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Anexa nr 2 - Măsuri pentru mentinerea calității aerului în județul Bacău- scenariul 2 
 
 

Nr 
crt  Măsura/acțiunea Responsabil 

Termen 
de 

realizare 

Cost 
estimat/surse 
de finantare 

Rezultat asteptat Indicator de 
monitorizat 

1 Actualizarea Planurilor Urbanistice 
Generale care nu mai corespund 

provocărilor actuale ; aceste 
documentații trebuie să prevadă 

măsuri care vor conduce la 
imbunătățirea calității aerului 

 ( extinderea si amenajarea de noi 
spații verzi, piste de biciclisti, 

valorificarea terenurilor degradate 
din domeniul public,etc) 

Toate UAT-
urile din 

judet 
2017-2022 

Stabilit in urma 
licitatiei pentru 
elaborarea PUG 

Planurile urbanistice actualizate 
vor fi corelate cu documentele de 
planificare strategica 2014-2020 și 
vor tine cont de măsurile cuprinse 

in acest plan 

Numar planuri 
urbanistice 

genarale care 
includ măsuri care 

vor conduce la 
îmbunătățirea 

calității aerului  

2 
Elaborarea Planurilor de 

Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
municipiile Bacău și Onești 

Consiliile 
locale Bacău 

și Onești 

Conform 
prev. Legii 

nr. 
350/2001 
actualizată 

Stabilit in urma 
licitației 

Fluidizarea traficului in interiorul 
localităților, stimularea utilizării 

mijloacelor de transport alternative 
și a transportului în comun 

Realizat/nerealizat 

3 Aplicarea pervederilor Planurilor 
de Mobilitate Urbană Durabilă 

pentru municipiul Moinesti 
CL Moinești permanent - 

Reducerea emisiilor poluante cu 
13 % si a gazelor cu efect de seră 

de 11,9& 
- 

4 
Emiterea autorizațiilor de 

construire numai în cazul în care 
proiectul propus nu este susceptibil 
de a genera niveluri inacceptabile 

de poluare 

Autoritățile 
publice 
locale și 
județene 

permanent - 
Limitarea emisiilor de poluanți 

atmosferici la valori acceptate de 
legislația în vigoare  

Număr de 
autorizatii de 

construire emise 
cu respectarea 

prevederilor legale 
privind protecția 

mediului  
5 Realizarea unei sectiuni pe site-ul 

Consiliului Județean Bacău și 
Consiliul 
Județean permanent - 

Cresterea gradului de 
constientizare a populatiei si de 

Realizat/nerealizat 
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actualizarea permanenta a 
informațiilor privind calitatea 

aerului  

Bacău implicare in actiunile privind 
protectia mediului 

Reducerea emisiilor datorate traficului rutier 
6 

Utilizarea de criterii de departajare 
intre participantii la licitațiile 
pentru atribuirea traseelor de 
transport public de persoane, 
bazate pe norma de poluare a 
autovehiculului 

Agentia 
pentru 
Agenda 

Digitala a 
României/aut

oritățile 
publice 
locale 

  

permanent - 
Reducerea emisiilor asociate 

traficului rutier  

Număr mașini 
acceptate pe 

diverse clase de 
emisie 

7 Imbunătățirea calității serviciilor 
oferite de transportul public : 
creşterea frecvenţei de circulatie a 
vehiculelor, imbunătăţirea facilităţi 
lor oferite în timpul transportului și 
în staţii, creşterea gradului de 
securitate al pasagerilor aflati in 
trafic 

Autoritățile 
publice 
locale și 

județene/oper
atori 

transport 

permanent neestimat 

Creșterea numărului de persoane 
care utilizează transportul în 

comun 
 Reducerea emisiilor asociate 

traficului rutier 

Număr de 
persoane care 

utilizează 
transportul în 

comun 
 

8 Modernizarea parcului auto utilizat 
pentru transportul public de 
persoane în județul Bacău 

Operatori 
transport 

permanent 

În funcție de 
numărul de 

mașini 
achiziționate 

Reducerea emisiilor asociate 
traficului rutier prin utilizarea 

autovehiculelor cu norme reduse 
de poluare 

Număr de masini 
achiziționate cu 
norme reduse de 

poluare 
9 Actualizarea permanentă a 

informațiilor privind programul de 
transport  public de persoane prin 
curse regulate in trafic județean  

Consiliul 
Județean 
Bacău 

permanent - 
Reducerea emisiilor asociate 

traficului rutier prin incurajarea 
utilizării transportului public 

- 

 
10 

Amenajarea de parcări pentru 
biciclete la instituțiile publice, 
unități de învățământ, centre 
comerciale, piete agroalimentare 

Autoritățile 
publice 
locale 

împreună cu 

permanent neestimat 
Reducerea emisiilor asociate 

traficului rutier prin incurajarea 
mersului cu bicicleta 

Numar de locuri 
de parcare/număr 

de instituții care au 
amenajat astfel de 
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instituțiile 
publice și 
operatorii 
economici 

locuri 

 
11 Propunerea de traseee pentru 

pietoni și piste pentru biciclete 

Autoritățile 
publice 
locale 

permanent 

neestimate, 
conform 

studiilor de 
fezabilitate 

Reducerea emisiilor asociate 
traficului rutier 

Lungime piste 
biciclete și trotuare 

relizate 

 
12 

Dezvoltarea zonelor pietonale la 
nivelul localităților prin 
restricționarea accesului 
autovehiculelor in intervale stabilite 
de autoritățile locale 

Autoritățile 
publice 
locale 

2017-2022 

neestimate, 
conform 

studiilor de 
fezabilitate 

Reducerea emisiilor asociate 
traficului rutier 

Număr zone nou 
inființate destinate 
exclusiv pietonilor 

 
 
13 Introducerea de noi trasee pentru 

transportul in comun 

Autoritățile 
publice 
locale 

împreună cu 
și operatorii 
economic 

permanent 

In funcție de 
numărul de 

mașini necesar a 
fi achizitionate 

Reducerea emisiilor asociate 
traficului rutier prin incurajarea 

utilizării transportului public 

Număr de 
trasee/curse nou 

introduse 

 
 
14 

Modernizarea parcului auto a 
instituțiilor publice prin înlocuirea 
mașinilor vechi cu altele noi, cu 
norme de emisii scazute 

Autoritățile 
publice 
locale 

împreună cu 
instituțiile 

publice 

permanent 

În funcție de 
numărul de 

mașini 
achiziționate 

Reducerea emisiilor asociate 
traficului rutier prin utilizarea 

autovehiculelor cu norme reduse 
de poluare 

Număr de masini 
achiziționate cu 
norme reduse de 

poluare 

 
15 

Achizitia de autovehicule cu norma 
de poluare Euro 6 pe masura 
inlocuirii parcului auto 

SC Agricola 
International 
SA 

2022 
250000 

euro/an/surse 
proprii 

Reducerea emisiilor asociate 
traficului rutier 

Numar masini 
inlocuite anual 

 
16 

Îmbunătăţirea organizării, 
sistematizării, semnalizării şi 
semaforizării traficului rutier 

Inspectoratul 
de poliţie al 
Judeţului 
Bacău 

permanent neestimat Reducerea emisiilor asociate 
traficului rutier 

- 

17 Reducerea emisiilor de pulberi la Registrul anual - Reducerea emisiilor pe unitatea de Număr inspecții 
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surse mobile Auto Roman 
– 

reprezentanța 
Bacău 

carburant folosit prin 
îmbunătățirea întreținerii 

vehiculelor , prin proceduri de 
inspecție regulată în trafic și în 
stațiile de inspecție tehnică a 

autovehiculelor 

realizate 

18 Construirea de parcări 
supraetajate 

UAT Slănic 
Moldova 

2018 
15 mil euro 

Reducerea indirectă a emisiilor 
rezultate din traficul rutier 

Realizat/nerealizat 

19 Amenajarea de spații de parcare 
pentru rulote 

UAT Slănic 
Moldova 

2018 
Reducerea indirectă a emisiilor 
rezultate din traficul rutier 

Realizat/nerealizat 

20 Utilizarea autovehiculelor electrice 
pentru transportul turiștilor 

UAT Slănic 
Moldova 

2020 

50 mil euro 

Reducerea emisiilor associate 
traficului rutier 

Realizat/nerealizat 

21 Utilizarea autovehiculelor 
electrice/hibride  pentru 
transportul public in comun 

UAT Slănic 
Moldova 

2020 
Reducerea emisiilor associate 
traficului rutier 

Realizat/nerealizat 

22 Stabilirea unor restricții privind 
accesul auto în zonele verzi și in 
zonele de agrement și picnic 

UAT Slănic 
Moldova 

2016 7 mil euro 
Incurajarea ecoturismului 
Reducerea emisiilor associate 
traficului rutier 

Realizat/nerealizat 

23 Amenajarea de piste și trasee pt 
biciclete 

UAT Slănic 
Moldova 

2016 3 mil euro 
Reducerea emisiilor asociate 
traficului rutier 

Lungime pistă 
realizata 

24 Dezvoltarea de sisteme de transport 
urban durabile prin : 
-Modernizarea stațiilor de 
transport public în comun existente 
și amenajarea altora noi în zone 
mai greu accesibile 
-modernizarea gării CF existente în 
oras 
-dezvoltarea de soluții alternative 
pentru transportul public, 
prietenoase mediului  
-dezvoltarea de sisteme inteligente 
de monitorizare a traficului 

UAT 
Dărmănești 2017-2020 

4460 mii 
lei/proiect inclus 
in Strategia de 

Dezvoltare 
Durabilă a 

orașului 
Dărmănești 
2014-2020 

Reducerea emisiilor asociate 
traficului rutier 

Realizat/nerealizat 
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25 Implementarea unui sistem de 
management al traficului  

Primaria 
Moinești 2020-2023 

0,5 mil euro 
finantari 

rambursabile 

Fluidizarea circulatiei la nivelul 
municipiului 

Termen de 
finalizare a 
proiectului 

26 Imbunătățirea activității 
operaționale astfel incât să se 
realizeze un număr de km cît mai 
mic 

SC Agricola 
International 
SA 

2022 50000 euro/an 
Reducerea emisiilor asociate 
traficului rutier 

Numărul de km 
parcurși anual 

 Cresterea suprafetei acoperite de păduri/spatii verzi 
27 Valorificarea turistică și 

modernizarea infrastructurii 
specifice în stațiunea 
balneoclimaterică Tg Ocna 

UAT Tg 
Ocna 

UAT TG Ocna a încheiat contractul pentru intocmirea documentației și a cererii de 
finanțare în vederea accesării de fonduri europene prin POR, axa 7 , prioritatea de 

investitii 7.1 

28 
Înființarea unor perdele forestiere 
și împădurirea terenurilor 
degradate 

UAT-urile 
din 

Microregiune
a Colinele 
Tutovei 

2020 
12500000 

lei/PNDR 2014-
2020 

Reducerea poluării atmosferice 
prin creșterea suprafețelor 

împădurite 

Suprafata de teren 
impădurită 

29 Acţiuni de împădurire a 
suprafeţelor aparţinând Regiei 
Naţionale a Pădurilor  

Direcția 
Silvică 
Bacău 

2017-2022 

9133299 
lei/fond 

constituit pentru 
regenerarea 
pădurilor 

Reducerea poluării atmosferice 
prin creșterea suprafețelor 

împădurite 

Suprafata de teren 
impădurită 

30 Inventarierea anuală a suprafețelor 
de spații verzi și revitalizarea 
acestora; propunerea unui plafon 
anual de creștere până la atingerea 
obiectivului de 26 m2/loc 

Autoritățile 
publice 
locale 

Permanent neestimat 
Reducerea poluării atmosferice 

prin creșterea suprafețelor de spații 
verzi 

Suprafața de spațiu 
verde/locuitor/an 

 Alte categorii de măsuri pentru reducerea poluarii atmosferice 
31 Colectarea selectivă a deșeurilor de 

la populatie si instituții publice , 
asigurarea unui grad de salubrizare 
corespunzător al localităților si 
administrarea corespunzătoare a 

Asociatia de 
Dezvoltare 

Intercomunit
ara pentru 
Salubritate 

permanent - 
Limitarea emisiilor atmosferice 

provenite de la gestionarea 
necorespunzatoare a deseurilor 

Numar de 
reclamatii primite 

de la cetațeni 
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depozitului ecologic județean Bacau 
32 Acţiuni de educare ecologică şi 

campanii de conştientizare a 
populaţiei 
 

Direcția 
Silvica 
Bacau; 

ONG-uri la 
nivel 

judetean 

2017-2022 
96000 lei 

fonduri proprii 

Cresterea gradului de 
constientizare a populatiei si de 
implicare in actiunile privind 

protectia mediului 

Număr de actiuni 
organizate 

33 Introducerea unui sistem de 
penalizare pentru  practicile de 
incendierea miristilor si a resturilor 
vegetale 

Autoritatile 
publice 
locale 

permanent - 

Cresterea gradului de 
constientizare a populatiei si de 
implicare in actiunile privind 

protectia mediului 

Număr de 
sanctiuni aplicate 

34 Intensificarea controalelor la agenţii 
economici care deţin surse staţionare 
de emisie /șantierele de construcții/ 
instalațiile de mixturi asfaltice în 
vederea verificării respectării 
cerinţelor legale privind protecţia 
atmosferei, în special emisia 
controlată dispersă şi fugitivă de 
pulberi 

Comisariatul 
Judeţean 
Bacău al 
GNM, 

permanent - 
Incadrarea emisiilor in limitele 
prevederilor legale 

Numar controale 
efectuate 

35 Realizarea acțiunilor de control 
privind interzicerea arderii iriștilor 
și a deșeurilor pe domeniul public și 
în gospodăriile cetățenilor 

Comisariatul 
Judeţean 
Bacău al 
GNM, 
primării 

permanent - 

 
Incadrarea emisiilor in limitele 
prevederilor legale 

Numar controale 
efectuate 

36 Implementarea si certificarea 
sistemelor de management al calității 
și mediului conform ISO 9001 și ISO 
14001 

Autoritățile 
publice 
locale 

2017-2022 neestimat 

 
Creșterea nivelului de 
conștientizare a autorităților 
publice locale in ceea ce privește 
necesitatea și importanța acțiunilor 
privind protecția mediului. 

 

Număr autorități 
publice certificate 
ISO 9001 și ISO 
14001 

 


