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ORDI NEA DE ZI
a şedinţei Colegiului prefectural
din data de 23 octombrie 2018, ora 11, 00
1. Stadiul realizării acțiunilor stabilite prin Planul de acțiuni pentru realizarea in judetul Bacău a
obiectivelor derivate din Programul de Guvernare pe primele 9 luni ale anului 2018.

Prezintă : Andreea Florentina AVRAM -director executiv Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău
2. Stadiul implementării proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020
Prezintă :Andrei Seto –director – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale Bacau
3. Diverse

PREFECT,
MARICICA LUMINIȚA COȘA

Şef Serviciu Strategii si Programe,
Elena Volcescu

Nr. inregist rare 7861/ 18. 10. 2018

Stadiul realizării acţiuni lor stabilite prin Planul de acţiuni
pentru realizarea în judeţul Bacău a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare,
pe primele 9 luni ale anului 2018

DOMENIU/ OBIECTIVE/ DIRECTII DE
ACTIUNE DIN HOTARAREA
PARLAMENTULUI NR. 53/ 2017
PRIORITATI – OBIECTIVE PRINCIPALE
I. PROGRAMUL DE POLITICI PUBLICE
PERIOADA 2017-2020
1. 1 Dot area si imbunat at irea condit iilor
de lucru a personalului din inst it ut iile
publice
V. POLITICI PUBLICE IN DOMENIUL
MUNCII SI JUST ITIEI SOCIALE
5. 1 Programe/ proiect e privind
promovarea incluziunii sociale si
combat erea saraciei si a discriminarii,
sprij inind persoanele def avorizat e
(inclusiv pe romi) sa aiba acces la piat a
muncii
5. 3 Crearea de noi locuri de munca si
masuri pent ru reint egrarea pe piat a
muncii a somerilor de lunga durat a
5. 4 Rat a somaj ului pe j udet
5. 6 Noi locuri de munca creat e

UNITATE DE MASURA
(UM)

mii euro

Tot al numar programe
implement at e sau in
curs de implement are

Tot al numar de locuri
de munca
Tot al numar persoane
reint egrat e
Tot al numar de locuri
de munca nou creat e

PGJ 20172020

REALIZAT
AN 2018

15, 66

5

7. 768
43
6, 05%
3. 476

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău derulează un număr de 5 proiect e
finanţat e din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Capit al Uman,
beneficiarul fiind Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Principalele obiective ale acestor proiecte sunt îmbunătăţirea posibilităţilor de angajare,
stimularea ocupării şomerilor înregistraţi şi creşterea numărului de t ineri inact ivi NEETs
înregist raţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizat e de
sprij in, prin implementarea următoarelor măsuri:

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BACĂU
Str. I. S. Sturza nr. 63, Bacău
Tel. : +4 0234 576 736; Fax: +4 0234 510 942
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subvenţionarea locurilor de muncă ocupate de căt re şomerii înregistraţi, proveniţi din grupuri
ţintă defavorizate (absolvenţi de învăţământ, tineri neet, şomeri de lungă durată, persoane
peste 45 de ani şi părinţi unici susţinăt ori ai f amiliilor monoparent al e), în conf ormit at e cu
prevederile art . 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002;
-

- acordarea de prime de inserţie şi de mobilitate şomerilor înregistraţi care se încadrează în

muncă, în baza art. 73^2, 74 şi 75 din legea mai sus menţionată;
- subvenţionarea uceniciei la locul de muncă şi a stagiilor pentru absolvenţii de învăţământ
superior, în conf ormit at e cu prevederile Legilor nr. 279/ 2005, privind ucenicia la locul de muncă
şi nr. 335/ 2013, privind ef ect uarea st agiului pent ru absolvenţii de învăţământ superior;
- acţiuni în domeniul creşterii gradului de informare şi conştientizare în rândul tinerilor din
categoria NEETs cu privire la avantajele înregistrării la SPO şi la opţiunile pe care le au în

vederea integrarii pe piaţa muncii, în educaţie, formare sau antreprenoriat prin realizarea unei
campanii de informare şi constientizare la nivel naţional.

Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2018
-

Nr.
crt.

Masura activa

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Planificat
2018
1

Persoane angajate, total
Servicii de mediere
Servicii de informare si consiliere profesionala
Cursuri de formare profesionala
Completarea veniturilor somerilor inregistrati care se incadreaza inainte de
expirarea indemnizatiei pentru somaj (art. 72)
Completarea veniturilor absolventilor de invatamant care se incadreaza inainte de
expirarea indemnizatiei pentru somaj (art. 73^1, alin. 2)
Acordarea de prime de incadrare pentru absolventii de invatamant care se
incadreaza in munca (art. 73^1, alin. 1)
Acordarea de prime de activare pentru somerii inregistrati care se incadreaza in
munca (art. 73^2)
Acordarea de prime de încadrare (mobilitate) pentru somerii inregistrati care se
incadrează in munca, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare
de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta (art. 74)
Acordarea de prime de instalare (mobilitate) pentru somerii inregistrati care se
încadreaza in munca intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km
fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui
fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau
in localitatile invecinate acesteia (art.75)
Acordarea de prime de relocare pentru somerii inregistrati care se incadreaza in
munca intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de
localitatea în care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi
schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectivă sau în
localităţile învecinate acesteia- plata chirie si utilitati (art.76^2)
Subventionarea locurilor de munca ocupate temporar in lucrari publice de interes
comunitar (art.77^1)
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Realizat la
30.09.2018

2

3

11.785 7.492
11.785 7.492
312
300 216
500 296
0
100 41
500 174
50 7
50 1

100 9

50 0

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre absolventii de institutii de
invatamant (art. 80)
Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre someri cu varste de peste
45 de ani sau intretinatori unici de familie (art. 85)

150 41

Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre tineri NEETS (art. 85)
Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre someri de lunga durata (art.
85)
Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre persoane cu handicap (art.
85)
Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre someri care mai au 5 ani
pana la pensie (art.85)
Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre persoane care au incheiat
contracte de solidaritate in baza (art. 93^1)
Servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente
sau initierea unei afaceri
Incadrare prin alte masuri active (proiecte finantate din fonduri europene)

200 10
30 0

Cu deosebit ă consideraţie,
DIRECTOR EXECUTIV,
Florina Andreea AVRAM

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău
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800 253

5 0
5 0
10 0
5 0
100 0

Situatia proiectelor contractate prin Programul Naional de Dezvoltare Rurală
(PNDR 2014-2020) in judetul Bacau
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) este programul
prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul
României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.
Prin PNDR au fost finantate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală cu o
alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 8,015 mld FEADR (Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala) i 1,347 mld contribuie naională.
Datele centralizate se referă atât la exerciiul financiar 2014-2020, cât i la
contracte nefinalizate din perioada de programare 2007-2013, dar plătite din fonduri
aferente bugetului 2014-2020.
Raportat la fondurile alocate pentru perioada de programare financiara 20142020 au fost contractate, pana in prezent, in judetul Bacau un numar de 385 de
proiecte, în valoare de 80.306.820 euro.
In functie de proiectele selectate pe liniile de finantare specifice, numite
submăsuri, situatia in judetul Bacau este urmatoarea:
–SM 4.1 a-investiIi în exploataii pomicole: 8 proiecte selectate (valoare
3.977.397 euro)
– SM 6.1 sprijin pentru instalarea tânărului fermier: 55 proiecte selectate (valoare
2.300.000 euro)
–SM 6.2 sprijin pentru înfiinarea de activităi neagricole în zone rurale: 15
proiecte selectate cu o valoare de 870.000 euro
–SM 6.3 sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici: 92 proiecte selectate cu o
valoare de 1.380.000 euro
-SM 4.1 Investitii in exploatatii agricole: 6 selectate (valoare 3.360.768 euro)
-SM 4.2 Sprijin pentru investiii în prelucrarea/ comercializarea i / sau
dezvoltarea de produse agricole : 4 proiecte selectate cu o valoare de 5.600.127
euro
-SM 4.2 Schema de ajutor de stat: 2 proiecte selectate cu o valoare de 8.540.616
euro
-SM 7.2 – Investiţii în crearea i modernizarea infrastructurii de bază la scară
mica: 30 de proiecte selectate cu o valoare de 28.466.235 euro
-SM 7.6 –Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural: 21 proiecte cu o
valoare totala de 6.903.100 euro
–SM 19.2 sprijin pregătitor pentru dezvoltarea strategiilor de dezvoltare locală: 74
proiecte 4.281.410 euro

-SM 9.1-Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol: 1 proiect selectat
cu o valoare de 85.761 euro
-SM 4.3 Investiii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii
agricole i silvice: 6 proiecte selectate cu o valoare de 6.800.848 euro
-SM 1 Aciuni pentru transferul de cunotine i aciuni de informare
proiecte cu o valoare de 299.782 euro
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-SM 6.4 Investiii în crearea i dezvoltarea de activităi neagricole: 13 proiecte
cu o valoare de 2.322.197 euro
-SM 19.1 – Sprijin pregătitor: 6 proiecte selectate cu o valoare de 91.515 euro
-SM 19.2 Sprijin pentru implementarea aciunilor în cadrul strategiei de
dezvoltare locală: 41 proiecte cu o valoare de 2.856.694 euro
-SM 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcionare i animare: 7 proiecte selectate
cu o valoare de 2.170.368 euro

La nivelul judetului Bacau functioneaza 7 grupuri de actiune locala cu alocari
financiare distincte, in functie de numarul de locuitori si suprafata :
GAL VALEA MUNTELUI -2.485.347 EURO
GAL COLINELE TUTOVEI -2.273.219 EURO
GAL ULMUS MONTANA – 2.118.380 EURO
GAL CETATEA TAMASIDAVA 2.625.590 EURO
GAL VALEA TROTUSULUI -2.935.850 EURO
GAL CONFLUENTE MOLDAVE 1.447.432 EURO
GAL PLAIURILE BISTRITEI 1.304.609 EURO

Avand in vedere faptul ca in cadrul activitatii zilnice a Oficiului Judetean
Bacau si a Centrului Regional Iasi pentru Finantarea Investitiilor Rurale se depun
dosare de finantare, se evalueaza proiecte, se contracteaza proiectele selectate,
se depun dosare de plata si se efectueza plati, suma prezentata (80.306.820 euro)
este in continua crestere.

