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Capitolul 1 : Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget 
 

OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de realizare  Entitatea 

responsabilă  

 

Colectarea veniturilor la 

bugetul de stat 

 

Informarea contribuabililor cu 

privire la drepturile şi obligaţiile 

lor în relaţia cu administraţia 

fiscală prin actualizarea continuă 

a materialelor informative, 

întocmirea calendarelor lunare 

privind obligaţiile fiscale, 

organizarea de întâlniri cu 

contribuabili; 

 

- număr comunicate de presa 

privind modificarile legislative 

în scopul constientizarii fiscale 

a contribuabililor  

- număr conferințe de presa  

- număr  întâlniri organizate  

- număr  materiale 

- număr calendare întocmite  

- număr participanți la 

întâlnirile organizate  

 

 

Buget 

propriu  

 

 

Lunar 

 

 

Administrația 

Judeteană a 

Finanțelor 

Publice Bacău  

  

Creșterea gradului de depunere 

prin mijloace electronice de 

transmitere la distanţă a 

declaraţiilor  

 

Nr. declaratii Lunar 

 Diminuarea stocului de arierate 

prin dezvoltarea capacităţii de 

management al arieratelor; 

evaluarea arieratelor în raport de 

posibilitățile reale de recuperare, 

în scopul eliminării arieratelor 

nerecuperabile din evidențele 

fiscale. 

Volum arierate Lunar 
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de realizare  Entitatea 

responsabilă  

Colectarea veniturilor la 

bugetul de stat 

 

Creşterea eficacităţii administrării 

fiscale prin creşterea gradului de 

colectare a veniturilor bugetare 

- grad de realizare a 

programului de încasari 

bugetare  nete  

- grad de conformare 

voluntară la plata obligațiilor 

fiscale  

- grad de depunere voluntară a 

declarațiilor fiscale, pe tipuri de 

impozite  

Buget 

propriu  

Lunar Administrația 

Județeană a 

Finanțelor 

Publice Bacău  

Continuarea acțiunilor de 

încurajare a accesării eșalonărilor 

la plată de către contribuabili 

- număr eșalonări Lunar 

Eficientizarea activității de 

executare silită prin aplicarea 

diferențiată a procedurilor legale 

în funcție de nivelul obligațiilor 

fiscale restante 

- sume încasate prin executare  

Urmarirea si combaterea 

fraudelor vamale 
   Efectuarea controlului ulterior 

la toate declaratiile vamale 

prelucrate de BV Bacau 

Numar declaratii vamale 

verificate 

Trimestrial    Biroul Vamal 

de Interior 

Bacău 

   Efectuarea controlului ulterior 

la sediul agentilor economici care 

declara marfurile in procedura 

simplificata. 

Numar controale ulterioare 

efectuate 

Semestrial    
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de realizare  Entitatea 

responsabilă  

Efectuarea controlului ulterior la 

sediul agentilor economici care 

deruleaza sau au in derulare 

operatiuni vamale din categoria 

regimurilor vamale economice. 

Numar controale ulterioare 

efectuate 
 

   Verificarea selectiva, pe 

anumite perioade si incadrari 

tarifare a declaratiilor vamale 

inregistrate si prelucrate, tinand 

cont de concluziile si informatiile 

rezultate din RIF 

Numar verificari efectuate 

Numar masuri stabilite  

Valoarea sanctiunilor aplicate  

Numar sanctiuni aplicate  

Buget 

propriu 

Trimestrial  

 

Biroul Vamal 

de Interior 

Bacău 

Urmarirea si combaterea  
Fraudelor vamale 

  Verificarea ulterioară, prin 

sondaj sau ori de cîte ori există 

dubii rezonabile, a dovezilor de 

origine care acoperă mărfuri la 

punerea în liberă circulaţie 

Numar verificari efectuate 

 

 

 

 

 

Numar verificari efectuate 

Buget 

propriu  

31.12.2019  

Acordarea unei atenţii sporite cu 

ocazia controlului vamal 

documentar al operaţiunilor de 

punere în liberă circulaţie,  care 

au atasat criteriul "MARFURI CU 

RISC fiind  necesara consultarea 

bazei de date a autorităţii 

vamale, pentru a estima  

veridicitatea  valorii in vama 

declarate pentru mărfurile 

importate,  in aplicarea H.G. 

973/2006 
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de realizare  Entitatea 

responsabilă  

 Efectuarea de controale fizice 

amănunţite la operaţiunile de 

punere în liberă circulaţie care au 

ataşat criteriul „MRF 

CONTRAFĂCUTE”   

Numar controale efectuate    

Urmarirea si combaterea 

fraudelor vamale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuarea de controale fizice 

totale la operaţiunile de punere 

în liberă circulaţie de mărfuri 

avînd ca ţară de expediţie 

China,Turcia,  Federaţia Rusă, R. 

Moldova, Serbia si tarile africane, 

precum si la mijloacre de 

transport rutiere aparţinînd 

companiilor de transport din 

Turcia, R. Moldova, Ucraina, 

Federaţia Rusă  

Numar controale efectuate Buget 

propriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent Biroul Vamal 

de Interior 

Bacău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenţe operative a tranzitelor 

vamale (NCTS, TIR) prin 

înscrierea acestora în registre, 

documente de evidenţă şi prin 

urmărirea informatică privind 

încheierea acestora. 

Numar tranzite operate                     

- Carnete TIR emise                                    

- NCTS emise                                 

- Carnete TIR sosite                           

- NCTS sosite  
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de realizare  Entitatea 

responsabilă  

 

 

 

 

Urmarirea si combaterea 

fraudelor vamale 

 Monitorizarea si supravegherea 

intrarilor si iesirilor (sosiri / 

plecari)  

din antrepozitele fiscale, 

achizitiile intracomunitare 

(destinatari inregistrati, achizitii 

cu acciza platita), circulatia 

reziduurilor si deseurilor. 

 

Numar controale efectuate 

 

 

 

Buget 

propriu 

 

 

 

 

Trimestrial   

 

 

 

 

 

 

Biroul Vamal 

de Interior 

Bacău 

  Intensificarea controalelor 

inopinate la sediul agentilor 

economici autorizati, in vederea 

verificarii conditiilor initiale de 

autorizare. 

 

 

Numar controale efectuate 
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Capitolul 2 : Economie. Politici Industriale. Politici in domeniul resurselor minerale neenergetice. Comerț și relații 
internaționale. Protecția consumatorului.  
 

OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

 

Economie  

 

 

 

 

Analiza stadiului privind atragerea de 

investiții străine în economia județului 

Bacău 

 

Analiza situației privind înființarea de 

noi firme cu capital autohton 

 

 Realizare  infostat   

 

- total investiții – mii euro 

- număr de firme străine înființate 

 

 

- total investiții – mii euro 

- număr firme noi înființate 

 

- numar buletine informative  

 

Buget 

propriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrial 

 

 

 

 

 

lunar 

 

 

Direcția 

Județeană de 

Statistică Bacău 

 

 

Cresterea încrederii 
consumatorilor, 
bazată pe o protecţie 
eficientă 

Desfășurarea de acțiuni de control 

pentru asigurarea cerințelor  de 

securitate și/sau conformitate a 

produselor și serviciilor, în 

conformitate cu Programul Tematic al 

Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor 

număr controale efectuate 

-numar contraventii aplicate  

-valoarea sanctiunilor aplicate  

Buget 

propriu 

 

31 decembrie 

2019 

Comisariatul 

Judetean pentru 

Protectia 

Consumatorilor  

Bacău 

Stimularea capacităţii de autoprotecţie 

individuală şi asociativă a 

consumatorilor în completarea 

protecţiei directe oferite de instituţiile 

statului 

- numar articole publicate in presa 

locala 
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Rezolvarea reclamaţiilor 

consumatorilor, cooperarea cu alte 

instituţii ale administraţiei publice 

centrale şi locale şi după caz, cu 

statele membre sau candidate ale 

Uniunii Europene în realizarea de 

acţiuni de control, efctuarea 

schimbului rapid de informaţii privind 

produsele periculoase 

- numar reclamatii solutionate 

favorabil  pe domenii de activitate  

Cresterea încrederii 
consumatorilor, 
bazată pe o protecţie 
eficientă 

Dezvoltarea instrumentelor de 

informare şi educare a consumatorilor 

- numar consilieri acordate  

-numar persoane beneficiare  

Buget 

propriu 

31 decembrie 

2019 

Comisariatul 

Judetean pentru 

Protectia 

Consumatorilor  

Bacău 

Asigurarea de sprijin şi consultanţă 

pentru organizaţiile neguvernamentale 

de consumatori. 

- numar  informari privind produsele 

si serviciile care prezintă riscuri 

pentru sanatatea si securitatea 

cetatenilor  
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Capitolul 3:   Fonduri europene   
 

OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

 
Creșterea absorbției 
fondurilor europene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea de acțiuni de informare de 
tip - Caravana FEADR - la nivelul 
comunelor unde se vor prezenta 
măsurile care se vor  lansa în perioada 
2018-2020 conform calendarului de 
lansare sesiuni, acțiune ce se va realiza  
cu sprijinul AFIR. În cadrul acțiunilor se 
vor distribui materiale de promovare a 
măsurilor finanțate prin PNDR 2014 -
2020 în vederea atragerii  potențialilor 
beneficiari pentru obținerea de 
finanțări nerambursabile prin 
Programul FEADR 

- număr UAT-uri unde au fost 
prezentări  
- număr agenți economici  
participanți la acțiunile de 
informare  OJFIR 
- număr experți implicați în aceste 
acțiuni  
- număr materiale difuzate  

Buget  

 propriu AFIR 

 31 decembrie 

2019  

Oficiul Judetean 

pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale  

Bacău 

Răspunsuri la solicitările de informații 
cu caracter general sau specific privind 
condițiile și modalitatea de accesare  a 
fondurilor europene  acordate prin 
PNDR 2014-2020  

-  număr răspunsuri întocmite și 
transmise  

 Verificare cereri de finanțare, vizite în 
teren, verificare documentație pentru: 
acte adiționale, dosare de achiziții  și 
cereri de plata. 
 

- număr vizite în teren  
- număr cereri de finanțare 
verificate  

 Participarea experților OJFIR Bacău  la 
întalniri organizate de DADR, și GAL-
uri, pentru prezentarea unor puncte 
distincte pe ordinea de zi cu privire la 
aplicarea PNDR 2014-2020. 
 

- număr oportunități de finanțare  
prezentate  
- număr experți participanți la 
aceasta activitate 
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Acțiuni de îndrumare a potențialiilor  
beneficiari ai Programului FEADR, care 
vor fi îndrumați  pentru  constituirea de 
forme asociative de tip Cooperativă, 
Grup de producători 

- număr acțiuni de informare 
privind  măsurile de sprijin pentru 
formele asociative 
- număr forme asociative noi 
înființate  

Funcționarea Grupului de Lucru Suport 
Tehnic de monitorizare a stadiului 
eliberării avizelor/autorizațiilor 
necesare depunerii/implementării în 
timp util, a proiectelor finanțate din 
fonduri europene/guvernamentale 

- număr  întâlniri de lucru 
organizate  
- număr propuneri  de modificări 
legislative înaintate  către 
ministerele de resort. 

Buget propriu 
Instituția 

Prefectului 
Județ Bacău 

Semestrial Instituția 

Prefectului Județ 

Bacău  

Elaborarea  si monitorizarea  Planului  
judetean de afaceri europene si relatii 
internationale  

Plan județean elaborat  

- 1 plan inițial de acțiuni propuse; 

- 2 rapoarte  de monitring;    
Organizarea de acţiuni de familiarizare 

a opiniei publice pe tematică 

europeană al judeţul Bacau, conform 

Planului de acţiuni de informare şi 

comunicare  

Plan  de acţiuni de informare şi 

comunicare  intocmit și 

implementarea acțiunilor specifice 

Conform 
Planului de 
actiuni de 
informare 

Monitorizarea modului de 
implementare a P.O.P.D  la nivelul 
autorităților publice locale din județ 

- număr beneficiari POAD  
- număr compensări între UAT-uri 

- număr compensări între județe  

În funcție de 

data începerii 

POAD 

Asigurarea de consultanță la cererea 

UAT-urilor pentru finalizarea 

proiectelor 

- număr activități de acordare  

consultanță 

31 decembrie 

2019 

 Organizarea de evenimente  de 
informare pe teme europene de interes 
pentru atragerea fondurilor 
nerambursabile de către autoritățile 
publice locale 

- număr evenimente organizate  

- numar de întâlniri de lucru 
organizate de Reţeaua  Judeţeană 
a Multiplicatorilor de Informaţie 
Europeană 

Buget propriu 
Instituția 

Prefectului 

Județ Bacău 

31 decembrie 

2019 
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Capitolul 4 : Turism 
 

OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Reabilitarea 

infrastructurii de 

acces în stațiunile 

turistice 

 

Elaborare  și implementare de proiecte 

privind reabilitarea infrastructurii de 

acces în zonele cu potențial turistic  

- număr proiecte elaborate 

- volum investiții - mii euro 

- km. infrastructură 

- număr proiecte implementate 

- volum investiții – mii euro 

- km. infrastructură  

Fonduri 

europene 

(POR-Axa 7.1) 

și Buget de 

Stat  

31.12.2019 UAT Slanic 

Moldova, UAT 

Târgu Ocna, 

UAT Comănești 

și  C.J. Bacău 

CNAIR 

Valorificare turistică și modernizare 

infrastructură specifică în stațiunea 

balneoclimaterică Târgu Ocna  

- lucrări demarate   UAT Târgu 

Ocna  

Dezvoltarea și 

reabilitarea  rețelelor 

de utilități  publice în 

zonele turistice 

existente și în cele ce 

urmează a fi 

dezvoltate din punct 

de vedere turistic 

Elaborare  și implementare de proiecte 

privind reabilitarea rețelelor de utilități 

publice  în zonele cu potențial turistic  

- număr proiecte elaborate 

- volum investiții - mil.euro 

- km. infrastructură 

- număr proiecte implementate  

Fonduri 

europene(POR-

Axa 7.1) și 

Buget de Stat  

31.12.2019  UAT Slănic 

Moldova, UAT 

Târgu Ocna, 

UAT Comănești  

Programul ”Primul 

centru de 

agreement” 

Constructie complex agrement  

 

Aqua parc 

- volum investiții – mii euro  

 

- volum investiții –  mii euro 

 Buget de 

stat/fonduri 

europene  

- studiu 

fezabilitate 

UAT Slănic 

Moldova  

UAT Tîrgu Ocna 

Măsuri cu impact 

local în vederea 

susținerii turismului 

Amenajare izvoare minerale Slănic 

Moldova 

 

- volum investiții –  mii euro POR - Axa 7.1 - studiu 

fezabilitate 

UAT Slănic 

Moldova 

 

 Amenajare trasee montane  - număr trasee amenajate  
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Măsuri cu impact 

local în vederea 

susținerii turismului 

Construcție telecabină  - telecabina functionala  Fonduri 

europene  

 An  2020  UAT Slănic 

Moldova 

 Amenajare Parc Aventura  - studiu de fezabilitate- 

- volum investiții 130 mii euro  

Buget local  31.12.2019 UAT Tîrgu Ocna  

 Reabilitare - modernizare patinoar  - volum investiții 360 mii euro Buget local    

 Amenajare ca zona de agrement lacul 

cu apa sărată, zona Parc Măgura  

- volum investiții 650 mii euro POR – Axa 7 2020  

   Promovarea tradițiilor si patrimoniului 

etnografic din județ, prin campanii 

media 

- număr campanii  organizate  Buget  local  31.12.2019   Consiliul 

Județean Bacău  

 Derularea unor evenimente impreună 

cu toți factorii instituționali sau privati 

implicați in activitatile de turism , prin 

inființarea unor parteneriate  de tip 

public –privat , sau asociatii de profil   

-numar evenimente organizate  

Numar parteneriate infiintate  
   

 Editarea de noi materiale informative și 

de promovare turistica care vor conține 

detalii despre obiectivele turistice din 

judetul Bacau  

-număr materiale informative 

publicate  
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Capitolul  5 : Politici privind IMM-urile 

OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

 

Sprijinirea sectorului 

IMM – Restartarea 

mediului de afaceri 

Acțiuni de monitorizare  privind 

riscurile existente în înterprinderile  

mici  și mijlocii din economia județului 

Bacău  

- număr acțiuni organizate 

- număr inspectori implicați în 

acțiunile de control 

Buget propriu  31.12.2019  Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Bacău  

 Sprijinirea patronatelor din județul 
Bacău  

- număr propuneri legislative  

inițiate de patronate, înaintate 

ministerelor de resort  

   Comisia de 

Dialog Social a 

județului Bacău  

Stimularea și 

dezvoltarea sectorului 

IMM și consolidarea 

instrumentelor de 

garantare și  

Acțiuni de promovare a Programului 
Start-up Nation  

- număr acțiuni de promovare 

(inclusiv în Comisia de Dialog 

Social) 

  Instituția  

Prefectului județ 

Bacău  

contragarantare 

pentru stimularea 

sectorului IMM 

Actualizarea site-ului Instituției 
Prefectului județ Bacău cu informaţii 
referitoare la oportunităţile de 
finanţare 

- număr postări pe site privind 

oportunități de finantare pentru 

IMM-uri  

   

 

Programul  România 

profesională 

Actualizarea permanentă a programului 
privind organizarea de cursuri de  
calificare, inclusiv prin metoda 
învăţământului profesional dual 

- număr cursuri organizate  

- număr cursanti înscrisi 

- număr absolvenți  

  AJOFM și ISJ 

Bacău   

 Participarea la sedintele Comitetului 
Local de Dezvoltare a parteneriatului 
Social Bacau  

- numar sedinte efectuate  

-% clase tehnologice realizate  
  Instituția 

Prefectului Bacau 
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Capitolul  6 : Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale  
 

OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

 
Stimularea creării de noi 

locuri de muncă 
  

Implementarea Programului de 
ocupare a fortei de munca pentru anul 
2019.  
- angajarea unui numar de 11.875 de 
persoane aflate în cautarea unui loc de 
muncă. 
 

- număr șomeri înregistrați  
încadrați în muncă 
- număr persoane încadrate în 
muncă cu vârsta peste 45 de 
ani prin subvenționarea 
locurilor de muncă  
- număr șomeri beneficiari de 
alocații care se încadreaza 
înainte de expirarea somajului  
- număr burse locuri de muncă 
organizate  
- număr persoane participante 
la bursa locurilor de muncă  
- număr  agenți economici  
participanți la bursa locurilor de 
muncă  
- număr persoane ocupate în 
urma organizării bursei 
generale de locuri de muncă 
- număr persoane ocupate în 
urma organizării bursei pentru 
absolvenți 
 - număr persoane beneficiare 
de prima de încadrare la o 
distanță mai mare de 15 km  
- număr persoane beneficiare 
de prima de încadrare la o 
distanță mai mare de 50 km  
 
 

Buget propriu  
AJOFM. 

Decembrie 
2019 

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea 

Fortei de 

Munca  Bacău  
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

 
 

Stimularea crearii de noi 
locuri de muncă 

 

 
Implementarea Planului de formare 
profesională pentru anul 2019.  
- formarea profesională gratuită  a 
persoanelor aflate în cautarea unui loc 
de muncă care vor fi 
calificate/recalificate în meserii 
solicitate pe piața forței de muncă. 
 

- număr persoane cuprinse in 
activitati de formare 
profesionala 

- număr persoane care 
participă la  cursuri 
- număr persoane participante 
la  ucenicie la locul de muncă 
- număr absolvenți ai cursurilor 
de formare profesională 
încadrați în muncă 

 
 
Buget propriu  
 

 
 

Decembrie 
2019 

 

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea 

Fortei de 

Munca  Bacău 

 
Șanse reale pentru tineri 

 

Încadrarea în muncă în sectorul public, 
pentru o perioada de 2 ani, a   tinerilor 
dezavantajaţi pentru a dobândi 
„abilităţi transferabile“ în joburile din 
sectorul privat.  

- număr tineri ocupați    

 Acordarea de subventii angajatorilor 
care încadrează în muncă tineri  

- număr tineri angajați 
- număr angajatori  care 
beneficiază de subvenții  

   

Derularea de campanii 
europene 

Organizarea şi desfăşurarea 
Săptămânii Europene de Securitate şi 
Sănătate în Muncă - Prevenirea 
riscurilor generate de substanțe 
periculoase, sub egida Agenţiei 
Europene pentru Securitate şi Sănătate 
în Muncă. 

- număr controale efectuate  
- număr măsuri dispuse  
- număr măsuri realizate  
număr sancțiuni aplicate 

Buget propriu   Inspectorat 

Teritorial de 

Munca  Bacau 

 Campanie europeană, coordonată de 
Comitetul Înalţilor Responsabili cu 
Inspecţia Muncii (en. SLIC), privind 
respectarea prevederilor legale din 
domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi din domeniul relaţiilor de 
muncă pentru lucrătorii temporari  
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Derularea de campanii 
nationale in domeniul 
relațiilor de muncă  
 

Campanie privind verificarea modului 
de respectare a prevederilor legale 
privind încheierea, modificarea, 
suspendarea, executarea, înregistrarea 
şi transmiterea în registrul general de 
evidenţă a salariaţilor, a contractelor 
individuale de muncă cu timp parţial, 
precum și a prevederilor legale  

- număr controale efectuate  
- număr măsuri dispuse  
- număr măsuri realizate  

număr sancțiuni aplicate 

   

 Campanie privind verificarea modului 
de respectare de către angajatori a 
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care 
lucrează în străinătate, republicată. 

 Buget propriu  31 decembrie 
2019 

Inspectorat 

Teritorial de 

Munca  Bacau 

 Campanie privind verificarea modului 
de respectare de către angajatori a 
condițiilor legale privind detaşarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale. 
 

    

 Campanie privind identificarea şi 
combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată în domenii susceptibile 
utilizării frecvente a acesteia, a muncii 
tinerilor şi copiilor 
 

    

 Campanie privind verificarea modului 
de respectare de către angajatori a 
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
şi a normelor de aplicare a acesteia. 
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Derularea de campanii 
nationale in domeniul 
sanatații și securității in 
munca  

Campanie naţională privind 
implementarea în sistemul de 
învăţământ a proiectului „Valenţe 
culturale în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă”. 

    

 Campanie națională privind respectarea 
prevederilor legale în ceea ce privește 
instruirea și informarea lucrătorilor în 
activitățile din domeniul construcțiilor. 

    

 Campanie națională privind verificarea 
modului de respectare a prevederilor 
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activități cu caracter ocazional 
desfășurate de zilieri, cu modificările și 
completările ulterioare. 

- număr controale efectuate  
- număr măsuri dispuse  
- număr măsuri realizate  

număr sancțiuni aplicate 

Buget propriu  31 decembrie 
2019 

Inspectorat 

Teritorial de 

Munca  Bacau 

 Campanie națională privind verificarea 
respectării prevederilor referitoare la 
autorizarea funcționării din punct de 
vedere al securității și sănătății în 
muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu 
modificările  și completările ulterioare. 

    

Derularea de campanii 
nationale in domeniul 
supravegherea pietii  

Campanie naţională de supravegherea 
pieţei produselor industriale din 
domeniul de competenţă al Inspecţiei 
Muncii, conform Programului sectorial 
pentru anul 2018, coordonat de către 
Comisia Europeană. 
 

    

 
 Imbunătățirea Dialogului  

social  

Desfășurarea de activități pentru 
încurajarea solidaritații sociale  

- număr de ședinte organizate 
număr participanți la ședință  

- număr teme dezbatute 
- număr modificări legislative  

Buget  propriu 
Institutia 

Prefectului 

31.12.2019 Instituția 

Prefectului  
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Inființarea de locuințe 

protejate și centre de zi 

prin intermediul cărora se 

va asigura tranziția în 

comunitate a persoanelor 

cu dizabilități, găzduite în 

centre rezidențiale  

Elaborarea, depunerea și 
implementarea de proiecte cu finațare 
POR , în cadrul apelului de proiecte  
POR/8/8.1/B/1, avand ca scop 
dezinstuționalizarea a 90 de personae 
cu dizabilități  

- număr proiecte depuse 
- număr parteneriate incheiate 

cu UAT-urile 
- număr contracte de finanțare 

semnate  
- număr locuințe protejate  

construite  
- număr centre de zi înființate 

Fonduri 
europene/buget 

local 

2020 Direcția 

Generală de 

Asistenta 

Sociala  și 

Protecția 

Copilului 

Bacău  

Construcția , reabilitarea, 

modernizarea și dotarea 

de locuințe protejate și de 

centre de zi  

Elaborarea, depunerea și 
implementarea de proiecte  cu 
finanțare prin POCU avînd ca scop 
asigurarea funcționării serviciilor 
sociale înființate prin POR  

- număr proiecte depuse 
- număr parteneriate incheiate 

cu UAT-urile 
- număr contracte de finanțare 

semnate  
- număr locuințe protejate  

construite  
- număr centre de zi înființate 

   

 

Viață decentă pentru  

Aplicarea măsurilor legale privind 
prevederile  privind cresterea 
indemnizatiei sociale  

- număr dosare analizate  
- număr beneficiari 
- aport bugetar 

Buget CNP 31.12.2019 Casa 

județeană de   

pensionari Aplicarea măsurilor legale privind 
prevederile referitoare la cresterea  
punctului de pensie de la 1.100 lei la 
1265 lei   

- număr dosare analizate 
- număr beneficiari 
- aport bugetar 

  Pensii Bacău 

 Aplicarea măsurilor legale  privind 
implementarea modificarilor prevazute 
in proiectul noii legi a pensiilor  

- număr dosare analizate 
- număr pensii recalculate 
- influiențe recalculare, abateri, 

efort financiar, propuneri 

   

 Aplicarea informațiilor referitoare la 
legislația europeană  în domeniul 
coordonării sistemelor de securitate 
socială și a acordurilor bilaterale  

- număr  prestații și pensii 
internaționale stabilite  

- aport financiar 
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Viață decentă pentru 

pensionari 

Organizarea de acțiuni de promovare 
/mediatizare a beneficiilor asigurării 
facultative  

- număr acțiuni de promovare  
- persoane atrase în sistem  

Buget CNP 31.12.2019 Casa 

județeană de  

Pensii Bacău  

 Acordarea de bilete pentru pensionari - număr pensionari beneficiari 
- număr bilete primite și 

rămase 

   

Organizarea si asigurarea 

serviciilor de evidenta, 

stabilire, modificare,  

Verificarea indeplinirii conditiilor de 
eligibilitate privind stabilirea drepturilor 
la beneficii de asistenta sociala 

Nr. de dosare restituite 
DGASPC-urilor/ 
Nr. total de dosare primite – 
cazuri noi 

Buget  

asigurari sociale 
 Agentia 

Judeteana 

pentru Plati și  

suspendare, reluare, 

incetare a drepturilor 

Stabilirea drepturilor la beneficii de 

asistenta sociala, modificarea/ 

suspendarea/ reluarea la plată, in 

conformitate cu prevederile legale 

 

Nr. de dosare/documente 
specifice operate in programul 
informatic/  
Nr. de dosare primite 

  Inspectie 

Sociala Bacau 

 Finanțare investitii centre 

rezidentiale,dezvoltarea rețelei de 

cămine pentru persoane vârstnice 

Buget alocat/total buget  
 

   

 Acordarea de subvenții asociațiilor și 

fundațiilor 

Buget alocat/total buget  
 

   

 Organizarea si exercitarea controlului 

financiar preventiv - buget asistenţă 

socială 

Nr. vize aplicate/nr. refuz  la 
viză 

   

 Aplicarea vizelor de legalitate pentru 

acrodarea drepturilor 

Nr. vize aplicate/nr. erori    

 Întocmirea fişierelor pentru 

fundamentarea plăţii beneficiilor de 

asistenţă socială 

Nr. rapoarte extrase/Nr. 
rapoarte de extras 
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Organizarea si asigurarea 

serviciilor de evidenta,  

Acordarea ajutoarelor  de urgenţă Nr. ajutoare acordate/Nr. iniţial 
de solicitări  
 

  Agentia 

Judeteana 

stabilire, modificare, 

suspendare, reluare, 

incetare a drepturilor 

Acodarea de subvenţii organizaţiilor 

care acordă servicii sociale categoriilor 

defavorizate – Legea 34/1998 

Nr. documentelor verificate 
pentru îndeplinirea criteriilor şi 
condiţiilor legale /Nr. de 
solicitări 

Buget  

asigurari sociale 

31.12.2019 pentru Plati și 

Inspectie 

Sociala Bacau  

 

 

Exercitarea controlului 

aplicării unitare a 

prevederilor 

Regulamentelor Europene, 

al modului de asigurare, 

administrare şi gestionare 

a beneficiilor familiale 

acordate conform regulilor  

 

 

Gestionarea eficientă a schimbului de 

date fizic/electronic cu institutiile din 

alte State Membre şi monitorizarea 

aplicării unitare a prevederilor legale în 

vederea stabilirii dreptului la beneficii 

familiale 

 
 
Numărul de formulare primite 
şi transmise fizic/electronic 

   

de coordonare Prevenirea fraudei  prin încasarea de 

beneficii familiale de acelasi tip în doua 

sau mai multe State Membre 

Numărul cazurilor de plăţi 
necuvenite 
Valoarea debitelor constituite 

   

 Monitorizarea drepturilor stabilite 

pentru lucrătorii migranţi, precum şi a 

plăţilor efectuate 

Numărul cazurilor de plăţi 
necuvenite 
Valoarea debitelor constituite 

   

 Recuperarea sumelor acordate cu titlul 

de beneficii familiale de la instituţiile 

competente din alte state membre, ca 

urmare a efectuării unor plăţi 

necuvenite 

Sume recuperate    
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Monitorizarea modului de 
acordare/recuperare a 
sumelor pentru plata 
beneficiilor de asistenţă 
socială şi a programelor de 
servicii sociale în vederea 
combaterii erorii, fraudei şi 
corupţiei 

Identificarea situaţiilor în care s-au 
efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor 

Nr. cazuri de plată necuvenită 
identificate/Nr. total de 
beneficiari de beneficii de 
asistenţă socială 

Buget  

asigurari sociale 

31.12.2019 Agentia 

Judeteana 

pentru Plati și 

Inspectie 

Sociala Bacau  

Stabilirea prejudiciului datorat 
efectuării plăţilor necuvenite 

Valoarea debitelor constituite 
prin decizii /valoarea totală a 
plăţilor efectuate 

   

Recuperarea debitelor încasate 
necuvenit 

Valoarea debitelor 
recuperate/valoarea totală a 
debitelor constituite  

   

Evaluarea şi monitorizarea 
modului de aplicare şi 
respectare a  

Realizarea controalelor tematice Nr. controale tematice     

reglementărilor ce privesc 
modul de asigurare,  

Realizarea controalelor inopinate Nr. controale inopinate 
(petiţiile)  

   

administrare , gestionare şi 
plată a beneficiilor de 
asistenţă socială 

Identificarea situaţiilor în care s-au 
efectuat plăţi în mod necuvenit către 
beneficiari 
 

Nr. cazurilor de plăţi 
necuvenite/Nr. total  beneficiari 
de prestatii sociale  

   

 Stabilirea situaţiilor în care s-au 
efectuat plăţi în mod necuvenit către 
beneficiari 

Nr. de sesizări ale organelor de 
urmărire penală competente  

   

 Realizarea  de  încrucişări ale bazelor 
de date ANAF cu SAFIR 

Nr. CNP-uri transmise de catre 
ANAF in urma solicitarii AJPIS  

   

 Realizarea controalelor tematice Nr. serviciilor sociale de 
verificat transmite de 
ANPIS/Nr. serviciilor sociale 
verificate 

   

 Realizarea controalelor inopinate Nr. controale inopinate 
(petiţiile) 
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Evaluarea şi monitorizarea 

modului de aplicare şi 

respectare a 

reglementărilor ce privesc 

modul de asigurare, 

administrare , gestionare şi 

plată a beneficiilor de 

asistenţă socială 

Dispunerea măsurilor de remediere şi 
monitorizarea acestora 

Nr. măsurilor dispuse/nr. 
măsurilor implementate 
 

Buget  

asigurari sociale 

31.12.2019 Agentia 

Judeteana 

pentru Plati și 

Inspectie 

Sociala Bacau 

Aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea cadrului legal 

Nr. sancţiunilor aplicate 
 

   

Stabilirea situaţiilor în care s-au 
acordat servicii sociale fără respectarea 
cadrului normativ 

Nr. de sesizări ale organelor de 
urmărire penală competente şi 
a altor instituţii competente 

   

Evaluarea, monitorizarea şi 
controlul respectării 
criteriilor şi standardelor 
minime de calitate – 

Dispunerea măsurilor de remediere şi 
monitorizarea acestora 

Nr. măsurilor dispuse/nr. 
măsurilor implementate 
Nr. solicitări de evaluare 
transmise de MMJS/Nr. 
evaluărilor în teren realizate 

   

licenţierea serviciilor 
sociale 

Aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea cadrului legal 

Nr. sancţiunilor aplicate 
Nr. de sesizări ale organelor de 
urmărire penală competente şi 
a altor instituţii competente 

   

Asigurarea accesului 
neîngrădit al persoanelor 
cu dizabilităţi la mediul 
fizic, informaţional şi 
comunicaţional 

Realizarea controalelor tematice/ 
inopinate 

Nr. instituţiilor verificate  
Nr. măsurilor dispuse/Nr. 
măsurilor implementate 
Nr. sancţiunilor aplicate 

   

Susţinerea procesului de 
autorizare a furnizorilor de 
formare profesională prin 
îndeplinirea eficientă a 
atribuţiilor de secretariat al 
comisiei de autorizare 
 

Asigurarea îndrumării metodologice 
pentru aplicarea actelor normative din 
domeniul autorizării furnizorilor de 
formare profesională a adultilor 

Nr. informaţiilor 
oferite/numărul solicitărilor   
Nr. dosare autorizate/nr. 
dosare respinse 
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Urmărirea aplicării şi 
respectării politicilor în 
domeniul  incluziunii 
sociale si egalitatii de 
sanse . 

Efectuarea anchetelor pentru ajutoare 
de urgenta , propunerile de acordare si 
plata acestora dupa emiterea hotararii 
de guvern  ;  

Numar solicitari propuse spre 
aprobare /Numar de solicitari  
de ajutor de urgenta/ 

Buget  

asigurari sociale 

31.12.2019 Agentia 

Judeteana  

pentru Plati și 

Inspectie 

 Realizarea  obiectivelor legate de 
egalitatea de sanse , asigurarea  
egalitatea de sanse Secretariatului 
Judetean pentru egalitatea de sanse 

 

Nr  nr total de sedinte realizate 
/total de sedinte planificate  

  Sociala Bacau 
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CAPITOLUL 7 : POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCATIEI 

 

OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

   

 Asigurarea unui învăţământ 

de calitate, în şcoli echipate 

corespunzător, care să 

conducă la modelarea 

intelectuală şi profesională a 

elevilor, în paralel cu 

asigurarea serviciilor de 

asistenţă medicală, dezvoltare 

fizică (în cluburi şcolare 

sportive) şi socio-culturală. 

Investiţii 

    Reabilitarea/modernizarea 

clădirilor şcolare pentru ca 

toate unităţile de învăţământ 

să obţină autorizaţii de 

funcţionare  

    • Mobilier şcolar şi dotări 

didactice moderne pentru 

unităţile de învăţământ 

preuniversitar 

 

 

Asigurarea asistenței medicale 

prin bugetarea de posturi; 

Reabilitarea tuturor spațiilor 

școlare pentru îndeplinirea 

condițiilor de obținere a 

autorizației ISU și sanitară; 

Schimbarea mobilierului școlar 

deteriorat; 

Dotarea laboratoarelor și sălilor 

de clasă cu aparatură modernă 

 

 -număr  servicii medicale 

pentru educabili; 

 -numar spații  școlare 

reabilitate  

-numar spații  școlare 

dotate; 

 % utilizarea spațiilor 

școlare; 

Dotarea cu tehnologie 

informatică și de 

comunicare 

 

 

UAT-uri 

 

AUGUST 2020 

 

Inspectorat 

Scolar 

Judetean 

Bacau  

 

 

    -  Construcţia de creşe, 

grădiniţe şi unităţi afterschool. 

    –  Punerea accentului pe 

  Formarea profesorilor pe 

partea educativă a îngrijirii 

copiilor între 0 și 3 ani 

Numar  creşe, grădiniţe şi 

unităţi afterschool, nou 

construite  
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

partea educativă a îngrijirii 

copiilor între 0 şi 3 ani, prin 

dezvoltarea curriculumului, 

materialelor didactice şi 

formarea profesorilor. 

 

Asigurarea serviciilor de 

orientare și consiliere pentru 

educabili; 

Proiectarea și realizarea  

curriculumului; 

 

- numar profesori care au 

aprticipat la cursuri de 

formare pe partea  

educativă a îngrijirii 

copiilor între 0 și 3 ani 

  

Programe de antreprenoriat 

de la şcoala primară până la 

universităţi 

    -  Extinderea educaţiei 

antreprenoriale la toate 

şcolile. 

   - 

Reînfiinţarea/modernizarea 

atelierelor şcolare pentru 

învăţământul profesional şi cel 

tehnologic (Perioada 2018-

2020). 

        –  Organizarea de 

concursuri antreprenoriale la 

toate nivelurile preuniversitare 

     

 

Reînființarea și modernizarea 

atelierelor școlare pentru 

învățământul profesional și 

tehnic; 

Organizarea de concursuri cu 

oferire de recompense elevilor 

participanți 

 

- numar ateliere scoala 

reinfintate  

- numar ateliere scoala 

modernizate  

 -numar parteneriate 

incheiate  cu 

reprezentanți ai 

comunității 

 

 

UAT-uri 

AUGUST 2020  

 

Inspectorat 

Scolar 

Judetean 

Bacau  

 

 

    -  Consolidarea relaţiilor de 

parteneriat între învăţământul 

superior şi cel preuniversitar, 

în formarea iniţială şi continuă 

pentru cariera didactică, prin 

care să se asigure adecvarea 

 

Consultarea și promovarea 

ofertei educaționale a unităților 

de învățământ superior de 

către unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

 

- numar activitati de 

promovare desfășurate  

- numar elevi participanti 

la activitatile de 

promovare  

 

 

 

Buget propriu  

APRILIE - IUNIE  
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

conţinuturilor şi metodelor la 

nevoile de formare a cadrelor 

didactice, cu implicaţii în 

dezvoltarea personală    –  

Avansarea în carieră pentru 

cadrele didactice, astfel încât 

aceasta să se realizeze în 

baza unor criterii şi procese 

relevante. 

 

Îndrumarea cadrelor didactice 

către înscrierea și promovarea 

gradelor didactice 

-numar cadre didactice 

care s-au inscris la 

examenele de grad  

didactic  

- numar  parteneriate  

incheiate cu reprezentanți 

ai comunității 

 

    -  Valorificarea adecvată a 

experienţei personalităţilor 

academice de marcă, 

concomitent cu introducerea 

unor măsuri de stabilizare şi 

motivare a cadrelor didactice 

tinere. 

     

 

Valorificarea și motivarea 

cadrelor didactice tinere; 

Dezvoltarea cantitativă și 

calitativă prin formare 

profesională a masei de 

cercetători Activitatea științifică 

și metodică 

a cadrelor didactice 

 

- numar cadre didactice 

tinere intrate in sistem  

- Evaluarea rezultatelor la 

activitățile extracurriculare 

 

 

Buget propriu 

 

31 decembrie 

2019  
 

 

Inspectorat 

Scolar 

Judetean 

Bacau  

 

 

 

   Cetăţeni activi pe piaţa 

muncii 

  Realizarea de studii cu 

privire la nevoile agenţilor 

economici în ceea ce priveşte 

asigurarea cu personal 

calificat, precum şi la inserţia 

absolvenţilor pe piaţa muncii. 

 

Consultarea agenților 

economici cu privire la nevoile 

de personal calificat; 

Fundamentarea planurilor de 

școlarizare în funcție de nevoile 

pieței muncii; 

Opțiuni de formare 

-numar servicii asigurate  

pentru  orientarea și 

consilierea pentru 

educabili; 

-Existența și funcționarea 

sistemului de gestionare a 

informației; 

-Accesibilitatea 

 

 

 

 

UAT-uri 
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

    –  Fundamentarea 

planurilor de şcolarizare şi a 

finanţării pe domenii de 

studiu, în funcţie de nevoile 

pieţei muncii. 

    –  Revalorizarea 

învăţământului profesional şi 

tehnic prin flexibilizarea 

sistemului – mai multe opţiuni 

de formare profesională 

pentru elevi, diferite tipuri de 

certificări care să asigure 

acces pe piaţa muncii  

profesională pentru elevi care 

să asigure acces pe piața 

muncii; 

Formarea spiritului 

antreprenorial; 

Dezvoltarea stagiilor de 

practică la agenții economici; 

Orientarea și consilierea 

elevilor 

echipamentelor, 

materialelor, mijloacelor 

de învățământ și 

auxiliarelor curriculare; 

-Definirea și promovarea 

ofertei educaționale. 

  Infrastructură modernă, 

mijloace didactice 

adecvate, care utilizează 

tehnologiile informării şi 

comunicării 

Submasuri : 

    –  Crearea condiţiilor 

necesare de confort, siguranţă 

şi securitate pentru toţi copiii 

în şcoli, care să permită 

inclusiv obţinerea autorizaţiilor 

de funcţionare  

    –  Construcţia sau 

reabilitarea unităţilor şcolare 

pentru educaţia timpurie şi 

 

Crearea condiţiilor necesare de 

siguranţă şi securitate, care să 

permită obţinerea autorizaţiilor 

de funcţionare (sanitară, ISU); 

 Construcţia sau reabilitarea 

unităţilor şcolare 

  Conectarea tuturor şcolilor la 

Internet 

  Realizarea de campusuri, 

începând cu învăţământul 

liceal. 

    Construirea Platformei de E-

learning, depozitelor online 

(biblioteca virtuală) şi a 

 

Existența și funcționarea 

sistemului de gestionare a 

informației; 

Asigurarea securității 

tuturor celor implicați în 

activitatea școlară, în 

timpul desfășurării 

programului; 

Asigurarea serviciilor de 

orientare și consiliere 

pentru educabili; 

- numar spații scolare 

reabilitate  

Accesibilitatea 

 

 

 

UAT-uri 

AUGUST 2020  

 

 

Inspectorat 

Scolar 

Judetean 

Bacau  
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

învăţământul primar. 

    –  Conectarea tuturor 

şcolilor la Internet prin 

conexiuni de mare viteză. 

    –  Realizarea de wireless 

campusuri, începând cu 

învăţământul liceal. 

    –  Construirea Platformei 

de E-learning, depozitelor 

online (biblioteca virtuală) şi a 

infrastructurii digitale de 

conţinuturi. 

    –  Implementarea 

catalogului electronic. 

 

 

infrastructurii digitale de 

conţinuturi. 

  Implementarea catalogului 

electronic. 

    Dotarea bibliotecilor şcolare 

 Investiţii în infrastructura 

educaţională a şcolilor din 

învăţământul profesional şi 

tehnic,     

Crearea condiţiilor optime de 

studiu pentru elevii cu cerinţe 

speciale. 

echipamentelor, 

materialelor, mijloacelor 

de învățământ și 

auxiliarelor curriculare; 

- catalog electronic 

implementat . 

Biblioteca virtuala 

functionabila  

- %unitati scolare 

conectate la wireless  

 

 

Acces egal la învăţământ de 

calitate şi incluziv la nivel 

preuniversitar 

Submasuri  

    -  Asigurarea 

învăţământului pentru 

minorităţile naţionale şi pentru 

grupurile dezavantajate: 

    • Restructurarea 

curriculumului şcolar din 

perspectivă multiculturală. 

 

 

 

Asigurarea tuturor elevilor la 

un învățământ egal , indiferent 

de naționalitate, religie, sex, 

minoritate 

 

 

 

Accesibilitatea 

echipamentelor, 

materialelor, mijloacelor 

de învățământ și 

auxiliarelor curriculare; 

 

 

AUTOFINAȚARE 

 

UAT-uri 

 

31.12.2019 

 

 

Inspectorat 

Scolar 

Judetean 

Bacau  
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OBIECTIV  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Asigurarea excelenţei  în 

educaţie 

    -  Dezvoltarea şi 

implementarea programelor 

de stimulare a performanţei 

adresate elevilor cu potenţial 

deosebit. 

    –  Stabilirea de măsuri 

pentru studenţii cu 

performanţe deosebite, în 

vederea valorificării 

potenţialului acestora şi 

atragerii într-o carieră 

universitară sau de cercetare. 

    –  Încurajarea formării 

polilor de excelenţă în 

educaţie şi cercetare, pentru 

valorificarea mai eficientă a 

resurselor şi creşterea 

performanţelor  

 

 

Implementarea de programe 

de stimulare a performanței 

elevilor cu potențial deosebit; 

Înființarea și finanțarea 

centrelor de excelență 

 

 

Execuție bugetară; 

Evaluarea rezultatelor la 

activitățile 

extracurriculare. 

Existența și aplicarea 

procedurilor de 

autoevaluare 

instituțională. 

 

Buget propriu  

 

 

 

 

31.12.2019 

 

 

Inspectorat 

Scolar 

Judetean 

Bacau  
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Capitolul 8 : Politici  în domeniul  sănătății 

Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Creșterea capacității de 
screening, prin fonduri 
nerambursabile, pentru 
depistarea bolilor 
netransmisibile cu impact 
asupra sănătății publice: 
cancer col uterin, cancer 
mamar, cancer colo rectal, 
cancer prostată, cancer 
pulmonar, diabet zaharat, boli 
cardio vasculare, boli 
pulmonare cronice, a bolilor 
infecțioase transmisibile 

Depistarea precoce activă a 
cancerului de col uterin prin 
efectuarea testării Babeş – 
Papanicolaou la populaţia feminină 
eligibilă în regim de screening. 
 -Depistarea cancerului de col uterin 
în stadii precoce; 

 
 
 
 
-Nr. cazuri testate cu 
formular FS1 completat in 
integralitate 
 

Fonduri 
nerambursabile 

31.12.2019  Direcția de 
Sănătate Publică 
Bacau  

Culegerea datelor, validarea, 
inregistrarea si raportarea bolilor 
transmisibile 

Numar fise validate si 
inregistrate in RUBT   

   

Supravegherea pasiva si active a 
Sindromului Rubeolic Congenital  

Numar cazuri inregistrate, 
validate, clasificate  

   

Depistarea precoce a cazurilor de 
pneumonii cu Legionella  
 

Numar cazuri inregistrate, 
validate, clasificate  

   

Monitorizarea incidentei Bolii Lyme 
pe teritoriul  
judetului 

Numar cazuri inregistrate, 
investigate, validate, 
clasificate  

 

   

Monitorizarea incidentei bolii 
diareice acute in vederea depistarii 
in timp util a focarelor/epidemiilor 
de BDA  

Numar cazuri raportate, 
numar focare inregistrate si 
la care au fost aplicate 
masuri 

   

Determinarea magnitudinii infectiei 
cu virus West Nile la om cu 
identificarea conditiilor favorizante 
de expunere la virusul West Nile.  

Numar cazuri inregistrate, 
investigate, validate, 
clasificate  
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Monitorizarea incidentei infectiei cu 
Bordetella pertussis 

Numar cazuri inregistrate, 
investigate, validate, 
clasificate  

   

Creșterea capacității de 
screening, prin fonduri 
nerambursabile, pentru 
depistarea bolilor 
netransmisibile cu impact 
asupra sănătății publice: 
cancer col uterin, cancer 
mamar, cancer colo rectal, 
cancer prostată, cancer 
pulmonar, diabet zaharat, boli 
cardio vasculare, boli 
pulmonare cronice, a bolilor 
infecțioase transmisibile 

Monitorizarea morbiditatii si 
severitatii cazurilor de Gripa, IACRS 
si SARI prin supraveghere tip 
sentinela si rutina 

Numar cazuri inregistrate, 
investigate, validate, 
clasificate  

Fonduri 
nerambursabile 

31.12.2019  Direcția de 
Sănătate Publică 
Bacau  

Depistarea imediata a oricarui caz 
posibil de poliomielita si confirmarea 
cu laboratorul a tuturor cazurilor 
posibile de poliomielita.  

Numar cazuri PAF 
inregistrate, investigate, 
validate, clasificate si masuri 
fata de contacti 

   

Depistarea imediata a oricarui caz 
posibil de rujeola/rubeola.  

Numar cazuri inregistrate, 
investigate, validate, 
clasificate si masuri fata de 
contacti 

   

Monitorizarea infectiilor nosocomiale Numar cazuri inregistrate, 
investigate, validate,  

   

Depistarea precoce a cazurilor de 
malarie  

Numar cazuri inregistrate, 
validate, clasificate si masuri 
fata de contacti si mediu 

   

Monitorizarea incidentei RAPI in 
vedrea depistarii cauzei si a 
prevenirii aparitiei de evenimente   

Numar cazuri inregistrate, 
investigate, validate 

   

Monitorizarea incidentei cazurilor de 
toxiinfectii alimentare 

Numar cazuri si focare 
inregistrate, investigate, 
validate, clasificate si masuri  

   

Monitorizarea tendintelor de evolutie 
a hepatitelor virale tip B si C 

Numar cazuri inregistrate, 
investigate, validate 
Numar testari pentru Ag HBs 
si Ac anti HCV la nivelul 
laboratoarelor din judet 
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Analiza riscului privind potentialul de 
imbolnavire la om cu hantavirus  
 
 

Numar cazuri inregistrate, 
investigate, validate, 
clasificate  

Fonduri 
nerambursabile 

31.12.2019  Direcția de 
Sănătate Publică 
Bacau  

Creșterea capacității de 
screening, prin fonduri 
nerambursabile, pentru 
depistarea bolilor 
netransmisibile cu impact 
asupra sănătății publice: 
cancer col uterin, cancer etc 

Controlul infectiei  meningococice Numar cazuri inregistrate, 
investigate, validate, 
clasificate  

   

Managementul cazurilor de tetanos                                                     
 

Numar cazuri inregistrate, 
investigate, validate, 
clasificate  

   

Creșterea capacității de 
screening a bolilor infecțioase 
transmisibile (inclusiv cu 
transmitere sexuală): 
hepatită, HIV,  

 

Investigarea bolilor infectioase 
transmisibile ( Hepatita, HIV, 
Rujeola, Rubeola, Infectie urliana, 
Mononucleoza infectioasa) 

Numar probe analizate    

Monitorizarea Bolilor cu transmitere 
sexuala 

Nr probe analizate     

Investigarea cazurilor de BDA Nr  examene 
Coproparazitologic si 
Coprobacteriologic 
Nr. teste Rotavirus 
Nr.Antibiograme 

   

Investigarea anginelor, contactilor 
de scarlatina 

Nr exudate faringiene    

Investigatii pentru infectiile asociate 
actului medical 
 

 Nr probe analizate controlul 
sterilitatii 
 Nr probe 
analizateaeromicroflora 

   

Investigatii de microbiologie sanitara 
pentru posibile infectii cu tansmitere 
hidrica 

Nr probe analizate    
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

 

 

 

 

 

Creșterea capacității de 
screening a bolilor infecțioase 
transmisibile (inclusiv cu 
transmitere sexuală): 
hepatită, HIV, 

Interventii pentru un stil de viata 
sanatos 
Campanii IEC destinate celebrării 
zilelor mondiale /europene conform 
calendarului priorităţilor nationale 
 
Interventii IEC destinate priorităţilor 
de sănătate specifice locale 
 
Interventii IEC pentru punerea în 
aplicare a planurilor judeţene de 
acţiune pentru alimentaţie 
sănătoasă şi activitate fizică la copii 
şi adolescenţi -sustenabilitate RO 19 
04 
 
Interventii IEC pentru promovarea 
sanatatii in comunitati si grupuri 
vulnerabile (sustenabilitate RO 19 
03) 
 
Interventii IEC pentru reducerea 
consumului de alcool 
 
 

-Număr de campanii IEC 
desfăşurate 
Cost mediu campanie 
 
-Număr de interventii IEC 
desfasurate 
Cost mediu intervenţie 
-Numar de școli și gradinițe 
care utilizeaza ghidul de 
intervenție pentru alimentație 
sănatoasă și activitate fizică 
în gradinițe și școli  
-Număr de beneficiari 
intervenţii IEC specifice  
 
 
-Număr  de interventii IEC in 
comunitati vulnerabile  
-Cost mediu intervenţie  
-Număr de beneficiari 
intervenţie 
-Număr de intervenţii 
specifice 

Fonduri 
nerambursabile 

31.12.2019  Direcția de 
Sănătate Publică 
Bacau  

Dezvoltarea programelor 
naţionale şi continuarea celor 
existente prin alocarea unor 
fonduri suplimentare raportat 
la perioada    2018 -2020 

Creşterea numărului de donatori vii, 
donatori aflaţi în moarte cerebrală, 
precum şi de donatori fără activitate 
cardiaca. 
Realizarea testărilor imunologice şi 
virusologice a potenţialilor donatori,  
inclusiv a donatorilor  

-Nr diagnosticari morti 
cerebrale si mentinere in 
conditii fiziologice a 
donatorilor –cadavru            
( inclusiv testare) 
- Nr. actiuni de coordonare 

Buget alocat de 
Ministerul Sanătății  
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Dezvoltarea programelor 
nationale si continuarea celor 
existente prin alocarea de 
fonduri suplimentare raportat 
la perioada 2018  - Evaluarea 
factorilor de risc in mediul de 
viata si munca 

Monitorizarea calității suplimentelor 
alimentare 
-Selectarea unităților de producție și 
distribuție cele mai reprezentative 
pentru județul Bacău, care vor fi 
luate în studio; 
-Catagrafierea suplimentelor 
alimentare produse, importate, 
depozitate și/sau distribuite în județ; 

 
-Nr. unitati catagrafiate 
 
-Nr suplimente alimentare 
catagrafiate 

Buget alocat de 
Ministerul Sanătății 

31.12.2019  Direcția de 
Sănătate Publică 
Bacau  

 Monitorizarea alimentelor cu adaos 
de vitamine, minerale și alte 
substanțe  
  -Inventarierea  unităților 
reprezentative. 
- Catagrafierea alimentelor cu adaos 
de vitamine, minerale și alte 
substanțe. 

-Nr. unitati catagrafiate 
-Nr. alimente cu adaos de 
vitamine, minerale si alte 
substante catagrafiate 

   

 Monitorizarea nivelului de iod din 
sarea iodată pentru consum uman 
-Evaluarea conținutului de iod de 
potasiu din sarea destinată 
consumului uman prin prelevarea de 
probe. 

- nr.probe recoltate    

 Monitorizarea de audit a calității apei 
potabile utilizate în unitățile 
alimentare-Programe de 
monitorizare a consumului de apă 
potabilă 

Nr probe prelevate    

 Monitorizarea alimentelor tratate cu 
radiaţii- Inventarierea unităţilor 
reprezentative;- Identificarea 
produselor alimentare  

-nr. Unitati catagrafiate 
-nr produse alimentare 
catagrafiate 
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Dezvoltarea programelor 
nationale si continuarea celor 
existente prin alocarea de 
fonduri suplimentare raportat  

Evaluarea aportului de substanţe 
excitante din băuturi energizante -
Evaluarea conţinutului de cafeină şi 
carnitină din băuturile energizante 

-nr.probe recoltate Buget alocat de 
Ministerul Sanătății 

31.12.2019  Direcția de 
Sănătate Publică 
Bacau  

la perioada 2018  - Evaluarea 
factorilor de risc in mediul de 
viata si munca 

Evaluarea riscului chimic și 
bacteriologic al alimentelor cu 
destinație nutrițională specială 
(ADNS) 

-nr.probe recoltate    

 Evaluarea valorii nutritive  a 
alimentelor: sarea în alimente 

-nr.probe recoltate    

 Evaluarea factorilor de risc din 
materiale care vin în contact cu 
alimentele. 

Nr factori de risc catagrafiati    

 Evaluarea stării de nutriție și a 
alimentației populației. - Alcătuirea 
eşantionului; 
-  Utilizarea chestionarelor privind 
dieta zilnică și  frecvenţa alimentară;  
-Evaluarea stării de nutriţie și a 
stilului de viaţă. 

Nr chestionare aplicate    

  
Supravegherea calităţii apei potabile 
in zonele de aprovizionare mari 
 
   

Numar zone monitorizate 
Numar probe prelevate in 
monitorizarea de audit si 
control 

   

  
Supravegherea calităţii apei potabile 
in zonele de aprovizionare mici, 
rurale 
 
  

 
Numar zone monitorizate 
Numar probe prelevate in 
monitorizarea de audit si 
control 
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Dezvoltarea programelor 
nationale si continuarea celor 
existente prin alocarea de 
fonduri suplimentare raportat  

Supravegherea cazurilor de 
methemoglobinemie acută infantilă 
generate de apa de fântână 
 

Numar de cazuri inregistrate 
Numar de probe recoltate din 
surse locale 

Buget alocat de 
Ministerul Sanătății 

31.12.2019  Direcția de 
Sănătate Publică 
Bacau  

la perioada 2018  - Evaluarea 
factorilor de risc in mediul de 
viata si munca 

Evaluarea impactului asupra 
sănătăţii a poluanţilor atmosferici si 
adaptarea la schimbarile climatice 

Numar de pulberi 
sedimentabile recoltate 

   

 Monitorizarea intoxicaţiilor 
neprofesionale cu pesticide 
 

Numar de fise de declarare a 
intoxicatiei 

   

 Monitorizarea sistemului de 
gestionare a deşeurilor rezultate din 
activitatea medicală 
 

Numar de rapoarte transmise 
catre DSPJ Bacau 
Cantitati generate 

   

  Evaluarea conditiilor igienico-
sanitare in vederea evitarii factorilor 
de risc in unitati  

 Nr. de vize ASF si autorizatii 
sanitare eliberate 

   

 Eliberarea avizelor sanitare si a 
notificarilor conform protocolului 
incheiat intre ANPA si MSP 

Numar de notificari PNDR 
initiale, finale 
Numar de certificari de 
conformitate 

   

 Evaluarea calităţii apei de îmbăiere Numar unitati catagrafiate 
Numar probe prelevate 

   

Eliberarea notificarilor sanitare de 
constructie 

Numar de notificari sanitare 
de amplasare eliberate 

   

Colaborare si conlucrare cu 
administratia publica locala cu 
inst/servicii specializate pentru 
implementarea si realizarea 
prevederilor legale privind calitatea 
mediului de viata 

Nr.intalniri de lucru 
Nr. dezbateri publice 
Nr. comisii 
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Elaborarea, finanțarea, 
implementarea programelor 
profilactice pentru copii pentru 
toate ariile terapeutice, prin 
introducerea consultațiilor 
obligatorii pentru copii cu 
vârsta cuprinsă între 5-9 ani, 
prin rețeaua de medicină 
școlară sau prin cabinetele de 
medicină. 

Supravegherea conditiilor igienico-
sanitare in colectivitatile de copii si 
tineri 

100 unitati scolare/an Buget alocat de 
Ministerul Sanătății 

31 iulie 2019 Direcția de 
Sănătate Publică 
Bacau 

Monitorizarea morbiditatii cronice 
prin dispensarizare 

4 actiuni/an  41 iulie 2019  

Triaj epidemiologic 5 actiuni/an  Dupa fiecare 
vacanta  

 

Evaluarea profilului de risc psiho-
social in comunitati scolare 

1 actiune/an  30 septembrie 
2019 

 

Identificarea,cuantificarea si 
monitorizarea comportamentului cu 
risc 

1 actiune /an  30 septembrie 
2019 

 

Studiul prevenirii violentei la copii 
prin utilizarea modelului ecologic 

1 actiune/an  30 septembrie 
2019 

 

Evaluarea starii de bine a copilului in 
scoala 

1 actiune /an  30 septembrie 
2019 

 

Evaluarea starii de nutritie a copiiilor 
din ciclul primar (6-10 ani) conform 
metodologiei OMS prin participarea 
la proiectul COSI 

1 actiune/an  31 mai 2019  

Evaluarea comportamentelor legate 
de fumat la populatia scolara 
conform metodologiei GYTS 

1 actiune/an  30 septembrie 
2019 

 

 Impactul stress – ului asupra starii 
de sanatate a adolescentilor 

1 actiune/an  30 septembrie 
2019 

 

Dezvoltarea programelor 
naţionale şi continuarea celor 
existente prin alocarea unor 
fonduri suplimentare– 
Medicina Muncii 

Supravegherea respectarii cerintelor 
minime legislative privind sanatatea 
si securitatea in munca a lucratorilor 
expusi la riscuri generate de vibratii 
Evaluarea morbiditatii profesionale 
pe activitati, nivel de expunere. 
 

Nr. determinari de vibratii Contra cost 
conform OMS 
208/2012 
 

Permanent  
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Dezvoltarea programelor 
naţionale şi continuarea celor 
existente prin alocarea unor 
fonduri suplimentare -
Medicina Muncii 

Expunerea profesională la radiaţii 
ionizante si neionizante 
Gestionarea factorilor de risc privitor 
la expunerea ocupationala la 
radiatiile ionizante si neionizante 

- numar analize  Contra cost 
conform OMS 
208/2012 
 

31.12.2019 Direcția de 
Sănătate Publică 

Bacau 

 Evaluarea expunerilor profesionale 
la tricloretilena si tetracloretilena 
Actiuni de  evaluare a factorilor de 
risc din mediul profesional  

 
Nr. determinari percloretilen 

   

 Monitorizarea incidentei bolilor 
profesionale si a absenteismului 
medical prin boala profesionala 
  

Nr. concedii medicale  
totalizand  nr. zile concediu 
medical 

   

  Implementarea Programului 
national de monitorizare 
supravegherea si controlul bolilor 
profesionale 

Nr. cazuri de boala 
profesionala anchetate si 
declarate 
 

   

 Reevaluari ale locurilor de munca ce 
pot crea conditii deosebite, munca in 
conditii speciale  
 

Nr. unitati reevaluate    

 Verificarea respectarii prevederilor 
OUG 96/2003 referitoare la 
protejarea angajatelor gravide in 
raport cu factorii de risc ocupationali 

   
Nr. actiuni 

   

 Expertizarea locurilor de munca in 
raport cu noxele/riscurile ce pot crea 
conditii deosebite,vatama-toare sau 
periculoase. 
Gestionarea factorilor de 
risc,elaborarea de recomandari  

Nr. buletine de expertizare- 
contra cost 
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Dezvoltarea programelor 
naţionale şi continuarea celor 
existente prin alocarea unor 
fonduri suplimentare  

Monitorizarea starii de sanatate in 
relatie cu expunerea profesionala  la 
radiatii ionizante la nivelul unitatilor 
sanitare si unitati economice 

Nr fise aptitudine persoane 
expuse 

Buget și venituri 
proprii  

31.12.2019 Direcția de 
Sănătate Publică 

Bacau 

Laboratorul de Igiena 
Radiatiilor 

Monitorizarea protectiei radiologice a 
pacientului in radiologia diagnostica  

Nr dozimetrii 
Nr actiuni verificare 

   

 Monitorizarea radioactivitatii apei 
potabile,alimentului,mediului 
 

Nr probe recoltate 
Nr probe analizate 

   

 Supravegherea personalului medical 
la radiatii ionizante 

Nr fise aptitudine expusi    

 Supravegherea nivelurilor de 
referinta in diagnostic in expunerile 
medicale la radiatii   

Nr unitati medicale 
catagrafiate 
Nr actiuni  

 31 martie 
2019 

 

Infrastuctura de sănătate  
Controlul calității unităţilor şi 
serviciilor de sănătate  

Acțiuni tematice de control  
Realizarea lucrarilor de 
reabilitare/modernizare a unitatilor 
sanitare  
 

Nr. actiuni  
Valoarea lucrarilor executate  

Numar unitati 
reabilitate/modernizate 

 31.12.2019 

 

Aplicarea unor masuri care sa 
puna accentul pe siguranta si 
securitatea alimentara. 

Aplicarea legislației sanitară 
veterinară în domeniul autorizarii / 
înregistrarii unităţilor / activităţilor 
supuse controlului sanitar-veterinar 
şi pentru siguranţa alimentelor 

-Nr. dosare de 
autorizare/inregistrare 
receptionate  raportat la nr. 
de autorizatii/inregistrari 
eliberate 

Buget propriu 

15- 30 zile de 
la data 

receptionarii 
dosarului 

Direcția Sanitara 
Veterinara si 

pentru Siguranta 
Alimentelor Bacau  

 

Soluţionarea notificărilor 
neconformitatilor produselor 
alimentare si ale hranei pentru 
animale prin sistemul de asistenta si 
cooperare administrativa ( 
Administrative Assistance and 
Cooparation system-AAC)  

Nr. notificarilor 
neconformitatilor produselor 
alimentare si ale hranei 
pentru animale receptionate 
prin sistemul de asistenta si 
cooperare administrativa -
AAC raportat la nr. 
notificarilor neconformitatilor  

 
Imediat, dupa 
receptionarea 

notificarii 
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Aplicarea unor masuri care sa 
puna accentul pe siguranta si 
securitatea alimentara. 

Coordonarea, monitorizarea şi 

verificarea îndeplinirii acţiunilor 

prevăzute în Programul acţiunilor 

din PNSV  pentru anul 2019. 

 
Nr. controalelor oficiale 

planificate/ dispuse, raportat 
la nr. controalelor oficiale 

realizate 

Buget propriu 

 
Lunar, 

trimestrial, 
semestrial. 

Direcția Sanitara 
Veterinara si 

pentru Siguranta  
Alimentelor Bacau 

 

Gestionarea activitatilor de comerţ 

intracomunitar, importul şi exportul 

de animale vii, embrioni, ovule, 

material seminal, hrană pentru 

animale, produse medicinale 

veterinare, produse alimentare şi 

SNCU  

 
 

Nr.notificari vamale/operatori 
economici receptionate 

raportat la  nr. controale 
oficiale efectuate. 

 

 
 

Imediat, la 
receptionarea 

notificarii. 

 

 

Efectuarea actiunilor de control 
oficial a entitatilor care desfasoara 
activitati in domeniul sanitar 
veterinar  

Nr. controalelor oficiale 
planificate/ dispuse, raportat 

la nr. controalelor oficiale 
realizate - 

 Permanent 

 

 

Dispune măsurile legale de 

sancţionare contravenţională pentru 

încălcările legislaţiei sanitare 

veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor constatate în urma 

controalelor;  

  

Nr. de sanctiuni aplicate: 
incasate, anulate, neincasate 

si date in debit  
  

 

 
Soluţionarea notificărilor de alertă 

S.R.A.F.F  
Nr.notificari primite pe 

sistemul SRAFF  
  

 

 

Verificarea modului de respectare a 
cerintelor de functionare a entitatilor 
care desfasoara activitati in 
domeniul sanitar veterinar si pentru 
siguranta alimentelor 

Numarul de controale oficiale 
si evaluari in unitatile supuse 
controlului sanitar veterinar 

si pentru siguranta 
alimentelor 
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Aplicarea unor masuri care sa 
puna accentul pe siguranta si 
securitatea alimentara. 

Controale oficiale , in conformitate 
cu Programul National  Cadru de 
Control, precum si cele dispuse de 
catre ANSVSA 

Numar controale Buget propriu  31.12.2019 

Direcția Sanitara 
Veterinara si 

pentru Siguranta  

 
Implementarea, monitorizarea si 
realizarea Programului cifric anual,  

Numar actiuni sanitare 
veterinare efectuate, numar 

probe recoltate 
  

Alimentelor Bacau 

 
Prevenirea si combaterea bolilor la 
animale 

Numar activitati   
 

 

Gestionarea si solutionarea alertelor 
pentru produsele destinate nutritiei 
animalelor  sau dupa caz alertelor 
initiate in cadrul SRAAF  
 

Numar alerte primite si 
solutionate 

  

 

 

Evaluarea unităţilor 
autorizate/înregistrate sanitar 
veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor 

Numar unitati evaluate   

 

Protejarea asiguraţilor faţă de 
costurile serviciilor medicale în 
caz de boală sau accident. 
Monitorizarea relaţiilor 
contractuale între CAS şi 
furnizorii de servicii medico-
farmaceutice, în scopul 
asigurării unei asistenţe 
medicale corespunzătoare 
pentru persoanele asigurate 
din întreg judeţul 
 
 

Încheierea actelor adiţionale şi 
derularea relaţiilor contractuale cu 
furnizorii de servicii 
medico-farmaceutice pe baza actelor 
adiţionale la contractele încheiate în 
anul 2018, 
încheierea contractelor şi adoptarea 
de clauze contractuale şi negocierea 
acestora cu furnizorii 

- nr. acte aditionale 
incheiate 

- valoarea  acestor acte 
aditionale  

 Iunie 2019 

Casa de Asigurari 
Sanatate Bacau  
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Protejarea asiguraţilor faţă de 
costurile serviciilor medicale în 
caz de boală sau accident. 
Monitorizarea relaţiilor 
contractuale între CAS şi 
furnizorii de servicii medico-
farmaceutice, în scopul 
asigurării unei asistenţe 
medicale corespunzătoare 
pentru persoanele asigurate 
din întreg judeţul 

Acoperirea cu servicii medicale, prin 
sistemul de asistenţă primară, în 
ambulatoriul de 
specialitate, paraclinic, asistenta 
spitalicească, de urgenţă, îngrijiri la 
domiciliu, servicii 
farmaceutice, dispozitive medicale, 
pentru îmbunătăţirea stării de 
sănătate a populaţiei 

-numar servivii medicale  
-valoarea decontata de catre 
CASA de Sanatate  

Buget propriu 31.12.2019 

 
Casa de Asigurari 
Sanatate Bacau 

Eliberarea cardurilor nationale de 
asigurari sociale de sanatate, care 
se regasesc la sediul 
CAS, persoanelor asigurate care 
solicita acest document. 

-numar carduri de sănatate 
eliberate  

-numar persoane care solicita  
eliberarea documentelor  

  

 

Asigurarea finanţării serviciilor 
medicale şi farmaceutice, în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare 

Eliberarea cardului european de 
asigurări sociale de sănătate 
cetăţenilor români asiguraţi 
care solicită acest document şi 
monitorizarea acordării asistenţei 
medicale cetăţenilor membri ai UE 

-numar carduri europene 
eliberate  
-numar persoane care solicita  
eliberarea documentelor 

  

 

 

Eliberarea formularelor europene în 
conformitate cu Regulamentele 
Consiliului European 
CE nr. 883/2004 

   

 

Monitorizarea furnizorilor de 
servicii medico-farmaceutice, 
referitor la respectarea 
clauzelor contractuale, cât și a 
persoanelor juridice și fizice 
privind indemnizațiile de 
concedii medicale 

Desfăşurarea unei permanente 
activităţi de control a furnizorilor de 
servicii medicofarmaceutice, 
referitor la respectarea clauzelor 
contractuale 
 

-numar controale efectuate  
-numar furnizori verificati  
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Obiectiv  Actiuni  Indicatori  Sursa de 
finantare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
respomsabilă 

Monitorizarea furnizorilor de 
servicii medico-farmaceutice, 
referitor la respectarea 
clauzelor contractuale, cât și a 
persoanelor juridice și fizice 
privind indemnizațiile de 
concedii medicale 

Controlul modului de respectare a 
prevederilor legislative in vigoare 
(OUG nr. 158/2005)de către 
persoanele fizice și de către 
persoanele juridice ai căror angajați 
beneficiază de concedii medicale, 
conform sesizărilor înregistrate la 
CAS Bacau  

numar controale efectuate  
-numar agenti economici  

verificati 
Buget propriu 31.12.2019 

Casa de Asigurari 
Sanatate Bacau 
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Capitolul  9 – Administrație publică. Politici regionale  
 

Obiectiv  Acţiuni  
Indicatori  Sursa de 

finanțare 
Termen 

Entitate 
responsabilă 

Elaborarea şi implementarea  
Programului judeţean de 
realizare a cadastrului 
sistematic conform  Hotărârii 
de Guvern nr. 294/2015 
privind aprobarea 
Programului național de 
cadastru si carte funciara 
2015-2023 

1.MĂSURĂTORI CADASTRALE care vor 
fi realizate în cadrul lucrărilor de  
înregistrare sistematică pentru: 
2.ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI 
CONŞTIENTIZARE A  
PUBLICULUI 
3.ALTE ACTIVITĂŢI CE DECURG DIN 
DERULAREA    PROGRAMULUI 
NAŢIONAL 
a) Organizare şi logistică pentru 
realizarea de seminare cu 
reprezentanţii autorităţilor locale în 
cadrul Programului naţional de 
cadastru şi carte funciară 2015-2023;  
b) Monitorizarea socială a grupurilor 
vulnerabile în cadrul înregistrării 
sistematice, în vederea asigurării 
condiţiilor de participare a persoanelor 
vulnerabile la procesul de înregistrare 
gratuită a proprietăţilor; 
c) Realizarea controlului calităţii 
lucrărilor de înregistrare sistematică; 
d) Contractarea de servicii de 
inventariere, legare şi arhivare a 
documentelor rezultate în urma 
procesului de înregistrare; 
e) Dotări specifice implementării 
Programului naţional de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023  

 
 
 
 
 

-număr UAT-uri 
 

- număr sectoare 
cadastrale 
 
-număr lucrări 
recepționate 

 
 
 
 
 

Venituri proprii  

2023 

Oficiul de 
Cadastru si 
Publicitate 
Imobiliara 
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Obiectiv  Acţiuni  
Indicatori  Sursa de 

finanțare 
Termen 

Entitate 
responsabilă 

Accelerarea înregistrării 
imobilelor în sistemul integrat 
de cadastru şi carte funciară, 
prin proceduri simplificate de 
înregistrare sistematică, 
precum şi creşterea 
numărului imobilelor 
înregistrate în sistemul 
integrat de cadastru şi carte 
funciară  

- Recepţionarea documentelor tehnice 
întocmite de către Prestator ; 
- Organizarea  publicarii documentelor 
tehnice cu sprijinul primăriei; 
- Participarea prin reprezentanţi 
desemnaţi la soluţionarea cererilor de 
rectificare formulate în urma publicării 
documentelor tehnice;  
- deschiderea  cărţilor funciare şi 
asigurarea  comunicarii  extraselor 
rezultate  

  
- număr UAT-uri 
 
-număr imobile 
înregistrate 
 
 - număr contracte de 
finanțare 

Venituri proprii 

        31.12.                          
2019 

 
 
Oficiul de 
Cadastru si 
Publicitate 
Imobiliara 

Implementarea proiectului „ 
Registrul Electronic Naţional 
al Nomenclaturilor Stradale” 
(RENNS 

 

- Administrarea sistemului informatic 
prin utilizarea aplicaţiei client-server  
- Asigurarea accesului oricărei instituţii 
publice, persoane juridice şi persoane 
fizice la sistemul unic de nomenclatură 
stradală; 
- Verificarea consistenţei şi validitatea 
informaţiilor de adresă. 

 
 

- număr proprietari  
 

- număr străzi 

 

 

 

Îmbunătățirea calității 
serviciilor publice și facilitarea 
accesului la acestea pentru 
cetățeni 

Asigurarea pentru instituțiile publice, 
notari publici, experți judiciari, 
persoanele autorizate să realizeze 
lucrări de cadastru, geodezie, 
cartografie și fotogrametrie, executori 
judecătorești a accesului on-line la 
conținutul cărților funciare în format 
electronic și obținerii pe cale 
electronică a extraselor de carte 
funciară. 
-Introducerea sistemului de plată on-
line; facilitarea înregistrării on-line a 
cererilor de către parteneri 

 
 
 

- număr cereri 
înregistrate on-line 
 
 
- număr cereri 
restante 
 
 
 

 

2020 

 



45 

 

Obiectiv  Acţiuni  
Indicatori  Sursa de 

finanțare 
Termen 

Entitate 
responsabilă 

Creşterea gradului de 
informatizare a OCPI Bacău 

- Conversia în format digital a cărţilor 
funciare şi a planurilor de 
amplasament şi delimitare; 
- Realizarea sistemului de siguranţă în 
caz de dezastru; 
- Implementarea unei aplicaţii de 
management al documentelor; 
- Introducerea formularelor on-line, 
perfecţionarea e-petiţie, crearea info-
chioşcurilor şi a sistemului de 
ticketing. 

-număr documente 
convertite 
- număr formulare on-
line 

Venituri proprii 

31.12.2019  

Oficiul de 
Cadastru si 
Publicitate 
Imobiliara 

Realizarea infrastructurii 
necesare pentru înregistratea 
proprietăților 

- Punerea la dispoziţia comisiilor locale 
a planurilor în format analogic şi 
digital; 
- Punerea la dispoziţia comisiilor locale 
a aplicaţiei D.D.A.P.T 
- Continuarea activităţii privind 
realizarea planurilor parcelare  
- Asigurarea personalului specializat în 
vederea instalării softurilor certificate, 
la calculatoarele aflate la primării  
-Atribuirea de numere cadastrale 
imobilelor din planurile parcelare 
recepționate; 
- Înscrierea din oficiu a titlurilor de 
proprietate, în baza planului parcelar 
digital 
- sprijinirea  comisiile locale  în 
vederea delimitării acestor suprafeţe 
pe planurile cadastrale, prin 
georeferenţierea schiţelor sau a 
planurilor fostelor proprietăţi; 

 
- creșterea gradului 
de acoperire cu 
planuri parcelare 
 
- număr de imobile 
cărora li s-au atribuit 
numere cadastrale 
 
- număr de imobile 
înscrise din oficiu 
 
- număr titluri de 
proprietate înscrise 
din oficiu 
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Obiectiv  Acţiuni  
Indicatori  Sursa de 

finanțare 
Termen 

Entitate 
responsabilă 

Implementarea Directivei 
2007/2/EC a Parlamentului 
European şi a Consiliului 
Uniunii Europene din 14 
martie 2007 ce stabileşte o 
infrastructură de informaţii 
spaţiale în Comunitatea 
Europeană (INSPIRE). 

- Participarea, împreună cu direcţiile 
tehnice din ANCPI, la realizarea unui 
portal de date necesar atât 
implementării directivei INSPIRE cât şi 
realizării infrastructurii de date 
spaţiale a României; 
- Organizarea de cursuri de instruire 
pe diferite specialităţi  
-Promovarea participării 
reprezentanţilor OCPI Bacău la 
specializări, schimburi de experienţă, 
manifestări naţionale; 
- Documentare asupra celor mai noi 
informaţii la nivel internaţional în 
domeniile de interes şi diseminarea 
acestora; 
- Conectare OCPI Bacău la lumea 
ştiinţifică şi tehnologică internaţională; 
- Organizarea de seminarii, conferinţe, 
ateliere de lucru, proiecte, programe. 
 

 
-număr teme 
abordate 

 
- număr cursuri de 
instruire pe diverse 
specialități 

 
 -număr de 
participanțil a acțiunile 
organizate 

Venituri proprii 

31.12.2019  

Oficiul de 
Cadastru si 
Publicitate 
Imobiliara 

Actualizarea planurilor 
digitale pentru fiecare 
teritoriu administrativ al 
judeţului Bacău 

- scanarea  si georeferenţierea  
tuturor planurile parcelare existente 
rezultate ca urmare a aplicării legilor 
fondului funciar; 
- - Integrarea cadastrelor de 
specialitate în baza de date existentă; 
- Realizarea planurilor parcelare 
vectoriale pe baza listărilor primite de 
la comisiile locale de aplicare a legilor 
fondului funciar şi a ortofotoplanurilor 
.  

- număr planuri 
parcelare scanate 

 
 
- gradu de acoperire 
cu planuri parcelare 
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Obiectiv  Acţiuni  
Indicatori  Sursa de 

finanțare 
Termen 

Entitate 
responsabilă 

Realizarea unei baze de date 
complete pentru titlurile de 
proprietate cu integrare in 
aplicaţia DDAPT 

- Se vor scana toate titlurile de 
proprietate nou eliberate; 
-Se vor scana titlurile de proprietate 
modificate şi se va face actualizarea 
lor în baza de date existentă; 
- Se vor introduce şi se vor valida 
toate titlurile de proprietate noi; 

- gradul  de scanare a 
titlurilor de proprietate 
nou eliberate 

Venituri proprii  
31.12.2019 

 
 

Oficiul de 
Cadastru si 
Publicitate 
Imobiliara 

Modernizarea reţelei de 
referinţă naţională 

- Continuarea modernizării reţelei 
geodezice naţionale; 
- Realizarea reţelei geodezice de 
sprijin prin tehnologia GPS de clasele 
A, B şi C nivelul întregului judeţ; 
- Implementarea oficială a sistemului 
de referinţă ETRS 89. 

-  gradul de 
implementare 

  
 
 
 

 

Asigurarea în condiţii optime 
a accesului liber la 
informaţiile de interes public; 
creșterea gradului de 
transparență a activității de 
relații cu publicul  

- Afişarea în punctul de informare-
documentare a informaţiile de interes 
public; comunicarea acestora într-o 
formă concisă şi  accesibilă; 
- - Afişarea conţinutului acestei mape 
documentare la loc vizibil; 
- Actualizarea listei informațiilor de 
interes public  

- numărul domeniului 
de interes public 

 
- numărul de 
servicii/compartiment
e 

 
 

   

Aplicarea unui management 
performant în administratia 
publica 

Urmarirea implementarii procedurilor 
aferente sistemului de management a 
calitatii  

-numar proceduri Bugete proprii  Toate SPD și 
UAT-uri 

 Continuarea implementarii/dezvoltarii 
sistemului de control intern 
managerial  

-numar institutii la 
care se aplica CMI  

   

 Aplicarea procedurilor de evaluare a 
performantelor profesionale ale 
personalului din administratia publica;  

-numar  persoane la 
care s-a aplicat 
procedura de evaluare 
a performanțelor  
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Obiectiv  Acţiuni  
Indicatori  Sursa de 

finanțare 
Termen 

Entitate 
responsabilă 

Aplicarea unui management 
performant în administratia 
publica 

Implementarea proiectului ”Pro-certif-
dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a 
managementului calitatii in 
administratia publică băcăuana ” 

-proiect aprobat spre 
 finantarea  
-demarea 
implementarii 
proiectului  

Fonduri 
europene/buget 
local 

 2020 Consiliul Judetean 
Bacau 

 Implementarea proiectului ”Pro –
Integr-consolidarea integritatii, 
reducerea vulnerabilitatii și riscurilor 
de corupție in adminsitratia publica 
din judetul Bacau ” 

-proiect aprobat spre 
 finantare 
-demararea 
implementarii 
proiectului 

   

Pachetul minim - 10 S   Sprijinirea UAT-urilor in vederea    

implementarii proiectelor finantate 

prin PNDL  

- numar sedinte de 

lucru a Grupului de 

Suport tehnic 

-numar consultante 

acordae 

 Buget propriu  31.12.2019 Instituția 
Prefectului judet 

Bacau 
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Capitolul 10 : Politici agricole și de dezvoltare rurală  
 

Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

 
- Reabilitarea infrastructurii 
principale de la priza de apă 
până la stațiile de punere 
sub presiune 
 

Informarea fermierilor și acordarea 
sprijinului pentru constituirea de noi 
Organizații ale Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigații (OUAI) 
 

OUAI-uri înființate 
 

Buget propriu  2020 ANIF FTIFMS 
Unitatea de 

Administare Bacău 
Directia pentru 

Agricultura 
Judeteana Bacau 

Consilierea OUAI-urilor existente și nou 
înființate  pentru accesarea PNDR 2014-
2020 în vederea realizării de investiții în 
sisteme de irigații 

 Nt.proiecte accesate 
prin Măsura 4.3. 
Valoarea stabilita prin 
proiectele de investitiii 

PNDR 2014-2020   

 Realizarea contractelor între OUAI și 
ANIF pentru furnizarea apei pentru 
irigații 
 

 
Suprafață irigată 

Buget propriu   

Program de stimulare a 
producției vegetale, 
zootehnice și a acvaculturii 
prin înființarea unui credit 
de dezvoltare a afacerii cu 
garanții de stat. 

Popularizarea programelor în rândul 
fermierilor 

Număr de fermieri 
informați și care au 
accesat programul 

   

 Programe multianuale de 
susținere pentru produse 
deficitare 

Informarea fermierilor privind 
programul de susținere a produsului 
tomate în spații protejate 
Verificarea documentelor și înscrierea 
fermierilor în Registrul unic. 
Verificarea în teren a condițiilor de 
eligibilitate, verificarea documentelor 
justificative privind valorificarea 
producției. Acordarea sprijinului  

Număr beneficiari 
program. 
Sume alocate 

   



50 

 

Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

 Informarea fermierilor privind 
programul de sprijin a crescătorilor de 
suine  
Verificarea documentelor și înscrierea 
fermierilor în 

Număr beneficiari 
program. 
Sume alocate 

   

Programe multianuale de 
susținere pentru produse 
deficitare 

Registrul unic. 
Verificarea în teren a condițiilor de 
eligibilitate, acordarea sprijinului 

 Buget propriu 2020 Directia pentru 
Agricultura 
Judeteana Bacau  

 Informarea fermierilor privind 
programul de susținere a activității 
reproducției în sectorul creșterii suinelor  

Număr fermieri 
informați, înscriși și 
beneficiari. 
 

   

 Informarea fermierilor privind 
programul de susținere a  activității de 
reproducție, incubație sau de creștere în 
sectorul avicol 
 

Număr fermieri 
informați, înscriși și 
beneficiari 

   

 Informarea fermierilor privind 
programul de susținere a crescătorilor 
de ovine. 
Verificarea documentelor și înscrierea 
fermierilor în Registrul unic. 
Verificarea  condițiilor de eligibilitate, a 
documentelor justificative privind 
valorificarea producției, acordarea 
sprijinului  
 

Număr fermieri, 
cantitate lână 

   

 Informarea fermierilor privind 
programul de susținere a  activității  în 
sectorul creșterii taurinelor din rasele 
Bălțată Românească și Brună 
 

Număr fermieri 
informați și înscriși în 
program. 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

Program de înființare a 
centrelor de colectare și 
procesare pentru 
legume/fructe și pentru 
unele produse de origine 
animală 

Realizarea de întâlniri cu prodcătorii 
agricoli cu prezentarea PNDR 2014-
2020 cu măsurile ce cuprind investiții în 
procesarea și depozitarea produselor 
agricole. 
Prezentarea programelor MADR privind 
sprijinul acordat pentru realizarea 
investițiilor în centre de colectare și 
procesare 

Număr de întâlniri cu 
fermierii. 
Fermieri informați. 
Cantități de produse 
colectate și procesate 

Buget propriu 2020 Directia pentru 
Agricultura 
Judeteana Bacau 

Programul de încurajare a 
activităților în zona 
montană.  

Informarea producătorilor agricoli din 
zona montană privind programele de  
încurajare a activităților din zona 
montană. 
Prezentarea programelor de sprijin a 
fermierilor din zona montană  cu 
sprijinul conducerii unităților 
administrative teritoriale. 

 Numar de intîlniri cu 
producătorii agricoli 
din zona montană. 
Fermieri beneficiari  

   

Programul de încurajare a 
agriculturii ecologice și a 
produselor tradiționale 
Submăsuri: 
 -Elaborarea de 
reglementări privind 
încurajarea activităților 
agricole și nonagricole în 
scopul garantării veniturilor, 
menținerii tradițiilor,  
evitarea migrației și 
asigurarea unor produse de 
calitate destinate cu 
preponderență pieței 
naționale 

Informarea fermierilor privind 
subvențiile acordate producătorilor care 
realizează producție în sistem ecologic. 
Înscrierea fermierilor în Registrul de 
Agricultură ecologică. 
-Promovarea legislaţiei comunitare şi 
naţionale, privind dezvoltarea sectorului 
de industrie alimentară, a produselor 
agricole şi alimentare pentru sistemele 
de calitate comunitare şi naţionale 
(DOP, IGP, STG, produse tradiţionale, 
reţete consacrate, produs montan); 
-Consilierea producătorilor pentru 
înregistrarea produselor tradiționale pe 
sisteme de calitate naționale 

 Numar de întâlniri cu 
producătorii. 
Fermieri informați. 
Număr beneficiari. 
Produse înregistrate. 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

 Refacerea si extinderea 
sistemului de irigații  

 Etapa I  
Amenajare irigatii Sascut -5028 ha  
Reabilitare  statie de baza SPA Sascut  
și conducta  de refulare SPA-SRPA, în 
amenajarea de irigații Sascut-Valea 
Seaca din cadrul Programului Național 
de Reabilitare a Infrastructurii  
Principale de irigații  
Amenajare irigații Dămienesti 1381 ha 
Elaborarea documentatiei de proiectare 
SF  pentru obiectivul  ”Statia de 
păompare SPA Damienesti –Dragesti 
pentru alimentarea cu apă a ploturilor 
SPPI Batrinesti și SPP2 damienesti din 
amenajarea de irigații Damienesti  

 

 
Proiect autorizat 

S-a emis ordinul de 
începere a lucrărilor 

 
 
 
  
SF în curs de finalizare  
 

PNRIPI (HG 
793/2016) 

 
 
 
 
 
 

Buget de stat 

2020 ANIF FTIFMS- 
Unitatea de 

Administrare Bacau 
 
 
 
 
 
 

ANIF FTIFMS- 
Unitatea de 

Administrare Bacau 

 Etapa II - 2018-2020 
 

    

 Amenajarea irigaţii LETEA S = 1118 ha 
- Reabilitare infrastructura principală 
A.N.I.F Unitatea de Administrare Bacău  
 
Obiectivul de investiții ”Statia de 
pompare SPA Letea-Ruși Ciutea și 
conducta de transport pentru 
alimentarea cu apă a amenajării de 
irigații Letea, jud.Bacău”. 

 

Proiect in curs de 
implementare 

   

 Amenajarea irigaţii RACOVA-FILIPEŞTI 
S = 2438 ha”Reabilitare  infrastructura 
principala din amenajarea de irigatii 
Racova-Filipesti”  

Proiect in curs de 
implementare 

PNRIPI (HG 
793/2016) 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

 Amenajarea irigaţii Itesti 1732 ha  ” 
Reabilitare  infrastructura principala din 
amenajarea de irigatii Itesti”  

    

 Amenajarea irigaţii  Fulgeris  -465 ha 
Reabilitare  infrastructura principala din 
amenajarea de irigatii  Fulgeris  - 

  2020 ANIFFTIFMS- 

Refacerea si extinderea 
sistemului de irigații 

Amenajarea irigaţii  Tamasi   -319 ha 
Reabilitare  infrastructura principala din 
amenajarea de irigatii  Tamasi 

Proiect in curs de 
implementare 

PNRIPI (HG 
793/2016) 

 

 ANIF FTIFMS- 
Unitatea de 

Administrare Bacau 

 Amenajarea irigaţii   Doja   -136 ha 
Reabilitare  infrastructura principala  

    

 Implementarea proiectului 
”Modernizarea ploturilor de irigații SPP1 
și SPP2 monofilare din amenajarea de 
irigatii Letea  ” și respectiv a proiectului” 
”Modernizarea ploturilor de irigații 
deservită de  de statiile SPP1 și SPP6 
din amenajraea Letea” 

 PNDR 2014-2020 
submăsura 4.3- 
componenta de 
infrastructura de 

irigatii 

 OUAI  
Radomirești 

 Depunerea a cca 8 proiecte in vederea 
accesari de fonduri nerambursabile in 
amenajarile de irigații Racova-Filipesti, 
Fulgeris, Itesti,  Sascut-Valea Seaca și 
Dămienești  

-nr.proiecte depuse    ANIF FTIFMS - 

Unitatea de 
Administrare Bacau 

Infiintarea de noi organizatii 
a utilizatorilor de apa  

Infiintarea a min.4 organizatii  a 
utilizatorilor de apa  : Negri, Corbasca, 
Sarata și Luizi Calugara  

-nr. organizatii a 
utilizatorilor de apa 

   

Acordarea în timp  util a 
subvențiilor pentru 
agricultură 

Dispunerea  măsurilor  pentru 
accelerarea depunerii/primirii cererilor 
unice de plată în perioada în care nu se 
aplică penalități, efectuarea controlului 
administrativ și pe teren în perioada 
optimă, acordării avansului și a plăților 

 Buget MDAR  Agenția pentru Plati 
și Interventie in 
Agricultura Bacau  
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

finale  precum și pentru derularea în 
bune condiții a tuturor măsurilor pe care 
instituția le gestionează, cu respectarea 
următoarelor perioade:              

 a) între 1 martie-15 mai 2019 se 
vor depune/primi cererile unice 
de plată     

b)  

Numar cereri  
Valoarea cererilor  

 15 mai 2019  

 b) între 4 iunie-4 iulie 2019 se va 
efectua controlul administrativ, inclusiv 
controlul preliminar al cererilor unice de 
plată 

  4 iulie 2019  

Acordarea în timp  util a 
subvențiilor pentru 
agricultură 

c) între 5 iulie-1 octombrie 2019 se 
 va efectua controlul la fața locului 
pentru cererile unice de plată 
eșantionate la control pe teren, iar 
controlul aferent al unor obligații 
specifice, în iarna sau în primăvara 
anului următor 

   1 octombrie 
2019 

 
 

 d)plata avansului pentru anul de cerere 
2019 
 

  30 noiembrie 
2019 

 

 e)plata finală ca diferență între 
cuantumul acordat în avans și 
cuantumul calculat pentru anul de 
cerere 2019 

  1 decembrie 
2018 - 31 

martie 2019 

 

 f) Acordarea sprijinului de stat – Acciza 
redusa la motorina- producatorilor 

agricoli din sectorul vegetal, zootehnic 
si imbunatatiri funciare, pentru anul 

agricol 2018 

  Pe parcursul 
anul 2019 

 

 g) Renta viagera agricola   01.03-  
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

 31.08.2019 

Acordarea în timp  util a 
subvențiilor pentru 
agricultură 

h) Accesarea Ajutorului de stat – 
ameliorarea raselor de animale conform  
HG nr. 1179/2014 privind instituirea 
unei scheme de ajutor de stat în 
sectorul creşterii animalelor 

Numar cereri  
Valoarea cererilor  

Buget MDAR Pe parcursul 
anul 2019 

Agenția pentru Plati 
și Interventie in 
Agricultura Bacau 

 j)Programul National Apicol 
 

  Semestrul II 

2019 
 

 j)Plati pentru bunastrea pasarilor   2019  

 k)Plati pentru bunastarea porcinelor    2019  

 Programul pentru scoli al Romaniei  - 
Anul scolar 2018-2019 
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Capitolul  11: Politici de mediu. Ape și paduri 
 

Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

Politica în domeniul 
gestionării deșeurilor  
 

Managementul deseurilor si 
substantelor periculoase 
Extinderea si imbunatatirea sistemelor 
de colectare selectiva a deseurilor 
Continuarea implementării 
prevederilor Directivei nr. 94/62/CE 
privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje, Validarea datelor raportate 
de catre operatorii economici si 
autoritatile locale din judetul Bacau în 
vederea realizării obiectivelor de 
valorificare şi reciclare. 

 

 
 
 
 

 
 Nr.rapoarte 

 
 
 
 
 

Buget propriu 

 
 
 
 
 

La solicitarea 
ANPM 

 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Bacău 

 Continuarea implementării 
prevederilor Directivei Consiliului nr. 
2002/96/CE privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) 
Validarea datelor raportate de catre 
operatorii economici privind cantitatile 
colectare in judetul Bacau pt. 
atingerea obiectivelor de valorificare, 
a DEEE colectate  

 

 
 

Nr.rapoarte 
 

 

 
 
 

 
 

La solicitarea 
ANPM  

 

 Cresterea cantitatii de deseuri intrate 
in circuitul de reciclare Continuarea 
implementării prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 
privind statistica deseurilor  
 

Nr. rapoarte 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Decembrie  
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

Colectarea, validarea şi procesarea la 
nivel judetean a datelor privind 
deseurile gestiónate si introducerea in 
Platforma electronica SIM. 

 
 

Nr. rapoarte 
 

 
 
 

 
 

Politica în domeniul 
gestionării deșeurilor  
 

Continuarea implementării 
Reg.1013/2006/CE privind 
transferurile de deşeuri şi a Reg. 
1418/2007/CE privind transferurile de 
deşeuri în ţări care nu aplică Decizia 
OCDE 
Aprobarea si monitorizarea 
transporturilor de deseuri periculoase 
catre unitatile de valorificare 
autorizate existente in jud. Bacau 

Nr. aprobări transporturi Buget propriu Permanent 
 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Bacău 

 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 si introducerea in 
Platforma electronica SIM. 
 

 
Nr.rapoarte 

 
 

 

  
La solicitarea 

ANPM 
 

 

 Controlul activităţilor de producere, 
transport sau comercializare 
substanţe sau deşeuri periculoase 
- Controlul activităţilor de gestionare a 
deşeurilor şi substanţelor periculoase 
- Controlul gestiunii deşeurilor 
menajere și valorificabile la 
generatori,  colectori, transportatori 
operatori de salubritate 

număr controale efectuate  

- număr măsuri dispuse pentru 
înlăturarea problemelor depistate 

 31.12.2019 Garda nationala 

de Mediu-

Comisariat 

judetean Bacau  
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

 Program pentru 
gestionarea siturilor 
contaminate 
Submăsuri: 
- Măsuri de 
decontaminare și 
ecologizare a siturilor 
poluate istoric 
-Refacerea 
ecosistemelor naturale 
-Asigurarea calității 
solului  

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 

Nr.vizite în teren efectuate 
 

Nr. raportări efectuate 
 
 

Buget propriu Permanent 
 
 

 
 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Bacău 

 Program pentru 
protecția mediului prin 
conservarea 
biodiversității 
  

Autorizarea recoltării/capturarii in 
scopul comercializarii  speciilor de 
plante si animale din flora si fauna 
salbatica 
-Acțiuni de completare a nivelului de 
cunoaștere a biodiversității și 
ecosistemelor 
Menținerea și refacerea ecosistemelor 
degradate și a serviciilor furnizate 
(împăduriri, coridoare ecologice) 
situate în afara ANP, în acord cu 
obiectivele europene în domeniu 
Implementarea Planurilor de acțiune 
pt. ANP și pt.specii de interes 
comunitar aprobate  
Continuarea elaborării planurilor de 
măsuri pt. conservarea ANP și 
pt.speciile de interes comunitar 
neacoperite de proiectele anterioare 
 

Nr. autorizații emise 
 -numar acțiuni de completare a 
nivelului de cunoaștere a 
biodiversității și ecosistemelor 
-numar  servicii furnizate  
-numar planuri de masuri 
aprobate  

 

 Decembrie 
2019 

 



59 

 

Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

 Participarea la evaluarea efectivelor 
speciilor de carnivore mari strict 
protejate, intocmirea fiselor de 
evaluare si propunerea maximului de 
interventie pentru aplicarea 
Derogarilor in sezonul  2019/2020 

Nr.gestionari care evalueaza 
speciile 

Buget propriu 
 

Aprilie 2019  
 

 

 Studiul documentatiilor si emiterea 
avizelor Natura 2000 

Numar avize/ declaratii/ 
negatii emise 

 Permanent  

 Evaluarea anuala a Patrimoniului 
Vivariului Bacau si intocmirea Fisei 
Vivariului Bacau 

Nr fise întocmite 
 
 

 Ian., apr., iul., 
oct. 2019 

 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Bacău 

Program pentru 
protecția mediului prin 
conservarea 
biodiversității 

- Controale efectuate pentru 
verificarea conservarii speciilor de 
flora si fauna pentru care au fost 
constituite ariile naturale protejate  
- Controlul activitatilor de exploatare a 
masei lemnoase si de prelucrare 
primara a lemnului 
- Controale privind gestionarea 
fondului cinegetic 
- Controale pentru verificarea 
respectarii perioadelor de prohibitie in 
activitatilor de pescuit 

- număr controale efectuate  

- număr măsuri dispuse pentru 
înlăturarea problemelor depistate 

 31.12.2019 Garda Nationala 

de Mediu-

Comisariat 

judetean Bacau  

 Program pentru 
monitorizarea si 
imbunatatirea calitatii 
aerului 

Monitorizarea, evaluarea si 
imbunatatirea calitatii aerului 
inconjurator prin continuarea 
implementarii Directivei 
nr.2008/50/CE: 
-Elaborarea Buletinului pentru 
informarea publicului cu privire la 
calitatea aerului in judet si publicarea 
pe site-ul APM Bacau; 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. buletine elaborate 

 
Buget propriu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zilnic 
 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Bacău 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

-Informarea publicului cu privire la 
evolutia calitatii aerului in judet si 
publicarea pe site-ul APM Bacau; 
-Elaborarea Rapoartelor lunare privind 
calitatea factorilor de mediu in judetul 
Bacau si publicarea pe site-ul APM 
Bacau; 
-Elaborarea “Raportului anual privind 
Starea mediului in judetul Bacau 
pentru anul 2018” si publicarea pe site-
ul APM Bacau 

 
Nr. informări întocmite 
 
Nr. rapoarte elaborate 
 
Raport anual elaborat 
 
 
 

 
 
Buget propriu 
 

 
Lunar 

 
 

Lunar 
 
 

Iulie 2019 

 Reducerea nivelului de zgomot in 
zonele rezidentiale 
Continuarea implementarii Directivei 
2002/49/EC privind evaluarea şi 
gestionarea zgomotului ambient, 
Masuratori lunare ale nivelului de 
zgomot, conform Planului de activitate 
al Serviciului Monitorizare și 
Laboratoare al APM Bacau pentru anul 
2019, aprobat. 

 
 
 
 
Nr. măsurători efectuate 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lunar 
 

 

Program pentru 
monitorizarea si 
imbunatatirea calitatii 
aerului 

Prevenirea si controlul poluarii 
industriale prin: 
Realizarea Inventarului emisiilor de 
poluanti atmosferici la nivel judetean 
pentru anul 2018 
Monitorizarea imisiilor si emisiilor la 
cos pentru verificarea respectarii 
actelor de reglementare si la terti, 
conform Planului de activitate al 
Serviciului Monitorizare și Laboratoare 
al APM Bacau, aprobat. 

 
Chestionare validate 

 
 

 
Nr. măsurători efetuate 

 
 

 
Iunie 2019 

 
 

 
 

 
La solicitare 

 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Bacău 

http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_atmosferei/Directiva_2002_49EC_RO.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_atmosferei/Directiva_2002_49EC_RO.pdf
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

 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 activitatilor 
industriale care intra sub incidenta 
Legii 278/2013 privind emiiile 
industriale  

 
-Inventarierea agentilor economici 
autorizati care au obligatia de 
raportare a emisiilor de poluanti 
conform HG nr. 140/2008 privind 
infiintarea Registrului European al 
Poluantilor Emisi si Transferati 
(EPRTR) si initierea colectarii datelor 
privind Registrul EPRTR pentru anul 
2018 

 
 
 

Nr. rapoarte de monitorizare 
validate 

 
 

Nr.rapoartele individuale 
elaborate 

 
 
 
 
 
 

Nr.formulare E-PRTR validate 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 

La solicitarea 
ANPM 

 
 
 

 
Aprilie 2019 

 
 
 
 
 

 
 

 

Program pentru 
monitorizarea si 
imbunatatirea calitatii 
aerului 

Validarea datelor introduse de 
operatori în Registrul National al 
Poluantilor Emisi si Transferati 
(EPRTR) privind emisiile aferente 
anului 2018 si transmiterea 
formularelor E-PRTR scanate la ANPM. 

Date validate  Buget propriu  Mai – iunie 
2019 

 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Bacău 

 Implementarea prevederilor Directivei 
2012/18/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului European din 4 iulie 
2012 privind controlul pericolelor de 
accidente majore care implică 
substanțe periculoase,  
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

 Actualizarea inventarului obiectivelor  
SEVESO.Participarea la verificarea 
amplasamentelor SEVESO, conform  
Planului anual de inspectie, la 
solicitarea GNM și ISUJ 
 

Inventar SEVESO elaborat 
 
 

Nr. inspecții efectuate 
 

 
 
 
 

Semestrial  
 
 

 APM, ISU si GNM 

– CJ Bacau 

 Continuarea implementării 
prevederilor Directivei Consiliului nr. 
2001/80/EC privind limitarea emisiilor 
anumitor poluanţi în aer proveniţi din 
instalaţii mari de ardere (IMA)  
Raport  către ANPM  privind: 
inventarul emisiilor de poluanti 
proveniti de la IMA din judetul Bacau 
stadiul implementării Programului 
Naţional de Reducere a emisiilor, 
date functionare IMA 
 

 
 
 

Nr. raportări efectuate 

 
 
 
 
 

 
 
 

Trimestrial 

 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Bacău 

Program pentru 
monitorizarea si 
imbunatatirea calitatii 
aerului 

Continuarea implementării 
prevederilor Directivei 2010/75/UE 
privind limitarea emisiilor de compuşi 
organici volatili proveniti din utilizarea 
solvenţilor organici in anumite 
activităţi si instalaţii (COV)  
Validarea in Platforma electronică 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 
 

 
 
 
 

Date validate 

 
Buget propriu 

 
 
 
 

Mai - iunie 
2019 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

 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 
sectorul - procese industriale şi 
utilizarea produselor- sector Deseuri. 

 
Nr. chestionare validate 

 
 
 
 
 

  
Dec 2019 

 
 
 
 

 
 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Bacău 

Program pentru 

monitorizarea si 

imbunatatirea calitatii 

aerului 

- Controlul instalaţiilor mari de ardere 
- Controlul activitatilor privind emisiile 
de gaze cu efect de sera 
- Controlul planurilor de gestionare a 
calităţii aerului din zona municipiilor 
Bacău şi Oneşti 
- Control în situaţii de sesizări şi 
poluări  accidentale/incidente 
atmosferice 

- număr controale efectuate  

- număr măsuri dispuse pentru 

înlăturarea problemelor depistate 

Buget propriu 31.12.2019 Garda Nationala 

de Mediu-

Comisariat 

judetean Bacau 

Program pentru 

dezvoltarea durabilă a 

pădurilor 

Actiuni pentru prevenirea și 

diminuarea tăierilor ilegale de arbori 

- nr. de acțiuni pentru 

diminuarea suprafețelor de fond 

forestier fără pază 

- nr. de controale de fond 

efectuate 

- numărul de controale de 

exploatare efectuate 

- numărul de controale la 

instalații debitat material 

lemnos, depozite,piețe 

efectuate 

- numărul de acțiuni de control 

  

31.12.2019 

  

Garda Forestiera 

Bacau 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

pe drumurile forestiere și 

publice 

Managementul 

resurselor de apă şi al 

riscului la inundaţii 

Realizarea activităților de gospodărire  

durabilă a resurselor de apă, protecţia 

împotriva inundaţiilor, asigurarea 

monitoringului adecvat hidro-

meteorologic, protectia surselor de  

- întocmirea sintezei anuale 

privind calitatea apelor din județ  

- număr  unități monitorizate 

pentru  urmărirea calității apelor 

uzate epurate evacuate în emisar  

Buget propriu  31.12.2019 Sistemul de 

Gospodarire a 

Apelor Bacau  

 apa, imbunatatirea calitatii apei pana 

la atingerea starii bune a apelor și 

perfecţionarea cadrului legislativ, a 

metodologiilor, normelor si  

reglementărilor din domeniile 

gospodăririi apelor. 

- număr    poluări  accidentale  

- număr agenti economici 

monitorizati în vederea încadrării 

apelor uzate evacuate în 

parametrii de capăt prevăzuţi în 

autorizaţia de gospodărire a 

apelor. 

- număr Planuri  de prevenire şi 

combatere a poluarilor 

accidentale, reactualizate   

   

 Monitorizarea stadiului realizării 

lucrărilor pentru epurarea apelor 

uzate urbane și a capacităților în 

execuție și puse în funcțiune pentru 

aglomerări umane în conformitate cu 

actele de reglementare emise 

- număr aglomerari umane  

- valoarea lucrărilor executate  
   

 Reducerea vulnerabilităţii la efectele 

schimbărilor climatice prin 

îmbunătăţirea capacităţii de răspuns 

la nivel central, regional și local în 

situaţii de urgenţă  generate de 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

inundaţii ori secetă, prin concentrarea 

acţiunilor în special în zonele în care 

cetăţenii sunt deosebit de vulnerabili 

și/sau ecosistemele sunt expuse 

riscului unor asemenea efecte 

 Reactualizarea  planului de restrictii si 

folosire a apelor in perioade deficitare 

- planului de restrictii si folosire a 

apelor in perioade deficitare 
 Trim. II 2019 Sistemul de 

Gospodarire a  

 Monitorizarea hidrologică asupra 

râurilor și prognozarea viiturilor – 

- număr rapoarte   Permanent 

 

Apelor Bacau 

Managementul 

resurselor de apă şi al 

riscului la inundaţii 

Verificarea modului de completare a 

stocului de materiale şi mijloace de 

intervenţie la nivelul CLSU 

 

- număr controale efectuate  

- număr măsuri dispuse  

Buget propriu  Trim. IV 2019  

 Amenajarea bazinelor hidrografice în 

scopul diminuării efectelor inundaţiilor 

şi al secetei hidrologice. Realizarea  

lucrărilor din Programul anual de 

exploatare 

- km igienizări cursuri de apă 

- km cursuri de apa decolmatate 

/mii.mc terasamente  

- mc betoane 

Surse proprii 31.12.2019  

 Demersuri privind alocare fonduri 

pentru intocmire PT și execuție a 

următoarelor lucrări de investiții: 

- Îmbunătăţirea siguranţei în 

exploatare a Baraj Poiana Uzului  

- Punere in siguranta baraj Priza 

Trotus- Refacerea capacității de 

tranzitare a acumulării ’’Lac de 

redresare aval captare UHE Bacău II” 

 - valoarea fondurilor alocate  Buget  de stat / 

surse proprii 

în funcţie de 

fondurile 

alocate 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

 

    

Managementul 

resurselor de apă şi al 

riscului la inundaţii 

Continuarea lucrărilor de investiţii la 

lucrările de apărare  împotriva 

inundaţiilor aflate în execuţie: 

Amenajare râu Trotuș și afluenți 

tronson Ghimeș-Urechești    

- valoarea lucrarilor executate   buget  de stat  în funcţie de 

fondurile 

alocate 

Sistemul de 

Gospodarire a  

Apelor Bacau 

 - Amenajare afluienti rau Bistrita in 
mun. Bacau 

    

Creşterea capacităţii de 

răspuns în situaţii de  

Îmbunătăţirea capacităţii personalului 

de aplicare a legii 
-  număr personal care au 

participat la cursuri de instruire 
Buget ISU 31.12.2019 

ISU ”Mr. 

Constantin Ene” 

 

urgenţă şi restabilirea 

rapidă a stării provizorii 

de normalitate 

Îmbunătăţirea dotării serviciilor de 

urgenţă profesioniste 

- numărul serviciilor de urgenţă 

profesioniste care au benficiat de 

dotări  

- valoarea dotărilor 

Buget de 

stat/buget local 
 

Bacău 

 

Dezvoltarea patrimoniului imobiliar şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, 

pregătire, cazare, depozitare şi garare 

- valoarea lucrărilor executate  

- valoarea dotărilor  
  

 

 

Reducerea timpului de răspuns şi 

asigurarea unei intervenţii graduale şi 

oportune, cu eficienţă maximă, în 

vederea gestionării situaţiilor de 

urgenţă generate de tipurile de risc  

- % scădere a timpului de 

raspuns  
Buget ISU  

 

 
Creşterea participării voluntarilor în 

echipele de intervenţie 

- număr voluntari participanți 

comparativ cu anul 2018  
  

 

 
Conştientizarea riscurilor de către 

populaţie 

- număr acțiuni de conștientizare 

organizate  
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitate 
responsabila  

Reabilitarea 

infrastructurii de apa 

Implementarea proiectelor privind 
infrastructura de apa finantate prin 
PNDL  in valoare de 268.108.111 euro 

Numar proiecte implementate 

Valoarea proiectelor 
PNDL  2020 

UAT-uri 
beneficiare 

 
Implementarea proiectelor  finantate 
prin FEADR in valoare de 4.468.745 
euro 

  FEADR   
 

 

Implementarea proiectului” 
Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Bacau ” și ”Fazarea  
proiectului Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Bacau ” 

- număr km infrastructura de apa 

reabilitati 

-- număr km infrastructura de 

apa realizata  

  

 Fonduri 

europene/POIM 
 Consiliul Judetean 

Bacau-CRAB 
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Capitolul 12 : Politici în domeniu energiei  
 

Obiectiv  Acțiuni necesare pentru aplicarea 

măsurii  

Indicatori de performanță  Sursa de 

finanțare  

Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă 

 

Eficiența energetică 

Sprijinirea UAT-urilor în vederea 

accesării fondurilor comunitare pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice  

 

- număr UAT-uri care  au 

beneficiat de consultanță 

Buget propriu  31.12.2019 Instituția 

Prefectului județ 

Bacău  

 Organizarea de evenimente în vederea 

creșterii gradului de constientizare  a 

necesitatii reducerii amprentei 

personale de carbon prin activități 

educaționale, evenimente, circumscris 

calendarului national și international de 

mediu 

- număr evenimente organizate  

- număr participanți la aceste 

evenimente  

 

   

  Realizarea documentațiilor tehnico-

economice pentru creșterea eficienței 

energetice la clădirea  Filarmonicii 

Mihai Jora – Bacău  

- valoarea  5.625 mii lei  

- documentație finalizată  

Buget local  Consiliul Județean 

Bacău  
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Capitolul 13: Politici pentru infrastructura de transport   

 

Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

 

Transport 

aerian  

Finalizarea proiectarii faza PTH  pentru 

proiectul ”Creșterea capacității portante și 

modernizarea pistei de decolare aterizare 

și a suprafețelor  de miscare aferente 

Aeroportului internațional ”George Enescu! 

Bacău, în vederea de accesare de fonduri 

europene  

- valoare : 195 mil. Lei 

- pista de decolare -

197.789 mp 

- Ccle de rulare: 27.603 

mp  

Program Operational 

Infrastructura Mare 

2014-2020 /Buget 

local Consiliul 

Județean Bacău 

2019 Consiliul Judetean 

Bacau- Regia 

Autonomă  

Aeroportul 

internațional ”George 

Enescu” 

 Implementarea proiectului ”Synchronised 

Performance Based  Navigation 

Implemntation Cohesion Europe ”(SPICE)  

- valoare proiect  - 165 

mii euro  

Fonduri 

Europene/buget de 

stat 

2020  

Centura 

ocolitoare  

Realizarea lucrărilor la centura ocolitoare a 

municipiului Bacău  

- valoare: 83,57 mil 

euro 
  Ministerul 

Transporturilor 

Drumuri 

expres  
Realizarea drumurilor expres: Focșani - 

Bacău (valoare  428,3 mil euro); Bacău - 

Pașcani (388,95 mil eur)  

 
   

Drumuri 

judetene 
 Executarea lucrarilor de 
reabilitare/modernizare a drumurilor 
locale/comunale  finantate prin AFIR in 
valoare de 14.607.853 eur 

Nr. km modernizati 

Valoarea  alocata 

P.N.D.L. 31.12.2020 Consiliul Judetean 

Bacau  

 Implementarea proiectelor finantate prin 
P.N.D.L. in valoare de 185.990.410,42 LEI 

    

Drumuri 

comunale  
Implementarea  proiectelor finantate prin 
Programul de investitii pentru 
modernizarea drumurilor comunale 2018-
2020 . Valoarea proiectelor : 
232.604.773,48 lei 

 

  UAT-uri  

 



70 

 

Capitolul 14: Politici  în domeniul comunicațiilor. Convergența digitală  

 

Obiectiv  Acțiuni necesare pentru aplicarea 

măsurii  

Indicatori  Sursa de finanțare  Termen de 

realizare  

Entitatea 

responsabilă  

Atingerea 

obiectivelor 

specifice stabilite 

prin Strategia 

națională  

 

Publicarea pe site-urile proprii a 

informațiilor de interes public 

- număr 

instituții/autoritati 

locale care au 

publicat  

Buget propriu  31.12.2019 Toate UAT-urile și 

instituțiile publice 

din județul Bacău  

Agenda Digitală 

pentru Romania 

2020 

Raspunderea în termen legal la cererile de 

informatii de interes public  

- număr solicitari 

informatii la care 

s-a raspuns in 

termen legal  

   

 Activitati  pentru asigurarea accesului 

cetatenilor și organizatiilor la servicii publice 

electronice  

- număr cetațeni 

care beneficiază 

de servicii online  

   

 Conectarea unităților școlare la internet de 

mare viteză, construire platforma E-

learning 

 

- număr unități 

școlare 

beneficiare  

- valoarea 

dotărilor  

  Inspectorat Școlar 

Județean Bacău  

Toate Uat—urile  

 Implementarea sistemului informatic 
integrat al instituțiilor publice de la nivelul 
județului Bacău,creșterea gradului de 
interoperabilitate al acestuia 
 

număr instituții 
care au 
implementat 
sistemul 
informatic 
integrat 
- număr instituții 
conectate 
interoperațional 

  Toate spd-urile 
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Capitolul 15: Afaceri interne  

Obiectiv Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  
Termen de 
realizare  

Entitatea 
responsabilă 

Creşterea 
gradului de 
siguranță şi 
protecție 
pentru cetățeni 
prin protejarea 
persoanei și a 
patrimoniului 

Dezvoltarea unei politici coerente 
în domeniul prevenirii criminalității 
şi promovarea rolului activ al 
comunității şi cetățeanului în 
asigurarea climatului de ordine şi 
siguranță publică 

- Numărul de proiecte/ 
campanii implementate  

- Numărul de protocoale de 
colaborare încheiate  

- Numărul activităților 
desfăşurate, în comunitate,  

- Numărul persoanelor 
consiliate   

- Numărul stărilor 
conflictuale aplanate  

- Numărul de materiale cu 
mesaj preventiv educativ 
realizate  

Buget propriu 

31.12.2019 

Inspectoratul 
Judetean de 
Politie Bacau  

Combaterea și menținerea sub 
control a infracțiunilor stradale 

- Numărul infracțiunilor 
stradale sesizate 

- Numărul infracțiunilor 
descoperite în flagrant (din 
cele stradale)  

- Numărul acțiunilor 
preventive organizate  

- % de intervenții la SNUAU 
112 în mai puțin de 10 
minute de la sesizare  

- Numărul contravențiilor 
aplicate la Legea  61/1991  
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Obiectiv Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  
Termen de 
realizare  

Entitatea 
responsabilă 

Creşterea 
gradului de 
siguranță şi 
protecție 
pentru cetățeni 
prin protejarea 
persoanei și a 
patrimoniului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combaterea și menținerea sub 
control a infracțiunilor contra 
persoanei 

- Numărul infracțiunilor 
contra persoanei sesizate  

- Numărul infracțiunilor 
descoperite în flagrant  

- Numărul acțiunilor 
preventive organizate  

Buget propriu 

31.12.2019 

Inspectoratul 
Judetean de 
Politie Bacau 

Combaterea și menținerea sub 
control a infracțiunilor contra 
patrimoniului 

- Numărul infracțiunilor 
contra patrimoniului sesizate  
, din care în mediul rural   

- Numărul infracțiunilor de 
furt din locuințe   

- Numărul infracțiunilor 
contra patrimoniului 
agenților economici   

- Numărul acțiunilor 
preventive organizate   

- Numărul de sancţiuni 
contravenţionale aplicate pe 
linia pazei bunurilor și 
valorilor  

- Numărul de acţiuni 
desfăşurate în domeniile 
silviculturii şi pisciculturii  

-dosare penale înregistrate   

-sancțiuni aplicate , în 
valoare de  

-cantitatea și valoarea 
bunurilor confiscate  
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Obiectiv Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  
Termen de 
realizare  

Entitatea 
responsabilă 

 

 

Creşterea 
gradului de 
siguranță şi 
protecție 
pentru cetățeni 
prin protejarea 
persoanei și a 
patrimoniului 

Eficientizarea activității de 
combatere a infracțiunilor la 
regimul armelor, munițiilor şi 
substanțelor periculoase 

- Numărul infracțiunilor 
sesizate  
- Număr de acțiuni 
preventive organizate   
- Numărul de evenimente 
deosebit de grave săvârşite 
cu arme, materii explozive şi 
substanțe periculoase 
- Numărul contravențiilor 
aplicate  
- Număr de arme, muniții şi 
cantități de materii explozive  
- Permise de armă anulate  

Buget propriu 

31.12.2019 

Inspectoratul 
Judetean de 
Politie Bacau 

Creşterea 
gradului de 
siguranță 
rutieră pentru 
cetățeni 

Reducerea riscului rutier, crearea 
unui climat de siguranţă 
participanților la traficul rutier prin 
prezenţa activă în stradă reşterea 
nivelului de siguranță rutieră 

Numărul de acțiuni 
organizate pentru 
combaterea principalelor 
abateri care generează riscul 
rutier  
- Numărul total al 
evenimentelor rutiere 
înregistrate , 
- Consecinţele accidentelor 
grave de circulație produse: 

 persoane decedate  
 persoane rănite grav  

persoane rănite uşor 
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Obiectiv Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  
Termen de 
realizare  

Entitatea 
responsabilă 

Creşterea 
gradului de 
siguranță 
rutieră pentru 
cetățeni 

Intensificarea activităţilor 
preventive pentru conştientizarea 
opiniei publice asupra dinamicii şi 
consecinţelor accidentelor rutiere 

Numărul de activităţi 
educativ-informative în 
domeniul de referință:  

- avizări și autorizări în 
domeniul organizării – 
sistematizării circulației   

- numărul informărilor 
efectuate către 
administratorii drumurilor   

- factori de răspundere 
sancționați   

Buget propriu 

31.12.2019 

Inspectoratul 
Judetean de 
Politie Bacau 

Asigurarea 
resurselor 
umane, a 
mijloacelor 
materiale, 
financiare și 
informaționale 
necesare 
dezvoltării şi 
menținerii 
capacității 
operaționale a 
inspectoratului 

Dezvoltarea şi implementarea unui 
management performant al 
resursei umane 

Număr de polițiști care au 
participat la programe 
formative, proiectate pe 
dobândirea de competenţe 
profesionale, care au fost 
organizate în instituţiile de 
învăţământ ale M.A.I. 

 

 

 

Stabilirea unui raport optim între 
resursele umane, materiale şi 
financiare alocate, volumul şi 
complexitatea activităţii şi 
rezultatele aşteptate 

- Analize elaborate privind 
necesarul încadrării cu 
personal,  

- Numărul de ofiţeri, agenţi 
de poliție și personal 
contractual încadrați în acord 
cu obiectivele prioritare  
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Obiectiv Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  
Termen de 
realizare  

Entitatea 
responsabilă 

Asigurarea 
resurselor 
umane, a 
mijloacelor 
materiale, 
financiare și 
informaționale 
necesare 
dezvoltării şi 
menținerii 
capacității 
operaționale a 
inspectoratului 

 

Asigurarea unei infrastructuri, a 
capabilităţilor logistice şi de 
comunicaţii şi tehnologia 
informaţiei adaptate conceptual, 
structural şi acţional cu 
dimensiunile, specificul şi atribuţiile 
instituţiilor 

Numărul de mijloace de 
transport achiziţionate   

- Numărul de sedii de poliţie 
reabilitate /consolidate   

- Gradul de asigurare a 
tipizatelor și furniturilor de 
birou ( procese verbale de 
constatare a contravenției, 
plicuri corespondență, 
imprimate tipizate, etc)   

Buget propriu 

31.12.2019 

Inspectoratul 
Judetean de 
Politie Bacau 

 

Dezvoltarea capacităţii de atragere 
a fondurilor nerambursabile, în 
corelare cu obiectivele strategice 
ale instituţiilor 

- Numărul de propuneri de 
proiect elaborate  

- Numărul de proiecte 
aprobate  

 

 

 

Analizarea şi îmbunătăţirea 
cadrului legislativ. Implemen-tarea 
noilor coduri 

- Numărul de propuneri 
elaborate pentru 
modificarea/actualizarea 
actelor normative   

- Numărul de infracţiuni de 
ultraj sesizate   
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Obiectiv Acțiuni  Indicatori  Sursa de finanțare  
Termen de 
realizare  

Entitatea 
responsabilă 

Întărirea 
cooperării cu 
structurile 
teritoriale ale 
M.A.I. 

Eficientizarea activității de 
menținere a ordinii și siguranței 
publice 

- Constituirea grupului de 
lucru pentru elaborarea 
planului unic de ordine și 
siguranță publică  
- Elaborarea planului unic de 
ordine și siguranță publică   
- Planuri de cooperare 
elaborate  
- Ședințe tactice organizate 
de Grupul de coordonare și 
trasare a sarcinilor   
- Analize privind eficiența 
activităților desfășurate   

Buget propriu 

31.12.2019 

Inspectoratul 
Judetean de 
Politie Bacau 

Gruparea mobile 
de jandarmi  

Inspectoratul 
judetean de 

jandarmi 

ISUJ” 
Mr.constantin 

Ene”Bacau 

Creșterea capacității de intervenție 
a structurilor de poliție pentru 
asigurarea funcțiilor de sprijin în 
situaţii de urgenţă 

- Participări în cadrul 
Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență   
- Participări în cadrul 
grupelor operative 
- Intervenții în situații de 
urgență 
 

 

 

 

Atragerea altor forțe de sprijin în 
planul menținerii ordinii și 
siguranței publice 

- Planuri de cooperare 
elaborate   
- Misiuni executate în comun 
cu poliția locală  
- Analize privind eficiența 
acitivităților desfășurate  
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Capitolul  16: Cultura.Culte.Minorități 

 

Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitatea 
responsabila 

 Restaurarea unui 
monument istoric. 
Această acțiune 
este condiționată 
de veniturile 
proprii ale 
Direcției Județene 
pentru Cultură 
Bacău 

Co-participarea financiară la 
întocmirea documentației pentru 
restaurarea unui monument istoric 

- documentația pentru 
restaurarea Bisericii de lemn „Sf. 
Voievozi – Merișor”, cod LMI BC-
II-m-A-00899.01., localitatea 
Scorțeni, intocmita  

 
 
Buget 
propriu  

 
 

31.12.2019 
 

Direcția Județeană 
pentru Cultură 

Bacău 

 Popularizarea în 
rândul 
proprietarilor de 
monumente 
istorice, aflate în 
stare avansată de 
degradare, a 
surselor de 
finanțare  

Informarea proprietarilor de 
monumente istorice, aflate în stare 
avansată de degradare, cu privire la 
oportunitățile de finanțare dedicate 
patrimoniului cultural sau dezvoltării 
regionale şi turismului 

-numar  informări vizând 
Ordonața de Urgență a 
Guvernului 76 din 19.07.2018 
privind Programul de investiții în 
domeniul culturii 

   

  Asigurarea 
accesului 
publicului la 
arhiva de 
fotografii a 
monumentelor 
istorice din 
județul Bacău 

Achiziționarea unei memorii externe 
pentru depozitarea arhivei electronice 
a monumentelor istorice. 

- memorie externă achiziționată  24.09.2018  

 Achiziționarea unui domeniu pentru 
organizarea site-ului instituției. 

-site functional   2019-2020 
(este condiționată de 

avizul MCIN) 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitatea 
responsabila 

 
Popularizarea 
patrimoniului 
imaterial - jocuri 
care animau 
copilăria bunicilor 

 
Activitatea cu tema „Jocuri de 
altădată” – colaboratori: Complexul 
Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău – 
Iulian Bucur, Școala Gimnazială „Al. I. 
Cuza” Bacău – Monica Creangă. 
 

-numar activitati desfășurate  
-numar  persoane participante  

Buget 
propriu 

31.12.2019   

 
Sărbătorirea 
Zilelor Europene 
ale Patrimoniului 
 

Manifestarea „Bacăul la 1918” -numar institutii implicate in 
org.manifestarii  

   

Festivalul-Concurs 
Internaţional de 
Creaţie Literară 
„Avangarda XXII” 
în Anul 
Centenarului, 
ediţia a XVII - a,. 
 

Itinerariile „Avangardei” prin colegiile 
băcăuane. 
Colocviu: „Rolul scriitorului în 
formarea spiritualităţii de mâine”. 
Salonul Cărţii „AVANGARDA XXII”, 
ediţia 2019.   
Colocviu: „Rolul creaţiei literare în 
reflectarea Marii Uniri”. 
Decernarea Premiilor Anuale ale 
Fundaţiei Culturale „Georgeta şi 
Mircea Cancicov“ pentru Literatură şi 
Arte 
Decernarea Premiilor Festivalului. 
Spectacol de muzică și poezie. 
 

-număr actiuni realizate  
-numar persoane participante  
-numar scriitori participanti 
-numar aparitii presa  

Sponsorizari 
si buget 
local  

30.09.2019  Direcția Județeană 
pentru Cultură 

Bacău 

Popularizarea 
monumentelor 
istorice din 
județul Bacău  

Concursului „S.O.S. Patrimoniul 
Cultural Băcăuan” organizat în cadrul 
Colegiului Economic „Ion Ghica” 
Bacău 
 

- numar persoane participante  
-numar aparitii presa 

Buget  
propriu 

6.12.2019   
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitatea 
responsabila 

Identificarea și 
marcarea în teren 
a traseului liniei 
frontului (tranşee, 
cazemate, 
drumuri, poteci) 
din comuna 
Coţofăneşti până 
în comuna 
Ghimeş-Făget, 
judeţul Bacău). 
Clasarea în L.M.I. 
a obiectivelor 
importante. 
 

Identificarea traseului liniei frontului 
din comuna Coţofăneşti până în 
comuna Ghimeş-Făget și clasarea în 
L.M.I. a obiectivelor importante 

-traseu identificat 
- numar de publicatii editate: 
cărţi, broşuri, pliante referitoare 
la linia frontului din Primul 
Război Mondial 

 2020  

Valorificarea 
patrimoniului 

cultural imaterial 

Monitorizarea intervenţiilor asupra 
monumentelor istorice şi controlul 
stării de siguranţă aferent regimului 
de exploatare al imobilelor 
monumente istorice 

- numar  controale efectuate  Buget 
propriu  

31.12.2019 Direcția Județeană 
pentru Cultură 

Bacău 

 Monitorizarea săpăturilor arheologice 
efectuate în situri  

-numar deplasari efectuate 
-numar situri arheologice  

   

 Întocmirea de fişe de evidenţă ale 
monumentelor istorice şi de Obligaţii 
de folosinţă privind monumentele 
istorice 
 

-numar fise de evidență 
intocmite  
-numar obligaţii de folosinţă 
privind monumentele istorice 

   

 Analizarea, verificarea şi propunerea 
spre avizare a solicitării de avizare a 
proprietarilor cu privirea la 
introducerea monumentelor istorice în 
circuitul public  

- numar avize eliberate  
-numar monumente istorice 
introduse in circuitul public 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitatea 
responsabila 

Valorificarea 
patrimoniului 

cultural imaterial 

Asigură consultanţă de specialitate 
gratuită pentru proprietari privind 
reguli de protejare a monumentelor 
istorice (intervenţii ) 

-numar  consultante asigurate    

 Emite avize pentru efectuarea de 
cercetări/supravegheri arheologice la 
monumentele istorice potrivit 
competenţelor stabilite prin 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice 

-numar avize eliberate    

 Mediatizarea, educarea, informarea, 
cetăţenilor în probleme esenţiale 
legate de protejarea patrimoniului 
cultural naţional 

- numar actiuni de informare 
realizate 

   

Colaborarea cu 
autorităţi ale 
administraţiei 
publice, instituţii 
publice şi 
persoane juridice 
de drept privat cu 
activitate în 
domeniul cultural, 
al artelor şi al 
informării publice, 
pentru primirea 
de date şi 
informaţii 
necesare pentru 
exercitarea  
 

Asigurarea demersurilor necesare 
inventarierii şi verificarea actualizării 
permanente a evidenţei patrimoniului 
imobil şi comunicarea trimestrial la 
INP informaţii şi date necesare 
realizării şi actualizării Listei 
Monumentelor Istorice  

- numar demersuri efectuate  
-numar raportări intocmite  

Buget 
propriu  

31.12.2019  Direcția Județeană 
pentru Cultură 

Bacău 

Iniţierea, organizarea, realizarea şi 
actualizarea evidenţei, registrelor 
agenţilor economici autorizaţi să 
comercializeze, prin vânzare publică 
sau prin intermediere, 
bunuri culturale mobile 

 
- evidenta organizata  
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitatea 
responsabila 

Îndeplinirea 
obligaţiilor de 
plată a 
contribuţiilor la 
FCN, în condiţiile 
şi la termenele 
stabilite de lege; 
şi colaborarea cu 
instituţiile din 
judeţ în vederea 
ducerii la 
îndeplinire a 
acestor sarcini( 
conf. Legii 
199/2008, art.28, 
alin 10, (5) 

Controlul permanent al stării de 
securitate şi conservare a bunurilor 
culturale mobile 
clasate/ aflate în evidenţă, şi 
acordarea de consultanţă de 
specialitate ori de câte ori este 
necesar şi/sau la cererea 
proprietarilor sau titularilor altor 
drepturi reale 

-numar controale efectuate c Buget 
propriu  

31.12.2019  Direcția Județeană 
pentru Cultură 

Bacău 

 Verificarea/ Îndrumarea agenţilor 
economici autorizaţi de MCPN să 
comercializeze bunuri culturale 
mobile, cu privire la respectarea 
obligaţiilor legale ce le revin 

-numar agenti economici 
verificati  

   

 Modernizarea 

infrastructurii 

culturale 

 Implementarea proiectelor finantate 
prin AFIR in valoare de  
5189159  euro  

 Valoarea proiectelor finalizate  

 - numar camine culturale 

reabilitate/modernizate  

 FEADR  31.12.2020  UAT –uri beneficiare 

Cresterea gradului 

de monitorizare a 

problematicii 

specific minoritatii 

rome 

Monitorizarea stadiului implementarii 

masurilor cuprinse in Planul Judetean 

de actiuni pe anul 2019 , in baza 

Strtaegiei Guvernului  Romaniei de 

incluziune a cetatenilor romani 

apartinind minoritații rome pe 

perioada 2015-2020   

- numar rapoarte intocmite  Buget 

propriu  

31.12.2019 Institutia Prefectului 

judet Bacau  
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitatea 
responsabila 

Cresterea gradului 

de monitorizare a 

problematicii 

specific minoritatii 

rome 

Organizarea de intalniri la nivel local 

intre expertii locali pentru romi; 

grupurile de initiativa ale romilor, 

ONG–uri rome, reprezentanti ai 

administratiei si ai institutiilor publice 

locale in vederea  reconsolidarii 

parteneriatelor care sa asigure in 

continuare aplicarea politicilor  

- numar intilniri  

-numar initiative de modificari 

legislative inainatate  ANR  

  Institutia Prefectului 

judet Bacau 

Asigurarea 
accesului egal, 
gratuit şi 
universal al 
cetăţenilor români 
aparţinând 
minorităţii rome la 
educaţie la toate 
nivelurile în 
sistemul public de 
invăţământ,  

Asigurarea resursei umane pentru 

accesul egal la educație al copiilor 

romi 

Număr de ore conservate și 
înființate în unități de 
învățământ din județ în care 
există elevi care solicită studiul 
limbii materne rromani.  

Buget 

propriu  

31.12.2019 Inspectorat Scolar 

Judetean Bacau  

CJRAE Bacau  

Implicarea cadrelor didactice în 

derularea, la nivelul unităților de 

învățământ cu populație școlară 

rromă, a unor programe de educație 

parentală și a unor activități/proiecte 

care vizează cooperarea școală-

familie comunitate. 

Numărul  programelor de 
educație parentală  
- nr .activități/proiecte care 
vizează cooperarea școală-
familie comunitate. 
Diminuarea numărului de 
absențe ale elevilor 

   

Stimularea 
creşterii ocupării 
forţei de muncă a 
persoanelor 
aparţinând 
minorităţii romilor 
şi creşterea 
atractivităţii 
pentru investiţii 
 

Implementarea programelor anuale 
de ocupare a forţei de muncă.  
 

Număr de persoane de etnie 

romă încadrate in muncă prin 

măsurile active 

Buget 

propriu   

31.12.2019 Agenția Judeteană 

pentru Ocuparea 

Fortei de Muncă  

 
Acordarea serviciilor de informare si 
consiliere profesională persoanelor de 
etnie romă în vederea 
integrării/reintegrării pe piaţa muncii 

 

Nr. de persoane de etnie romă 

participante 

  Bacau 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitatea 
responsabila 

Stimularea 
creşterii ocupării 
forţei de muncă a 
persoanelor  

Acordarea de facilităţi pentru 
angajatorii care încadrează in muncă 
persoane aparţinând minorităţii 
romilor.  
 

Număr de persoane de etnie 

romă angajate prin 

subvenţionarea locurilor de 

muncă 

Buget 

propriu   

31.12.2019 Agenția Judeteană 

pentru Ocuparea 

Fortei de Muncă  

Bacau 

aparţinând 
minorităţii romilor 
şi creşterea 
atractivităţii 
pentru investiţii 

Susţinerea unor campanii de 
conştientizare a angajatorilor cu 
privire la fenomenul discriminării la 
locul de muncă, egalitate de şanse 
etc. 

-numar campanii organizate  

-numar angajatori vizati  
   

 Organizarea bursei locurilor de muncă 
în municipii şi orase. 

-Numar burse organizate  

Numar persoane de etnie roma 

participante  

   

Stimularea 
măsurilor de 
promovare a 
sănătăţii care 
contribuie la 
creşterea 
accesului 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţii romilor 
la serviciile de 
sănătate publică 
şi la creşterea 
speranţei de viaţă 
 

 Desfășurarea  de activitati in vederea 
creşterii ponderii cetăţenilor români 
apartinând minorităţii rome în 
sistemul asigurărilor sociale 
 

Nr. persoane de etnie romă 

inscrise la medicul de familie 
  Direcția de Sanatate 

Publica  Bacau   

UAT-uri  

Suplimentarea vaccinărilor în cazul 
copiilor defavorizaţi 
-implementarea unor programe de 
prevenire impotriva bolilor infecto-
contagioase la copii  
 

- numar copii romi vaccinati    Direcția de Sanatate 

Publica  Bacau   

 

Dezvoltarea continuă a reţelei de 
asistenţă medicală comunitară  
 
 
 
 

-numar mediatori sanitari 

angajați  
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  Sursa de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitatea 
responsabila 

 
Stimularea 
măsurilor de 
promovare a 
sănătăţii care 
contribuie la 
creşterea 
accesului 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţii romilor 
la serviciile de 
sănătate publică 
şi la creşterea 
speranţei de viaţă 

 
Implementarea de programe de 
prevenire a bolilor transmisibile, în 
special TBC si HIV/SIDA prin 
implicarea medicilor de familie, a 
AMC, dar şi a MS prin participarea la 
depistarea activă a cazurilor de 
tuberculoză şi a altor boli 
transmisibile, sub îndrumarea 
medicului de familia sau a cadrelor 
medicale din cadrul DSPJ Bacău. 

 
 
 
Nr intalniri de lucru  
Nr. cazuri depistate 

 

 

 

Buget 

propriu   

 

 

 

31.12.2019 

 

 

 

Direcția de Sanatate 

Publica  Bacau   

 

Monitorizarea şi evaluarea 
îmbunătăţirii  stării de sănătate şi 
nutriţie a mamei    şi copilului având 
ca scop îmbunătăţirea stării de 
sănătate a mamei şi copilului si 
reducerea mortalităţii materno-
infantile 
- monitorizarea gravidelor privind 
consultaţia pre/postnatală, în 
colaborare cu medicul de familie 
pentru a asigura în familie un mediu 
favorabil dezvoltării nou- născutului 
- inscrierea şi dispensarizarea nou-
născutului/ mamei la medicul de 
familie din comunitate 
- supravegherea stării de sănătate a 
sugarului şi a copilului mic cu 
recomandarea regulilor de igienă 
personală, de habitat 
- promovarea alăptării şi practicilor 
corecte de nutriţie 

- Nr gravide evidentiate 
- nr nou nascuti inscrisi  la 
medicul de familie 
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  CAPITOLUL 17  Tineret și sport  
 

Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  
Sursă de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitatea 
responsabila  

Organizarea 
evenimentelor cu 
caracter de masă 
(sportul pentru 
toți) 

-Acțiuni sportive în mediul urban și rural; 
 
 
 
 
Organizarea actiunii ”România în 
Mișcare” 
 
-Constituire asociațiilor sportive 

- numar  acțiuni sportive 
organizate  
-numar participanți  
- categ.de vârstă 
participante  
- -valoarea sumei alocate - 
- numar asociații sportive 
infiinatte  

-venituri proprii 
DJST Bacău și 
MTS; 
 
 
 
-MTS 
 
-privat 

 31.12.2019 
 
 

Direcția 
Judeteana pentru 
Tineret și Sport 
Bacau  

Sportul de 
performanță cu 
tradiție locală 

-Acțiuni sportive: atletism, box, judo, 
lupte, natație; 
 
 
 
-Jocuri sportive (handbal, volei) 

- numar  acțiuni sportive 
organizate  
-numar participanți  
- categ.de vârstă 
participante  
- -valoarea sumei alocate - 
- numar cluburi sportive de 
drept public participante 
numar cluburi sportive de 
drept privat participante 

- alocații MTS 
și venituri proprii 
DJST Bacău; 
 
 
 
-Cluburi sportive de 
drept public și 
privat 

  

Centre de 
Excelență 
Naționale 

-Centru de Excelență box; 
 
- Centru de Excelență lupte gr.romane 
- Centru de Excelență înot 

-numar centre de excelenta 
functionale 
- numar juniori participanti  
-numar seniori participanti 
-valoarea sumelor alocate  

- Federația Română 
de Box 
- Federația Română 
de Lupte 
- Federația Română 
de Natație 
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Obiectiv  Acțiuni  Indicatori  
Sursă de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Entitatea 
responsabila  

Implementarea 
Programului 
Național pentru 
promovarea 
voluntariatului, a 
educației civice și 
a implicării sociale 
în parteneriat cu 
Ministerul 
Educației 

 Organizarea   de activități pentru 
sarbatorirea zilei de 2 Mai – Ziua 
Tineretului , Zilele Voluntarului 

-numar tineri participanti 
-valoare lei/participant 
 - numar beneficiari indirecti  
 

Subvenții MTS martie – mai 2019 
iulie – septembrie 
2019 

Direcția 
Judeteana pentru 
Tineret și Sport 
Bacau 

Promovarea 
culturii și 
activităților 
vocaționale.  

 Organizarea Sărbătorile Tinereții 
(“Școala Altfel”, 22 Iunie - Start Culorilor 
Olimpice) 
Înființarea de programe naționale pentru 
pregătirea vocațională a tinerilor (muzică, 
pictură, etc.) în parteneriat cu Ministerul 
Culturii și MEN 

-numar programe  nationale 
de pregatire vocationala  
implementate 

 aprilie – iunie 2019  

  Organizarea activitatii ”MOȘ CRĂCIUN te 
premiază” 

    

Portal online care 
să cuprindă toate 
informațiile 
pentru tineri pe 
categorii de 
vârstă  

  Functionarea portalului  care să 
cuprindă printre altele: oferta 
educațională, locuri de muncă, oferta 
educațională, locuri de muncă, oferta de 
formare continuă, posibilitățile de 
finanțare, obiective și informații culturale 

-portal functional  
-numar accesari portal  

 iunie – octombrie 
2019 

 

Crearea unui 
program al 
egalității de șanse 
pentru tinerii 
proveniți din 
medii 
defavorizate  

 Organizarea cu tinerii din mediul rural, 
tinerii cu dizabilități, tineri fără adăpost, 
NeeTs). a  unor activitati ”Folclorul  - 
puntea de legătură între trecut și viitor” 

-numar tineri participanti 
-valoare lei/participant 
 - numar beneficiari indirecti 
-numar activitati 
desfasurate   

 iulie – septembrie 
2019 

 

Tabere sociale și tabere cu handicap -numar tabere organizate  
Numar participanti 

 Iunie-septembrie  
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CAPITOLUL 18 Politici pentru diaspora  
 

Obiectiv Acțiuni necesare pentru aplicarea 
măsurii  

Indicatori  Sursa de 
finanțare  

Termen de 
realizare  

Entitatea 
responsabila  

Asigurarea de 
catre Romania 
a presedințeii 
Consiliului  
Uniunii 
Europene  

Organizarea si implementarea 

evenimentului de nivel 5 ”Contributia 

diferitelor categorii de cetateni 

europeni la dezvoltarea tarii . Concluzii 

pe politicile publice privind diaspora ” 

care va avea loc in perioada 3-5 mai 

2019. 

- numar parteneri  
-numar participanți  

 Buget alocat 
de Ministerul  
pentru 
Romanii  de 
Pretudinteni 

3-5 mai 2019  Institutia 
Prefectului Bacau și 
serviciile publice 
deconcentrate  cu 
atribuții în domeniu 

  Organizarea  ” Campania  de informare 
și constientizare pe teme europene” 

- numar participanti membrii ai 
retelei multiplicatorilor de 
informație europena / ai 
unitatilor de invatamant  

 Buget propriu  Semestrul I 2019   

 Campania ” E.U.sunt cetatean 

european ” 

- numar persoane participante 
-numar teme analizate  

  9 mai 2019  

Promovarea 
parteneriatelor 
de cooperare 
internationala  

Sprijinirea ONG-urilor cat si autoritatilor 
locale in vederea incheierii de 
protocoale de colaborare si accesare de 
fonduri europene  

 

-numar protocoale incheiate Bugete proprii 
/fonduri 
europene 

31.12.2019  

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

-numar ansambluri folclorice  
care participa  

   




