cadrelor didactice 

din IPT pe o arie tematic  legat  de problemele reformei  
Sem. II 

 

 b) Organizarea unor stagii de formare continu  a cadrelor didactice 

din ÎPT în vederea abilitarii lor ca mentori. 

Ianuarie-

februarie 2015 

 

 c) Organizarea, în parteneriat cu agen ii economici, a stagiilor de 

instruire practic , inclusiv în ri ale UE 

conform

calendarelor 
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d) Diseminarea experien ei acumulate în procesul de formare 

continua prin participarea cadrelor didactice din ÎPT la simpozioane 

de ac iuni

 

 

 

  Facilitarea accesului tinerilor la programe de educa ie şi formare 

profesional  prin rute alternative care stimuleaz  investi ia privat  

în educa ie: Montessori, Step by step, Waldorf 

iunie 2015, 

septembrie-

decembrie 2015 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  
responsabila  

5 Invatamant 
profesional 
racordat la piata 
muncii  

M suri de acces egal la educa ie în toate ciclurile de înv mânt. August 2015 
 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

   Formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu elevii din medii 

dezavantajate. 
August 2015 

 

  - Evaluarea timpurie a nevoilor speciale ale tinerilor cu dizabilit i 

- Asigurare de asisten  personalizat  prin planuri şi programe 

educa ionale individualizate şi monitorizarea parcursului educa ional 

al copiilor cu CES (Cerin e Educa ionale Speciale) şi a sprijinului 

institu ional acordat acestora 

- pe tot 

parcursul anului 

şcolar, o data la 

doua s pt mâni 

- permanent 

 

  Sprijinirea, monitorizarea şi evaluarea aplic rii de concep ii 

novatoare în educa ia timpurie, preşcolar  şi primar  cu scopul 

facilit rii incluziunii. 

 iunie 2015 

 

6 Programe pentru cei 
care au p r sit 
timpuriu şcoal  
(programul celei de-a 

Promovarea si asigurarea accesului la programul MECTS „A doua 

şans ”. 

lunar, conform 

metodologiilor 

MEN 
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 doua şanse) 
Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolar , profesional  

si de asisten  psihopedagogic , în cabinetele şcolare. 

iunie 2015, 

septembrie-

decembrie 2015 

 

 Monitorizarea activit ilor de consiliere desf şurate în şcolile în care 

s-a înfiin at clasa preg titoare (se va urm ri modul în care 

implementarea noilor curriculumuri şi a competen elor cheie la 

acest nivel a fost eficient ). 

octombrie 2014-

iunie 2015 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  
responsabila  

6 Programe pentru cei 
care au p r sit 
timpuriu şcoal  
(programul celei de-a 
doua şanse) 
 

Monitorizarea activit ilor de consiliere desf şurate în şcolile din 

mediul rural de c tre profesorii din cabinetele de asisten  

psihopedagogic . 

iunie 2015 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

7 Autonomie pentru 
şcoli şi autonomie 
profesional  pentru 
cadre didactice  

Corelarea strategiei de dezvoltare a înv mântului preuniversitar 

b c uan cu strategia M.E.N. şi Programul de Guvernare. 

An şcolar 2014-

2015 

 

 Organizarea şi desf şurarea activit ii în cadrul cercului metodic al 

directorilor/ consiliul consultativ al directorilor. 
Conform grafic 

 

 Organizarea unor stagii de formare şi schimburi de experien  pe 

probleme de management şcolar (domeniile legislativ, financiar, 

descentralizarea sistemului de înv mânt preuniversitar, 

planificare, organizare şi evaluare, managementul resurselor, 

management institu ional etc.). 

decembrie 

2014-martie 

2015 

 

 Aplicarea sistemelor de stimulente diferen iate pentru directorii şi 

cadrele didactice cu performan e. 

Conform 

legisla iei 
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  Aplicarea m surilor de descentralizare prin implementarea 

competen ei de angajator unit ilor de înv mânt. 
30 august 2015 

 

 Implementarea Sistemului de control managerial al Inspectoratului 

Şcolar Județean Bac u (S.C.M.I.). 

An școlar 2014-

2015 

 

 Consilierea şi îndrumarea managerilor de şcoli şi a administratorilor 

financiari în vederea promov rii unui management financiar-

contabil eficient, în conformitate cu legisla ia în vigoare. 

Permanent 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  
responsabila  

 
8 

Implementarea 
programului şcoal  
dup  şcoal  

Creşterea atractivit ii educa iei men inerea in sistem a elevilor 

expuşi riscului de p r sire timpurie a şcolii, prin oferirea serviciilor 

integrate de consiliere/orientare. 

Permanent 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

 Sprijinirea ini iativelor locale care îşi propun extinderea programului 

"Şcoal  dup  Şcoal ", mai ales în mediul rural. 
 

 

 Verificarea respect rii de c tre unit ile de înv mânt a Ordinului 

MECTS  nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala dup  şcoal ". 

August-

octombrie 2015 

 

 
9  

Adecvarea manualelor 
şcolare la noul 
curriculum 

Asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea cu manuale 

şcolare pentru anul scolar 2014-2015. 

Iulie-octombrie 

2015 

 

 
Asigurarea manualelor şcolare în limbile minorit ilor na ionale. 

Septembrie 

2015 

 

 
Asigurarea educa iei interculturale dup  modele europene. 

Ianuarie –

octombrie 2015 

 

 Realizarea unui Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul circula iei Conform  
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10 parteneriat corect cu 
autorit ile 
administra iei publice 
locale 

informa iei în teritoriu prin multiplicarea documentelor, postarea 

acestora pe site-ul I.S.J. 

calendarului

 Implementarea unor m suri coerente în parteneriat cu comunit ile 

locale privind reducerea abandonului şcolar. 
iunie 2015 

 

 Sprijinirea şcolilor din mediul rural si urban pentru dezvoltarea 

rela iilor parteneriale în mediul comunitar în realizarea de proiecte 

si ob inerea de granturi. 

 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  
responsabila  

11 Asigurarea acoperirii 
normelor cu personal 
didactic titular în 
înv mânt 

Comunicarea ritmic  a informa iilor legate de etapele mobilit ții 

personalului didactic şi a cerin elor acestor etape conform 

Metodologiei-cadru anex  la Ordinul ministrului Educației Naționale 

nr. 4895/10.11.2014 

Conform 

calendarului de 

mobilitate, 

anexa nr. 19 la 

Metodologia-

cadru 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

 Analiza, în consiliile de administrație al unit ților de înv ț mânt, a 

solicit rilor depuse de cadrele didactice titulare și comunicarea 

hot rârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de 

principiu pentru pretransfer;  

8 aprilie 2015 

 

 Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor  Permanent  

12  Eliminarea violen ei 
din şcoli 

Elaborarea si realizarea unor programe privind înt rirea disciplinei 

şcolare, a activit ii concrete de combatere şi de prevenire a 

delincven ei juvenile, a abaterilor comportamentale timpurii. 

Activit i lunare 

 

 Colaborarea cu autorit ile locale pentru identificarea unor m suri iunie 2015  
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sporite de siguran  a elevilor. 

 Multiplicarea experien elor pozitive ale şcolilor Lunar  

 
Formarea, dezvoltarea si exersarea competen elor social civice 

democratice necesare tinerei genera ii  

Conform 

programelor 

 

 

  Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile în rândul 

elevilor fa  de natur  şi fa  de necesitatea protej rii acesteia.  
 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiunea Termen Entitate  
responsabila  

 
12  

Eliminarea violen ei 
din şcoli 

Dezvoltarea gustului elevilor pentru frumos,  cultivarea valorilor 

culturale, sus inerea programelor educative care promoveaz  

valorile interculturale. Introducerea educa iei interculturale ca 

dimensiune transversal  la nivel curricular. 

Conform 

programelor 

na ionale 

 
Inspectorat Scolar 
Judetean Bacau 

  Organizarea unor tabere si excursii tematice, consilierea şcolilor în 

ac iunile de desf şurare a activit ilor de petrecere a timpului liber 

a elevilor. 

 

 

  Derularea de programe de prevenire şi de combatere a 

abandonului şcolar, a consumului de alcool şi de droguri, a 

alimenta iei nes n toase. 

Lunar 

 

  Extinderea serviciului de consiliere in înv mântul preprimar, prin 

cuprinderea tuturor gr dini elor la un cabinet de consiliere şcolar . 

octombrie 2014-

iunie 2015 

 

  Monitorizarea aplic rii normelor legislative privind securitatea şi 

siguran a elevilor şi a personalului încadrat în unit ile de 

înv mânt: Legea nr.35/2007; OMECT nr.1409/2007 .Legea 

Permanent 
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272/2004; Legea 29/2010, Ordinul comun nr. 5015/2002, OMEC 

NR. 5699/2005 

  Monitorizarea dimension rii şi asigur rii dispozitivelor de paz  (paz  

proprie, societ i specializate de paz  sau poli ie comunitar ). 
 

 

  Asigurarea consultan ei de specialitate pentru întocmirea şi 

reactualizarea planurilor de paz , avizarea, instruirea şi controlul 

personalului cu atribu ii de paz  

 

 

 
CAPITOLUL 9.ENERGIE   
  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
1 

 Inceperea lucrarilor de modernizarea si eficientizarea centralei 
termice din cadrul Spitalului Judetean Bacau  

 Consiliul Judetean Bacau  

 Eficienta  energetica  Introducerea auditului energetic şi a sistemelor de gestionare a 
energiei la firmele mari  
 

  

  Monitorizarea  proiectelor  finantate de Administratia Fondului de 
Mediu prin Programul privind instalarea sistemelor  de incalzire care 
utilizeaza energie regenerabila , inclusiv inlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de incalzire  
 

 
Permanent  

Agentia pentru Protectia 
Mediului Bacau  

  Sprijinirea UAT-urilor in vederea accesarii fondurilor comunitare 
pentru imbunatairea eficientei energetice  
 

 Institutia Prefectului judet 
Bacau  

  Realizarea unor mese rotunde, seminarii pentru educarea populatiei 
pentru economisirea energiei si utilizarea locala a unor resurse 
energetice regenerabile  
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CAPITOLUL 10.EXTERNE   
  

Nr. 

crt. 

Obiectiv Actiunea Termen Entitate responsabila  

1 Intarirea cooperarii  Derularea de actiuni diplomatice : intalniri cu ambasadori, consuli 
etc . 

Permanent  Institutia Prefectului  
judet Bacau 

 cu statele vecine si statele 
membre UE 

Organizarea de actiuni pentru consolidarea relatiilor de cooperare cu 
Republica Moldova –organizarea de schimburi de experienta 
 

  

  Sprijinirea firmelor din judetul bacau pentru expansiune in sud estul  
Europei  
 

  

  Sustinerea promovarii exporturilor locale  si atragerea de investitori 
starini  
 

  

  Promovarea intereselor directe ale judetului Bacau in structura 
viitoarelor rute europene de transport  
 

  

  Organizarea de actiuni pentru promovarea creativa a obiectivelor 
economice, turistice si culturale ale judetului Bacau in statele 
membre UE   
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  Sprijinirea autoritatilor publice locale in vederea realizarii de infratiri 
cu unit ii administrative din Uniunea Europeana 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL 11. RELATIA CU ROMANII DE PRETUTINDENI  
  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
1. 

Promovarea 
parteneriatelor de 
cooperare internationala  

Sprijinirea ONG-urilor cat si autoritatilor locale in vederea incheierii 
de protocoale de colaborare si accesare de fonduri europene  a 
caror beneficiari sunt romanii plecati la munca in strainatate  

Permanent   
Institutia Prefectului judet 
Bacau  

 
2. 

Mentinerea identitatii 
culturale si lingvistice  

Sprijinirea ansamblurilor folclorice din judetul Bacau pentru a 
participa la festivaluri internationale  

  

  Sustinerea implementarii programului guvernamental”Limba, cultura 
si civilizatie romaneasca „ 

  

 
3. 

Apropierea de familiile din 
tara  

Sprijinirea  elevilor din judetul Bacau care au parintii plecati la 
munca in strainatate  

  

  Sprijinirea UAT-urilor din mediul rural al judetului Bacau de a obtine 
finantare prin POSCCE pentru centre PAPI , in vederea asigurarii 
unei legaturi virtuale intre membrii familiei  

Dupa lansarea 
programului  

 

  Monitorizarea activitatii  serviciului public comunitar pentru 
eliberarea pasapoartelor simple  (cu axare  pe lunile aprilie, august 
si decembrie  ) cand romanii de pretutindeni se intorc acasa  

Permanent  
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CAPITOLUL 12. FINANTE  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

1 Creşterea eficien ei şi 
dinamicii colect rii  

Cresterea eficacitatii administrarii fiscale prin cresterea gradului de 
colectare a veniturilor publice  

Permanent Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice  

 concomitent cu reducerea 
costului unui leu colectat 

Dinamizarea actiunilor de obligare la platã a contribuabililor rãu-
platnici, concomitent cu reducerea fraudei în faza de colectare 
fortatã 

  

  Simplificarea modului de administrare a impozitelor si taxelor in 
beneficiul contribuabilului 
 

  

2 Încurajarea conformãrii 
voluntare pentru 
asigurarea unei colectãri  

Mai buna informare a contribuabililor cu privire la drepturile şi 
obliga iile lor în rela ia cu administra ia fiscal , inclusiv în ceea ce 
priveşte facilit ile;  

  

 rapide, la costuri reduse; Formarea continua a functionarilor publici din administratia publica 
centrala si locala in vederea cresterii performantelor profesionale  

  Ameliorarea imaginii functiei publice, prin cresterea transparentei   
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actului administrativ si luarea unor masuri anticoruptie mai ferme, 
vizibile pentru opinia publica 
 

 
3 

Combaterea evaziunii si 
fraudei fiscale, precum si 
a oricãror alte forme de  

Ac iunile de control vor viza în primul rând marii evazionişti şi 
domeniile cele mai expuse riscului de neconformare, pe baza 
îmbun t irii şi extinderii analizei de risc  

  

 evitare a declarãrii si plãtii 
obligatiilor fiscale 

Asigurarea unui tratament egal cetãtenilor si mentinerea unui mediu 
de afaceri sãnãtos, în care concurenta sã se desfãsoare corect  

  

  Ameliorarea actului de control prin actiuni care vor viza domenii 
diverse, de la îmbunãtãtirea metodologiilor la pregãtirea profesionalã 
si mai buna informare a inspectorilor de specialitate  

  

 
 
CAPITOLUL 13. FONDURI EUROPENE   

 
Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
1 

 

Cresterea gradului de 
absorbtie a fondurilor 
europene  

Participarea Institutiei Prefectului – Judetul Bacau la parteneriate 
cu societatea civila pentru întocmirea de proiecte care sa 
contribuie la cresterea gradului de absorbtie a fondurilor 
europene la nivelul judetul Bacau  

31.12.2015  Institutia Prefectului 
judet Bacau-
Compartiment manageri 
publici si compartiment 
afaceri europene  

 alocate pentru perioada 
2014-2020 

Acordarea de consultanta si diseminarea de informatii 
potentialilor beneficiari definantari europene – administratii 
locale, ONG-uri, cetateni. 

Permanent  Institutia Prefectului 
judet Bacau-
compartiment afaceri 
europene

  Monitorizarea implementarii proiectelor si a utilizarii fondurilor 
europene de catre autoritatile publice locale

lunar   

  Sprijinirea unitatilor administrativ teritoriale  in vederea accesarii 
de fonduri structurale   

Permanent  



41 
 

 

  Organizarea de campanii  de informare pe teme europene de interes 
pentru atragerea fondurilor nerambursabile de catre autoritatile 
publice locale 

OI–PNDR ; OI-POSDRU; 
OI-POS Mediu ; OI-POR  

  Organizarea de intalniri periodice cu ONG-urile din judetul Bacau pe 
teme europene. 
 

  

  Conştientizarea mediului economic cu privire la existen a surselor de 
finan are 
 

 

  Informare cu privire la oportunit ile de finan are existente a 
agentilor economici  
 

  

  Formarea abilit ilor specifice pentru accesarea fondurilor europene 
: manager de proiect ; expert accesare fonduri europene  
 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 Cresterea gradului de 
absorbtie a fondurilor 
europene  

alocate pentru perioada 
2014-2020 

Sprijinirea unitatilor administrativ teritoriale pentru incheierea de 
parteneriate publice-private , ca alternative si solutii 
complementare care pot conduce la sustenabilitatea proiectelor 
cofinantate de Uniunea Europeana  
 

Permanent Institutia Prefectului 
judet Bacau-
Compartiment manageri 
publici si compartiment 
afaceri europene  

  Întâlniri ale Re elei jude eane a multiplicatorilor de informa ie 
european  
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CAPITOLUL 14. INDUSTRIE, COMERT SI COMPETITIVITATE    
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 Dezvoltarea pietei 
concurentiale concomitent  

Devoltarea  Centrului de Afaceri şi Expozi ional „Mircea Cancicov” 
Bac u  

2015 UAT Bacau 

 cu stimularea activitatii 
operatorilor economici 

Inceperea demersurilor pentru infiintarea Parcului Stiintific si 
Tehnologic Bacau, prin extinderea Parcului Industrial HIT Hemeius ( 
suprafata parcului  va fi de minim 25 ha pentru investitii publice si 
private , ulterioare ). Acesta va cuprinde  centre de cercetare 
fundamentala si aplicativa, de dezvoltare experimentala , de testare-
incercare, un centru expozitional, incubatoare de afaceri, spatii 
pentru conferinte  si seminarii, spatii pentru activitati de formare 
profesionala  si educatie formala

Consiliul Judetean Bacau  
Organizatii patronale  
Universitati  
 

  Evaluarea îndeplinirii condi iilor sanitare veterinare în unit ile 
autorizate/inregistrate care produc, depoziteaz  şi valorific  

Directia Sanitara 
Veterinara si pentru 
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produse de origine animal  
 

Siguranta Alimentelor 
Bacau  

  Evalu ri ale riscului în cadrul lan ului alimentar referitoare la 
efectele  directe sau indirecte asupra siguran ei furniz rii 
alimentelor, inclusiv s n tatea oamenilor şi bunul tratament al 
animalelor şi s n tatea plantelor  
 

  Sprijinirea organizarii de tirguri, expozitii si participari la misiuni 
economice  

Institutia Prefectului 
Bacau 

  Construirea reconversia prin infiintarea unui centru multifunctional 
de industrii culturale si creative , care sa gazduiasca o biblioteca cu 
Sali de lectura, dar si o biblioteca virtuala moderna, spatii pentru 
activitati culturale diverse(expozitii, vernisaje, lansari de carte, 
reprezentatii de teatru, seminarii, conferinte ), cinema 7D , spatii 
pentru activitati de formare profesionala continua, spatii de 
productie si servicii pentru agenti economici si ONG-uri din domeniul 
industriilor creative  

 Consiliul judetean Bacau  

 
CAPITOLUL 15. INTERNE  
 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Actiunea Termen Entitate responsabila  

1 

Creşterea gradului de 
siguran  şi protec ie 
pentru cet eni prin 
protejarea persoanei  şi a 
patrimoniului 

 
Prevenirea, combaterea și menținerea sub control a infrac iunilor 
contra persoanei la nivelul jude ului Bac u, în special: 
Infracțiunile grave şi cele cu mod de operare deosebit (omor, 
tentativ  de omor, pruncucidere, v t mare corporal  grav , lovituri 
cauzatoare de moarte, lipsire de libertate în mod ilegal, şantajul, 
violul, actul sexual cu un minor, perversiunea sexual ); 
lovirile şi alte violen e, în special la nivelul teritoriului de competen  
a Poli iei Municipiului Bac u  şi a Poli iei Municipiului  Oneşti; 
 

Permanent  Inspectoratul Judetean 
de Politie Bacau  
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Prevenirea, combaterea și menținerea sub control a infrac iunilor 
contra patrimoniului la nivelul jude ului Bac u, în special: 
Infrac iunile cu mod de operare deosebit, astfel: 

- Furtul din locuin , în special la nivelul teritoriului de 
competen  a Poli iei Municipiului  Oneşti,  Poli iei Municipiului Bac u 
şi a Poli iei Oraşului Com neşti; 

- Furtul din societ i comerciale 
- Furtul de autovehicule, în special la nivelul teritoriului 

de competen  a Poli iei Municipiului Bac u cu accent pe mediul 
urban  

- Tâlh ria 
- Alte infrac iuni contra patrimoniului, astfel: 

Furtul din auto; Furtul de cablu şi alte metale feroase si 
neferoase;Furtul de animale,în special la nivelul teritoriului de 
competen  a Poli iei Municipiului  Oneşti şi a Poli iei Oraşului 
Buhuşi, cu accent pe mediul rural (pondere de 87% a acestor 
infrac iuni). 
 
 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate 
responsabila  

1. Creşterea performan ei 
misiunilor de asigurare 
şi restabilire, precum şi 
a celor de men inere a 
ordinii şi siguran ei  
publice.   
 

      Ac iuni punctuale executate, finalizate cu constat ri de natur  
penal  şi / sau contraven ional  

Trimestrul  
I – IV 2015 

Inspectorat  judetean 
Jandarmi 

 
       Realizarea unor dispozitive de ac iune flexibile care s  
ac ioneze dup  principiul „cel mai apropiat element de dispozitiv 
ac ioneaz ”. 

 

Gruparea Mobila de 
Jandarmi  

2. Creşterea performan ei 
activit ilor de prevenire 

Desf şurarea de activit i preventiv -educative şi antivictimizare.  
 



45 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate 
responsabila  

 şi combatere a faptelor 
antisociale. 

Desf şurarea de activit i de combatere a faptelor antisociale.  

 
3. Creşterea performan ei 

în îndeplinirea misiunilor 
de paz  şi protec ie a 
transporturilor. 

Coordonarea activit ilor din unit i privind planificarea, 
organizarea şi executarea misiunilor /activit ilor pe linie de paz  şi 
protec ie a transporturilor cu caracter special, de bunuri şi valori 
prin implementarea unui nou cadru normativ. 

 

 
 
4. 

Creşterea performan ei 
în îndeplinirea misiunilor 
de cercetare-
documentare, specifice 
Jandarmeriei Române, 
pe linia asigur rii şi 
restabilirii ordinii şi 
siguran ei publice, 
precum şi la competi iile 
şi jocurile sportive. 

Ob inerea de date şi informa ii referitoare la ac iunile membrilor 
unor grup ri, anarhiste, ecologiste, antiglobalizare şi a sectelor 
pseudoreligioase, identificarea posibilelor „subiecte de interes” ce 
pot fi vizate de acestea prin ac iuni concrete şi monitorizarea 
acestora. 

 

 

 

Ob inerea  datelor şi informa iilor de interes operativ privind 
grupurile de suporteri cu preocup ri în comiterea de acte de 
dezordine cu prilejul unor manifest ri sportive interne şi 
interna ionale. 

 

 

 
5. 

Perfec ionarea  activit ii 
în domeniul creşterii 
capacit ii opera ionale a 
structurilor Jandarmeriei 
Române şi 
managementului situa iilor 
de urgen  conform 
competen elor. 

Verificarea capabilit ilor structurilor unit ii privind realizarea 
m surilor de protec ie a personalului şi interven ia în sprijinul 
popula iei,  prin desf şurarea exerci iilor de alertare cu situa ii 
tactice care s  vizeze gestionarea unor situa ii de urgen . 

Semestrul 
I – II 2015 

Inspectorat  judetean 
Jandarmi 

Gruparea Mobila de 
Jandarmi 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate 
responsabila  

 
6. Creşterea performan ei în 

activitatea de 
management st ri 
excep ionale şi 
cooperare  
interinstitu ional . 

Organizarea şi desf şurarea de antrenamente, instructaje sau alte 
activit i de preg tire a personalului pe linia managementului 
st rilor excep ionale 

 

 Analizarea planurilor /protocoalelor de cooperare / colaborare 
existente la nivelul unit ii, din perspectiva eficien ei activit ilor 
desf şurate în baza acestora, stabilirea oportunit ii men inerii 
/actualiz rii planurilor /protocoalelor şi realizarea demersurilor  de 
men inere / actualizare / reziliere, dup  caz. 

 

 

 
7. 

Creşterea eficien ei
activit ii de control. 

Executarea de controale tematice la nivelul structurilor unit ii 
pentru îndrumarea şi remedierea eventualelor neajunsuri 
constatate pe anumite linii de activitate. 

 
 

 
Identificarea factorilor de risc şi a condi iilor favorizante producerii 
abaterilor disciplinare cu ocazia activit ilor  de control. 

 
 

8. Creşterea performan ei în
activitatea de control
managerial intern. 

Asigurarea suportului informa ional, conducerii Jandarmeriei privind 
stadiul de dezvoltare sistemului controlului intern / managerial la 
nivelul structurilor Jandarmeriei Române. 

 
 

 
9. Creşterea performan ei în

domeniul activit ilor
logistice, de comunica ii şi
tehnologia informa iei. 

Completarea dot rii cu mijloace de transport auto pentru înoirea 
parcului de autovehicule al unit ii  

 

 
Asigurarea complet rii dot rii unit ii cu bunuri materiale de 
comunica ii şi tehnologia informa iei.  

 

 
10. 

Creşterea performan ei în
activitatea de gestiune
resurse umane şi
disciplin . 

Creşterea eficacit ii activit ii de prevenire a abaterilor disciplinare 
şi evenimentelor deosebite. 

Trimestrul  
I – IV 2015 

Inspectorat  judetean 
Jandarmi 

Gruparea Mobila de 
Jandarmi 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate 
responsabila  

11. Creşterea performan ei 
în activitatea de formare 
profesional  şi 
documentare. 

Continuarea preg tirii personalului prin intermediul platformei de 
preg tire de tip e-Learning 

 

 

12 Monitorizarea evolu iei 
situa iilor de urgen  şi 
informarea operativ  

Monitorizarea situa iilor de urgen  şi informarea operativ  a 
preşedintelui comitetului jude ean pentru situa ii de urgen  şi a 
celorlalte organisme abilitate s  întreprind  m suri cu caracter 
preventiv ori de interven ie 

Permanent 

Inspetoratul pentru 
Situatii de Urgenta  Mr 

C-tin Ene  

 

 

Elaborarea/actualizarea procedurilor privind gestionarea situa iilor 
de urgen  pe tipuri de risc în conformitate cu concep ia specific  
privind planificarea, preg tirea, organizarea şi desf şurarea 
ac iunilor de r spuns, precum şi concep ia de ac iune în situa ii de 
urgen . 

 

 

 

 

Transmiterea operativ  a deciziilor, dispozi iilor şi ordinelor şi 
men inerea leg turilor de comunica ii cu Centrul Opera ional 
Na ional, centrele operative cu func ionare permanent , cu alte 
organisme implicate în gestionarea situa iilor de urgen , precum şi 
cu for ele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor 

 

 

 
 

Centralizarea solicit rilor privind necesarul de resurse pentru 
îndeplinirea func iilor de sprijin, premerg tor şi în timpul situa iilor 
de urgen , şi înaintarea acestora organismelor abilitate  

 
 

 
 

Actualizarea componen ei Comitetului Jude ean pentru Situa ii de 
Urgen  Bac u şi a grupurilor de suport tehnic, pe baza 
modific rilor din structurile organizatorice ale institu iilor. 

La apari ia 
modific rilor 

 

 

 

Centralizarea solicit rilor privind necesarul de resurse pentru 
îndeplinirea func iilor de sprijin, premerg tor şi în timpul situa iilor 
de urgen , şi înaintarea acestora organismelor abilitate s  le 
solu ioneze 

Permanent 

 

12 Monitorizarea evolu iei 
situa iilor de urgen  şi 
informarea operativ  

Actualizarea componen ei Comitetului Jude ean pentru Situa ii de 
Urgen  Bac u şi a grupurilor de suport tehnic, pe baza 
modific rilor din structurile organizatorice ale institu iilor. 

La apari ia 
modific rilor 

Inspetoratul pentru 
Situatii de Urgenta  Mr 

C-tin Ene 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate 
responsabila  

 

 

 

Transmiterea mesajelor de înştiin are primite c tre structurile 
subordonate, cele cu care se coopereaz  şi c tre comitetele locale 
pentru situa ii de urgen  

 

Permanent 

 

 

 

Gestionarea bazei de date referitoare la situa iile de urgen  din 
zona de competen  şi desf şurarea activit ilor în domeniul 
primirii şi acord rii primului ajutor calificat, al asisten ei psihologice 
şi religioase 

 

 

 

 
 

Reactualizarea Planului de Analiz  şi Acoperire a Riscurilor a 
jude ului Bac u Semestrul I 

 

 

Întocmirea sintezei informative cu privire la gestionarea situa iilor 
de urgen  pe tipuri de dezastre (evenimente, efecte, cauze, for e 
participante, m suri pe termen scurt, mediu şi lung, concluzii şi 
propuneri) 
 

Trimestrial  

 

 
 

Actualizarea documentelor de cooperare cu unit ile M.Ap.N şi ale 
M.A.I., cu modific rile survenite ca urmare a apari iei noilor acte 
normative. 

Trimestrul I 
  

Trimestrul III  

 

 

 
Efectuarea de recunoaşteri în teren în scopul preg tirii ac iunilor de 
interven ie şi întocmirea documentelor de preg tire. 

Cnf. Planului cu 
principalele 
activit i ale 

COp 

 

 
 

Actualizarea eviden ei obiectivelor surse de risc (operatori 
economici, institu ii) din zona de competen  (raionul de 
interven ie) 

Permanent 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate 
responsabila  

13 Verificarea gradului de 
preg tire a obiectivelor şi 
localit ilor pentru 
interven ie, precum şi a 
personalului propriu şi  

   Executarea antrenamentelor de înştiin are a comitetelor locale 
pentru situa ii de urgen  şi operatorilor economici surs  de risc în 
conformitate cu OMAI nr. 1259/2006, pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi asigurarea activit ii de înştiin are, 
avertizare, prealarmare şi alarmare în situa ii de protec ie civil . 

Bilunar 

Inspetoratul pentru 
Situatii de Urgenta  Mr 

C-tin Ene 

 for elor cu care se 
coopereaz , prin exerci ii 
cu for e şi mijloace în 
teren 

Exerci iu pentru antrenarea structurilor de interven ie în cazul 
producerii unui incendiu la unit i de prelucrare a lemnului S.C. 
Holzindustrie Schweighofer Baco S.R.L. Com neşti 

trimestrul  
al II-lea 

 

 
 

Exerci iu pentru antrenarea structurilor de interven ie în cazul 
producerii unui incendiu la fondul forestier - Ocolul Silvic 
Traian 

trimestrul  
al III-lea 

 

 
 

Exerci iu pentru antrenarea structurilor de interven ie în cazul 
producerii unui incendiu la un depozit de produse petroliere - S.C. 
O.M.V. Petrom S.A., Depozitul Petrom Bac u 

trimestrul  
al IV-lea 

 
 

Exerci iu pentru antrenarea structurilor de interven ie în cazul 
producerii unui accident major pe c ile de comunica ii. Trim.I 

 

14 Perfec ionarea Sistemului 
de Management a 

resurselor 
informa ionale, umane, 
materiale şi financiare în 
prevenirea şi gestionarea 

situa iilor de urgen  
 

Cooperarea cu Agen ia pentru Protec ia  Mediului Bac u şi Garda 
Na ional  de Mediu – Comisariatul Jude ean Bac u privind 
interven ia la accidente chimice, accidente de circula ie a 
mijloacelor de transport substan e periculoase şi polu ri 
accidentale. 

Permanent 

 

 

 

    Desf şurarea activit ilor de prevenire a situa iilor de urgen , 
preponderent la institu ii publice, operatori economici cu risc mare 
şi foarte mare de incendiu şi obiective în care se desf şoar  
activit i socio-economice şi culturale la care particip  un num r 
mare de persoane. 
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CAPITOLUL 16. JUSTITIE  
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

1 Implicarea activ  a 
institu iilor sistemului 
 

Indeplinirea obliga iilor asumate de Romania in  vederea intr rii in 
spa iul Schengen. 
 

Permanent  Institutia Prefectului 
judet Bacau  

 judiciar, al turi de 
institu iile 
competente 

Aplicarea intocmai a procedurilor de lucru comune Poli ie – Parchete 
şi Instan e privind c utarea şi finalizarea semnal rilor 
Schengen. 
 

Inspectorat Judetean de 
Politie  

  Colaborarea poli iei cu institu iile din sistemul judiciar pentru 
executarea cu operativitate a mandatelor de europene de 
arestare 
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CAPITOLUL 17. MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURA  
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

1 Modernizarea 
infrastructurii rutiere  

Pregatirea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-2020  
privind proiectele mari de infrastructura  

decembrie  Serviciile publice 
deconcentrate 

2 Domeniul informatii de 
interes public  

Implementarea  Sistemului Integrat de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara  

 si UAT-urile  
OCPCI  

  Implementarea  Sistemului Integrat de Acces Electronic la Justitie     
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CAPITOLUL 18.MEDIU    

Nr. 
crt 

OBIECTIVUL ACTIUNEA TERMEN ENTITATE 
RESPONSABILA 

 
1 

Combaterea schimbarilor 
climatice 

Inventarierea operatorilor economici a caror instalatii intra sub 
incidenta Directivei privind schimbarile climatice si completarea 
chestionarelor INEGES (Inventarul National al Emisiilor de Gaze cu 
Efect de Sera), pentru sectoarele: Procese industriale,        Deseuri si 
Energie 
 

 
Anual / la 
solicitarea 

MMAP  

 

 Corelarea autorizatiilor IPPC cu autorizatiile GES si instiintarea MMSC 
in situatia in care se pun in functiune surse noi de emisii de CO2 sau 
se inchid instalatiile existente 

La 
autorizare/reau

torizare/ 
revizuire IPPC 

 

 
2. 

Conservarea 
  biodiversitatii   
  si   utilizarea    
  durabila a  
  componentelor  
  sale 
 

Planuri de management pt. ariile naturale protejate: 
 
Proiectul POS –MEDIU: „Plan de Management pentru situl Natura 
2000: Lunca Siretului Mijlociu”: 
 

 
 

Trimestrial si 
la solicitarea 

MMAP 
 

 
 
 

Agentia pentru Protectia 
Mediului Bacau  

 

 Autorizarea recolt rii/capturarii in scopul comercializarii  speciilor de 
plante si animale din flora si fauna salbatica 

Decembrie 
2015  

 
 Participarea la evaluarea efectivelor speciilor de carnivore mari strict 

protejate, intocmirea fiselor de evaluare si propunerea maximului de 
interventie pentru aplicarea derogarilor in sezonul  2014/2015 
 

Aprilie 2015 APM Bacau 
Gestionari FC 
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 Studiul documentatiilor depuse pentru solicitarea actelor de 
reglementare, stabilirea amplasamentelor în raport cu siturile Natura 
2000, realizarea hartilor, verificarea in teren impreuna cu personalul 
AAA, in unele situatii, comunicarea punctelor de vedere raportate la 
legislatia specifica domeniului protectiei naturii si participarea la 
intocmirea actelor de reglementare   
 

La solicitare Agentia pentru Protectia 
Mediului Bacau  

 

Nr. 
crt 

OBIECTIVUL ACTIUNEA TERMEN ENTITATE 
RESPONSABILA 

 
2. 

Conservarea 
  biodiversitatii   
  si   utilizarea   
 

Studiul documentatiilor si emiterea avizelor Natura 2000 
 

Permanent Agentia pentru Protectia 
Mediului Bacau  

 

   durabila a  
  componentelor  
  sale 
 

Monitorizarea starii de consevare a speciilor de flora si fauna salbatica 
de interes national si comunitar, a habitatelor acestora, precum si a 
habitatelor de interes comunitar din ANP declarate la nivel judetean 
 
 

Permanent APM Bacau 

Custozi ANP 
 

  Evaluarea anuala a patrimoniului gradinilor zoologice si intocmirea 
fisei gradinilor zoologice 
 
Monitorizarea stadiului masurilor de relocare a exemplarelor de 
animale, pentru gradinile zoologice care nu pot indeplini cerintele 
prevazute in Ordinul 1798/2007- anexa 5 
 

Ian., apr., iul., 
oct. 2015 

 
 

Permanent 
 

Agentia pentru Protectia 
Mediului Bacau  

 

3 Managementul deseurior 
si substantelor 
periculoase 

Urmarirea stadiului de inchidere  a Depozitului de zgura si cenusa 
apartinand CET Bacau. 

August  2015 Agentia pentru Protectia 
Mediului Bacau  

Primaria Municipiului 
Bacau 
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 Extinderea si imbunatatirea sistemelor de colectare selectiva a 
deseurilor 
Continuarea implement rii prevederilor Directivei nr. 94/62/CE privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificat  de Directiva 
2004/12/CE: 
 Raport c tre ANPM privind atingerea obiectivelor de valorificare şi 

reciclare, pentru  obiectivul general de valorificare/obiectivul 
global de reciclare a plasticului, sticlei, lemnului, hârtiei/cartonului, 
metalului. 

 
 
 
 
 
 
 

La solicitarea 
ANPM 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agentia pentru Protectia 
Mediului Bacau  

Agenti economici 
UAT-uri 

 
Nr. 
crt 

OBIECTIVUL ACTIUNEA TERMEN ENTITATE 
RESPONSABILA 

3 Managementul deseurior 
si substantelor 
periculoase 

Continuarea implement rii prevederilor Directivei Consiliului nr. 
2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) 
 Monitorizarea datelor privind cantitatile colectare in judetul Bacau 

privind atingerea obiectivelor de valorificare, reutilizare şi reciclare 
a DEEE colectate selectiv.  

 
 

 
Septembrie 

2015  

 
Agentia pentru Protectia 

Mediului Bacau  
 

  Cresterea cantitatii de deseuri intrate in circuitul de reciclare 
Continuarea implement rii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
2150/2002 privind statistica deseurilor  
 Colectarea, validarea şi procesarea la nivel local a datelor privind 

deseurile pentru anul  2013 

 
 
 

Decembrie 
2015 

 

  Continuarea implement rii Regulamentului 1013/2006/CE privind 
transferurile de deşeuri şi a Regulamentului 1418/2007/CE privind 
transferurile de deşeuri în ri care nu aplic  Decizia OCDE 
 Aprobarea si monitorizarea transporturilor de deseuri periculoase 

catre unitatile de valorificare autorizate existente in jud. Bacau 

 
 
 
 

Permanent 
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  Imbunatatirea capacitatii institutionale in domeniul managementului 
chimicalelor 
Limitarea efectelor negative ale substantelor chimice periculoase 
 Elaborarea bazelor de date referitoare la agentii economici care 

importa, exporta, produc, comercializeaza si utilizeaza substante si 
preparate chimice periculoase 

 
 
 

Decembrie 
2015 

 

 

4.  Evaluarea si 
imbunatatirea calitatii 
aerului, controlul poluarii 
industriale 

Imbunatatirea si extinderea Sistemului National de Monitorizare a calitatii 
aerului: 
 

 Mentinerea in functiune a sistemului automat de monitorizare a 
calitatii aerului, la nivel judetean 

 
 Elaborarea Buletinului pentru informarea publicului cu privire la 

calitatea aerului in judet si publicarea pe site-ul Agentiei 
 

 Informarea publicului cu privire la evolutia calitatii aerului in 
judet si publicarea pe site-ul Agentiei 

 
 
 

Permanent 
 
 

Zilnic 
 
 

Lunar 

 

Nr. 

crt 

OBIECTIVUL ACTIUNEA TERMEN ENTITATE 

RESPONSABILA 

4.  Evaluarea si 
imbunatatirea calitatii 
aerului, controlul poluarii 
industriale 
 
 
 
 

 

Imbunatatirea si extinderea Sistemului National de 
Monitorizare a calitatii aerului: 
 

 Elaborarea Rapoartelor privind calitatea factorilor de mediu in 
judetul Bacau si publicarea pe site-ul Agentiei; 

 
 Finalizarea elaborarii Cap.2 din Raportul “Starea mediului” 

pentru anul 2013 si publicarea pe site-ul Agentiei 
 

 Elaborarea Raportului “Starea mediului” pentru anul 2014 si 
publicarea pe site-ul Agentiei 

 
 
 

Lunar 
 
 

Trim. I 2015 
 
 

Iulie 2015 

 
 
 

Agentia pentru Protectia 
Mediului Bacau  

 



56 
 

   Elaborarea Raportului  privind stadiul realizarii masurilor 
prevazute in Planul de calitate a aerului pentru pulberi PM 10 
în municipiul Bac u si comuna Letea Veche, precum si a 
Raportului  privind stadiul realizarii masurilor prevazute in 
Planul de calitate a aerului pentru pulberi PM 10 în municipiul 
Onesti si publicarea pe site-ul Agentiei 
 

 Mentinerea in functiune a statiei automate pentru doza absorbita, 
in colaborare cu Universitatea V Alecsandri Bacau 

 Trim. I 2015 
 
 
 
 
 
 

Permanent 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Reducerea nivelului de zgomot si vibratii in zonele rezidentiale 
Continuarea implementarii Directivei 2002/49/EC privind 
evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental: 

 Realizarea informarii referitoare la stadiul de elaborare a 
hartilor strategice de zgomot si a  planurilor de actiune pentru 
judetul Bacau  

 
 Analiza si evaluarea hartilor strategice de zgomot pentru 

municipiul Bacau si a Planurilor de actiune pentru municipiul 
Bacau  

 
 

La solicitarea 
ANPM 

 
Dupa 
depunerea 
hartilor si a 
planurilor la 
Agentie, de 
catre Primaria 
Bacau 

 

Nr. 

crt 

OBIECTIVUL ACTIUNEA TERMEN ENTITATE 

RESPONSABILA 
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Evaluarea si 
imbunatatirea calitatii 
aerului, controlul poluarii 
industriale 

 

Reducerea nivelului de zgomot si vibratii in zonele rezidentiale 
Continuarea implementarii Directivei 2002/49/EC privind 
evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental: 

 Transmiterea la MMSC si ANPM, in format electronic a 
documentatiei  primite de la responsabilii cu intocmirea Hartilor 
strategice de zgomot si a rapoartelor, respectiv a Planurilor de 
actiune; 

 
 

 Masurari lunare ale nivelului de zgomot 
 

 Masurari de zgomot la sesizarile persoanelor fizice/juridice 

 
 
 
Dupa analiza si 
evaluarea de 
catre Comisiile 
infiintate in 
cadrul Agentiei 

 
Lunar 

 
La solicitare 

 

 
 

Agentia pentru Protectia 
Mediului Bacau  

 

  Prevenirea si controlul poluarii industriale prin: 

 Realizarea Inventarului emisiilor de poluanti atmosferici la 
nivel judetean pentru anul 2014 

 Actualizarea bazelor de date pentru instalatiile de depozitare, 
incarcare/descarcare si distributie a benzinei de la terminale  si 
la statiile de benzina (terminale, instalatii de 
incarcare/descarcare, containere mobile, statii de distributie 
benzina 

 Monitorizarea emisiilor la cos, pentru verificarea respectarii 
actelor de reglementare si la terti 

 
Iunie 2015 

 
Permanent  

(baza da date 
SIM) 

 
 

La solicitare 
 

 

 Implementarea prevederilor Directivei 2010/75/UE a 
Parlamentului European si a Consiliului  privind emisiile 
industriale, transpusa in legislatia romana prin Legea 
278/2013 privind emiiile industriale  

 Reinventarierea instalatiilor IPPC la nivel local 

 
 
 

La solicitarea 
ANPM 

 

 
 
 
 
 
 

   Verificarea realizarii masurilor din Planul de actiune, pentru 
instalatiile IPPC existente, care au termene scadente in anul 
2015 

 

Conform 
termenelor din  

Planul de 
actiune 

 

Nr. 
crt 

OBIECTIVUL ACTIUNEA TERMEN ENTITATE 
RESPONSABILA 
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4.  
 
Evaluarea si 
imbunatatirea calitatii 
aerului, controlul poluarii 
industriale 
 
 

Implementarea prevederilor Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului  privind emisiile industriale, transpusa in 
legislatia romana prin Legea 278/2013 privind emiiile industriale  
Inventarierea agentilor economici autorizati care au obligatia de 
raportare a emisiilor de poluanti conform HG nr. 140/2008 privind 
stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr. 
166/2006  
 
Validarea datelor introduse de operatori în Registrul National al 
Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR) privind emisiile aferente 
anului 2013. 

 
 
 
 

Aprilie 2015 
 
 
 

Iulie – sept. 
2015 

 

 
Agentia pentru Protectia 

Mediului Bacau  
 

 Continuarea implement rii prevederilor Directivei 96/82/CE privind 
riscul major de accidente ce implic  anumite substante periculoase 
amendata de Directiva 2003/105/CE 
Actualizarea inventarului obiectivelor  SEVESO II 

 
 

Lunar  

 
 
 
 
 

 Intocmirea planului anual de inspectie stabilit de comun acord cu 
APM.  

Ianuarie 2015 ISUJ, GNM-CJ Bacau, 
APM 

  Verificarea amplasamentelor SEVESO II 
 

Conform  
planului anual 
de inspectie 

ISUJ, APM Bacau 
GNM -CJBacau 

 Participare la exerci iile de verificare a planurilor de urgen  extern  
efectuate pe amplasamentele cu risc major sub îndrumarea ISUJ 

Conform 
planului 

întocmit de 
ISUJ 

Agentia pentru Protectia 
Mediului Bacau  

 

  Autorizarea/revizuirea autorizatiilor de mediu pentru amplasamentele 
SEVESO 

 

La solicitarea 
agentilor 
economici 

 

  Continuarea implement rii prevederilor Directivei Consiliului nr. 
2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluan i în aer 
proveni i din instala ii mari de ardere (LCP)  
 

Trimestrial 
 

 

Nr. 
crt 

OBIECTIVUL ACTIUNEA TERMEN ENTITATE 
RESPONSABILA 
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4. Evaluarea si 
imbunatatirea calitatii 
aerului, controlul poluarii 
industriale 
 
 

Raport privind evidenta orelor de functionare pentru anul 2013 ale 
IMA care au functionat cu derogare de la respectarea valorilor limita 
de emisie, conform art.5 aliniatul 2 a HG 440/2010  (durata limita de 
functionare – 15000 ore in perioada 2008 -2015) 

 
Anual 

 
 

Agentia pentru Protectia 
Mediului Bacau  

  Verificarea şi analizarea datelor de monitorizare a emisiilor de dioxid 
de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instala ii mari de ardere, 
transmise de titularii activit ilor instala iilor mari de ardere,in vederea 
respectarii angajamentelor asumate. 

Trimestrial  
 

 

  Continuarea implement rii prevederilor Directivei 1999/13/CE privind 
limitarea emisiilor de compuşi organici volatili proveniti din utilizarea 
solven ilor organici in anumite activit i si instala ii (COV)  
Inventarierea agentilor economici autorizati care intra sub Directiva 
Europeana COV din solventi pentru integrarea in Sistemul Integrat de 
Mediu (platform  electronic  pentru raportare on-line a operatorilor 
economici).  

 
 
 
 

Iulie-August 
2015 

 

 
 

 

  Validarea in platforma electronic  SIM a conformarii 
instalatiilor/activitatilor care se incadreaza sub incidenta Directivei 
COV (bilantul de solventi, planul de gestionare a solventilor si 
incadrare emisiilor de compusi organici volatili sub valoarea limit  
pentru emisia total  de compusi organici volatili impusa de Legea 
278/2013); 

Septembrie 
2015 

 

5.  Protectia solului si 
subsolului 

Urmarirea stadiului de inchidere a exploatarilor miniere si petroliere 
din judet, precum si a planurilor de refacere a mediului pentru 
activitatile miniere si petroliere 
Actualizarea bazelor de date referitoare la siturile contaminate si 
potential contaminate din judet 

Permanent 
 
 
 
 
 

 

6. Integrarea politicii de 
mediu in celelalte politici 
sectoriale si aplicarea 
principiilor dezvoltarii 
durabile 

Colaborarea APM cu autorit ile locale şi cu alte institu ii implicate în 
procesul de planificare de mediu pe tematica de protectia mediului si 
dezvoltare durabila 
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Nr. 
crt 

OBIECTIVUL ACTIUNEA TERMEN ENTITATE 
RESPONSABILA 

7.  Modernizarea si intarirea 
capacitatii administrative 
în domeniul mediului  

Derularea de campanii, seminarii si sesiuni de informare, in vederea 
constientizarii publicului la problemele locale de mediu 
 

Permanent 
 
 
 

APM Bacau 
ONG-uri  

Institutii  implicate  

8. Imbunatatirea gradului 
de educare si 
constientizare, informare, 
consultare si participare 
a tuturor cetatenilor in 
luarea deciziilor privind 
mediul 

Colaborare cu unitatile de invatamant pe tematica de protectia 
mediului: 
- monitorizarea derularii programelor de educatie ecologica in 

scolile  din judetul Bacau; 
- organizare seminarii, conferinte, simpozioane, campanii si alte 

activit i comune de informare si constientizare pe tematica de 
mediu; 

- incheiere parteneriate pt proiecte de mediu 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
ISJ Bacau 

 
 
 
 
 
 

 

9.  Imbunatatirea calitatii 
vietii in cadrul 
comunitatilor 

Dezvoltarea durabila a oraselor 
Colaborare cu autoritatile administratiei publice  pe tematica 
dezvoltarii mediului urban 
 
Elaborarea Capitolului “Mediul urban”, in cadrul Raportului anual 
“Starea mediului”. 
 

 
Permanent 

 
 

Semestrul I 

 
 

10.  Alimentatia sanatoasa Emiterea permiselor pentru imprastierea in agricultura a namolurilor 
tratate, rezultate de la statiile de epurare, care se incadreaza in 
prevederile O344/2004 
 
Incurajarea implicarii scolilor in derularea de proiecte / activitati 
privind alimentatia naturala si un mod de viata sanatos 

La solicitare 
 
 
 

Conform 
activitatilor  

desfasurate in 
parteneriat cu 
unitatile de 
invatamant 
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11. Achizitii publice verzi Elaborare completari, in urma evaluarii de catre CE a proiectului 
Promovarea Produselor Verzi (Green Pro), derulat in perioada 2010-
2013. 
  

La solicitare  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

12 
Evaluarea şi 
îmbun t irea calit ii  

Controlul instala iilor mari de ardere 
2015 

COMISARIATUL JUDETEAN 
BACAU 

 
 aerului; controlul polu rii 

industriale 
Control al planurilor de gestionare a calit ii aerului din zona 
municipiilor Bac u şi Oneşti: 
- surse generatoare de pulberi (PM 10); 

 
 

  Control în situa ii de sesizare a polu rii atmosferice accidentale 
 

13 Protec ia solului şi 
subsolului 

Controlul surselor majore poten ial poluatoare cu nitri i şi nitra i 
 

  Controlul gestiunii deşeurilor menajere şi a deşeurilor industriale 
 

  Controlul activit ii de exploatare a z c mintelor petroliere şi gaze 
naturale, şi de extrac ie a s rii  

14 Modernizarea 
infrastructurii privind  

Implemenatarea proiectului privind alimentarea cu apa a judetului 
Bacau  

Permanent ADIB Bacau

 protectia mediului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bacau 
(proiectul vizeaza: inchiderea statiilor neconforme, construirea 
depozitului ecologic Celula 2 Bacau, realizarea a 3 statii de transfer - 
Gaiceana, Onesti si Beresti_Tazlau, construire statie sortate si 
compostare Onesti) 

 ADIS BACAU  

  Reabilitarea siturilor industriale neutilizate/utilizate partial, prin 
masuri  de decontaminare, detoxificare, modernizarea infrastructurii 
de acces  si tehnico edilitare , precum si pregatirea lor pentru alte 
activitati economice  

 Operatori privati  
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15 Intensificarea m surilor 
pentru prevenirea 
delictelor în domeniul 
protec iei mediului 
înconjur tor 

Executarea de ac iuni comune cu reprezentan i structurilor teritoriale 
din Ministerul Mediului şi Schimb rilor Climatice, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale şi ai ariilor naturale protejate 

 Inspectorat Judetean de 
Jandarmi 
Garda Mediu  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
16 

 
Diminuarea riscului la 
dezastre 
 

Continuarea implement rii prevederilor Directivei 2007/60/CE privind 
evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii Finalizarea h r ilor de 
hazard şi h r ilor de risc la inunda ii 

 Sistemul de Gospodarire a 
Apelor  
Consiliul Judetean Bacau  

 naturale şi creşterea 
gradului de 
siguran  a cet enilor 

Elaborarea de analize statistice, studii şi prognoze privind tipurile de 
risc,natura şi frecven a situa iilor de urgen , în vederea 
imbun t irii activit ii de interven ie 

 Inspectoratul Judetean 
pentru Situatii de Urgenta  

  Planificarea şi desf şurarea activit ilor de prevenire la:operatori 
economici,institu ii publice şi obiective socioculturale, 
obiective încadrate în categoria de importan  deosebit . 

  

 
 

17 

 
Diminuarea riscului la 
dezastre naturale şi 
creşterea gradului de 
siguran  a cet enilor 
 

Desf şurarea de ac iuni de colaborare cu al i factori educa ionali: 
şcoal ,biseric ,organiza ii nonguvernamentale, prin ac iuni de 
infomare şi educare preventiv  a popula iei în 2014 prin 
campanii na ionale: Campania FOC, Campania RISC, Campania 
VREAU S  FIU VOLUNTAR 

Permanent  Inspectoratul Judetean 
pentru Situatii de Urgenta  
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CAPITOLUL 19.MUNCA     
Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
 
1 

 
 
Imbunatatirea 
accesului pe piata 
fortei de munca a 
grupurilor defavorizate, 
dezvoltarea pietei  
 

     
 
    Cuprinderea cu prioritate in masuri active de ocupare a fortei de 
munca  cu axare pe urmatoarele grupuri tinta : tineri cu varste intre 
15 si 25 ani; lucratori cu varsta intre 50 si 64 ani ;femei; lucratori 
necalificati; persoane cu handicap; persoane cu responsabilitati 
familiale complexe;minoritati etnice , inclusiv minoritatea roma. 
 

Decembrie  Agentia Judeteana pentru 
Ocuparea Fortei de Munca 
Bacau  

 muncii incluzive si 
imbatranirea activa 

Implementarea Programului de formare profesionala pentru anul 
2015 

trim.II si III  

            Organizarea de Burse ale locurilor de munca, prin care se va 
urmari si  incadrarea  persoanelor provenite din grupuri tinta 
defavorizate.  

Trimestrul II 
Trimestru III 

 

 

  Pentru consolidarea dialogului social in domeniul ocuparii si formarii 
profesionale a fortei de munca, Agentia va colabora, in baza 
parteneriatelor incheiate, cu Inspectoratul Scolar Judetean Bacau, 
Universitatea Bacau, institutii de invatamant, Tribunalul Bacau- 
Serviciul de probatiune, Directia generala de asistenta sociala si 
protectia copilului, Administratia judeteana a penitenciarelor, 
Agentia Nationala pentru Romi- Biroul regional nr. 1 Nord- Est Iasi, 
diverse entitati juridice implicate in derularea de proiecte cu finantari 
europene. 
De asemenea, Agentia va implementa in calitate de solicitant/ 
partener proiecte finantate din Fondul Social European, in cadrul 
POSDRU  

Permanent 
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2 Stimularea si extinderea 
masurilor de incurajare a 
angajarii tinerilor pe piata 
muncii, in special a celor 
proveniti din centrele de 
plasament si a 
persoanelor cu handicap 

Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in 
munca absolventi de invatamant si tineri proveniti din centrele de 
plasament, in baza Legii nr. 76/ 2002 si a Legii nr. 116/ 2002  

Acordarea de prime de incadrare absolventilor de invatamant 
care s-au angajat in munca pentru o perioada mai mare de 12 luni, 
in conformitate cu Legea nr. 76/ 2002. 
 

Decembrie   

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

3 Implementarea 
campaniilor europene si 
nationale 

Campanie european  coordonat  de Comitetul Înal ilor Responsabili 
cu Inspec ia Muncii (en.: SLIC)  

Conform 
calendar  

Inspectoratul Teritorial de 
Munca Bacau  

  Organizarea şi desf şurarea S pt mânii Europene de Securitate şi 
S n tate în Munc  sub egida Agen iei Europene pentru Securitate şi 
S n tate în Munc  – „Locuri de munc  sigure şi s n toase - 
Împreun  pentru prevenirea riscurilor”. 

  

  Campanii nationale :  
Campanie na ional  privind implementarea proiectului „Valen e 
culturale în domeniul securit ii şi s n t ii în munc ”. 
Campanie na ional  privind riscurile psihosociale la locul de munc . 
Campanie na ional  privind conştientizarea conduc torilor auto 
privind riscurile profesionale  
Campanie na ional  de verificare a respect rii prevederilor legale 
privind securitatea şi s n tatea în munc  la desf şurarea activit ilor 
cu articole pirotehnice. 
Campanie na ional  de informare şi conştientizare a angajatorilor şi 
lucr torilor din IMM privind riscuri noi şi emergente la locul de 
munc  
Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de munc  
nedeclarat  în domenii susceptibile utiliz rii frecvente a acesteia 

Campanie privind respectarea de c tre agen ii de munc  
temporar  a prevederilor H.G. nr. 1256/2011 privind condi iile de 
functionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de 
munc  temporar 

Campanie na ional  de supravegherea pie ei produselor 
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industrie 

4 Intensificarea ac iunilor de 
control în domeniul 
securit ii şi s n t ii în 

Verificarea cerin elor minime de  securitate şi s n tate în munc  
pentru utilizarea în munc  de c tre lucr tori a echipamentelor de 
munc  specifice domeniilor construc iilor de cl diri şi a lucr rilor 
speciale de construc ii. 

  

 munc   precum şi în 
domeniul rela iilor de 
munc  

Verificarea unit ilor care execut  şi exploateaz  sisteme de 
alimentare cu gaze naturale, privind respectarea actelor normative 
referitoare la securitatea şi s n tatea în munc . 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

  Conştientizare privind un mediu de munc  sigur în activitatea de 
asisten  medical . 

Permanent Inspectoratul Teritorial de 
Munca Bacau  

4 Intensificarea ac iunilor de 
control în domeniul 
securit ii şi s n t ii în 

Verificarea respect rii prevederilor legale de securitate şi s n tate în 
munc  la angajatorii care efectueaz  activit i conexe aeroporturilor 
civile. 

  

 munc   precum şi în 
domeniul rela iilor de 
munc  

Verificarea activit ii de prevenire efectuat  de serviciile de 
specialitate din cadrul Complexelor energetice în scopul reducerii 
riscurilor legate de electrocutare 

  

  Implementarea legisla iei na ionale în domeniul securit ii şi s n t ii 
în munc  reglementate de prevederile H.G. nr. 1049/2006 – 
industria extractiv  de suprafa  şi subteran. 

  

  Verificarea modului în care agen ii economici respect  prevederile 
legale referitoare la securitatea şi s n tatea în munc  în activit ile 
de transport intern, depozitare şi utilizare a substan elor de uz 
fitosanitar şi a îngr ş mintelor chimice în agricultur . 

  

  Monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc  din 
microîntreprinderi (0-9 lucr tori) şi m surile de prevenire şi protec ie 
aplicate. 

  

  Verificarea modului în care angajatorii respect  prevederile Codului 
Muncii - Legea nr.53/2003 republicat , a altor acte normative de 
dreptul muncii, precum şi a clauzelor contractelor colective de 
munc .   

  

  Verificarea modului în care angajatorii  respect  prevederile O.U.G 
nr. 56/2007 privind  încadrarea în munc  şi detaşarea str inilor pe  
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teritoriul României modificat  si completat . 
 

  Verificarea modului în care agen ii economici respect  prevederile 
Legii nr. 156/2000 privind protec ia cet enilor români care lucreaz  
în str in tate, republicat  

  

  Verificarea modului în care angajatorii respect  prevederile Legii nr. 
344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salaria ilor în 
cadrul prest rii de servicii transna ionale 

  

  Verificarea modului in care angajatorii respect  prevederile Directivei 
96/71/CE privind detasarea lucr torilor in cadrul furniz rii de servicii 

  

Nr. 

crt. 

Obiectiv Actiunea Termen Entitate responsabila  

5 Implicarea societatii civile 
, ONG-uri, asociatii  

Publicarea pe pagina web a Institutiei Prefectului a prevederilor 
legale privind violenta in familie. 

Permanent  Institutia Prefectului Judet 
Bacau  

 ale persoanelor cu 
dizabilitati institutii de cult 

 Extinderea parteneriatelor cu ONG-uri  in vederea asigurarii 
serviciilor sociale necesare grupurilor vulnerabile . 

UAT-urile din judetul 
Bacau  

 recunoscute de lege  in  Crearea unui cadru de discutii  necesar contractarii serviciilor sociale   

 furnizarea de  servicii 
sociale  

Organizarea unei campanii de informare si promovarea de actiuni 
pozitive  privind cresterea gradului de participare a femeilor la 
procesul decizional . 

  

  Consolidarea cooperarii cu  organizatiile neguvernamentale care au 
activitate in domeniu prevenirii si combaterii traficului de femei.  

 

  Consolidarea cooperarii cu  organizatiile neguvernamentale care au 
activitate in domeniu. 

 

6 Gestionarea sistemului de 
beneficii 
sociale, la nivelul judetului 
Bacau 

   - Intretinerea si exploatarea sistemului informatic 
SAFIR de gestiune integrata a sistemului de beneficii sociale la nivel 
familie –judet- national,conform prevederilor din legea nr.292/2011, 
modificata prin OUG nr.124/2011. 
    -Asigurarea platilor de beneficii sociale si a continuitatii acestora , 
pentru toti beneficiarii din jud. Bacau. 
    - Controlul modului de stabilire a drepturilor si platii de beneficii 
sociale, in conformitate cu prevederile din legislatie. 

 
 
 
 
Lunar 
 
 
Permanent 

Agentia Judeteana pentru 
Plati si Inspectie Sociala  

      - Prelucrarea dosarelor prin care se solicita beneficii sociale 
prevazute in reglementari europene 
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( Reg. UE 1408/1971 si 574/1972), prin formulare : E401, E411, 
E402, E403, E405. 

    - Acreditarea/reacreditarea furnizorilor publici si  
privati de servicii sociale. 
   - Actualizarea Registrului unic la nivel national al furnizorilor de 
servicii sociale, acreditati in jud. Bacau. 
   - Evaluarea si controlul calitatii serviciilor sociale. 
   - Acordarea de subventii cu asigurarea platii lunare a acestora , 
pentru asociatiile/fundatiile aprobate in conditiile prevederilor din 
Legea nr. 34/1998. 
 

 
 
 
Lunar 
 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

7 Incluziune sociala    - Urmarirea modului de indeplinire a obiectivelor cuprinse in Planul 
Judetean de Incluziune Sociala, prin secretariatul Comisiei Judetene 
pentru Incluziune Sociala Bacau. 
    -Asigurarea de consultanta entitatilor publice/private in sustinerea 
si derularea actiunilor de investitii care au ca scop realizarea de 
obiective in domeniul incluziunii sociale. 

Trimestrial 
 
 
 
Permanent 

Agentia Judeteana pentru 
Plati si Inspectie Sociala 

8 Egalitate de sanse   - Coordonarea de catre un reprezentant al AJPIS Bacau, a activitatii 
Comisiei Judetene pentru Egalitate de Sanse Bacau. 

Anul 2014  

9 Formarea Profesionala a 
Adultilor 

  - Sprijinirea Furnizorilor de formare profesionala a adultilor in 
procesul de autorizare, acordarea de consiliere juridica, gratuit. 
  - Asigurarea  portofoliului cu specialisti care sa satisfaca cerintele 
programelor de formare in derulare. 
  - Actualizarea Registrului National al FFPA cu furnizorii autorizati de 
CJAFFPA Bacau. 
  - Monitorizarea si evaluarea programelor de formare profesionala. 

Permanent 
 
 
 

 

10. Imbunatatirea 
performantelor activitatii  

Eficientizarea activitatii de solutionare a cererilor de inscriere la 
pensie si a altor drepturi care se acorda beneficiarilor 

 Casa Judeteana de Pensii 
Bacau 

 caselor teritoriale de 
pensii 

 
Eficientizarea activitatii de plata a pensiilor si a altor drepturi de 
asigurari sociale 
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  Imformara permanenta a personalului privind modificarile legislative 
din domeniul propriu de competenta 

  

11 Cresterea calitatii 
serviciilor oferite 
beneficiarilor sistemului 
public de pensii 

Revizuirea standardelor de timp pentru solutionare unei cereri: 
- reducerea numarului de cereri solutionate peste termenul 

legal 
-reducerea timpului mediu de solutionare a cererilor 

  

12 Imbunatatirea sistemului 
de comunicare cu 
beneficiarii si cu 
reprezentatii mass-media, 
pentru asigurarea unei 
imagini obiective a 
activitatii institutiei 

Elaborarea de comunicate, informari de presa si precizari si 
monitorizarea feed-back-ului. 
 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

12  
Imbunatatirea sistemului 
de comunicare cu 
beneficiarii si cu  

Monitorizarea comportamentului functionarilor in relatia cu 
beneficiarii, precum si cresterea calitatii informatiilor furnizate 
acestora in cadrul activitatii de relatii cu publicul 
 

Permanent Casa Judeteana de Pensii 
Bacau 

 reprezentatii mass-media, 
pentru asigurarea unei  

Intalniri periodice cu reprezentatii organizatiilor patronale, sindicale 
si de pensionari 
 

  

 imagini obiective a 
activitatii institutiei 

Diseminarea/difuzare materiale informative privind functionarea 
sistemului public de pensii, noutati legislative,etc 
 

  

  Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice 
si asigurarea disponibilitatilor tuturor informatiilor necesare pe 
pagina de web a institutiei 
 

  

  Implementarea sistemului informatic de administrare a proceselor de 
munca in administratia publice prin sistemul work-flow si 
administrarea avansata a documentelor 

 

  

 
13. 

Informarea, in domeniul 
propriu de competenta, a 

Actualizarea si diseminarea informatiilor referitoare la legislatia 
europeana in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociale si 
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persoanelor interesate cu 
privire la drepturile si 
obligatiile ce le revin 

a acordurilor bilaterale de securitate sociala 

14. Dezvoltarea unui sistem 
eficient si transparent de  

Eficientizarea activitatii de acordare a prestatiilor pentru accidente 
de munca si boli profesionale 

  

 asigurare la accidente de 
munca si boli profesionale 

Cresterea calitatii serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, cu 
preponderenta IMM-urilor. Diseminarea informatiilor privind sistemul 
de asigurare la accidente de munca si boli profeionale 

  

  Eficientizarea activitatii privind lucratorii migranti benefiicari ai 
sistemului de asigurare la accidente de munca si boli profesionale 

  

15 Simplificarea operationala  Imbunatatirea continua a sistemului informatic integrat care asigura 
furnizarea serviciilor publice electronice beneficiarilor sistemului 
public de pensii 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

15 Simplificarea operationala  Implementarea unei solutii informatice pentru managementul 
documentelor 

Permanent Casa Judeteana de Pensii 
Bacau 

  Imbunatatirea activitatii de verificare a deciziilor emise pentru 
reducerea numarului de erori 
 

  

  Acordara de audiente, in vederea clarificarii unor aspecte rezultate 
din naintelegerea modului de calcul 
 
 

  

 
16. 

Prevenirea riscurilor si 
cauzelor de vulnerabilitate 
ale sistemului de stabilire 
si plata a pensiilor 

Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate( posibile erori, posibilitatea

existentei in plata, in paralel, a mai multor dosare de pensii, 

indentificarea platilor necuvenite de pensii anticiapte , anticipate 

partial, de invalditiate sau de urmas, plati nelegale sde asigurari 
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sociale sau introducerea eronata a CNP 

  Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea 

declaratiilor nominale de catre angajatori(posibile erori, posibilitatea ca

o persoana sa fie declarata de doi angajatori sau entitati asimilate 

angajatorului ca fiind in doua stari care sunt incompatibile 

  

  Implementarea si dezvoltarea sistemului de control managerial la 

nivelul CTP 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 

17. 

Gestionara eficienta a  
resurselor alocate 
sistemului public de pensii 
si sistemului 

Dimensionarea corecta a necesarului lunar de fonduri solicitat la 
CNPP pentru plata tuturor prestatiilor suportate de BASS si BS 

 

Permanent Casa Judeteana de Pensii 
Bacau 

 de asigurari pentru 
accidente de munca si 
boli profesionale 

Evaluarea permanenta a soldului in vederea 
disponibilizarii/suplimentarii fondurilor catre/de catre CNPP 

  

  Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul CTP prin promovarea 

actiunilor in instantele de judecate  

  Organizarea de actiuni de promovare/mediatizarea a beneficiilor 

asigurarii facultative, prin toate canalele de comunicare 
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CAPITOLUL 20.SANATATE     

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

1 Modernizarea 
infrastructurii medicale  

Demararea  lucrarilor  pentru finalizarea  constructiilor  la Spitalul 
Municipal Bacau 
 

Trim.IV 2015 U.A.T.municipiului Bacau  

  Inceperea lucrarilor de modernizarea si dotarea buncarului de 
iradiere din Compartimentul de cobaltoterapie al Spitalului Judetean 
de Urgenta Bacau  
 

 Consiliu Judetean Bacau  

  Inceperea lucrarilor de reparatii capitale la Sectia HIV?SIDA din 
cadrul SJU Bacau  

  

 

 
 
 

2 

 
 
Protejarea asigura ilor 
fa  de costurile serviciilor 
medicale în caz de boal  
sau accident.

CAS Bac u  a încheiat, pentru lunile ianuarie, februarie si martie 
613 acte aditionale la contractele cu furnizorii de servicii medicale, 
evaluati si autorizati conform legislatiei specifice, conform Ordinului 
comun CNAS/MS   Nr. 1478/839 din  9 decembrie 2014 pentru 
prelungirea aplic rii prevederilor Ordinului ministrului s n t ii şi al 
preşedintelui Casei Na ionale de Asigur ri de S n tate nr. 

01.01-
31.03.2015 

Casa Asigurari Sanatate 
Bacau 
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619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
în anul 2014 a Hot rârii Guvernului nr. 400/2014   

  CAS Bac u deruleaza 108 contracte cu furnizorii de servicii medicale 
pentru Programele/subprogramele na ionale de s n tate pentru anii 
2013-2014,  în conformitate cu H.G. 124/2013 pentru aprobarea 
Programelor na ionale de s n tate pentru anii 2013-2014 

Permanent  

  CAS Bacau va incheia contracte cu furnizorii de servicii medicale, 
evaluati si autorizati conform legislatiei specifice, pentru anul 2015, 
imediat ce vor fi aprobate Normele metodologice de aplicare a 
Contractului-Cadru care reglementeaz  condi iile acord rii asisten ei 
medicale în cadrul sistemului de asigur ri sociale de s n tate 
pentru anii 2014 – 2015 

01.04-
30.04.2015 

 

  Compensarea cu 90% din pre ul de referin  al medicamentelor, în 
cadrul programului social al Guvernului în scopul creşterii accesului 
la medicamentele acordate în ambulatoriu. Beneficiarii programului 
guvernamental sunt pensionarii cu venituri realizate numai din 
pensii de pân  la 700 lei pe lun .  

Permanent 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 

 
 

3 

 
Asigurarea protec iei 
asigura ilor în mod 
universal, echitabil şi 
nediscriminatoriu în 
condi iile utiliz rii eficiente  

Alegerea liber  de c tre asigura i a casei de asigur ri; solidaritate şi 
subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor; alegerea liber  de 
c tre asigura i a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de 
dispozitive medicale, în condi iile legisla iei în vigoare; acordarea unui 
pachet de servicii medicale de baz , în mod echitabil şi 
nediscriminatoriu, oric rui asigurat;  

Permanent Casa Asigurari Sanatate 
Bacau 

 a Fondului na ional unic 
de asigur ri sociale de 
s n tate. 

Preluare date, verificare raport ri servicii medicale prestate de 
furnizorii de servicii medicale, monitorizarea indicatorilor statistici 
stabili i prin contract, prelucrarea indicatorilor de activitate a 
furnizorilor de servicii medicale. Realizarea situa iilor lunare/trimestriale 
pentru CNAS. 
 

  

  Decontarea serviciilor medicale şi farmaceutice prestate de furnizori  
persoanelor asigurate din jude ul Bac u, dar şi asigurarea gratuit  a 
urgen elor şi tratamentul bolilor infecto-contagioase pentru persoanele 
neasigurate conform prevederilor Contractului cadru 
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  Asigurarea de fonduri pe fiecare categorie de servicii medicale în parte, 
dar în special c tre spitale publice pentru asigurarea veniturilor 
salariale şi farmacii pentru garantarea accesibit ii la medicamente 
compensate şi gratuite, concomitent cu înte irea num rului de 
controale la sediul furnizorilor pentru verificarea modului de acordare a 
serviciilor medicale c tre popula ie şi respectarea calit ii acestor 
servicii. 

  

  Urm rirea încadr rii cheltuielilor cu servicii medicale în bugetul aprobat 
de c tre CNAS pentru fiecare segment de asisten  medical  şi 
farmaceutic .  

  

  Implementarea, integrarea si operarea Sistemul Informatic Unic 
Integrat al Asigur rilor Sociale de S n tate din România. Acesta 
este un factor cheie în dezvoltarea şi perfec ionarea serviciilor 
medicale şi farmaceutice, reprezentând o solu ie pentru 
îmbun t irea gestiunii fondului na ional unic de asigur ri sociale de 
s n tate şi pentru oferirea de servicii medicale şi farmaceutice de 
calitate asigura ilor.  

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 

 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 

 
 

4 

 
 
 
Asigurarea protec iei 
asigura ilor în mod 
universal, echitabil şi 
nediscriminatoriu în 
condi iile utiliz rii eficiente 

Crearea cadrului informatic necesar punerii în aplicare a strategiei e-
România şi e-S n tate şi implementarea proiectelor informatice SIUI 
actualizat (on-line), cardul na ional de asigur ri sociale de s n tate, e-
Prescriere şi dosarul electronic medical, privind obligatia utilizarii 
mijloacelor electronice de transmitere la distan  în procesul raportarii 
on-line a serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale afla i în rela ie contractual  cu 
casele de asigur ri de s n tate. 

Permanent 
 

Casa Asigurari Sanatate 
Bacau 

 a Fondului na ional unic 
de asigur ri sociale de 
s n tate. 

Monitorizarea activit ilor legate de distribu ia cardului na ional de 
asigur ri sociale de s n tate la termenele stabilite de CNAS pentru 
fiecare CAS 

 

  Asistenta tehnica de specialitate privind Prescriptia electronica, suport 
de tip help desk zilnic, între orele 8.00 – 15.30 telefonic si prin e-mail, 
asigurat de catre personalul CAS Bacau, pentru furnizorii de servicii 
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medicale.

  Monitorizarea sistemului de prescriptie electronica.  

  Implementarea si monitorizarea Dosarului Electronic de S n tate al 
pacientului, component  a Platformei Informatice a Asigur rilor de 
S n tate, ce con ine informa ii medicale despre pacient, adunate la 
nivel na ional de la to i furnizorii de servicii medicale cu care 
pacientul a intrat în contact. 

 

  Aplicarea Legii nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea 
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemniza iile de asigur ri sociale de s n tate, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

 

 
5 

Asigurarea transparen ei 
în cheltuirea banilor 
publici 

Afisarea BVC si al contractelor incheiate cu  
furnizorii de servicii medicale pe site-ul institutiei www.casbc.ro 

 

6 Verificarea calific rii, al 
standardelor prestabilite 
şi respect rii legisla iei, 
efectuata pentru toate 
tipurile de furnizori 

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale care au contract cu CAS 
Bac u conform  normele metodologice privind evaluarea furnizorilor de 
servicii medicale pentru cei ce le-au expirat dovada evalu rii, dar şi 
pentru furnizorii noi care doresc sa intre în contract cu CAS Bac u. 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
 
7 

 
Imbunatatirea starii de 
sanatate a populatiei si 
cresterea calitatii vietii 

Monitorizarea asistentei medicale acordata la nivelul unitatilor 
sanitare 
Asistenta medicala primara si ambulatorie 

- evaluarea cabinetelor medicale in functie de conditiile in care isi 

desfasoara activitatea , evaluarea necesarului de servicii medicale 

curative si a personalului de specialitate; dezvoltarea activitatilor de 

preventie primara si secundara; indrumarea si monitorizarea  

centrelor de permanenta existente la nivelul judetului Bacau 

- dezvoltarea retelei de centre de permanenta 

 
Permanent 

 

Directia de Sanatate 
Publica  
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Asistenta medicala spitaliceasca 
- evaluarea activitatii unitatilor spitalicesti ; evaluarea necesarului 

de servicii medicale curative;analiza trimestriala a indicatorilor de 

performanta ai activitatii spitalicesti 

Asistenta medicala comunitara 
- indrumarea si monitorizarea activitatii profesionale a asistentilor 
comunitari si a mediatorilor sanitari 
Asistenta medicala a mamei si copilului 
- evaluarea activitatii sectiilor de obstetrica-ginecologie, 
neonatologie si pediatrie; evaluarea cabinetelor de planificare 
familiala; imbunatatirea indicatorilor de morbiditate materno-
infantila 
Asistenta medicala de urgenta 
- evaluarea si monitorizarea activitatii SAJ Bacau; verificari privind 

modul de indeplinire de catre SAJ Bacau si a celorlate structuri de 

urgenta a dispozitiilor legale in vigoare; evaluarea si monitorizarea  

activitatii UPU/CPU/camera de garda ; indrumarea unitatilor 

sanitare cu privire la implementarea unor dispozitii ale MS 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
 
7 

 
Imbunatatirea starii de 
sanatate a populatiei si 
cresterea calitatii vietii 

Dezvoltarea unitatilor sanitare publice si private si a resursei 
umane din domeniul sanitar 
- colaborare cu autoritatile locale in vederea infiintarii si dezvoltarii 

de cabinete in zone defavorizate prin asigurarea cu personal de 

specialitate 

- perfectionarea continua a medicilor si a asistentilor medicali, cu 

sprijinul Colegiului Medicilor Bacau si a OAMMR Bacau, astfel incat 

personalul medical  sa aplice cunostintele noi dobandite in 

 
Permanent 

 

 
Directia de Sanatate 

Publica  
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domeniul medical 

- actiuni de informare a personalului medical in legatura cu normele 

de etica si deontologie profesionala 

Imbunatatirea activitatii legata de situatiile de urgenta 

- actualizarea planurilor de interventie pentru diferite situatii de 

urgenta la nivelul DSPJ Bacau si a unitatilor sanitare implicate 

- colaborarea cu alte institutii in vederea prevenirii sau diminuarii 

efectelor pe care le-ar putea avea situatiile de urgenta asupra starii 

de sanatate a populatiei 

- activitati specifice situatiilor de urgenta 

Colaborarea permanenta cu comunitatea si autoritatile locale 

- actiuni de informare a pacientilor cu privire la drepturile si 
indatoririle 
acestora 

- intalniri de lucru cu grupuri de persoane din categoriile 

defavorizate 

- dezvoltarea colaborarii cu autoritatile publice locale in vederea 
imbunatatirii asistentei medicale si sociale 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
 
8 

Dezvoltarea programelor 
de preventie si de 
depistare precoce a 
bolilor 

 
 

Realizarea programelor de sanatate 
- identificarea principalelor probleme de sanatate din judet si a 

principalilor factori de risc cu impact asupra morbiditatii la nivelul 

persoanelor, grupurilor populationale si a populatiei judetului ; 

- identificarea populatiei vulnerabile prin actiuni desfasurate la nivel 

comunitar de catre mediatorii sanitari comunitari si facilitarea 

 
Permanent 

 

 
Directia de Sanatate 

Publica  
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accesului acestui grup de persoane la asistenta medicala in 

comunitate, prin asistentii medicali comunitari ; 

-  asigurarea accesului la medicatie pentru toti pacientii 

diagnosticati cuprinsi in programele nationale de sanatate - Intalniri 

de lucru comune cu medicii specialisti si medicii de 

familie din judet pentru crearea unor canale de comunicare medic 

specialist-pacient-medic de familie si stabilirea unor feed-back-uri 

informationale 

- formarea de asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari 

comunitari rromi-Desfasurarea de activitati specifice de asistenta 

medicala comunitara si de mediator sanitar comunitar rrom 

- supravegherea starii de sanatate a populatiei si prevenirea 

aparitiei unor afectiuni care vizeaza sanatatea publica 

- activitati medicale legate de controlul si supravegherea cestor 

tipuri  de afectiuni 

- finantarea cabinetelor din cadrul unitatilor sanitare unde se 

desfasoara activitatile mentionate mai sus  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 

 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
8 

Dezvoltarea programelor 
de preventie si de 
depistare precoce a 
bolilor 

 
 

Asigurarea unei acoperiri vaccinale de minim 95% pentru 

vaccinurile Programului National de vaccinare 

- Distribuirea vaccinurilor catre furnizorii de servicii 

medicale-medici de familie, cabinete scolare 

- Supravegherea reactiilor postvaccinale 

Permanent 
 

Directia de Sanatate 
Publica 
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- Asigurarea realizarii catagrafiilor, la nivelul cabinetelor de 

medicina de familie, a cabinetelor scolare 

- Estimarea cantitatilor de vaccinuri necesare 

- Raportarea realizarilor in vaccinare 

- Verificarea conditiilor de pastrare a vaccinurilor, a modului de 

desfasurare a imunizarilor 

- realizarea anchetei de acoperire vaccinala in populatia generala la 

varsta de 12-24 de luni 

  Mentinerea sub control a incidentei bolilor transmisibile 

prioritare 

- Supravegherea bolilor transmisibile prevazute in reglementarile 

legale si completarea si transmiterea la CPCBT/CRSP IASI a 

Registrului Unic al Bolilor Transmisibile 

- Supravegherea de rutina si in regim sentinela a gripei, IACRS si 

pneumoniilor 

-  Instituirea si aplicarea masurilor de prevenire si control in 

focarele de boli transmisibile 

- Trimiterea la CRSP Iasi a bazei de date in EPIINFO cu fisele de  

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
 
8 

Dezvoltarea programelor 
de preventie si de 
depistare precoce a 
bolilor 

 
 

Mentinerea incidentei infectiei HIV la adulti la nivelul anului 2008

- Asigurarea testarii HIV in populatie si in scop diagnostic, a testarii 

grupelor la risc 

- Evidenta testarii HIV la nivelul tuturor laboratoarelor din judet (pe 

Permanent 
 

Directia de Sanatate 
Publica 
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toate grupele populationale la risc) si furnizarea datelor catre 

CNLAS di Inst. “M. Bals” 

Reducerea transmiterii verticale a infectiei HIV 

- Asigurarea testarii HIV a femeilor gravide 

- Distribuirea in maternitati a testelor rapide pentru testarea 

gravidelor inainte de nastere 

Mentinerea tendintei actuale de scadere a incidentei prin 

tuberculoza 

- Coordonarea investigatiei epidemiologice in focarele cu minim trei 

cazuri 

-  Monitorizarea derularii Programului de supraveghere si control a 

tuberculozei la nivel judetean 

Imbunatatirea depistarii si raportarii infectiilor cu transmitere 

sexuala 

- Asigurarea testarii serologice gratuite a gravidelor, a persoanelor 

neasigurate, a contactilor cazurilor de sifilis 

Scaderea incidentei infectiilor cu transmitere sexuala 

Coordonarea investigatiei epidemiologice in focarele cu 

minim 5 cazuri 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
8 

Dezvoltarea programelor 
de preventie si de 
depistare precoce a 
bolilor 

 

Desfasurarea de campanii de informare-educare comunicare dupa 

cum urmeaza: 

 Campanie de prevenire a cancerelor ; Campanie de 
promovare a unei alimentatii sanatoase, a activitatii fizice  

Permanent 
 

Directia de Sanatate 
Publica 
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 pentru prevenirea si combaterea obezitatii la copil si a 
sanatatii in relatie cu mediul, inclusiv promovarea normelor 
de igiena personala si a mediului; Campanie de combatere a 
consumului de alcool, tutun si alte droguri; Campanie de 
marcare a Zilei Mondiale a S n t ii Orale; Campanie de 
marcare a Zilei Mondile a Apei; Campanie de marcare a Zilei 
Mondiale de Lupta Impotriva Tuberculozei;Campanie de 
marcare a Zilei Mondiale a Sanatatii; Campanie de marcare a 
Saptamanii Europene a Vaccinarii; Campania de marcare a 
S pt mânii Europene a Mobilit ii; Campania de prevenire a 
bolilor cardio-vasculare ; Campania de marcare a Zilei 
Mondiale de Lupta Impotriva Hepatitei; Campanie de prevenire 
a efectelor negative ale temperaturilor ridicate asupra sanatatii 
populatiei;Campania de marcare a S pt mânii Mondiale a 
alimenta iei la sân; Campania de marcare a Zilei Mondiale a 
Contracep iei;Campania pentru marcarea Zilei Mondiale a 
Diabetului;Campanie de marcare a Zilei Europene privind Consumul 
de Antibiotice si Rezistenta Microbiana; Campanie pentru marcarea 
Zilei Interna ionale pentru eliminarea violen ei împotriva femeilor; 
Campania de lupta impotriva HIV/SIDA, Campania de prevenire a 
imboln virilor prin viroze respiratorii şi grip  

 
9 

Protejarea s n t ii şi 
prevenirea îmboln virilor 
asociate factorilor de risc 
din mediul de via  

Supravegherea calit ii apei potabile 
- controale sta ii ap  urban;recolt ri probe ap  în cadrul 

monitoriz rii de control şi audit a sta iilor mari de tratare si 

furnizare apa potabila  şi a bazinelor de inmagazinare,  recoltări 

probe apă . 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
9 

Protejarea s n t ii şi 
prevenirea îmboln virilor 
asociate factorilor de risc 

din mediul de via  

Supravegherea cazurilor de  methemoglobinemiei acute infantile 

generat  de apa de fântân  

- ancheta fiecariu caz aparut cu  întocmirea fişelor de raportare 

Permanent 
 

Directia de Sanatate 
Publica 
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privind cazurile de methemoglobinemie acut  infantil  generate de 

apa de fântân ; 

- recoltare probe de ap  din sursele incriminate; 

- recoltare probe de ap  din sursele individuale din care se 

alimenteaz  copiii 0-1 an la solicitarea medicului de familie; 

Monitorizarea apelor potabile imbuteliate – altele decat apele 

minerale naturale sau decat apele de izvor” 

- catagrafierea unitatilor producatoare sau importatoare din jud. 

Bacau 

- catagrafierea si inregistrarea produselor si a datelor referitoare la 

produs cu  completarea chestionarelor inaintate prin metodologie 

Evaluarea impactului asupra s n t ii a poluan ilor atmosferici si 

adaptarea la schimbarile climatice   

- recoltarea şi analizarea pulberilor sedimentabile din oraşul Bac u  

 
 

10 

Controlul oficial cu privire 
la caracteristicile 
unit ilor, activit ilor şi 
produselor, în vederea 
stabilirii şi impunerii 
conform rii la cerin ele 
prev zute de normele 
legale de s n tate public  

Verificarea respect rii condi iilor de func ionare conform Ordinului 

nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura 

func ional  a cabinetelor medicale şi de medicin  dentar    

- Inspec ia suplimentelor alimentare la produc tori, importatori, 

distribuitori, unit i de desfacere 

 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
 

10 

Controlul oficial cu privire 
la caracteristicile 
unit ilor, activit ilor şi 

Verificarea la produc tori, importatori, distribuitori, unit i desfacere 

şi saloane de înfrumuse are a conformit ii produselor cosmetice la 

Permanent 
 

Directia de Sanatate 
Publica 
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produselor, în vederea 
stabilirii şi impunerii 
conform rii la cerin ele 
prev zute de normele 
legale de s n tate public  

prevederile Reg. CE nr. 1223/2009  privind produsele cosmetice.

- Verific rii respect rii condi iilor de func ionare conform Ordinului 

MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condi iile pe 

care trebuie s  le îndeplineasc  un spital în vederea ob inerii 

autoriza iei sanitare de func ionare. 

- Verificarea respect rii prevederilor Ordinului nr. 438/295/2002 

pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destina i 

utiliz rii în produsele alimentare pentru consum uman. 

- Verificarea proiectelor finan ate din POP şi PNDR privind 

conformit ile obiectivelor cu normele de igien  şi s n tate public . 

-Verificarea respect rii prevederilor Ordinelor M.S. nr. 2021/2008, 

nr. 1091/2006, nr. 1092/2006 şi nr. 2011/2007 referitoare la 

asisten a medical  de urgen  şi de prim ajutor calificat   

- Verificarea respect rii prevederilor Ordinului nr. 1226/2012 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate 

din activit ile medicale;  

Verificarea la produc tori, importatori, distribuitori şi unit i de 

desfacere a conformit ii produselor (notificare/înregistrare, 

etichetare, compozi ie, ambalaj, depozitare, etc.). 

Verificarea respect rii normelor igienico – sanitare de func ionare a 

ştrandurilor/piscinelor 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 Controlul oficial cu privire 
la caracteristicile 

Verificarea respect rii prevederilor Ordinului M.S. nr. 318/2003 Permanent 
 

Directia de Sanatate 
Publica 
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10 

unităţilor, activităţilor şi 
produselor, în vederea 
stabilirii şi impunerii 
conformării la cerinţele 
prevăzute de normele 
legale de sănătate publică 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi func ionarea 

îngrijirilor la domiciliu 

Verificarea  respect rii prevederilor  Legii nr. 123/2008 privind 

comercializarea produselor alimentare în incinta unit ilor de 

înv mânt. 

Verificarea respect rii Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 

96/2002. Ac iune de control în unit ile de înv mânt şi a unit ilor 

de catering şi mijloacelor de transport produse alimentare. 

Verificarea respect rii prevederilor Ordinului MS Nr. 1224/2006 

pentru aprobarea Normelor privind activitatea unit ilor de 

transfuzie sanguin  din spitale. 

Verificarea respect rii prevederilor Ordinului MS nr. 1228/2006 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de 

hemovigilen  , de asigurare a trasabilit ii. 

- Verificarea respect rii conformit ii centrelor de transfuzii 

sanguine la prevederile legale în vigoare. Ac iune tematic  de 

control la centrele de transfuzie sanguin . 

- Verificarea respect rii Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei 

potabile din mediul rural şi verificarea condi iilor de aprovizionare cu 

ap  potabil . 

Verificarea la producători, importatori, distribuitori,  unităţi 

de desfacere a truselor de machiaj pentru copii  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  
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11 

Implementarea H.G. 
1156/2013 pentru 
aprobarea Normelor 
metodologoce a 
Programului actiunilor de  

Control oficial, monitorizare si evaluare,in realizarea actiunilor de 
supraveghere prevenire control si eradicare a bolilor la animalele 
domestice si salbatice. 

Lunar Directia Sanitar Veterinara 
si Pentru Siguranta 
Alimentelor Bacau  

 supraveghere, prevenire, 

control si eradicare a  

Pastrarea indemnitatii teritoriale prin aplicarea imuno profilaxiei 
specifice la toate speciile de animale domestice si salbatice. 

  

 bolilor la animale, a celor 

transmisibile de la  

Notificarea si monitorizarea focarelor de boli declarate. Permanent  

 animale la om, protectia 

animalelor si protectia 

mediului. 

Control oficial, monitorizare si evaluarea periodica a standardelor de 

sanatate a animalelor din ferme,pe timpul transportului sau la 

sacrificare. 

Trimestrial  

 
 

12 

Implementarea legislatiei 
intracomunitare privind 
statusul de sanatate a 
animalelor, comertul 
intracomunitar cu animale 
vii, prodose si subproduse 
de origine animala, 
embrioni si material 
seminal pe specii si 
categorii, prin sistemul 
integrat TRACES. 

Organizarea de instruiri cu medicii veterinari de libera practica 
imputerniciti, medicii veterinari oficiali si agentii economici din 
domeniul cresterii animalelor. 

Permanent  

 
13 

Implementarea legislatiei 
sanitar-vetwerinare in 
vigoare cu privire la 
indentificarea si 
inregistrarea animalelor 
din speciile bovine, ovine, 
caprine, suine, ecvine si 
carnasiere. 

Control oficial, monitorizare si evaluare privind prelucrarea datelor 
in SNIA (sistemul national de indentificare si inregistrare a 
animalelor. 

Lunar  
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
14 

Implementarea legislatiei 
sanitare veterinare in 
vigoare  

Control oficial privind evaluarea conditiilor existente in unitatile 
vizate. 

Permanent Directia Sanitar Veterinara 
si Pentru Siguranta 
Alimentelor Bacau 

  Identificarea unitatilor nou infiintate, colaborarea cu celelalte 
institutiii descentralizate in evaluarea si inregistrarea unitatilor 
supuse controlului sanitar veterinar 

  

  Instruirea continua a personalului responsabil cu efectuarea 
controalelor oficiale 

  

  Prelevarea de probe de produse alimentare de origine animala 
conform procedurilor elaborate de A.N.S.V.S.A. şi transmiterea lor 
spre analiz  la laboratoarele de analiza conform arond rii stabilite 
de catre A.N.S.V.S.A. 

  

  Organizarea de intalniri cu crescatorii de animale si operatorii 
economici in vederea informarii reciproce privind normele de 
asigurare a trasabilit ii produselor de origine animal  

  

  Instruirea specialiştilor de la nivelul BSAOA si CSVSA din DSVSA 
Bacau 

  

    Aplicarea instruc iunilor / procedurilor privind monitorizarea 
zoonozelor şi a agen ilor zoonotici identifica i 

  

  Aplicarea instruc iunilor/ 
procedurilor privind clasificarea şi evaluarea unit ilor în func ie de 
analiza de risc şi monitorizarea datelor 

  

  Verificarea documenta iei şi, la fa a locului a îndeplinirii cerin elor în 
domeniul specific şi a celor prev zute în Regulamentul 
Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 
852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare 

  

  Monitorizarea aplic rii instruc iunii elaborate în faza de proiect în 
cadrul grupului de lucru constituit în baza Notei de Serviciu nr. 
2574/2008 aprobat  de conducerea  ANSVSA. 

  

  Prelevarea de probe de produse alimentare de origine non-animala 
conform procedurilor elaborate de A.N.S.V.S.A. şi transmiterea lor 
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spre analiz  la laboratoarele de analiza  

 

CAPITOLUL 21.TINERET SI SPORT      
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 

 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

1 DEZVOLTAREA 
ACTIVIT II SPORTIVE 

PE PLAN LOCAL. 
 

Sprijinirea şi îndrumarea structurilor sportive pentru constituirea de 
Asocia ii jude ene pe ramur  de sport. 

Permanent Directia judeteana pentru 
Tineret și Sport  

  Sprijinirea înfiin rii de noi structuri sportive cu personalitate 
juridic . 

  

  Constituirea de Asocia ii Sportive f r  personalitate juridic : private, 
Consilii Locale, sau în cadrul unit ilor şcolare (rural şi urban). 

  

  Elaborarea calendarului sportiv jude ean, propriu, atât pentru 
sportul de performan  cât şi pentru sportul pentru to i. 

Ianuarie/ 
Februarie  

 

  Promovarea ac iunilor din Programul Na ional „Sportul pentru To i” 
şi atragerea unui num r cât mai mare de persoane, de diferite 
vârste, în vederea practicarii exerci iilor fizice sub diferite forme, 
pentru men inerea s n t ii. 

Permanent  

  Sus inerea preg tirii şi particip rii sportivilor de performan  la 
competi iile na ionale şi interna ionale. 

În baza 
calendarului 
sportiv 

 

  Ini ierea ac iunilor de selec ie şi sprijinirea structurilor sportive.  Periodic  

  Intensificarea promov rii spiritului de corectitudine, fair-play şi de 
ac iune împotriva violen ei în sport. 

Permanent  

  Implicarea în activit i de prevenire a folosirii substan elor interzise 
în sport în colaborare cu CRPECA şi alte institu ii. 

  

  Dinamizarea activit ilor sportive şcolare în colaborare cu ISJ Bac u, 
la cât mai multe  ramuri sportive posibil, func ie de specificul zonei. 

  

  Modernizarea bazei sportive proprii.    

  Finan area structurilor sportive de drept privat, posesoare de Trim.II, III  
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Certificate de Identitate Sportiv , în baza legii 350. 

  Organizarea de Grand Prix-uri, etape zonele şi finale ale 
Campionatelor na ionale. 

Conform calend. 
sportiv 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
2 

SUS INEREA PREG TIRII 
SPORTIVILOR LA  
COMPETI IILE 
INTERNA IONALE 

  
Sprijinirea sportivilor în perioada precompeti ional  

În baza 
calendarului 

Directia judeteana pentru 
Tineret și Sport 

  Sus inerea financiar  a unor ac iuni.   

3 ORGANIZAREA 
CAMPIONATELOR 
JUDE ENE. 

Organizarea de etape locale pe ramuri de sport Conform calend. 
sportiv 

 

  Organizarea de etape jude ene unde exist  cel pu in 2 sec ii pe 
ramur  de sport 

  

4 FORMAREA ŞI 
PERFEC IONAREA 
SPECIALIŞTILOR. 

Formarea şi perfec ionarea arbitrilor, instructorilor, profesorilor şi 
antrenorilor.  

  

  Perfec ionarea salaria ilor DJST Bac u   

5 PROMOVAREA 
AC IUNILOR PTR. 
DEZVOLTAREA 
RELA IILOR DE 
COOPERARE 
INTERNA IONAL . 

Sprijinirea cluburilor sportive în organizarea de competi ii sportive 
de nivel interna ional pe raza jude ului Bac u : Tenis, judo, 
gimnastic , ciclism, atletism, volei, handbal. 

Conform 
calendarului 
sportiv 

 

 
6 

L RGIREA ARIEI DE 
COLABORARE ŞI 
CONSOLIDARE A 
RELA IILOR SPORTIVE 
CU         R. MOLDOVA 

Organizarea de competi ii sportive atât la nivel de sportul de 
performan  cât şi sportul pentru to i :„Festivalul Sl nicului”, 
Circuitul de tenis al României „ZileleBac ului” „Grand Prix” alergare 
pe şosea, Turul Ciclist al României etc 

  

 
 

Cursuri, seminarii, consf tuiri ştiin ifice Permanent  
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7 

REALIZAREA UNUI 
SISTEM DE SECURITATE 
SOCIAL  ACTIV  PENTRU 
TINERI 

Transformarea Centrului de Agrement pentru tineret Valea Budului 
din sezonier în centru permanent prin finalizarea lucr rilor la 
Pavilionul de cazare. 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
7 

REALIZAREA UNUI 
SISTEM DE SECURITATE 
SOCIAL  ACTIV  PENTRU 
TINERI 

Modernizarea Centrului de Agrement pentru Tineret S l truc-
D rm neşti la standarde europene. 

Permanent Directia judeteana pentru 
Tineret și Sport 

 
 

Organizarea taberelor sociale pentru copii şi tineri cu dizabilit i sau 
proveni i din centrele de plasament. 

Iunie, iulie şi 
august 

 

 
 

Finan area proiectelor pentru tineret a ONGT-urilor, câştig toare la 
Concursul Local de proiecte. 

Iunie – 
noiembrie 

 

 
8. 

SPRIJINIREA ŞI 
REALIZAREA 

PROGRAMELOR, MENITE 
S  FACILITEZE 

IMPLICAREA ACTIV   ÎN 
VIA A SOCIAL  A 

TINERILOR DIN JUDE UL 
BAC U 

Realizarea şi implementarea proiectelor proprii, eviden iindu-se în 
mod deosebit: 
–„S  ne preg tim de vacan a mare”; 
–Marcarea zilei 2 Mai-Ziua Tineretului, prin ac iuni culturale şi 
sportive, dedicate tinerilor; 
–Marcarea Zilei Imnului Na ional-29 iulie, prin ac iuni ce implic  
participan i care îndeplinesc 3 condi ii fundamentale:                        
-s  aib  o minim  educa ie, 
-s  simt  c  îşi doreşte aceasta, 
-s  aib  exemple de urmat; 
–„Zilele voluntariatului”, dezvoltarea şi diversificarea ac iunilor 
privind implicarea tinerilor în via a comunit ii; 
–„Zilele Bac ului”, dezvoltarea şi diversificarea ac iunilor de timp 
liber pentru tineri; 
–„Pre ui i-l pe Moş Cr ciun”, stimularea preocup rilor pentru lectur  
şi crea ie literar  a tinerilor. 

Mai –decembrie

 
 

Organizarea taberei na ionale de art  şi sculptur  „George Apostu” 
şi a taberei na ionale de folclor şi cultur  etnografic  „Acas  la noi”. 

Iulie – 
septembrie  

 

 
 

Organizarea taberei de limb  englez  pentru copii şi cadre didactice 
la care s  participe animatori str ini vorbitori de limba englez .  

Iunie, iulie şi 
august  
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Încheierea unui parteneriat cu ONG „Cercetaşii României” în 
vederea organiz rii unei tabere na ionale de orientare turistic  în 
Centrele de Agrement proprii. 

octombrie-
decembrie 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
8. 

SPRIJINIREA ŞI 
REALIZAREA 

PROGRAMELOR, MENITE 
S  FACILITEZE 

IMPLICAREA ACTIV   ÎN 
VIA A SOCIAL  A 

TINERILOR DIN JUDE UL 
BAC U 

Organizarea unor dezbateri publice cu ONGT-urile din jude ul 
Bac u, Consiliul Jude ean al elevilor, Liga studen ilor şi tineri liceeni, 
având ca tem  implicarea tinerilor în via a social  a jude ului 
precum şi oportunit ile privind cariera 

Iunie-iulie  Directia judeteana pentru 
Tineret și Sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 
 
 
 
 
CAPITOLUL 22.TRANSPORTURI       
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

  Demararea lucr rilor preg titoare necesare pentru începerea lucr rilor 
- efectuarea expropierii  proprietarilor - la varianta de ocolire a 
municipiului Bac u. 

Semestrul I Institutia Prefectului Bac u  

1 Modernizarea 
infrastructurii de transport  

Sprijinirea autorit ilor administra iei publice care implementeaz  
proiecte în vederea dep şirii obstacolelor.  

la solicitare   
 

UAT-uri  
  Realizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a strazilor din 

municipii si orase. 
permanent în 

func ie de  
 

  Realizarea lucrarilor de balastare  a drumurilor satesti 
 

fondurile alocate  

  Inceperea procedurilor pentru obtinerea finantarii prin POR a  
lucrarilor de modernizare a drumurilor judetene ( in perioada 2014-
2020 prin POR se vor reabilita 94 km de drumuri judetene care 
asigura  legatura intre axele majore de transport , centrele urbane si 
comunele din judetul Bacau ) : reabilitarea si modernizarea 
ansamblului interjudetean DJ 241 –limita judet Vrancea –Podu 
Turcului –Glavanesti- Razasu-Chicerea-Motoseni-Burdusaci-
Rachitoasa-Buda-Danila-Zapodia-Colonesti-Calini-Spria-Izvoru 
Berheciului : km 25 +000-83+368; DJ 241 A (Izvorul Berheciului-
Obirsia-Glodisoarele-Secuieni –DN 2F; km 64+250-78+114ș DJ 207 
(limita judet Neamt , Damienesti,Dragesti, Brad, Magla, Ursoaia, 
Prajesti, Traian –DN 2 F ; km 28+000-50-224  

permanent Consiliul Judetean Bacau  

  Inceperea procedurilor pentru obtinerea finantarii prin POR a  
lucrarilor de modernizare a drumurilor judetene ( in perioada 2014-
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2020 prin POR se vor reabilita 97 km de drumuri judetene), astfel ; 
Onesti-Racaciuni-Parincea-Motoseni –limita judet Vaslui, DJ 119 
(Onesti-Gura Vaii-Dumbrava, km 33+471-51+726), DJ 206 B 
(Racaciuni-Parava-Dumbrava, km )+000-12+116), DJ 
252E(Racaciuni-Dienet, km 0+000-5+001), DJ 252 C (Dienet-Pincesti, 
km 26+904-27+774),DJ 252B (km 30+223-38+962),DJ 252 
(Petresti-Parincea, km 100+752-km 111+256), DJ 243 B (km 
33+939-77+493). 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
1 

Modernizarea 
infrastructurii de transport  

 Dezvoltarea si modernizarea  infrastructurii Aeroportului 
International =George Enescu =: demararea lucrarilor pentru 
constructia unui nou terminal de pasageri , a unui turn de control, a 
unei parcari , a unei uzine electrice, a unui rezervor de apa si a unei 
statii de pompare  

Termen finalizare 
2010 

(POSTRANS) 

Consiliul Judetean Bacau 

2 Reducerea constanta  a 
numarului de victime ale 
accidentelor de circulatie 
rutiera 

Reactualizarea protocoalelor de colaborare a institu iilor  cu atribu ii 
în domeniul siguran ei rutiere şi stabilirea activit ilor desf şurate de 
fiecare partener, pentru evitarea paralelismelor şi asigurarea 
complementarit ii în cadrul ac iunilor organizate. 
 

permanent  Inspectoratul Judetean de 
Politie Bacau   

   Desf şurarea de ac iuni preventive în scopul combaterii cauzelor ce 
conduc la producerea accidentelor rutiere şi reducerii num rului de 
accidente rutiere grave, precum şi a num rului victimelor acestora 
(mor i şi r ni i grav). 

  

   Desf şurarea de activit i pentru creşterea gradului de informare al 
participan ilor la traficul rutier în leg tur  cu necesitatea abord rii 
unui comportament preventiv. 

  

   Desf şurarea de activit i menite s  dezvolte colaborarea cu 
partenerii externi în vederea abord rii multiinstitu ionale a prevenirii 
şi combaterii accidentelor rutiere grave. 
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CAPITOLUL 23 .TURISM, IMM SI MEDIUL DE AFACERI    

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

1 Dezvoltarea  turismului in 
judetul Bacau   

 Implementarea proiectului “Green CicloTour”- Dezvoltarea 
infrastructurii de cicloturism în zona balneo Tg. Ocna-Sl nic Moldova 
– Poiana S rat  prin amenajarea unor trasee velo in zona balneo a 
judetului . 

Termen 
finalizare- 2017 

UAT Targu Ocna, Slanic 
Moldova si judet Bacau  

  Implementarea proiectului „Orient Carpatica” Dezvoltarea 
infrastructurii de cicloturism interjudetean prin amenajarea unor 
trasee velo in zona de granita a judetului , care sa asigure 
deplasarea biciclistilor in conditii de siguranta 

 Judet Bacau  si Neamt  

   Implementarea proiectului =Salina Verde= care presupune 
constructia si dotarea centrului cu echipamente , actualizarea sitr-
ului web al centrului, realizarea unei baze de date cu oferta 
turisticalocala , conectarea la reteaua CNIPT 

Finalizare -2016 Judet Bacau   

  Realizarea de noi trasee turistice de interes regional, semnalizarea si 
marcarea traseelor turistice existente  

  

  Reabilitare si modernizare imobil si expozitie permanenta la Casa 
memoriala =Ion Borcea = Racova   

Termen 
finalizare-  2017 

  Reconstructia casei memoriala=Vasile Alecsandri=  Termen 
finalizare-  2017 

 

  Reabilitare si modernizare imobil si expozitie  permanenta la Vivariu 
–municipiul Bacau  

Termen 
finalizare-  2017 

 

  Reabilitare si modernizare imobil si expozitie  permanenta la 
Observatorul Astronomic –municipiu Bacau 

  

  Promovarea traditiilor si patrimoniului etnografic din judet , prin Finalizare -2016  
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campanii media  

  Implementraea unui proiect de cooperare teritoriala cu alte regiuni 
europene in domeniul dezvoltarii si promovarii turistice si dezvoltarii 
durabile  

Finalizare -
2016 

 

2 Imbunatatirea calitatii 
actului administrativ, a 
procesului decizional  si a 
managementului si  

Organizarea de intalniri cu reprezentantii patronatelor  din diverse 
domenii de activitate in vederea promovarii Programelor Nationale si 
Europene  ce se adreseaza IMM-urilor. 

Lunar Institutia Prefectului judet 
Bacau 

 coordonarii orizontale a 
politicilor publice 

Invitarea reprezentantilor patronatelor recunoscute la nivel judetean 
la sedintele Comisiei de Dialog Social 

Atunci cand 
este cazul  

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

  Transmiterea problemelor cu care se confrunta IMM-urile la 
ministerele de resort . 

Atunci cand 
este cazul 

Institutia Prefectului judet 
Bacau 

2 Imbunatatirea calitatii 
actului administrativ, a 
procesului decizional  si a 
managementului si 
coordonarii orizontale a 
politicilor publice 

 Intensificarea dialogului şi creşterea transparen ei reglement rilor, 
prin formalizarea consult rilor publice-private în sfera 
managementului reglement rilor din domeniul mediului de afaceri şi 
profesiilor liberale. 

Permanent   

  Organizarea de intalniri , dezbateri pe teme privind  diminuarea 
birocratiei si a  parafiscalitatii , asigurarea unui mediu concurential 
corect , incurajarea capitalului autohton etc. 

Trimestrial  Serviciile deconcentrate cu 
activitate in domeniu 

3 Crearea unui mediu de 
afaceri care s  stimuleze 
competitivitatea firmelor 
şi dezvoltarea de abilit i 
şi competen e 
antreprenoriale ridicate, 
capabile s  fac  fa   

Inceperea demersurilor pentru infiintarea Parcului Stiintific si 
Tehnologic Bacau, prin extinderea Parcului Industrial HIT Hemeius ( 
suprafata parcului  va fi de minim 25 ha pentru investitii publice si 
private , ulterioare ). Acesta va cuprinde  centre de cercetare 
fundamentala si aplicativa, de dezvoltare experimentala , de testare-
incercare, un centru expozitional, incubatoare de afaceri, spatii 
pentru conferinte  si seminarii, spatii pentru activitati de formare 
profesionala  si educatie formala. 

2017   Consiliul Judetean Bacau  
Organizatii patronale  
Universitati  
 

 competi iei atât pe pia a 
unic  european , cât şi în 

Contracararea efectelor crizei economice globale prin 
implementarea, în regim de urgen  , a unor m suri de natur  

 
In functie de 

Institutia Prefectului judet 
Bacau 
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exteriorul UE.

 

economic  şi de reglementare fiscal , în vederea sus inerii şi 
stimul rii IMM- urilor. Promovarea Schemei cadru na ional temporar 
de acordare de ajutoare de stat . 
 

modificarile 
legislative  

  Dezvoltarea, în cadrul sistemului de înv mânt şi în sisteme de 
preg tire specializate, a culturii antreprenoriale, înt rirea 
performan elor manageriale şi încurajarea spiritului inovator. 
Realizarea actiunilor de  promovare şi cointeresarea IMM-uirlor la 
înscrierea în Programele Na ionale. 
Programul pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale în rândul 
tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finan area START. 
 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

3 Crearea unui mediu de 
afaceri care s  stimuleze 
competitivitatea firmelor 
şi dezvoltarea de abilit i 
şi competen e 
antreprenoriale ridicate, 
capabile s  fac  fa   
competi iei atât pe pia a 
unic  european  

Infiintarea unei platforme pentru schimbul de informatii si 
documente intr-un mediu securizat, transmiterea operativa a 
informatiilor , serviciu posta rapida nonrepudiabila, sistem de 
management al documentelor , sistem de videoconferinta, precum si 
realizarea unei harti electronice a microregiunii, care va prezenta 
permanent informatii actualizate pentru fiecare UAT in parte .  

2015 UAT locale si judetean  

4 Cresterea increderii 
consumatorilor, bazata pe  

Asigurarea unui nivel ridicat de protectie a consumatorilor prin 
aplicarea efectiva a legislatiei. 

Permanent  Oficiul Jude ean de 
Protec ie a Consumatorilor 

  o protectie eficienta  Protectia consumatorilor impotriva practicilor comerciale incorecte, 
precum si a riscurilor care pot sa le afecteze viata, sanatatea, 
securitatea si interesele economice. 

  

  Stimularea capacitatii de autoprotectie individuala si asociativa a 
consumatorilor in completarea protectiei directe oferite de institutiile 
statului. 

  

  Desfasurarea de actiuni de control pentru asigurarea cerintelor de 
securitate si/sau de conformitate a produselor si serviciilor, precum 
si in scopul protectiei drepturilor si intereselor economice ale 
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consumatorilor privind furnizarea de produse si servicii, inclusiv 
servicii financiare si de interes public. 

  Rezolvarea reclamatiilor consumatorilor, cooperarea cu alte institutii 
ale administratiei publice centrale si locale si, dupa caz, cu statele 
membre sau candidate ale Uniunii Europene in realizarea de actiuni 
de control, efectuarea schimbului rapid de informatii privind 
produsele periculoase, atat cu oficiile teritoriale ale ANPC, cat si cu 
alte institutii ale administratiei publice centrale si locale. 

  

  Asigurarea de sprijin si consultanta pentru organizatiile 
neguvernamentale de consumatori . 

  

  Dezvoltarea instrumentelor de informare si educare a 
consumatorilor. 

  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

5 Realizarea prevederilor 
Programului Statistic 
Na ional 

 
Colectarea şi prelucrarea datelor pentru toate cercet rile statistice 
incluse în PSNA 2015, conform termenelor din graficul lucr rilor. 

Permanent  
  

  Raportarea în termen şi în condi ii de calitate a datelor statistice 
folosind portalul online de raportare eSOP, de c tre toate institu iile 
incluse în eşantionanele I.N.S.; Colaborarea institu iilor din jude  cu 
D.J.S. în utilizarea surselor de date administrative la producerea 
statisticilor jude ene şi pentru confruntarea indicatorilor colecta i din 
diferite surse, în vederea asigur rii calit ii indicatorilor statistici 
produşi. 

 Directia  de Statistic  
Bac u împreun  cu toate 
institu iile deconcentrate, 
reprezentan ii ministerelor 
în teritoriu, precum şi 
administra ia public  
local  

  Extinderea colect rii electronice a datelor, precum şi extinderea 
utiliz rii acestui sistem pentru un num r mai mare de cercet ri 
statistice. 
 

  

  Participarea la realizarea proiectelor cu finan are extern  incluse în 
PSNA 2015, proiecte ce contribuie la sus inerea dezvolt rii 
statisticilor na ionale de c tre Comisia European  şi care permit 
intensificarea procesului de armonizare cu standardele şi 
reglement rile Uniunii Europene pentru a r spunde, în timp util, 
nevoilor utilizatorilor. 
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6 Diseminarea informa iei 
statistice prin diferite 
mijloace 

Realizarea lunar  a publica iei "InfoSTAT" şi a "Buletinului statistic 
lunar", cu date statistice operative 

Lunar Directia  de Statistic  
Bac u 

  Realizarea "Anuarului Statistic al jude ului Bac u"  Conform 
termenului 
I.N.S. 

 

  Actualizarea cu date statistice a paginii de internet a institu iei Permanent  

 
 
 
  
 
CAPITOLUL 24.MINORITATI     

Nr. 
crt 

Obiectiv 
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

  Informarea romilor asupra proiectelor ce vizeaza formarea
profesionala si posibilitatea de a ocupa un loc de munca. 

Permanent

1 Cresterea capacitatii 
institutionale a 
autoritatilor publice 
locale de a gestiona 
problemele comunitatilor 
locale de romi 

Informari ale autoritatilor publice locale cu privire la 
prevederile HG nr. 18 din 14 ianuarie 2015 
pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune 
a cet enilor români apar inând minorit ii rome pentru 
perioada 2015-2020 

 Institutia Prefectului 
judet Bacau-Birou 
Judetean de Romi  

  Organizarea trimestriala a întâlnirilor Grupului de lucru mixt, 
conform H.G 18/2015, între autoritatile publice locale, 
reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate si membrii ai 
comunitatilor de romi pentru identificarea si rezolvarea 
problemelor cu care se confrunta comunitatile de romi.

Trimestrial 

  Identificarea, din rândul membrilor comunitatilor de romi, a 
persoanelor ce îndeplinesc conditiile pentru a activa ca si 
mediator sanitar si scolar. 

Permanent  
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   Sprijinirea UAT-urilor cu o populatie roma semnificativa , 
pentru angajarea unui expert local  

  

2 Asigurarea accesului 
egal, gratuit si universal  

  Accesul egal la educa ie în toate ciclurile de înv mânt al 
elevilor de etnie rrom   

Serviciile publice 
deconcentrate membre  

 al cetatenilor romani 
apartinind minoritatii  

Asigurarea condi iilor de însuşire a limbii române şi limbii 
materne. Promovarea interculturalit ii.

ale Grupului  Mixt de 
lucru

 rome de la educatie 
de calitate la toate 

Valorizarea tradi iilor rromilor prin activit i interculturale în 
şcoli. 

  

 nivelurile in sistemul  
public de invatamant 

Formarea cadrelor didactice pe componenta „Combaterea 
discrimin rii”  

  Participarea cadrelor didactice rrome  
la activit i de formare pe Romanipen Educa ional. 

  

Nr. 
crt 

Obiectiv
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

 
2 

Asigurarea accesului 
egal, gratuit si universal 
al cetatenilor romani 
apartinind minoritatii 
rome de la educatie de 
calitate la toate 

Participarea elevilor rromi la diferite concursuri şcolare şi 
olimpiade: 
1. Concursul „Diversitatea o şans  pentru  fiecare” 
 2. Olimpiada de Limba Rromani 
 şi Concursul Na ional de Istoria şi Tradi iile rromilor, faza 
na ional . 

Permanent   Serviciile publice 
deconcentrate membre 
ale Grupului  Mixt de 
lucru  

 nivelurile in sistemul  
public de invatamant 

Oferirea de servicii pentru copii cu vârsta cuprins  între 3-14 
ani cu risc de abandon şcolar care provin din o comunitate 
alc tuit  cu preponderen  din romi, care se caracterizeaz  
printr-un nivel sc zut de trai şi educa ie.  
 

  

  Alfabetizarea adul ilor -serviciul de tipul „A doua sans ” pentru 
alfabetizarea adultilor afunc ionat in cadrul Centrului de zi „O 
şcoal  pentru to i” din cadrul SPAS Bacau 

3 Stimularea masurilor de 
promovare a sanatatii 
care contribuie la 

Incurajarea infiintarii si autorizarii unor puncte de lucru a 
medicilor de familie in zonele defavorizate (ex:Poiana 
Negustorului) 
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cresterea accesului  

 cetatenilor apartinind 
minoritatii rome la 
serviciile de sanatate  

Identificarea si monitorizarea persoanelor de etnie roma care 
nu sunt inscrise la medicul de familie si cosilierea acestora 
pentru inscriere 

 publica si la cresterea 
sperantei de viata 
 

Incadrarea celor 9 mediatori sanitari formati in proiectul 
sanitar aplicat impreuna cu SASTIPEN catre UAT-urile 
respective 

  Incheierea acordurilor de parteneriat intre ONG-uri si 
institutiile de concentrate din municipiul Bacau 

  Sprijinirea formarii profesionale a mediatorilor sanitari   

4 Pastrarea, 
dezvoltarea si afirmarea 
identitatii culturale 

Organizarea de evenimente pentru promovarea culturii şi 
identit ii rome  

  

Nr. 
crt 

Obiectiv
 

Actiunea Termen Entitate responsabila  

4 Pastrarea, dezvoltarea si 
afirmarea identitatii 
culturale 

Sprijinirea ONG-urilor pentru organizarea urmatoarelor 
evenimente culturale:„Ziua Interna ionala a Romilor” 8 Aprilie;  
„Dezrobirea romilor” 14 februarie ;-  „Ziua Minorit ilor 
Na ionale din România” 18 decembrie; 

Permanent  Serviciile publice 
deconcentrate membre 
ale Grupului  Mixt de 
lucru 

  Crearea unui centru cultural pentru pregatirea tinerilor romi , 
instrumentisti, dansator 

 
 

PREFECT 

CONSTANTIN DORIAN POCOVNICU 
 

 

 
SUBPREFECT, 
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TOMA CONSTANTIN 
 
 
 
INTOCMIT VOLCESCU ELENA 

 


