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RAPORT DE ACTIVITATE 
pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

în cursul anului 2019, Comisariatul Judeţean Bacău ai Gărzii Naţionale de Mediu ajefectuat 
un număr total de 979 inspecţii, dintre care 549 inspecţii planificate, conform planului ânual de 
controale şi 430 inspecţii neplanificate. Controalele efectuate au fost în proporţie de 73^4%  în 
domeniul controlului poluării şi 26,46% în domeniul biodiversităţii.

în cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate: \
- 150 controale efectuate în urma sesizărilor. j
- 90 controale pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse în actele de 
reglementare, |
- 9 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior, j
- 93 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu,
- 73 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel 
judeţean;
-1 control pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare;
- 9 controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului;
- 5 controale efectuate în urma autosesizării.

Principalele neconformităfi constatate în urma controalelor efectuate în perioada 
menţionată au fost:
- desfăşurarea de activităţi iară autorizaţie de mediu sau fără solicitarea reautorizării activita:
- neasigurarea dotărilor necesare şi corecta funcţionare a sistemelor de automonitorizare 
instalaţiilor, surse de poluare în cazul incidentelor înregistrate;
- nerespectarea termenelor aferente măsurilor stabilite în controalele anterioare;
- abandonarea de deşeuri de diverse tipuri în locaţii neautorizate;
- nedepunerea de către unităţile administrativ- teritoriale a declaraţiilor privind obligaţia de plată la 
Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru cantităţile de deşeuri colectate şi depozitate la 
Depozitul conform Bacău;
- nerealizarea măsurilor stabilite la controalele anterioare;
- nerespectarea obligaţiei de a administra produse de protecţie a plantelor cu mijloace aviatice, 
numai cu avizul autorităţilor competente pentru protecţia mediului, autorităţilor competente în 
domeniul sanitar şi al
comisiilor judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare* după o 
prealabilă înştiinţare prin mass-media;
- neasigurarea colectării separate, transportului, neutralizării, valorificării/eliminării finale 
deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase;
- nerespectarea condiţiilor stabilite în actele de reglementare deţinute;
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- efectuarea de transporturi de deşeuri iară întocmirea de formulare de transport;
- nerespectarea obligaţiei operatorilor de a lua măsurile necesare, potrivit prevederilor legislaţiei In 
vigoare, pentru a preveni accidentele majore şi pentru a limita consecinţele acestora asuprajsăaătăţii 
umane şi asupra mediului;
- nealimentarea fondului de Închidere şi urmărire postînchidere a depozitelor de deşeuri;
- disconfort generat de miros şi gestionarea necorespunzătoare a dejecţiilor animaliere; :
- efectuarea de tăieri neautorizate de arbori de pe spaţiile publice.

In urma acestor controale, pentru neconfonnităţile constatate, au fost aplicate un rjumăr de 
66 sancţiuni contravenţionale, din care 22 avertismente şi 44 amenzi, în valoare totală de 11129.800 
lei. Din numărul de 44 amenzi. 30 au fost încasate în termen, 10 contestate, 2 transmise la 
administraţia financiară pentru executare silită si 2 se afla in termenul legal pentru achitarea lor. la 
data întocmirii prezentului raport de activitate. Amenda medie aplicata a fost de 25.677 lei. i

jendare aAu fost de asemenea, formulate şi înaintate către APiVI Bacau 2 propuneri de susp 
actelor de reglementare.

Nu au fost formulate şi înaintate organelor de poliţie sesizări penale.

portantă 
, RAFO

Controalele realizate Ia obiectivele planificate au scos în evidenţă o scădere im 
in ultimul timp a emisiliilor poluante motivată de nefunctionarea instalaţiilor (Amurco SRL 
SA, Rafinaria Darmaesti, CAROM Oneşti, etc) dar si datorita modernizării tehnologice si 
imbunatatirii manageriale (OMV Petrom SA. AEROSTAR SA, AGRICOLA INTERNATIONAL 
SA, etc). " :

In ceea ce priveşte depozitele de substante periculoase ce intră sub incidenţa Directivei 
SEVESO, au fost efectuate un număr de 11 controale împreună cu 1SU Bacău şi APM Badău, câte 
un control la fiecare obiectiv din judeţul Bacău. Concluzia acestor controale este că, in général sunt 
respectate prevederile legale, cu excepţia ENERGY BIOCHIMICALS SA -  Sucursala CAROM 
Oneşti care pentru nerespectarea obligaţiei operatorilor de a lua măsurile necesare, pentru a preveni 
accidentele majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra 
mediului, societatea a fost sanctionata contravenţional conform Legii nr. 59/2016, art. 5, alin. 1, cu 
amenda in valoare de 50.000 lei. )

Pe lângă inspecţiile planificate realizate conform Planului anual de inspecţii, inspecţiile
neplanificate efectuate au avut ca prioritate verificarea sesizărilor înregistrate, verificarea
aspectelor solicitate prin controalele tematice dispuse de Comisariatul Generai, verificarea 
respectării condiţiilor din actele de reglementare şi controalele efectuate cu reprezentanţi jai altor
autorităţi. j

Sesizările înregistrate au avut ca obiect: i
- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de diverse tipuri; j
- evacuări necorespunzatoare de ape uzate din gospodării; j
- disconfortul generat de creşterea animalelor si gestionarea necorespunzătoare a dejecţiilor 
animaliere, precum si mirosul determinat de acestea;
- desfăşurarea de diverse activităţi fără a respecta prevederile legale;
- neimpiementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor;
- afectarea zonelor considerate spaţii verzi prin tăieri neautorizate de arbori;
- afectarea unei plantaţii pomicole în urma pulverizării de erbicid pe cale aeriană.

Controalele tematice efectuate au vizat:
- verificarea săptămânală a depozitelor de deşeuri periculoase neînchise;
- verificarea lunară a depozitelor de deşeuri menajere şi deşeuri nepericuioase închise; j
- verificarea obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi 
produse din lemn, conform Regulamentului UE nr. 995/2010 (EUTR);
- verificarea stării de salubritate a localităţilor, căilor de comunicaţie şi a activităţii operator 
salubritate;
- verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de exploatare a pietrişului şi nisipu
- verificarea activităţilor ce se desfăşoară pe teritoriul ariilor naturale protejate;
- verificarea agenţilor economici ce produc/utilizează substante chimice ce intră sub incidènta 
Directivei REACH şi CLP.

ilor de

lui;



Controalele cu alte autorităţi au fost efectuate pentru: t
- verificarea stării de salubritate a cursurilor de apa, rigolelor stradale, podurilor şi podeţelor;
- verificarea incidentelor înregistrate; s
- verificarea persoanelor fizice/juridice care desfaşoară activităţi de dezmembrare auto; >
- verificarea unor sesizări ce cuprind aspecte specifice si atribuţiilor altor institutii. s

O pondere semnificativă a controalelor, o reprezintă cele efectuate în baza Protocolului de 
colaborare AF1R- GNM- ANPM în vederea verificării proiectelor depuse/contractate ţn cadrul 
măsurilor finanţate din fonduri europene. ş

în cursul anului 2019 a fost înregistrat un număr de 9 incidente cu impacţ asupra 
mediului, constând în avarii la conductele de pompare ţiţei şi deversare de produs petrolier. Pe 
lângă măsurile de remediere stabilite au fost aplicate şi 2 sancţiuni contravenţionale de arşendă în 
valoare totală de 100.000 lei.

EXEM PLE ACŢIUNI DE INSPECŢIE DESFASORATE PENTRU SITUATII 
DEOSEBITE J j

Incidentele înregistrate in lunile ianuarie si martie 2019. constând in avarii la condiictele de 
pompare titei si scurgere de produs petrolier pe sol, ocazie cu care in urma verificărilor efecjtuate s-a 
constatat ca, titularul instalaţiilor tehnologice nu a realizat dotarea eficienta si eorespunzatojare si nu 
a asigurat corecta funcţionare a sistemelor de automonitorizare ia instalaţiile care sunt surse de 
poluare. Din acest motiv, societatea a fost sanctionata contravenţional cu amenda in valoare totala 
de 100.000 lei, conform prevederilor OUG nr. 195/2005, art. 96, alin. I, pct. 1.

Sesizarea formulata de către un grup de pescari, privind descarcarea dintr-un autoturism de 
anvelope uzate şi namoi rezultat din activitatea de vulcanizare şi spălătorie auto. pe malul! drept al 
râului Bistrita, în zona Depozitului de deşeuri Bacau. In urma verificărilor efectuatl a fost 
identificat proprietarul autoturismului eu sprijinul reprezentanţilor iPJ Bacau si a fost sancţionai 
contravenţional cu amenda în valoare de 40.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 2p 1/2011 
privind regimul deşeurilor. j

Sesizarea formulata de către un agent economic, detinator al unei plantat» de pomi fructiferi, 
infiintata cu fonduri europene, prin care aduce la cunostinta despre uscarea plantatiei respective, in 
urma administraţii pe cale aeriana a unui erbicid pe un teren învecinat, cultivat cu porumb.j In urma 
verificărilor efectuate atat la deţinătorul terenului cultivat cu porumb, cat si la prestatorul serviciului 
de administrare aviatica a erbicidului, s-a constatat ca cele sesizate se confirma, erbieidui fespectiv 
fiind utilizat în alt scop celui pentru care a fost omologat si fara avizul autoritatilor conjipetente. 
Pentru neconformitatile constatate, cele 2 societati au fost sanctionate contravenţional cu aijienda in 
valoare totala de 168.000 tei, conform prevederilor legislaţiei in vigoare si notificarea APM Bacau in 
vederea suspndarii autorizaţiei de mediu pentru una dintre cele doua societati sanctionate. j

Principalele problem e existente la nivelul judeţului Bacau pe linie de proiecţia mediului
sunt:
- colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor menajere, in special privind colectarea selectiva;
- emisiile de mirosuri specifice activitatii de creştere a animalelor (in special a pasariloi) si de 
împrastiere a dejecţiilor animaliere pe terenurile agricole ca fertilizant; î
- existenta depozitelor de deşeuri industriale istorice pentru a căror ecologizare sunt dificultati 
financiare (halda de fosfogips Sofert Bacau, batalele CAROM Oneşti si batalele Rafînariei 
Darmanesti), acestea aflandu-se in diferite stadii de realizare a obligaţiilor de mediu stabilite. 
Batalele Carom Oneşti si cele ale fostei Rafinarii Darmanesti au fost cumparate in cursul anului 
2019 de către SC MAVGO DOLDING SRL Neamţ. Pentru situatiile in care nu au fost res sectate 
termenele de realizare a obligaţiilor de mediu, au fost aplicate sancţiuni conform prevederiloij legale 
in vigoare. I
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA M EDIULlfiSX © tlP

Nr. /17.02. 2020 dl 2 .

FO RM ARE PRIVIND A CTIVITATEA DESFA ŞU RA TA -BEA Pti- B A e:AU::
ÎN  ANUL 2019

I. EM ITEREA  A C TELO R  DE REGLEM ENTARE

1. Procedura de evaluare a mediului pentru Planuri si Programe (SEA):
-  decizii de adoptare fară evaluare de mediu (negaţii SEA) - 20
-  decizii etapa de încadrare SEA - 31
-  avize de mediu - 3
-  şedinţe ale Comitetului Special Constituit sau Grupului de Lucru - [27;
-  dezbateri publice - 3

2. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice si 
private (EIA): s

-  clasări - 2504 i
-  decizii etapei de încadrare fară EIA / EA -  352
-  acorduri de mediu - 10
-  şedinţe ale Comisiei de Analiză Tehnică - 49 i
-  dezbateri publice - 12

3. Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu:
autorizaţii de mediu - 262
revizuiri autorizatii de mediu - 67
transfer de autorizaţii de mediu - 18
obligaţii de mediu - 92
şedinţe ale Comisiei Interne de Avizare - 70
dezbateri publice - 0

4. Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu (IPPC): j
-  autorizaţii integrate de mediu -3  j
-  revizuiri autorizaţii integrate de mediu - 3 j
-  notificări prealabile -  0 j
-  dezbateri publice -  3 M

I i
Au fost analizate în total 3.820 dosare în cadrul procedurilor de reglementare, acestea 

xllându-se în diverse etape procedurale. j I

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACAU j 
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5. Confirmarea instalaţiilor care intră sub incidenţa Legii 278 / 2013 privind emisiile
industria

în
prevederii

Âu
/ UE cu a 
50 tone si 
respectn . 
deşeurilor

total la nivelul judeţului Bacău sunt inventariate 32 instalaţii care intră sub 
e Legii 278 /  2013 privind emisiile industriale şi pentru care au fost emise autorizaţii

integrate de mediu, 10 instalaţii COV solvenţi şi 4 instalaţii de incinerare.
fost identificaţi noi operatori economici care intră sub incidenţa Directivei 2 0 1 0 /7 5  

Dtivităţi de depozitare temporară a deşeurilor periculoase înainte de valorificare peste 
valorificarea deşeurilor periculoase prin instalaţii cu capacitatea de peste 10 tone/zi, 
SC OMV Petrom SA ASSET VIII Moldova Nord - Platformă de stocare temporară a 
periculoase Runcu şi Staţia de bioremediere Runcu.

Sunt inventariate 10 amplasamente care intră sub prevederile Legii 59 /  2016 privind  
controlul 'asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi 
care au realizate documentaţiile specifice, Politica de Prevenire a Accidentelor Majore sau 
Rapoarte de Securitate / Plan de urgenţă internă / Plan de urgenţă Externă (ISUJ), în funcţie de 
gradul de (risc.

S-au efectuat controale SEVESO la toate amplasamentele, conform planificării anuale, 
împreună cu reprezentanţii ISUJ Bacău şi GNM-CJ Bacău.

6. Situaţii deosebite în desfăşurarea activităţii societăţilor 
6.1. Situatia instalaţiilor IPPC

finalizate,

Pentru SC AMURCO SRL, reprezentată prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT 
S.P.R.L.. s-au stabilit obligaţii de mediu la faliment nr. 4555 / OM / 11.04.2016; SC Amurco 
SRL prin ¡lichidator SC Sierra Quadrant SRL are stabilită ca obligaţie de mediu "Ecologizarea 
haldei defosfogips, termen 31.12.2017"; lichidatorul a solicitat în instanţă anularea obilgaţiilor 
de mediu stabilite la faliment. Prin Hotărârea Civilă nr. 775 / 2018, Tribunalul Bacău respinge 
ca nefohd^tă, acţiune formulată de SC Amurco SRL prin lichidator SC Sierra Quadrant SRL, 
obligaţia de mediu rămânând în sarcina lichidatorului.

SC CET SA este în faliment şi s-au stabilit obligaţiile de mediu care au fost asumate de 
părţile implicate (SC Thermoenergy Group SA, SC CET SA Bacău prin lichidator judiciar şi 
Primaria Municipiului Bacău); lucrările de ecologizare la depozitul de zgură şi cenuşă sunt

conform procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor închidere depozit cenuşă şi
zgură în GET Chimiei Bacău nr. 492119 / 22.03.2017.

SC Letea SA în faliment; APM Bacău a emis obligaţiile de mediu la intrarea în faliment 
1079o / OM47 / 07.09.2015, la solicitarea lichidatorului judiciar SIERRA QUADRANT
S.P.R.ju; ŞC LETEA SA societate in faliment prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT 
SPRL a slolicitat acord de mediu pentru proiectul Dezafectarea instalaţiilor de fabricare a 
hârtiei dk ziar şi de preparare pastă de maculatură, destrămare celuloză, propus în 
municipiul Bacău, strada Letea nr.17, pentru care APM Bacău a emis Decizia etapei de 
încadrare

SC

de nămol

nr.2 4 6 121.08.2019
Petrochemicals Trading SRL - Rafinăria Dărmăneşti -  societate in faliment; S-au 

finalizat lucrările la batalul 2 şi este în derulare lucrarea de ecologizare la batalul 1. Bazinele
sunt administrate de către administrator judiciar CITR Bucureşti SPRL începând cu

data de 24.10.2016. La solicitarea societăţii prin administrator judiciar, APM Bacău a emis
obligaţiile

închiderii
■■

Rafinăria

de mediu la intrarea în faliment nr. 9573 /  OM46 / 17.06.2017; batalul 2 a fost
finalizat, iar la batalul 1 lucrările sunt realizate în proporţie de 40 %; termen de finalizare a

celor două bataluri era data de 31.12.2017; SC Petrochemicals Trading SRL - 
Dărmăneşti -  societate in faliment a fost preluată de SC MAVGO HOLDING SRL
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lieiat cu prin SC 
PRL.
i f societate in 
103.2015. APM 
'or de nămol din 
•ligaţii de mediu

I
de mediu emisă 
O SUD SA este 
:ilităţile conexe) 

13.06.20! 8. iar 
nediu, emise de

gimul deşeurilor

!
nimum 50% din 
ă ¡provenind din 

12.2020 ,

cu sediul social în satul Taşca, judeţul Neamţ, prin contractul de vânzare înc 
Petrocliemicals Trading SRL Oneşti prin lichidator judiciar CITR Bucureşti S 

SC ENERGY BIOCHEMICALS SA -  Sucurala Carom SA Oneşt 
faliment; S-au stabilit obligaţiile de mediu la falim ent nr. 9757 /  OM13 /  L  
Bacău a emis Decizia etapei de încadrare pentru proiectul închiderea bataluri 
staţia de epurare Jevreni. Termenul de finalizare a lucrărilor, stabilite prin ol 
este data de 30.09.2019.

Depozitul de deşeuri Bacău este reglementat prin autorizaţia integrată 
pentru Primăria Bacău, fiind transferată operatorului SC EcoSud SA; SC EC 
autorizat pentru operarea Depozitului conform de deşeuri Bacău (celula 2 şi fa 
prin autorizaţie integrată de mediu nr. 9 / 29.08.2011 transferată în data de 
pentru staţiile de transfer şi de sortare deşeuri din judeţ prin autorizaţii de : 
APM Bacău.

II. GESTIUNEA D EŞEU RILO R M UNICIPALE

Obligaţii legislative ale autorităţilor publice locale:
1. în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea n r. 211/2011 privind re 

atribuţiile autorităţilor publice locale sunt:
- realizarea unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de mi 

masa totală generată, pentru deşeurile de hârtie, metal,; plastic şi stic 
deşeurile menajere sau, din alte surse; ce va trebui atins până la data de 31 
includerea în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare, a tarifelor distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de 
salubrizare pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă,
stabilirea şi includerea în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de 
performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să 
cuprindă indicatorii de performanţă, astfel încât să atingă începărid cu anul 2020 
obiectivele de reciclare prevăzute de legislaţia în vigoare şi penalităţi pentru 
nerealizarea lor,

implementarea instrumentului economic "plăteşte pentru cât arunci”, bazat pe cel 
puţin unul dintre următoarele elemente: volum; frecvenţă de colectare; greutate; saci 
de colectare personalizaţi; termen 30 .06.2019, 1
stabilirea şi aprobarea, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare de tarife 

distincte pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă , respectiv 
pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plástic şi sticlă şi 
sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu jsepară în mod 
corespunzător cele două fluxuri de deşeuri; termen 30 iunie 2019, i 
includerea, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele pentru gestionarea 

deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă a contribuţiei pentru economia circulară 
prevăzută în OUG nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru mediu, numai)pentru deşeurile 
destinate a fi eliminate prin depozitare, | ;

- includerea, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele pe|itr|u gestionarea 
deşeurilor, altele decât cele de hârtie, metal, plastic şi sticlă, a contribuţiei pentru 
economia circulară prevăzută în OUG nr. 196 / 2005 'privind Fondul pentru mediu, 
pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, ! :
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- stabilirea, în sarcina operatorilor de salubrizare, care să suporte contribuţia pentru 
f  cOnomia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care 
depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte. 
Coptribuţia pentru economia circulară este de 30 lei/tonă pentru anul 2019 şi 80 lei/t 

începîrid tu  anul 2020, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a plăti o contribuţie de 50 lei/t, în 

cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 42% - în anul 2019; 60% - în anul 
2020 a cahtităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin 
operatorii serviciului public de salubrizare.

Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au
obligaţia 
până la 3

>ă gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, 
1.12. 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de

valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru 
a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase 
provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări etapizat astfel: minimum 55% în anul 2019; 
minimum 70%> în anul 2020 din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii.

în raportul de informare către Comisia Europeană, întocmit de către MMAP, se va 
consemna stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute mai sus. în cazul neîndeplinirii lor se vor 
include motivele neîndeplinirii şi măsurile pe care toţi factorii implicaţi intenţionează să le ia
în vederea 

L a
urmatoarea:

- 65

îndeplinirii acestora, 
sfârşitul anului 2019 situaţia privind preluarea acestor atribuţii este

de UAT-uri care au contract cu SC ROMPREST SERVICE SA, contract încheiat de 
ADIS în numele celor 65 de UAT-uri, obligaţiile articolului 17 sunt preluate parţial prin 
Actul Adiţional nr. 3/01.02.2019, deoarece operatorul de salubritate nu a vrut să 
şenneze anexa 10 ce prevedea penalităţile pentru nerealizarea indicatorilor;
Zona ISPA - 22 comune şi municipiul Bacău ce deţin contract de salubrizare cu SC 
SOMA SRL, sunt încheiate contracte şi actele adiţionale de preluare a obligaţiilor 
conform articolului 17 la cele 22 comune , dar nu şi la municipiul Bacău. Acestea vor fi 
valabile pînă la desemnarea de către ADIS a noului operator. Menţionăm că la această 
datja ADIS derulează procedura de licitaţie pentru atribuirea Contractului de delegare a
ge: tiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipal în Municipiul
Bapău şi 22 de commune limitrofe;
Excepţii: Comăneşti -  HCL 127/29.08.2019, Slănic Moldova- HCL 131/14.09.2019, 
Buhuşi -  Act Adiţional nr. 10, HCL 114/31.07.2019, Târgu Ocna- Act Adiţional nr. 
3/12.08.2019, HCL 65 /31.07.2019, Helegiu- HCL 36/22.08.2019.

Situaţia contractelor de salubrizare:
Toate localităţile au contract de salubritate cu un operator autorizat şi au amenajate 

puncte de colectare a deşeurilor municipale, astfel:
- SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA: 3 urban (Oneşti, Momeşti, Dărmăneşti), 61 
rural; |
- SC SOîvţA SRL Bacău: 1 urban (Bacău), 22 rural;
- Serviciu. Local ECO VALEA MUNTELUI: 1 urban (Comăneşti);
- SC GYÎjDANY SRL: tu rb an  (Buhuşi)
- SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE SALUBRIZARE: 1 urban (Slănic Moldova);
- SC CU Pir Târgu Ocna: 1 urban (Târgu Ocna);
- DDD SERV SRL: 1 rural (Racova);
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- UAT Helegiu: 1 rural (Helegiu). j !
Sistemele de colectare selectivă existente nu au demonstrat eficienţa aşteptată, 

deoarece predomină colectarea deşeurilor municipale în amestec, idr acestea sunt 
eliminate la depozitul de deşeuri.

Informaţii privind stadiul derulării proiectului: ,,Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Bacău” implementat de Consiliul Judeţean Bacău \

începând cu 01.01.2011, deşeurile municipale din judeţ sunt depozitate în Depozitul de 
deşeuri conform Bacău -  Celula 1 prin operarea Primăriei Municipiului Balăii, care deţinea 
Autorizaţia integrată de mediu nr. 9/29.08.2011, valabilă până la 29.08.2021; j j

Celula 2 a fost construită de către Consiliul Judeţean Bacău în cadrul proiectului 
,,Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău" prin finanţare POS 
Mediu, recepţia la terminarea lucrării în data de 16.10.2013. j Ş

ADIS Bacău a finalizat licitaţia pentru desemnarea operatorului staţiilor de transfer 
construite în cadrul proiectului SMID, precum şi a Celulei 2 a depozitului de deşeuri, 
operatorul SC ECO -SUD SA a obţinut transferul autorizaţiilor de mediii şi a preluat 
facilităţile respective în semestrul II 2018. 1 j

Depozitarea în Celula 1 s-a finalizat la data de 13 iunie 2018. începând cu data de 14 
iunie 2018 a început depozitarea în Celula 2, autorizaţia integrată de mediu nr. 9/29.08.201 la  
fost transferată prin Decizia nr. 2/06.06.2018 către noul operator SC ECO SUD SA.

Lista staţiilor de transfer şi/sau sortare şi compostare existente în judeţul: Bacău
Amplasament Tip instalaţie Capacitate

proiectată
Autorizaţie dc mediu

Com ăneşti

Staţie de transfer 
Staţie de sortare
- realizate prin PHARE CES 2004, 
în anul 2010

17.472 t/an 
7.488 t/an

AM  206/16(12.2010, 
revizuită la ¡05.07.2018 cu 
N otificare prealabilă nr.
72,24.09.20! 8 
In procedura de autorizare a 
unui nou openuor

M om eşti

Staţie de sortare
- realizată prin PHARE CES 2004, 
în anul 2010

6.000 t/an AM  59/25.Q8.2015, 
revizuită la ¡10.02.2017; 
transferată către SC ECO 
SUD SA  prin Decizia nr. 
46/05.07.2(jl8

Bacău

Staţie de sortare 
Staţie de compostare 
Staţie de concasare deşeuri din 
construcţii şi demolări,
- realizate prin proiectul ISPA, în 
anul 2010

12.000 t/an
5.000 t/an 

30 t/oră

AIM  9/29.0(8.2011 
transferată că; re SC ECO 
SUD SA  la [data de 
13.06.201 ÎS, prin Decizia nr. 
2/06.06.2018

Oneşti

Staţie de sortare,
Staţie de compostare 
Staţie de transfer deşeuri 
- SMTP recepţie la data de 
06.08.2013

14.000 t/an 
8.500 t/an

35.000 t/an

AM  24/07.Q4.2016 
transferata către SC ECO 
SUD SA prin Decizia nr. 
45/05.07.2CŞ18.

\ i

Bereşti Tazlău

Staţiei de transfer deşeuri 
- SMID recepţia la data de 
01.08.2013

17.000 t/an AM  2307.04 .2016 
transferata către SC ECO 
SUD SA prin Decizia nr. 
44 05.07.2018

Găiceana Staţiei de transfer deşeuri 5.000 t/an AM  96/25.08.2015
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- SMID' recepţia la data de 
02.08.2013

transferată către SC ECO 
SUD SA  prin D ECIZIA  nr. 
45/05.07.2018

în
deşeurilor
deficitare,

prezent, toate facilităţile existente în cadrul Sistemului integrat de gestionare a
1 municipale din judeţul Bacău sunt funcţionale. Datorită colectării selective 
aceste instalaţii nu sunt exploatate la capacitatea de funcţionare prevăzută în proiect.

III. BIODIVERSITATE, PROTECŢIA NATURII, SOL-SUBSOL

1. Analiza rapoartelor de monitorizare impuse în actele de reglementare pentru 
factorul de mediu biodiversitate şi stabilirea de noi măsuri atunci când este evidenţiat un 
posibil impact asupra biodiversităţii

Toate planurile/proiectele care ar putea avea un impact semnificativ asupra 
biodiversităţii, se supun evaluărilor specifice (evaluare de mediu pentru planuri şi programe, 
evaluarea j  impactului asupra mediului pentru proiecte şi evaluarea adecvată). Actele de 
reglementare se eliberează numai după ce se atestă, prin rapoartele întocmite de către 
evaluatorii acreditati de MMAP, că respectivele activităţi nu au impact semnificativ asupra 
mediului şi asupra biodiversităţii.

Indicatorii de monitorizare sunt raportaţi periodic şi analizaţi în cadrul 
compartinjientului Biodiversitate.

2.
declanşări: 

Pic 
evaluare 
din OUG 
2006, cu 

Ev
autorităţil<p 
cadrul co 
protejată, 
titularul p

Optimizarea derulării procedurii de evaluare adecvată pentru evitarea 
i procedurilor de infringement
cedura de evaluare a impactului asupra mediului, care include şi procedura de 

adecvată, este condusă de APM Bacău, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) 
ir. 195 / 2005 :privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265 / 
odificările şi completările ulterioare, 

aluarea impactului asupra se realizează prin informarea şi consultarea tuturor 
r cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi participarea acestora în 
isiei de analiză tehnică (CAT). Pentru proiectele care ar putea afecta o arie naturală 

comisia CAT include şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, căruia 
roiectului îi înaintează documentaţia necesară în vederea emiterii avizului.

mi

m

3
Caii

manageriail
operation;

Asigurarea calităţii datelor colectate şi raportate
itatea datelor colectate şi raportate este asigurată prin Sistemul de control intern 

(SCIM) implementat în cadrul APM Bacău. SCIM transpus în cadrul procedurilor 
, asigură realizarea obiectivelor instituţiei publice.ale

Activităţi realizate de Compartimentul Protecţia Naturii:
realizarea trimestrială a raportării privind fişele de evidenţă a grădinilor zoologice şi 
acvariiior publice-înaintate la ANPM;
introducere în SIM a listei colecţiilor de animale a grădinilor zoologice şi acvariilor 

lice;
reactualizarea informaţiilor privind legislaţia specifică privind protectia naturii, a ariilor 
naturale protejate şi a siturilor Natura 2000 - se regăsesc pe site-ul APM Bacău; 
reactualizarea informaţiilor privind ariile protejate de interes naţional şi comunitar 
desemnate la nivelul judeţului Bacău;
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emiterea Declaraţiei Autorităţii Responsabile de Monitorizarea Siturilor Natura 2000 
pentru proiectele derulate la nivelul judeţului Bacău -  1 buc;
actualizarea inventarului cu autorizaţiile emise în baza Ordinului nr. 4107 2008 pentru 
aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie 
şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor 
de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum Şi ¡a plantelor şi 
animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică şi a importului acestora: 
verificarea în raport cu ariile naturale protejate a amplasamentelor proiectelor/ 
planurilor/activităţilor propuse de beneficiari şi emiterea punctelor de vfedere referitoare 
la derularea procedurii de evaluare adecvată, cerinţele referitoare la j documentaţii şi 
completări necesare -  toate planurile/proiectele transmise către APM; j 
analiza studiilor de evaluare adecvată şi a memoriilor tehnice întocmitej îri conformitate 
cu prevederile Ordinului nr. 19 / 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind 
evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar;

turilor agricole, 
conformitate cu

şi; proprietarilor 
pagubelor -  76

participare în cadrul comisiilor de constatare a pagubelor produse cu 
silvice sau animelelor domestice de către fauna de interes cinegetic, în 
prevederile Hotărârii nr. 1.679 /  2008 privind modalitatea de acordare a 
despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407 / 
2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice 
de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea 
procese verbale;
emiterea autorizaţiilor de mediu pentru recoltarea / capturarea speciilor de flora / fauna 
sălbatică în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 410 /2008 -  44 buc.: 
participare în şedinţele conferinţelor I şi II pentru amenajamentele silvice ale pădurilor 
proprietate de stat sau private; ! :
participare la acţiunile de eliberare din capcane a animalelor capturate accidental, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 323 / 2010 privind stabilirea sistemului de 
monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor spediilor de păsări, 
precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57 / 
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice; introducerea în SIM a Declaraţiilor întocmite în ¡conformitate cu 
Anexa 2 - 9  Declaraţii; j
emiterea avizelor pentru tăieri arbori în conformitate cu prevederile art. 12, alin (6) din 
Legea nr. 88 /  2014 pentru modificarea şi completarea Legii ni 24 / 2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localaaţUor; 
evaluarea în teren a situaţiei şi emiterea punctului de vedere in conformitate cu 
prevederile Ordinului nr. 724 / 2019 pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul 
speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii 
unor daune importante, art. 3, alin (2) lit. a) -  4 puncte vedere; j ;
elaborarea adreselor ca răspuns la solicitările persoanelor fizice / juridice / instituţiilor 
ierarhic superioare;
elaborarea de propuneri de modificări legislative;
introducere în SIM a rapoartelor privind aplicarea derogării conform Ordinului nr. 724 / 
2019; ' | ;
transmiterea la ANPM a situaţiilor centralizate la nivel de judeţ, privind evaluarea de 
vară-toamnă la speciile strict protejate, pe gestionar şi fonduri cinegetice, j
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am

participarea la şedinţele CLCB urmare a apariţiei de noi focare de pestă porcină 
africană;
deplasări în teren, în 8 comune pentru identificarea terenurilor ce vor fi folosite pentru 
îngroparea cadavrelor / deşeurilor animaliere rezultate în urma pestei porcine africane; 
participare la comisiile pentru identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de 

eliorare a terenurilor degradate în UAT Moineşti.

Principalele activităţi din domeniul Sol -  Subsol:
Im 
à c 
Na 
Au 
cor 
AP 
deţ 
Au

Dlementarea Legii nr. 74 / 2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si 
elor contaminate si a HG nr. 683 / 2015 privind Strategia Naţională şi Planul 
donai privind siturile contaminate din România',
torităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a identifica siturile potenţial 
itaminate în conformitate cu prevederile Legii nr. 74 / 2019 şi de a transmite către 
M lista siturilor potenţial contaminate, precum şi datele de identificare şi contact ale 
inătorului de tşren sau, după caz, ale operatorului economic; 

fost notificate toate UAT-urile din judeţ in vederea identificării de noi situri
potential contaminate sau contaminate pe raza lor de activitate ;
Au
CA
â-.

fost analizate rapoartele de investigare şi formulate puncte de vedere în comisiile 
T pentru amplasamentele sondelor notificate de OMV Petrom şi Expert Petroleum; 
u analizat rapoartele finale de investigare pentru sondele notificate de OMV Petrom,

Expert Petroleum şi s-au emis puncte de vedere cu privire la activităţile ce se vor 
desfăşura pentru remedierea terenurilor poluate;
S-au analizat evoluţiile concentraţiilor de poluanţi în mediul geologic a obiectivelor 
aparţinând Zonei de producţie VIII Moldova Nord, Zonei de producţie IX Moldova Sud 
şi a altor operatori economici;
S-au analizat rapoartele de încercare privind probele de sol recoltate după realizarea 
exoavării solului poluat din careul sondelor şi s-au emis puncte de vedere;
S-au analizat rapoartele de investigare si rapoartele de încercare privind indicatorii 
specifici la probele de sol prelevate in vederea stabilirii obligaţiilor de mediu la 
încetarea activitatii a unor operatori economici si s-au emis puncte de vedere ;
S „u făcut deplasări în teren împreună cu reprezentanţii OMV Petrom în vederea luării 
unor decizii privind etapele de urmat pe parcursul desfăşurării lucrărilor de remediere la 
sor dele notificate de OMV Petrom;
Ş-au făcut deplasări în teren pentru verificarea amplasamentelor sondelor pentru 
Stabilirea obligaţiilor de mediu la încetarea activitatii la care se vor executa lucrări de 
abandonare şi refacere a terenurilor în anul următor;
S-du făcut deplasări în teren pentru verificarea amplasamentele parcurilor notificate de 
OMV Petrom la care se vor preleva probe în anul 2020 în vederea întocmirii rapoartelor 
de investigare şi evaluarea gradului de poluare a respectivelor parcuri;
S-a participat la verificări în teren la finalizarea unor proiecte privind reabilitarea 
siturilor contaminate;
Ş-a 
sol 
S-a 
şi a 
S-a 
con 
Ela

u emis puncte de vedere privind etapele de urmat pentru determinarea poluării 
irilor contaminate, respectiv modul de realizare a remedierii acestora; 
demarat acţiunea de reinventariere a siturilor potenţial contaminate la nivel judeţean 

u fost notificaţi operatorii / titularii de activităţi şi autorităţile locale; 
u transmis adrese şi chestionarele din Anexele 3 şi 4 după caz, pentru a fi 
îpletate, pentru actualizarea datelor pe fiecare sit în parte; 
borarea de propuneri de modificări legislative -  la solicitare;
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De care le deţin 
srt Petroleum şi

- S-au întocmit baze de date cu starea sondelor din cadrul parcurilor 
OMV Petrom, Mazarine, S.C Brent Exploration Production SRL,Expc 
care sunt declarate situri contaminate;

- Actualizarea periodică a bazei de date cu starea sondelor din cadrul parjcurilor care sunt 
declarate situri contaminate; ;

- Actualizarea periodică a bazei de date cu siturile remediate;
- Elaborarea adreselor ca răspuns la solicitările persoanelor fizice / juridice / instituţiilor 

ierarhic superioare.

IV. MONITORIZAREA CALITĂŢII MEDIULUI

1. Monitorizarea calităţii aerului în judeţului Bacău se realizează atât în cadrul 
sistemului de monitorizare continuă a calităţii aerului cât şi prin prelevări manuale, urmate de 
analiza probelor în laborator. j ;

Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului
Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului la. nivelul judeţului Bacău este 

formată din 3 staţii: • M
Staţia Bacău 1 - staţie de fond urban, situată în Bacău - str. R ă z b o ir i in r .ll;
Staţia Bacău 2 - staţie de fond industrial, situată în Bacău - str. Izvoâre nr.lbis; 
Staţia Bacău 3 - staţie de fond industrial, situată în Oneşti - str. Cauciucului nr.l. 

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de 
informare, precum şi obiectivele pe termen lung şi criteriile de amplasare) a punctelor de 
monitorizare, sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei | i  sunt conforme 
cerinţelor prevăzute de reglementările europene transpuse în legislaţia naţională prin Legea nr. 
104/15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată.

în cadrul serviciului Monitorizare şi Laboratoare, în anul 2019 s-au întocmit la termene 
şi au fost postate pe pagina de site a agenţiei rapoartele zilnice şi lunare privind calitatea 
aerului în judeţul Bacău şi rapoartele lunare privind starea mediului în judeţul Bacău, precum 
şi Raportul anual privind starea mediului în judeţul Bacău pentru anul 2018.

Rămân în atenţie situaţiile particulare, mai ales din perioadele reci, câiid pentru pulberi 
PM10 apar valori ale mediilor zilnice ce depăşesc limita zilnică, urmare ajcombustibiliilor 
utilizaţi la încălzirea centralizată, a materialul antiderapant utilizat. în anul 12019 au fost 12 
episoade de depăşire a valorilor medii zilnice pentru PM10. |

Cu totul particular pentru zona Bacău, condiţiile meteo şi geografice îşi pun  
amprenta printr-o slabă dispersie a poluanţilor emişi. , )

Monitorizarea calităţii aerului prin reţeaua manuală
Reţeaua manuală, amplasată la nivelul municipiului Bacău, completeaţă monitorizarea 

prin: j
- trei puncte (IRE Mărgineni, Gherăieşti şi Universitate) destinate monitorizării nivelului 

de amoniac, având în vedere funcţionarea fermelor avicole aparţinând SC Agricola 
Internaţional SA pe teritoriul municipiului Bacău şi zonele limitrofe ace'stuia; prelevarea 
se face pe o perioadă de 24 li, în regim manual;

- patru puncte (APM Bacău, IRE Mărgineni, Gherăieşti şi Nicolae Şălcescu) pentru 
monitorizarea gravimetrică (în laborator) a pulberilor sedimentabile; j

- un punct de monitorizare a precipitaţiilor - APM Bacău. j :
Evoluţia calităţii aerului în municipiul Bacău, în ceea ce priveşte indicatorii NH3 şi 

pulberi sedimentabile este raportată la STAS 12574 / 1987, iar datele sunt furnizate în urma
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prelevării
înregistrat

Indicatorul pulberi sedimentabile evidenţiază cantitatea de pulberi (sedimentabile) care 
se depuniş în decursul a 30 de zile calendaristice pe o suprafaţă de 1 mp, acesta fiind un 
indicator caracteristic pentru evidenţierea poluării cu particule grele aflate în suspensie care 
ulterior se depun pe sol.

Inyentarul anual de emisii pentru judeţul Bacău
Inventarul anual de emisii este un instrument prin care se monitorizează emisiile de 

poluanţi de la operatorii economici, instituţii publice şi autorităţi locale de pe teritoriul 
judeţului Bacău. Pentru realizarea inventarului de emisii, operatorii economici, pe baza unui 
cont, accesează domeniul SIM -  F2 şi introduc datele solicitate. Pe parcursul anului 2019 s-a 
realizat; Inventarul de emisii pentru anul 2018. în anul 2019, s-a finalizat introducerea de către 
operatorii economici, în domeniul SIM -  F2 a datelor privind Inventarul de emisii pentru anul 
2018 şi validarea chestionarelor de către reprezentanţii APM Bacău - 1122 chestionare. 
Urmează validarea finală de către reprezentanţii ANPM.

mc

2.
Un

administra 
zonele si 
aerului

Pin: 
azc 
Loc 

- Plat 
11

Planurile de calitate/menţinere a calităţii aerului.

Re
următoare 
afectat f 
sunt deter 
Moinesti

de mediu:
-  28d

137
374

manuale şi determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM Bacău. Nu s-au 
depăşiri ale valorilor limită.

nare a Ordinului MMAP nr. 1206 /  2015 pentru aprobarea listelor cu unităţile 
tiv-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din 

aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104 /  2011 privind calitatea 
onjurător în judeţul Bacău, în perioada următoare trebuie elaborate 2 planuri: 

nul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot şi oxizi de 
t (N 02 / NOx), perioada 2019-2023 - a fost finalizat şi aprobat de Consiliului 
al al Municipiului Bacău prin Hotărârea nr.134 / 19.04.2019.
nul de menţinere a calităţii aerului (PMCA) în judeţul Bacău -  în data de 
34.2019 a fost transmisă Consiliului Judeţean Bacău adresa 

nr.l/1405/VT/09.04.2019 cu observaţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 
la PMCA în Judeţul Bacău, versiunea martie 2019.

eritor la episoadele de poluare în anul 2019 consemnăm 8 evenimente, care au avut 
ie efecte: 3 au afectat factorul de mediu “apă” şi factorul de mediu “sol” iar 5 au 
orul de mediu “sol”. Cauzele incidentelor produse în ultimii ani, în judeţul Bacău, 

ninate mai ales de coroziuni ale conductelor de transport produs petrolier din zona 
Zemes.

Laboratorul încercări de Mediu a agenţiei a efectuat, în anul 2019, următoarele încercări

4 încercări pe domeniul aer din care:
2626 încercări efectuate din aerul ambiental, pentru monitorizare;
177 încercări efectuate din precipitaţii, pentru monitorizare;
1 încercare efectuată din aerul ambiental, contra cost;
4 încercări efectuate din aerul ambiental, la cererea GNM-CJ Bacău;
56 încercări efectuate din emisii la coş, contra cost;

6 încercări efectuate de staţia automată de monitorizare a debitului dozei gama,
2 încercări pentru monitorizarea radioactivităţii.

3. Monitorizarea nivelului de zgomot
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în mediul urban, principalele surse de zgomot sunt cele reprezentate de traficul rutier, 
feroviar, aerian, activităţile din zonele industriale şi cele de agrement.

Laboratorul încercări de Mediu a agenţiei a efectuat, în anul 2019, următoarele încercări 
de mediu a nivelului de zgomot ambiant:

- 237 încercări nivel de zgomot ambiant, din care:
209 încercări efectuate pentru monitorizare;
11 încercări efectuate contra cost;
17 încercări efectuate la solicitarea GNM-CJ Bacău. j !

Pentru monitorizarea nivelului de zgomot din traficul rutier s-au stabilit locurile de

Loc măsurare Frecvenţa'
Strada de categorie tehnică II, de legătură:
Calea Republicii, Calea M ărăşeşti, Bulevardul Unirii, str. 9 
M ai, str. Energiei, Intersecţie Chimie, Intersecţie Narcisa, 
Intersecţie Orizont, Intersecţie Tic-Tac, Intersecţie 
Policlinica Veche, Intersecţie Parcul Trandafirilor, 
Intersecţie Liceul Econom ic, Intersecţie Bancorex, 
Intersecţie Energiei, str. Oituz

iunar i( j
|

Strada de categorie tehnică IV, de deservire locală la solicitare
Parcuri, zone de recreere şi odihnă Parcul Catedralei, 
Parcul Cancicov, Gherăieşti (planul de acţiune zgomot)

trim estrial

Zone rezidenţiale (amplasate lângă calea ferată) 
str. Garofiţei, str. Gării

lunar ■

Solicitări la cerere
Indicatori analizaţi: Nivel acustic echivalent, Nivel acustic maxim, Nivel acustiq minim.

4. Hărţi strategice de zgomot si planuri de acţiune j
în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, Directiva 2002 / 49 /¡EC transpusă în 

HG nr. 321 /  2005 (abrogată de Legea nr. 121 /  3 iulie 2019) privind evaluarţa şi gestionarea 
zgomotului ambiant, în judeţul Bacău au trebuit realizate:

- Hărţile strategice de zgomot pentru Aeroportul Internaţional “George Enescu” 
Bacău, noiembrie 2017, ediţia 3, au fost finalizate şi aprobate de Consiliul Judeţean 
Bacău prin Hotărârea nr. 210 / 29.10.2018.

- Planul de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului generat de traficul 
aeroportuar pe Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacăiu a fost aprobat 
prin Hotărârea Consiliul Judeţean Bacău nr. 8 / 30.01.2019. \

- Hărţile strategice de zgomot pentru Municipiul Bacău, versiunea ¡2 - 2018 au fost 
finalizate şi aprobate de Consiliul Local al Primăriei Municipiului Bacău, prin 
Hotărârea nr. 334 / 31.08.2018. 1

- Planurile de acţiune destinate gestionării şi reducerii zgomotuluji în Municipiul 
Bacău au fost finalizate şi aprobate de Consiliul Local al Primăriei Municipiului Bacău, 
prin Hotărârea nr. 413 29.10.2018 i i

în  cea mai mare măsură, calitatea factorilor de mediu, este influenţată de activitatea 
agenţilor economici, iar reglementările precizate în autorizaţiile de mediu iun t instrumente 
importante în diminuarea evacuărilor şi încadrarea în politicile de mediu.
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V. PRO IECTE, R ELA ŢII PUBLICE, COM UNICARE

Co
proiecţia 

ţ.

asuitarea cu societatea civila si dezvoltarea de parteneriate sustenabile privind 
mediului
olaborarea APM cu autorităţile locale şi cu alte instituţii implicate în procesul

de planificare de mediu pe tematica de protecţia mediului si dezvoltare durabila
a) Proiectul RETRAGE Colaborarea APM Bacău cu ADR NORD-EST ca partener în

implementarea proiectului de cooperare interregionala: “RETRACE -  O abordare sistemica 
pentru regiuni aflate in tranzitia către o economie circulara” - - Participare la întâlnirea 
Grupului Consultativ în domeniul economiei circulare, în contextul implementării proiectului.

b) Proiectul iWATERMAP Colaborarea APM Bacău cu ADR NORD-EST ca 
partener, ¡la activitatile derulate in cadrul proiectului „iWATERMAP -Water Technology 
Innovation Roadmaps

- Completarea Chestionarului referitor la proiect si machete referitoare la secţiunile 
vizate de proiect, în scopul elaborării unor Foi de parcurs şi transmiterea la ADR Nord -  Est,

- Participare la intalnirea de studiu din cadrul proiectului, la Heraklion (Creta),
Elaborare si prezentare material la intalnirea Grupului de Lucru organizata la sediul

ADR Norâ-Est,
’articipare la intalnirea transnaţionala din cadrul derulării proiectului, la Iaşi,

- completare machete referitoare la secţiunile vizate de proiecţ în scopul elaborării unor 
Foi de parpurs şi transmiterea la ADR Nord-Est.

c) Colaborarea APM Bacău cu ADR Nord-Est:
transmiterea informaţiilor actualizate pentru secţiunea Mediu (jud Bacău) pentru anul 

2018, necesare pentru monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014-2020, 
solicitate de ADR Nord-Est,

- participare în cadrul Focus-grupului organizat pentru monitorizarea Planului de 
Dezvoltară Regională Nord-Est 2014-2020, precum şi pentru identificarea şi evaluarea 
disparitătilor de tip urban-rural, organizat de ADR Nord-Est şi Civitta Strategy & Consulting,

- Completarea Chestionarului privind disparităţile de tip urban-rural/Domeniul Mediul 
înconjurător şi transmiterea acestuia la Civitta Strategy & Consulting,

- Participare şi prezentare material la Seminarul Dezvoltare durabilă şi calitate, derulat 
de Universitatea V. Alecsandri în parteneriat cu SC Barleta SRL, în cadrul proiectului POCU 
Partenerifyt pentru stagii de practică-Primulpas pentru o carieră în industria alimentară,

- Participare la atelierul de lucru destinat oportunităţilor şi provocărilor întâmpinate în 
area unor proiecte colaborative Universitate-Industrie, prin intermediul Axei

Transfer tehnologic, din cadrul POR 2014-2020.
Elaborarea şi implementarea PLAM -  stadiul de realizare. Reactualizare

implemen 
prioritare 

d)
PLAM i

în
incluse în 
aplicaţia SIM. 

în l  
e ) I

Verde Sis
persoanblc 
site-ul Adi 
contacteze 
cu care să

una septembrie 2019 s-a elaborat Raportul de monitorizare şi evaluare a acţiunilor 
PLAM pentru semestrul I 2019. Acest raport a fost transmis la ANPM si incarcat in

ana noiembrie s-a iniţiat procesul de revizuire al PLAM pentru judeţul Bacău, 
n perioada ianuarie -decembrie s-au oferit informaţii referitoare la Programul Casa 
eme Fotovoltaice derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu, la solicitarea
r interesate. Acestea au fost îndrumate să consulte toate informaţiile publicate pe 
ninistraţiei Fondului de Mediu la secţiunea dedicată acestui Program şi să 
un instalator din lista instalatorilor validaţi publicată pe site, la care să se înscrie şi 
ţină legătura pe durata de derulare a Programului.
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f) Colaborare cu alte autoritati (instituţii publice, ONG-uri) in scop il ¿erularii
unor activitati / programe / proiecte cu tematica diversa de mediu

1. Implicare în perioada 16-22 septembrie in campania dedicată Săptămânii Europene 
a Mobilităţii ed. 2019, la care din judeţul Bacau s-au inscris 6 localitaţi urbane cel mai mare 
număr de localităţi din ţară - ( Bacău, Oneşti, Moineşti, Buhuşi; Dărmăneşti, Slănic Moldova). 
La campania desfăşurată de Primăria municipiului Bacău şi Agenţia de Dezvoltare Locală 
Bacău implicare in activitatea din 20 septembrie - dezbaterea Mobilitate Urbană în 
Municipiul Bacău - Proiecte, Percepţii şi Perspective la care au participat reprezentanţi din 
partea administraţiei publice locale, ONG-urilor, universităţilor, instituţiilor publice, 
operatorilor economici (40 participanţi)

2. februarie - decembrie. Campanie de informare pentru pregătirea îri managementul 
situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului! cu funcţii de 
conducere din administraţia publică locală, la Centrul Zonal de Pregătire de 'Protecţie Civilă 
Bacău - 30 seminarii.

3. Organizare / participare la alte 72 activitati diverse pe tema de mediu, derulate cu /de 
alte entitati din judeţul Bacau.

2. Colaborare cu unităţile de învăţământ pe tematica de protecţia mediului

9; participare la

a) Monitorizarea derulării programelor de educaţie ecologică în şcolile i din judeţul 
Bacău:

1. Programul mondial „Eco-Şcoala” -  In perioada ianuarie - aprilie 20î 
activităţile din şcolile înscrise în program şi campanie de reevaluare preliminară activitate Ia: 
Grădiniţă nr. 5 Oneşti, Eco-Colegiul Tehnic G. Cobălcescu Moineşti, Eco-Colegiul H. Coandă 
Bacău şi Eco-Grădiniţa nr. 26 Bacău. In zilele 14 mai şi 04 iunie 2019 participare în comisia 
formată din reprezentanţi ai CCDG România, APM Bacău şi ISJ Bacău pentru 
evaluarea finală a activităţii celor 4 unităţi şcolare, toate unităţile reconfirrţiand statutul. în 
anul şcolar 2018 -  2019 au fost înscrise în program 12 unităţi şcolare din care 10 au deja statut.

2. Alte programe / concursuri / proiecte naţionale / mondiale coordonate: de CCDG / 
APM Bacău: LeAF -  5 şcoli cu 5 proiecte, YRE -  5 şcoli. în cadrul prograţnului YRE şi a 
concursului Eco-Fotografia anului, unele şcoli au obţinut premii naţionale si internaţionale.

3. Patrula de reciclare -  ed. VII
- ianuarie -  mai 2019 -  participare la activităţi în şcolile înscrise m pxogram care este 

derulat la nivel naţional de Asociaţia RoREC România în partenenat cu Primăriile, 
Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Agenţiile pentru Protectia Mediului. Programul are doua 
componente: una de conştientizare şi una de colectare efectivă a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice. în ediţia anului 2019 s-au înscris în proiect 15 unirăţi şcolare din judeţ, 
judeţul clasându-se pe locul IV la nivel naţional. j i

4. februarie - decembrie -  Programul naţional “Şcoala altfel” cu tema "Să ştii mai multe 
să f i i  mai bun!" - 8 activităţi educative cu tematică diversă de mediu în 8 unităţi şcolare

b) Organizare seminarii, conferinţe, simpozioane, campanii şi! alte activităţi 
comune de informare şi conştientizare pe tematică de mediu;

1. Campanie de informare şi conştientizare dedicată Zilei Mondiale a ¿onelo r Umede
-  02 februarie (diseminare materiale promoţionale, organizare 5 seminarii in 5 şcoli).

2. Campanie de informare şi conştientizare dedicată Zilei Mondiale a Apei -  22 martie 
(diseminare materiale promoţionale, organizare / participare la 7 seminarii in 7 şcoli).

3. Campanie de informare şi conştientizare dedicată Zilei Păsărilor Migratoare -10 
mai (diseminare materiale promoţionale, organizare 6 seminarii in 6 şcoli).
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4. [Campanie de informare şi conştientizare dedicată Zilei Mondiale a Mediului -  05 
iunie (diŞeminare materiale promoţionale în şcoli, instituţii publice, ONG-uri, organizare / 
participate la 6 seminarii in 6 şcoli).

5. Campanie de informare şi conştientizare dedicată Zilei Internaţionale pentru 
Protecţia Stratului de Ozon -  16 septembrie (diseminare materiale promoţionale, organizare / 
participare la 6 seminarii in 6 şcoli).

6. Campanie de informare şi conştientizare dedicată Săptămânii Europene a
Mobilită

7.
16 octom 
şcoli).

(elaborare 
şcoli). ;

9.
judeturB:

10
Vasile Al

c ) ‘

ii, ed. a XVI a -  16 -  22 septembrie (diseminare materiale promoţionale în şcoli). 
Campanie de informare şi conştientizare dedicată Zilei Mondiale a Alimentaţiei -  
brie (diseminare materiale promoţionale, organizare / participare la 5 seminarii in 5

"ampanie de informare şi conştientizare dedicată Zilei Marii Negre -  31 octombrie 
/ diseminare materiale promoţionale, organizare / participare la 3 seminarii in 2

Organizare / participare la alte 20 activitati diverse pe tema de mediu în şcoli din 
cau.
îndrumare stagiu practică în cadrul APM Bacău: 2 studenţi de la Universitatea 

îcsandri Bacău -  1 Facultatea de Stiinte şi 1 Facultatea de Inginerie), 
ncheiere parteneriate pt. proiecte de mediu:

In anul 2019 APM Bacău a încheiat 17 parteneriate / acorduri / protocoale / convenţii de 
practică cu diferite instituţii (şcoli, universităţi) în cadrul diverselor proiecte, seminarii, 
concursuri, simpozioane şi activităţi cu tematică de mediu.

3.
în

de inform

nformarea publicului privind informaţia publica si de mediu:
mul 2019 au fost primite in total 87 cereri de solicitare informaţii din care: 2 cereri 
aţii publice şi 85 cereri de informaţii privind mediul din care: 19 din domeniul A, 63 

din domeţriul B, 3 din domeniul C; forma solicitării per total: 52 în format electronic, 31 în
format pe 

De
Bacău, 40 
răspuns).

hârtie, 4 solicitări telefonice; toate au fost soluţionate afirmativ şi în termen, 
asemenea, au fost înregistrate 83 petiţii din care: 35 solutionate de către APM 
direcţionate către alte entităţi şi 8 clasate (3 anonime, 4 lipsa adresă, 1 nu se solicita

4. Relaţia cu mass-media
In anul 2019, activitatea APM Bacau în relaţia cu mass-media s-a prezentat astfel:

8 comunicate de presă -  exprimate în 30 articole în mass-media locală şi regională;
1 dtept la replică -  exprimat în 1 articol în mass-media locală;
3 apariţii TV local;
alte 125 articole de presă în mass-media locală şi regională despre / in legătură cu 
activitatea APM Bacău.

- i ''^DiK ŞCTO R EXECUTIV,
^Petri^ă^^EŞ

întocm it: cons. M aria IONOS / CRPTI / 17.02.2020, ora 12.00
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Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

Centrul Judeţean BACĂU
Str. George Bacovia nr. 20, cod 600237, Bacău, Jud. BACĂU 
tel. 0234.512.974 ap ia .bacau@ apia .o rg .ro
fax  0234.512.971 w w w .ap ia.o rg .ro

APIA

Informare privind sprijinul acordat fermierilor în anul 2019 prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură- Centrul Judeţean Bacău şi pregătirea Campaniei de depunere a cererilor unice

de plată în anul 2020

Agenţia de Plăti si Interventie pentru Agricultură este organismul de implementare a politicii 
agricole comune asumate de Guvernul României prin intermediul Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale.

Activitatea de bază a Agenţiei de Plăti constă în asigurarea structurilor si instrumentelor necesare 
pentru îndeplinirea funcţiilor de autorizare, execuţie si contabilizare a plăţilor.

Agenţia de Plăti si Interventie pentru Agricultură este responsabilă cu derularea si gestionarea 
acestor fonduri, privind:

■ Plăţile directe si măsurile de piaţă (FEGA), Ajutoarele Naţionale Tranzitorii;
■ Unele măsuri delegate de finanţare din Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

(FEADR), stabilite prin ordin al ministrului agriculturii.

Anul 2019 a reprezentat un an al recordurilor pentru Centrul Judeţean APIA Bacau, care a 
realizat performante remarcabile in domeniul absorbţiei fondurilor europene, reusindjsâ plateasca, in 
anul calendaristic 2019, o sumă de peste 47 milioane de euro către fermierii rorriani, atat pentru 
schemele si măsurile de sprijin finantate din fonduri europene cat si pentru cele finantate de la bugetul 
de stat.

1
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In cadrul Campaniei 2019, schemele de plata derulate de APIA, ca mecanisme de susţinere a 
producătorilor agricoli, au fost următoarele:

4- Scheme de plăti directe -  finantate din FEGA

S  Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);

S  Plata redistributivă - reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul lă plata unică pe 
suprafaţă si se acordă gradual pentru primele 30 de ha ale exploatatiei agricole, indiferent de 
suprafaţa acesteia;

S  Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (înverzire);
Fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafaţă aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor 
eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă si mediu:

- diversificarea culturilor
- menţinerea pajiştilor permanente existente
- prezenta unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă;

S  Plata pentru tinerii fermieri - euro/ha;
Cuantumul plătii pe hectar este de 25% din cuantumul pe hectar al plătii unice pe suprafaţă, şi se 
acordă pentru maximum 60 ha eligibile, declarate de fermier;

S  Schema de sprijin cuplat, respectiv se acordă sprijin cuplat în sectorul vegetal 

S  Schema simplificată pentru micii fermieri;

S  Sprijin cuplat în sectorul zootehnic - SCZ - se acordă fermierilor activi, crescător] de animale din 
speciile bovine, ovine/caprine şi crescătorilor de viermi de mătase, în funcţie (de efectivul de 
animale/număr cutii ouă viermi solicitat de beneficiar

4- Ajutoare naţionale tranzitorii -  ANT - finantate din BUGETUL NATIONAL

Ajutoare naţionale tranzitorii in sectorul vegetal -  ANT - se acordă ajutoare naţionale tranzitorii în 
sectorul vegetal, decuplate de producţie, fermierilor care cultivă: 1

■S ANT 1-culturi in teren arabil; |
•S ANT 2 - in pentru fibră; I
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■S ANT 3 - cânepă pentru fibră;
■S ANT 4 - tutun;
S  ANT 5 - hamei;
S  ANT 6 - sfeclă de zahăr.

Ajutoare naţionale tranzitorii in zootehnie - ANTZ - se acordă fermierilor crescători de animale din 
speciile bovine, ovine/caprine, înscrisi în evidenta APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de 
criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme;

S  ANTZ 7 - schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;
•S ANTZ 8 - schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;
S  ANTZ 9 - schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

4  Măsuri de dezvoltare rurală - finantate din FEADR

în Campania 2019 au fost prevăzute măsuri (cu finanţare FEADR şi cofinantare fuget naţional) 
care vizează acordarea de plăti compensatorii pe suprafaţă pentru utilizatorii de terenuri Agricole, astfel:

- Măsura 10 (M 10) - Agromediu şi climă - prevăzută în PNDR 2014-2020 (cu finanţare din 
alocarea FEADR 2014-2020); j

- Măsura 11 (M 11) - Agricultura ecologică - prevăzută în PNDR 2014-2020 (cu finanţare din 
alocarea FEADR 2014-2020);

- Măsura 13 (M 13) - Plăti pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturalelsau cu alte 
constrângeri specifice - prevăzută în PNDR 2014-2020 (cu finanţare din alocarea FEADR | 0 14-2020).

Situaţia primirii cererilor unice pentru Campania 2019

începând cu data de 12 februarie 2019, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentfu Agricultură a 
demarat Campania de informare a fermierilor cu privire la termenele şi modalitatei de depunere a 
cererilor unice de plată, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, pachetele 
financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor/schemelor de plată.

Sloganul campaniei a fost "APIA SUSŢINE VALORILE COMUNE EUROPENE ŞI 
FERMIERII ROMÂNI. DEPUNE CEREREA UNICĂ DE PLATĂ ÎN  PERIOADA 1 MARTIE -  15 
MAI 2019P\ iar obiectivul a fost acela de a informa fermierii şi publicul interesat cu privire la fondurile 
destinate schemelor/măsurilor de plată în anul 2019, precum şi la modalitatea de accesarjs a acestora.
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In data de 15 mai 2019, institutia noastra a încheiat Campania de primire a cejrerilor unice de 
plată pentru anul 2019. Au fost depuse un număr de 17604 cereri pentru 162858 hectare, o suprafaţă mai 
mare cu peste 5000 hectare faţă de campania anterioară.

Situatia primirii cererilor unice comparativ Campania 2018 si Campania 2019

CL/CJ
Cereri
primite
C2018

Cereri
primite
C2019

Comparativ
Supraf. 

declarata - ha 
C2018

Supraf. 
declarata - ha 

C2019 ]
Comparativ

BACAU 1 2282 2184 10070 10185 |
BACAU 2 1759 1677

Nr. 
cererilor 
depuse în 
Campania 

2019 a 
scăzut fată 

de
Campania
anterioară

7103 7114 I
Suprafaţa 
eligibilă la 

plată în 
Campania 

2019 a 
crescut fată 

de
Campania
anterioară

Centrul judeţean 
Bacau

366 389 83286
87971

MOINESTI 5047 4877 17251 17794 j

ONEŞTI 2340 2200 8435 8168
PODU TURCULUI 2324 2168 11047 10909
RĂCĂCIUNI 1660 1640 6677 6739 j

SASCUT 1238 1139 5397 5429
VULTURENI 1486 1410 8539 8548

TOTAL CJ 
BACAU

18502 17604 157806
162858

SECTOR ZOOTEHNIC - Situatia schemelor de plata solicitate

In ce priveşte sectorul zootehnic, în campania 2019, s-au depus cereri de platk de către 3727 
fermieri pentru schemele de sprijin cuplat din categoriile ovine (SCZ_0), caprine (SCZ_C), taurine din 
rase de carne şi metişii acestora (SCZ_TC), vaci de lapte (SCZ_VL), bivoliţe de lkpte (SCZ_FB), 
precum si pentru ajutoarele naţionale tranzitorii pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în 
sectorul lapte (ANT_B_L), schemă decuplată de producţie, specia bovine, în ( sectorul carne 
(ANT_B_C), schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine (ANT_0/ ANT_C). i
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SITUATIA AUTORIZĂRII LA PLATĂ

In anul 2019 s-au acordat plăţile finale aferente campaniei de depus cereri unice de plata 2018. 
Astfel, din totalul sumei totale autorizate de 180 272 486,06 lei (cc 40 milioane euro) pentru cererile 
depuse in campania 2018, in anul 2019 s-au acordat plaţi aferente campaniei 2018 in valbare de 45 865 
692,44 lei (aproximativ 10 milioane euro). Suma totală autorizată la plată de Centrul Judeţean APIA 
Bacău în anul 2019 este de 47 milioane euro, din care 40 milioane plăţi aferente cererilor unice de plată 
şi 7 milioane euro plăţi în cadrul Măsurilor Specifice.

CAMPANIA 2019 - SITUATIA AUTORIZĂRII LA PLATĂ

începând cu 16 octombrie 2019, APIA a demarat procesul de autorizare a plaţilor în avans, proces 
care s-a încheiat pe 30 noiembrie 2019, iar dupa data de 1 decembrie 2019 a început acordarea plaţilor 
finale. î

Prin mobilizarea si efortul tuturor salariaţilor de la centrele locale si a celorj de la Serviciul 
Autorizare Plăti din cadrul CJ Bacău, s-a reuşit autorizarea la plată pana la sfarsitul anului 2019 în 
procent de peste 98% din whitelist, respectiv peste 90% din cererile de plata depuse inj campania 2019, 
suma autorizata fiind de 31 983 977,28 euro.

Un procent semnificativ de cereri nu au fost autorizate întrucât au fost blocate la jplată pe anumite 
criterii, de exemplu - fermieri esantionati la control clasic cu rapoarte de control nefiijializate, fermieri 
esantionati la control teledetectie si fermieri cu parcele declarate in blocuri fizice cu telefletectie.
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Dinamica autorizarii plaţilor in campaniile 2007-2018 -  sume EURO
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Credite pentru finanţarea capitalul de lucru

în anul 2019 au fost încheiate convenţii cu băncile pentru acordarea de credite pentru finanţarea 
capitalului de iucru.

APIA - Centrul judeţean Bacau a eliberat adeverinţe pentru beneficiarii schemelcir de plata:

• Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS)
• Plata redistributivă (PR)
• Plata pentru practici agricole benefice pentru climă si mediu (PPABCM)
• Măsura 10 -  Agro-mediu şi climă
• Măsura 11 -  Agricultură ecologică
• Măsura 13 -  Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri natuţale sau cu alte 

constrângeri specifice. |
Valoarea creditului este de pana la 85% din suma cuvenita beneficiarilor pentru schemele de 

sprijin implementate de APIA , iar dobanda finală aplicata beneficiarului nu poate depasi:
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RON -  ROBOR 6M + maxim 2%

Situatia adeverinţelor eliberate

Nr. crt BANCA Nr. adeverinţe eliberate
1 BANCA TRANSILVANIA 89
2 PATRIA BANK 65
3 ALPHA BANK 2
4 BCR 12
6 BRD 69
7 CEC 141
8 GOOD BEE 1
9 INTESA SAN PAOLO BANK 4
10 OTP 5
11 RAIFFEISEN BANK 6
12 UNICREDIT 1

TOTAL 395

Concluzii

Fata de campania 2007 numărul cererilor de plata depuse in campania 2019 a scăzut de la 34966 
la 17604 cu un procent de aproape 50 %, datorita tendintei de comasare a terenurilor, numărul marilor 
fermieri dublandu-se in campania 2019 fata de anul 2007, iar suprafaţa solicitata la plata a variat in 
aceasta perioada, ajungand in campania 2019 la 162 858 hectare.

Dacă în anul 2007 APIA derula 10 forme de sprijin destinate fermierilor români, după 
introducerea noii Politici Agricole Comune în anul 2015, numărul schemelor şi măsurilor gestionate de 
APIA a crescut substanţial, astfel încât în anul 2018 numărul acestora a ajuns la peste 100, punând în 
aplicare fluxurile procedurale complexe, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi 
naţionale în vigoare.

De asemenea, fata de sumele autorizate la plata in campania 2007 de 12 105 061 euro, sumele 
acordate fermierilor s-au triplat, ajungand in Campania 2018 la suma de 38 656 751 ebro.

A fost incă un an plin de eforturi susţinute ale Agenţiei, ale personalului acesteia}, un an cu multe 
provocări, dar şi cu rezultate excepţionale. Ne propunem, de asemenea, ca şi în anul 2020 să menţinem 
acest trend ascendent al absorbţiei fondurilor europene şi să încurajăm fermierii să mizeze pe agricultură 
prin accesarea cât mai multor forme de sprijin financiar.
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va continua să fie un partener al cărui scop 
principal este susţinerea dezvoltării sectorului agricol din Romania şi a fermierilor români, astfel încât 
activitatea agricolă să nu mai reprezinte un simplu mod de subzistenţă.

CONTROLUL PE TEREN

1. Verificare în teren Anexa 17a si 17b Campania 2019
■ N r. BF verificate: 344

2. Corectare digitizare - 2019:

* N r. ferm ieri de verificat: 4
■ N r. parcele de v e r if ic a t : 4
■ Suprafaţa de verificat: 1.22 ha

3. Eşantion colectare puncte culturi teledetectie 2019
• puncte : 802
■ culturi: 117

4. Eşantion fermieri control prin teledetectie -  2019
■ Nr. fermieri esantionati: 829
■ Suprafaţa de controlat: 8335,98 ha

5. Eşantion fermieri control clasic - 2019
■ Nr. fermieri de verificat: 483
■ Nr. parcele de m asurat: 10.655
■ Suprafaţa de m asurat: 32.084,lOha

6. Eşantion fermieri selectati control GAEC 4 - 2019

■ Nr. fermieri de verificat: 105
■ Nr. parcele de m asurat: 1.869
■ Suprafaţa de verificat: 4.864,96 ha

7. Eşantion fermieri selectati control ZV - 2019

■ Nr. fermieri de verificat: 30
■ Nr. parcele de m asurat: 148
■ Suprafaţa de verificat: 342,4 ha

8. Eşantion fermieri selectati control ecoconditionalitate - 2019

Nr. fermieri de verificat: 105



■ Nr. parcele de verificat: 7.018
■ Suprafaţa de verificat: 19.923,33 ha

9. Eşantion fermieri selectati la control M10 - P4- 2019
* Nr. fermieri de verificat: 2
* Nr. parcele de verificat: 18
* Suprafaţa de verificat: 46,98 ha

10. Fermieri dispersaţi de controlat - 2019:
■ Nr. fermieri de verificat: 12
■ Nr. parcele de verificat: 248

11. Sesizări privind nerespectare GAEC6.2 - 2019

Nr. sesizări primite de la ISU Bacau =218, din care 
88 sesizări in bf neagricole ( păduri, SA- CC, HN)
130 sesizări in bf agricole , din care :
46 sesizări nesolicitate
84 sesizări cu teren solicitat la APIA d.c:
66 fermieri au prezentat documentele necesare privind conformitate GAEC6.2
18 fermieri nu au prezentat documentele necesare privind conformitate GAEC6.2

12. Eşantion fermieri selecţie manuala GAEC6.2=PB - 2019
■ Nr. fermieri de verificat: 18
* Nr. parcele de verificat: 18
■ Suprafaţa de verificat: 113,85 ha

13. Nr. parcele de importat_ editat si validat în LPISGIS_ strat control 2019: 2057

14. Nr. rapoarte de control de introdus in baza de date campania 2019 - 590

15. Eşantion fermieri control clasic pentru schemele din sectorul zootehnic - 2019
□ Nr. fermieri de verificat: 130
□ Nr. animale solicitate pe scheme de plata:

ANT 9 -  38.963 capete ovine/caprine 
SC 19 -  23.290 capete ovine;
SC 20 -  7.672 capete caprine 
SC 21 -  79 capete taurina de carne 
SC 22 -  209 capete vaci de lapte

Observaţie: Control delegat ANZ prin Oficiile de Ameliorare si Reproducţie in Zootehnie judeţene

16. Eşantion fermieri control clasic pentru SMR 10-2019
□ Nr. fermieri de verificat: 109
□ Nr. parcele de verificat: 2109
□ Suprafaţa de verificat: 17.475,83 ha



Observaţie: Control delegat AN F prin  Unitatile Fitosanitare judeţene

Evoluţia nr. de fermieri esantionati la controlul pe 
teren în campaniile 2015 -2018
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IN SPECŢII/ SUPRACONTROL

1. Verificare beneficiari privind acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul Programului 
pentru şcoli al României, semestrul I  ( 10.09.2018-01.02.2019) conform OUG 24/2010; OUG 96/2002; 
HG 640/2017; REG UE 1308/2013.

■ Nr. institutii şcolare verificate : 23
■ Nr. elevi beneficiari: 11.136

2. Verificare beneficiari privind acordarea ajutorului financiar FEGA în cadoul, Programului 
pentru şcoli al României, semestrul II (11.02.2019-14.06.2019) conform OUG 24/2010\ OUG 96/2002; 
HG 640/2017; REG UE 1308/2013. \ .

• Nr. instituţii şcolare verificate : 22
■ Nr. elevi beneficiari: 11.454 i



3. Verificare beneficiari privind acordarea ajutorului financiar comunitar si nationkl prin 
programul naţional apicol 2017- 2019 (supracontrol), conform HG 307/2018; REG. 11'. 1308 2013.

■ Nr. beneficiari verificaţi: 1
■ Nr. cutii achiziţionate achiziţionate: 18
■ Nr. medicamente achiziţionate:40 buc.

4. Verificare beneficiari privind acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii in sectorul zootehnic 
si a sprijinului cuplat in sectorul zootehnic (supracontrol), conform OUG 3/2015; Ordinal ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015cu modificările ulterioare; REG. UE 1308/2013;
1306/2013.

■ Nr. beneficiari verificaţi: 4
• Nr. animale solicitate: 794 (ovine -  545, caprine -  236, bovine - 13)

5. Sesizări primite şi verificate:

■ Nr. sesizări: 6;
■ Nr. fermieri de controlat: 8;
■ Nr. parcele controlate:49;
9 Suprafaţa controlată: 256,02 Ha;
• Nr. raporte de control generate: 5;
* Nr. raporte operate/verificate: 5;
* Nr. prcele importate/editate în aplicaţie: 18.

6. Verificarea îndeplinirii obligaţiilor A.N.Z. asumate prin acordul de delegare A.P.l.A. nr. 
148/08.03.2016//A.N.Z. nr. 3477/15.03.2016, cu completările si modificările ulterioare.

7. Verificarea pentru cerinţele legale in materie de gestionare SMR 4-9 si SMR 11-13 conform 
Acordului de delegare nr. A109/24.09.2015 A.P.l.A. si nr. 15365/01.10.2015.

8. Verificarea modului in care A.N.F. a respectat prevederile Acordului de delegare încheiat 
intre A.P.l.A. si A.N.F. nr. 163/755/F/2017 privind efectuarea controalelor aferente cerinţelor 
legale in materie de gestionare „Introducerea pe piaţa a produselor de proiecţie a plantelor 
(SMR 10)”
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MĂSURI SPECIFICE FINANŢATE DIN FONDURI COM UNITARE Si ; BUGETUL
NATIONAL

în anul 2019 au fost plătiţi cca 7 milioane de euro pentru plăţi în cadrul măsurilor specifice, astfel: 

Plăţi pentru bunăstarea animalelor şi a păsărilor -  3.050.739 euro 

Programul pentru şcoli al României- 1.196.822 euro

- Ajutor de stat ameliorarea raselor de animale- 224.000 euro

- Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură- 2.528.439 euro

a) Programul Naţional Apicol -  PNA 2017 - 2019 -  finanţare 50% FEGA

Număr de cereri depuse: 34 de apicultori cu un număr de 2.978 familii albine deţinute la data solictării 
ajutorului;
Număr de cereri autorizate: 34 de apicultori, cu o valoare totală solicitată de 68.257,77 lei

b ) Programul pentru şcoli al României, an şcolar 2018/2019

Număr de cereri depuse: 2 
Număr de cereri autorizate: 2
Valoare autorizată pentru semestrul I  2.502.029,26 lei 
Date tehnice

S  460 instituţii şcolare, 62.690 copii beneficiari;
S  2.408.847 buc. produse lactate;
■S 1.366.091 buc. fructe

Valoare autorizată pentru semestrul II 3.182.880,24 lei
S  463 instituţii şcolare, 62.409 copii beneficiari;
S  2.819.492 buc. produse lactate;
^  1.827.522 buc. Fructe
•/ 13.740 produse măsuri educative lapte
•f 14.299 produse măsuri educative fructe

c) Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
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Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciză standard si acciză 
redusă (stabilită la 1,7385 lei / litru) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în 
agricultură.

TRIMESTRUL IV 2018 
Număr de cereri de plata depuse pentru trim.IV - 2018: 282 
Cantitate de motorină solicitată pentru trim.IV -  2018 1.223.216,44 litri 
Cantitate de motorină aprobata pentru trim.IV -  2018 1.220.907,67 litri 
Valoarea aferenta cererilor de plata pentru trim.IV -  2018 2.122.555 lei

ACORD ANUL 2019
Număr de cereri de acord depuse 535
Cantitate de motorină solicitată cf. cererilor de acord: 10.058.859,391 litri, din care: 

sector vegeta 6.033.968,651 litri
sector zootehnic: 3.988.440,740 litri
sector îmbunătăţiri funciare: 36.450.000 litri

Anul 2019 (trim 1,11, III)
Valoarea aferenta cererilor de plata- 2019: 10.887.534 lei

ACORD ANUL 2020 
Număr de cereri de acord depuse 550

d) Măsura 14 - Plăţi pentru bunăstarea păsărilor Campania 2019 
(perioada 01.01.2019 -  31.12.2019) -  finanţare 83,45%din FEADR

Număr total beneficiari aprobaţi: 5
Valoare ajutor financiar aprobat 2.362.695,88 euro (11.004.609,44 lei)
Pentru anul de angajament 2019, APIA eliberează beneficiarilor de Măsura 14 - Bunăstare animale - 
Pasări, adeverinţe pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea adeverinţelor eliberate de APIA 
reprezintă 70% din valoarea totală solicitată prin cererea de plată aferentă anului de dn^ajament 
01.01.2019-31.12.2019 minus valoarea adeverinţelor eliberate anterior acestei date 
Pana la 31 decembrie 2019, APIA Bacau a eliberat adeverinţa pentru un solicitant, valoprea acesteia 
fiind de 1.999.387,00 euro. j

e) Măsura 14 - Plăti pentru bunăstarea porcinelor Campania 2019 (perioada 01.01.2019 
31.12.2019) -  finanţare 83,45% din FEADR 

Anul de angajament 2019
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Solicitanti ajutor financiar (cereri iniţiale): 5
Număr de capete estimat (perioada 01.01.2019 -  31.12.2019): 55.646 porcine
Suma solicitată conform cererilor iniţiale: 797.148,48 euro
Număr total deconturi depuse: 11
Valoare totală deconturilor depuse: 363.539,87 euro

Plata deconturilor justificative aferente anului de angajamen 2018 ( 01.01.2018 -  31.12.|018 ) a fost 
efectuată de APIA în cursul lunilor martie şi aprilie 2019. j
Număr total beneficiari aprobaţi:5 j
Valoare ajutor financiar aprobat 692.871,10 euro (3.223.081,52 lei) Ş

Pentru anul 2019 de angajament, APIA eliberează beneficiarilor de Măsura 14 -¡Bunăstare 
animale - Porci, adeverinţe pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea adeverinţelor eliberate de 
APIA reprezintă 70% din valoarea totală solicitată prin cererea de plată aferentă anului de angajament 
2019(01.01.2019-31.12.2019)

Pana la 31 decembrie 2019, APIA Bacau a eliberat adeverinţa pentru trei solicitanţi, vdjoarea acestora 
fiind de 469.810 euro.

f) Ajutor de stat -  ameliorarea raselor de animale

Solicitanti ajutor financiar (cereri iniţiale): 5 
Valoare totală estimată pentru anul 2019: 1.309.350,00 lei 
Număr total deconturi lunare depuse: 22 
Valoare totală aprobată: 1.042.556,43 lei

Deconturile justificative aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2019, urmează â fi depuse de 
formele asociative şi verificaet de CJ APIA Bacău, în cursul lunilor ianuarie şi februariej 2020

în anul 2019 au fost plătite 2 cereri aferente anului 2018, cu o valoare de 22.348,08 lei.

g) Renta viageră agricolă

în anul 2019, în perioada de vizare a carnetelor de rentier, la nivelul judeţului Bacău au fost 
vizate un număr de 285 carnete de rentier.

Suma totală reprezentând drepturi de rentă pentru anul 2018 este de 296.695.82 lei 
(63.757,85 euro). j

Suprafaţa totală de teren care a făcut obiectul plăţilor a fost 844,3077 ha, din carif:
- 393,4012 ha arendate (50 euro/ha);
- 450,9065 ha vândute (100 euro/ha). j
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RECUPERARE DEBITE

La data de 31.12.2019 procentul de recuperare al debiteloreuropeneconstituite la fiivelul judeţului 
Bacau a fost de 97,50% .

Situatia cumulativă pentru debitele naţionale şi europene este următoarea:

NUMĂR DEBITORI NAŢIONALI NUMĂR DEBITORI EUROPENII TOTAL
118 11.871 i : 11.989

In anul 2019 au fost transferate in Registrul Debitorilor Europeni 2926 de Procese verbale de constatare 
a neregulilor si de stabilire a creanţelor bugetare in cuantum de 743.646 lei la care s-au adaugat majorari 
de intarziere in valoare de 1.933,57 lei

Situatia debitelor in anul 2019 este urmatoarea:
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(inclusiv 

dobânzi)

S tornari

V aloare 

debite 

recuperate  

prin  extras- 

R O N

V aloare debite 
recuperate  prin 

com pensare-R O N

V aloare
debite

recuperate

prin -avans
R O N

Valoarfe

debiteî

recuperóte

prin-divefrse

R O N :

V aloare to tala  

de recuperat

2926 745.579,57 4.749 ,39 409.102,9 161.170,3 6.323,6 -958 .7? 165.192,1
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DIFICULTATI 2019

Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii APIA în anul 2019

> Neprezentarea fermierilor pentru depunerea cererilor la data/ora din invitatie ceea ce a dus la 
aglomerarea fermierilor pe final de campanie;

> Fărâmiţarea excesivă a terenului şi gradul redus de orientare al fermierilor in vederea identificării 
si digitizării in IPA. Timpul mare necesar de alocat fiecărui fermier pentru consiliere în special, 
pentru sprijin în vederea identificării parcelelor agricole în IPA;

> Apariţia unor disfunctionalitati ale aplicaţiei informatice de administrare si conlrol IACS care a 
condus la numeroase interventii pe dosare, necesitând refacerea controlului administrativ de mai 
multe ori datorita implementării tarzii/deficitare a unor funcţionalitati;

> Implementarea cu întârziere/ parţială a functionalitătilor pentru autorizarea finala, ceea ce a 
impus efectuarea controalelor administrative/ autorizarea la plata într-un timp foarte scurt, în 
schimburi prelungite, precum si generarea de debite datorita acestui aspect; :

> Procedurile de lucru APIA trebuie actualizate in funcţie de specificul activitatii din centrele 
judeţene /locale APIA in asa fel incat activitatile curente sa fie repartizate echitabil, incarcatura 
de lucru pe fiecare salariat sa fie corecta si posibil de efectuat. In acest sens trebuie făcut o 
departajare clara intre procesul de control administrativ si cel de autorizare in asa fel incat 
principiul divizării atribuţiilor sa poata fi aplicat. Acesta trebuie respectat separat pe fluxul de 
control administrativ si separat pe fluxul de autorizare, in caz contrar schema de personal ar 
trebui incarcata nejustificat, fara motivatia muncii , a răspunderii si aplicarii unui management 
eficient la nivelul aprobatorilor care conform Regulamentului 1306/2013 cu modificările si 
completările ulterioare stabileste clar acest rol ca fiind unic/centru local/judetean si pe limita 
financiara.In contextul implementării Sistemului Integrat de Administrare si Control IACS, a 
complexităţii instrumentării cererilor de plata prin acest sistem - rolul aprobatorului trebuie 
reglementat prin prisma eficientei, a respectării principiilor celor 4 ochi, a unicitatii Dl, A l, a 
respectării incompatibilitatilor si conflictelor de interese si nu prin aplicareaŞunui formalism 
excesiv care ar reduce atributiile aprobatorului la un simplu clic pe butonul ¡aprobat. In plus 
gestionarea prin IACS a cererilor de plata presupune existenta unor roluri unice Ija nivel de centru 
local pe fluxul de control administrativ lucru ce face imposibila respectarea sintagmei din Anexa 
AP3 Nota privind propunerile de înlocuire a personalului din manualul de autcjrizar¿'Persoana 
care afectuează aprobarea plăţii nu are dreptul de a efectua alte operaţiuni afeţente respectivei 
solicitări1”.Aceasta sintagma exista numai in Anexa A3P din manualul de proceduri privind 
autorizarea si nu si in textul procedurii. Cu toate ca pe parcursul anilor procedurile IACS privind 
controlul administrativ si autorizarea s-au modificat Anexa A3P nu a fost actualizata conform 
ultimilor modificari/corectii. Centrul Judeţean APIA Bacau a solicitat la APIA Central 
actualizarea respectivei Anexe. !

> Eşantion de control suplimentar cu fermierii cu cartonaş galben pentru care s-a] impus controlul 
tuturor parcelelor si nu numai a celor impactate de nereguli;
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> Existenta în dotarea parcului auto a unor autovehicule cu uzura fizica avansata care determina 
cheltuieli suplimentare de intretinere si reparaţii şi determină disfuncţionalitaţi in activitatea de 
control teren;

> Calculatoare aflate in dotarea CJ Bacau a căror licenţa nu mai beneflciaza de spport tehnic din 
2014(update-uri) din partea Microsoft sau a căror licenţa urmeaza sa nu inai beneficieze 
incepand cu februarie 2020.

APIA Bacău va reanaliza problemele întâmpinate în anul 2019, încercând să le transforme în 
obiective de realizat în anul 2020, contribuind astfel la îmbunătăţirea activităţii, si implicit a serviciilor 
oferite fermierilor.

OBIECTIVE 2020

1. Asigurarea unui proces de autorizare eficient in vederea eliminării riscului apariţiei creanţelor ca 
urmare a unor erori administrative pentru formele de sprijin acordate din bugetele FEGA, 
FEADR si Buget National;

2. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene si naţionale, prin promovarea unor 
strategii si masuri care sa permită atingerea unor indicatori cantitativi si cdlitativi conform 
cadrului normativ, respectiv fisele de post, eliminarea riscului de corecţii financiare;

3. Asigurarea unui proces de lucru eficient cu privire la apararea intereselor financiare ale României 
si Uniunii Europene prin optimizarea fluxului procedural aferent activitatii de identificare, 
constatare, înregistrare si urmărire a recuperării creanţelor APIA;

4. Susţinerea financiara a agriculturii prin programe europene si bugetul de stat pqntru masuri non 
IACS; |

5. Implementarea sistemului de control managerial intern conform Ordinului nr. 600/2019.
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CAMPANIA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR UNICE DE PLATĂ ÎN ANUL 2020

Respectând reglementările europene şi naţionale în vigoare privind accesarea plăţilor directe de către 
fermieri în perioda 2015-2020, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură organizează , în 
perioada 2 martie -15 mai 2020, Campania de depunere a cererilor unice de plată.

în acest context, este necesară o Campanie ampla de informare a fermirilor cu privire ia termenele şi 
modalitatea de depunere a cererilor unice de plată, condiţiile de eligibilitate impiţse de legislaţia 
europeană şi naţională în vigoare, pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor/schemelor 
de plată.

Obiectivul general al Campaniei de Informare

• Informarea fermierilor si a tuturor categoriilor de public interesat cu privire la foţidurile europene 
şi de la bugetul de stat destinate schemelor/măsurilor de plată din anul 2)020, precum şi 
modalitatea de accesare a acestora

Obiective specifice
Informarea fermierilor cu privire la

• Perioada in care se poate depune Cererea unică de plată fără penalităţi, respectiv penalităţile 
prevăzute de regulamentele europene în cazul depunerii acesteia după termenul limită, respectiv 
16 mai 2020

• Prezentarea formularuiui-tip al cererii unice de plată şi modalităţile de completare a acestuia (la 
centrul judeţean sau la centrele locale)

• Criteriile de eligibilitate, condiţiile specifice pe care trebuie sa le îndeplinească fermierii pentru 
a beneficia de sprijin financiar

• Sancţiunile administrative aplicate în cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate, a condiţiilor 
specifice, precum şi în cazul nerespectării normelor de ecocondiţionalitate privind plăţile directe, 
măsurile compensatorii de dezvoltare rurala şi ajutoarele tranzitorii gestionate de agenţie.

• Tipurile de controale impuse de regulamentele europene, explicarea modului în care se 
desfăşoară controlul clasic pe teren şi cel prin teledetecţie

• Pachetele financiare ce pot fi accesate în cadrul schemelor/măsurilor de plată, ca mecanisme de 
susţinere a producătorilor agricoli, respectiv scheme de plăţi directe şi ajutoare naţionale 
tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.
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Perioada Campanie de informare 12 februarie 16 mai 2020

Slogan

APIA DIN NOU LA DRUM ALĂTURI DE FERMIERII ROMÂNI!
Depune Cererea Unică de Plată în perioada 2 Martie-15 Mai 2020

Această campanie se adresează fermierilor activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care 
desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafeţelor de terejn agricol şi/sau 
deţinători legali de animale, potrivit legislaţiei în vigoare.

Prin urmare, campania de informare se adresează fermierilor activi, accentul fiind (pus pe sesiunile 
de informare şi pe informarea prin intermediul internetului (site-ul oficial al APIA şi cknalul oficial de 
facebook)

Activităţi specifice propuse

1. Organizarea sesiunilor de informare-in teritoriu
2. Campania de presa (mass media)
3. Tipărituri (campanie de prinţ)
4. Informarea corespunzătoare a fermierilor de către specialiştii APIA Aparat Central pe forumul 

special creat în acest sens pe pagina oficială web a instituţiei
5. Informare/consultanţă telefonică pentru fermieri, la centrele judeţene/locale, la numerele de telefon 

care au aceată destinaţie şi care sunt publicate pe site-ul instituţiei în rubrica special creată pentru 
Campania 2020

6. Online -  informare prin intermediul paginii web oficiale a Agenţiei
7. Online -  informare prin intermediul canalului oficial de facebook al Agenţiei

Organizarea sesiunilor de informare în teritoriu

Mijloace de informare propuse
- Materiale de informare (tipărituri/format digital, pe website)

Alte materiale (prezentări PwP, etc), în funcţie de specificul UAT-ului, realizate de centrele 
judeţene APIA
Se are în vedere desfăşurarea cel puţin a unui sesiuni de informare/diseminare a informaţiei 
în fiecare unitate administrativ teritorială. Sesiunile de informare vor fi redlizate de echipe 
alcătuite din minim doi reprezentanţi APIA. In cazul în care alte instituţii ale statului 
(subordonate MADR sau alte autorităţi locale ) vor putea sprijin aceste activităţi, cel puţin un 
reprezentant APIA va intra în componenţa echipelor mixte astfel constituite. Planificarea 
sesiunilor astfel organizate va cădea în responsabilitatea centelor judeţene, j
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- Diseminarea informaţiei la nivelul UAT-urilor se va face şi cu sprijinul autorităţilor locale 

Campania de presa (mass media)

Obiectiv- informarea fermierilor cu privire la Campania de primire a cererilor unice de plată în anul 
2020 prin intermediul mass-media

Comunicate sau informări de presă
demararea Campaniei de Informare şi organizarea sesiunilor de informare (începând cu 12 
februarie)

- lansarea Campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2020 
informare privind termenul final de depunere a cerilor de plată

- informare privind situaţia finală a Campaniei de primire a cererilor de plată în anul 2020
ori de câte ori este necesar, informări privind numărul de cereri unice dej plată depuse şi 
suprafaţa declarată aferentă acestora

Director Executiv, 
GHIŢĂ BURLUI-BUZNEA



ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL BACĂU 
COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI BACĂU

HOTĂRÂREA nr. 2 /27.02.2020 
privind planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Bacău a obiectivelor derivate din

Programul de Guvernare

Colegiul Prefectural Bacău: j
-având în vedere art. 267 alin. (4) şl respectiv art. 275 alin. (1) din O.U.G.jnr. 57/2019 privind 

Codul administrativ.
- în temeiul art. 16 din Regulamentul de funcţionare a Colegiului Prefectural Bbcău aprobat prin 

Ordinul Prefectului nr. 412/29.10.2019; j

Art. 1 -  Se aprobă Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Bacău a obiectivelor derivate din 
Programul de Guvernare, conform anexei care face parte integrantă din prezerita hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Colegiului Prefecturi Bacău de către 
Secretariatul Colegiului .

HOTĂRĂŞTE:

Liviu Alexandru MIROŞEANU

\

SUBPREFECT, 
Emil “ oş Dragu

BACAU
Nr. 2 din 27.02.2020

Secretariat,



PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL BACĂU A 
OBIECTIVELOR DERIVATE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE

2020



Instituţia Prefectului-judeţul Bacău 
Colegiul Prefectural Anexa la Hotărârea nr. 2/2020

PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL BACĂU A OBIECTIVELOR DERIVATE DIN 
PROGRAMUL DE GUVERNARE

CAP. I: JUSTIŢIE

Obiectiv Activităţi/ acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entittatea
responsabilă

Implementarea măsurilor din 
Strategia Naţională 
Anticorupţie

Monitorizarea anuală a progreselor înregistrate în 
implementarea măsurilor din Strategia naţională 
Anticorupţie la nivelul Instituţiei Prefectului -  judeţul 
Bacău

Raport monitorizare Decembrie
2020

Instituţia 
Prefectului 
judeţul Bacău

Creşterea nivelului de 
informare a populaţiei în 
vederea conştientizării 
implicaţiilor traficului de 
persoane

Aplicarea Strategiei Naţionale împotriva traficului de 
persoane pentru 2018-2022

Nr. acţiuni 
Nr. beneficiari



CAP. II: AFACERI INTERNE

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Eficientizarea activităţii 
structurilor MAI Redefinirea atribuţiilor poliţistului de proximitate

Nr. activităţi desfăşurate de poliţia 
de proximitate şi de structura de 
prevenire

Decembrie
2020

IPJ 
IJJ 
G MJ 
ISUJ

Dezvoltarea programelor de pregătire teoretică şi 
practică a angajaţilor MAI

Nr. cadre MAI care au beneficiat de 
pregătire profesională

Informarea cetăţenilor cu privire la atribuţiile legale 
ale instituţiei, activităţile desfăşurate şi rezultatele 
obţin ute

Nr. informări
Nr. conferinţe presă
Nr. puncte de vedere

Diminuarea deficitului de personal la nivelul MAI prin 
organizarea concursurilor de ocupare a posturilor 
libere

Nr. concursuri organizate

Implementarea Planului Teritorial comun de acţiune 
pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a 
personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile 
în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar

Nr.activităţi desfaţurate
Nr. rapoarte întocmite
-plan acţiune 2020-2021 întocmit

îmbunătăţirea suportului logistic al misiunilor şi 
creşterea din punct de vedere al înzestrării, a 
capacitătii de reacţie si intervenţie a structurilor

Nr. autospeciale achiziţionate

îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor de 
structurile MAI in domeniile documentelor de 
identitate si respectiv permise/inmatriculări auto

Nr.acţiuni de modernizare/Nr.acte 
emise /Perioada de aşteptare

Instituţia 
Prefectului 
judeţul Bacău

Utilizarea conceptului modern integrat pentru 
managementul situaţiilor de urgenţă -  Viziune 2020 - 
îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la urgenţele 
medicale - Regiunea Nord-Est"

Valoare dotări
ISUJ Bacău
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Modernizarea sistemului de monitorizare a situaţiilor 
de urgenţă şi de coordonare /conducere a intervenţiei

-nr. de persoane instruite să 
folosească eficient sistemul SMISU; 
- nr. cursuri de perfecţionare

ISUJ Bacău

Eficientizarea activităţii 
structurilor MAI

Demararea acţiunilor pentru realizarea obiectivului de 
investiţii: "Construire spaţii S.M.U.R.D., Serviciul de 
ambulanţă judeţean Bacău, Dispecerat unic Integrat şi 
Centrul de coordonare şi conducere a intervenţiei al 
jud. Bacău"

- număr de şedinţe de lucru 
organizate pentru monitorizarea 
procedurilor de lucru pentru 
realizarea obiectivului de investiţii

Decembrie
2020

Dezvoltarea sistemelor alternative de alarmare, 
înştiinţare, avertizare a populaţiei ori de informare 
sistemică, transparentă a deciziilor eficiente şi sigure; 
implementarea sistemului Alertă copil

-nr. de mesaje de înştiinţare 
transmis
-nr. propuneri de îmbunătăţire a 
sistemelor

Dezvoltarea unei politici coerente în domeniul 
prevenirii criminalităţii şi promovarea rolului activ al 
comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de 
ordine şi siguranţă publică

- Nr. proiecte/ campanii 
implementate / Nr. de protocoale 
de colaborare încheiate / Nr. 
activităţilor desfăşurate/ Nr. 
persoanelor consiliate/
Nr. stărilor conflictuale aplanate

Inspectoratul 
de Poliţie 
Judeţean 
Bacău

Creşterea gradului de 
siguranţă şi protecţie pentru 
cetăţeni prin protejarea 
persoanei şi a patrimoniului

Combaterea şi menţinerea sub control a infracţiunilor 
stradale

- Nr. infracţiunilor stradale sesizate/ 
Nr. infracţiunilor descoperite în 
flagrant / Nr.acţiunilor preventive 
organizate /- %de intervenţii la 
SNUAU 112 în mai puţin de 10 
minute

Combaterea şi menţinerea sub control a infracţiunilor 
contra persoanei

- Nr. infracţiunilor contra persoanei 
sesizate /- Nr. infracţiunilor 
descoperite în flagrant /- Nr. 
acţiunilor preventive organizate

Combaterea şi menţinerea sub control a infracţiunilor 
contra patrimoniului

Nr. infracţiunilor contra 
patrimoniului sesizate/ Nr. 
infracţiunilor de furt
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Creşterea gradului de 
siguranţă rutieră pentru 
cetăţeni

Crearea unui climat de siguranţă participanţilor la 
traficul rutier prin prezenţa activă în stradă, creşterea 
nivelului de siguranţă rutieră

Nr. de acţiuni organizate pentru 
combaterea principalelor abateri 
care generează riscul rutier /nr. 
total al evenimentelor rutiere 
înregistrate

Decembrie
2020

Inspectoratul 
de Poliţie 
Judeţean 
Bacău

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

Nr. de activităţi educativ- 
informative / nr. 
avizări şi autorizări 
- numărul informărilor
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CAP.III: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori de performanţă Termen de 
realizare

Entittatea
responsabilă

Susţinerea unităţilor 
administrativ-teritoriale în 
procesul de înregistrare a 
proprietăţilor imobiliare în 
sistemul de cadastru şi carte 
funciară, care să garanteze şi 
să protejeze drepturile de 
proprietate

Elaborarea şi implementarea Programului judeţean de 
realizare a cadastrului sistematic conform Hotărârii de 
Guvern nr. 294/2015 privind aprobarea Programului 
naţional de cadastru si carte funciară 2015-2023
a. MĂSURĂTORI CADASTRALE care vor fi realizate în 

cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru:
- 8 UAT-uri prin PNCCF şi 70 UAT-uri conform OUG 
nr. 35/2016
b.ACTMTĂŢI DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A 
PUBLICULUI
C.ALTE ACTIVITĂŢI CE DECURG DIN DERULAREA 
PROGRAMULUI NAŢIONAL

-nr. UAT-uri
-nr. sectoare cadastrale
-nr. lucrări recepţionate
-nr. imobile introduse în baza de
date
-nr. activităţi de informare
organizate
-nr. beneficiari
-nr. campanii organizate
-valoare dotărilor OCPI

2023, 
predictibilita- 

te anuală

OCPI Bacău 
UAT-uri

Accelerarea înregistrării 
imobilelor în sistemul integrat 
de cadastru şi carte funciară 
şi creşterea numărului 
imobilelor înregistrate în 
sistemul integrat de cadastru 
şi carte funciară conform 
OUG nr. 35/2016.

Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru:
- recepţionarea documentelor tehnice întocmite de 
către Prestator ;
- organizarea publicării documentelor tehnice cu 
sprijinul primăriei;
- deschiderea de cărţi funciare şi asigurarea 
comunicării extraselor rezultate în urma înregistrării

- nr. UAT-uri
- nr. imobile înregistrate
- nr. contracte de finanţare
- nr. cereri de rectificare formulate Decembrie

2020

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

- nr. proprietari

- nr. străzi
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori de performanţă Termen de 
realizare

Entittatea
responsabilă

îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor publice şi facilitarea 

accesului la acestea pentru 
cetăţeni

Asigurarea pentru parteneri a accesului on-line la 
conţinutul cărţilor funciare în format electronic şi 
obţinerii pe cale electronică a extraselor de carte 
fundară.-Introducerea sistemului de plată on-line; 
facilitarea înregistrării on-line a cererilor de către 
parteneri

- nr. cereri înregistrate on-line

- nr. cereri restante
Decembrie
2020

OCPI Bacău 
UAT-uri

Realizarea infrastructurii 
necesare pentru înregistratea 

proprietăţilor

Punerea la dispoziţia comisiilor locale a planurilor 
aflate in arhiva O.C.P.I. în format analogic şi digital şi 
a aplicaţiei D.D.A.P.T.( -realizarea planurilor parcelare 
cu ajutorul ortofotoplanurilor la nivel judeţean; 
-atribuirea de numere cadastrale imobilelor din 
planurile parcelare recepţionate)

-grad de acoperire cu planuri 
parcelare
-nr. de imobile cărora li s-au 
atribuit numere
-nr. de imobile înscrise din oficiu 
-nr. titluri de proprietate înscrise

Actualizarea planurilor 
digitale pentru fiecare 

teritoriu administrativ al 
judeţului Bacău

- Scanarea si georeferenţierea pentru toate planurile 
parcelare existente rezultate ca urmare a aplicării 
legilor fondului funciar;
- scanarea planurilor şi vectorizarea limitelor pentru 
transpunerea pe planurile existente.
- Integrarea cadastrelor de specialitate în baza de 
date existentă;
- Realizarea planurilor parcelare vectoriale

- nr. planuri parcelare scanate

- grad de acoperire cu planuri 
parcelare

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

aplicaţia DDAPT

- Scanarea tuturor titlurilor de proprietate nou 
eliberate, modificate şi actualizarea bazei de date 
existentă;
- Introducerea şi validarea titlurilor de proprietate 
noi

- grad de scanare a titlurilor de 
proprietate nou eliberate

Modernizarea reţelei de 
referinţă naţională

- Continuarea modernizării reţelei geodezice naţionale, 
utilizând tehnologia GPS, este justificată de faptul că 
aceasta reprezintă un principal suport pentru - gradul de implementare
realizarea lucrărilor moderne de cadastru;
- Realizarea reţelei geodezice de sprijin prin 
tehnologia GPS de clasele A, B şi C
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori de performanţă Termen de 
realizare

Entittatea
responsabilă

Asigurarea în condiţii optime 
a accesului liber la 
informaţiile de interes public;

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

- numărul domeniului de interes 
public

- numărul de 
servicii/compartimente

Permanent

Toate 
instituţiile 
publice din 
judeţul Bacău 
şi UAT-urile

Asigurarea în condiţii optime 
a accesului liber la 

informaţiile de interes 
public;-continuare-

Actualizarea listei informaţiilor de interes public şi 
postarea acesteia pe pagina de internet a instituţiei.
- Punerea în aplicare şi respectarea întocmai a 
prevederilor Legii nr. 544 /2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi a celorlalte acte 
normative referitoare la dreptul de informare al 
cetăţenilor, prin raportări periodice;

-număr rapoarte elaborate 
-număr petiţii
rezolvate/nerezolvate/în curs de 
soluţionare/redirecţionate 
- număr solicitări de informaţii 
publice

Toate 
instituţiile 
publice din 
judeţul Bacău 
şi UAT-urile

Debirocratizare,transparenţă, 
dezvoltare locală

Monitorizarea aplicării prevederilor legale cu privire la 
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale si pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală

-nr. situaţii publicate pe site Decembrie
2020

Instituţia 
Prefectului 
Judeţul Bacău

Comunicare oportunităţi de finanţare -programe de 
dezvoltare locală

-nr. circulare

Creşterea gradului de 
transparenţă a administraţiei 
publice locale, inclusiv prin

întocmire şi distribuire Buletin Statistic Lunar -nr. buletine statistice întocmite Lunar Direcţia 
Judeţeană de

accesul deschis la datele 
publice

întocmire şi distribuire Anuar Statistic -nr. anuare întocmite Aprilie Statistică
Bacău

Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea 
datelor pentru cercetările statistice conform graficului 
cercetărilor statistice anuale şi infraanuale, în toate 
domeniile economice si sociale

% colectare Cf.
termenelor 
prevăzute în 
Graficul
cercetărilor
statistice
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CAP.IV: FINANŢE PUBLICE

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori de performanţă Termen de 
realizare

Entittatea
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, orqanizarea de întâlniri cu contribuabilii

Nr. comunicate/ întâlniri/ materiale

lunar

Administraţia 
Judeţeană a 

Finanţelor 
Publice

Creşterea gradului de depunere prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor

Nr. declaraţii

Diminuarea stocului de arierate prin dezvoltarea 
capacităţii de management al arieratelor; evaluarea 
arieratelor în raport de posibilităţile reale de 
recuperare, în scopul eliminării arieratelor 
nerecuperabile din evidenţele fiscale.

Volum arierate

Creşterea eficacităţii administrării fiscale prin creşterea 
qradului de colectare a veniturilor bugetare

Sume colectate

Continuarea acţiunilor de încurajare a accesării 
eşalonărilor la plată de către contribuabili

Nr. eşalonări

Desfăşurarea activităţii de executare silită prin 
aplicarea diferenţiată a procedurilor legale în funcţie 
de nivelul obligaţiilor fiscale restante

Sume încasate prin executare
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CAP.V : ECONOMIE, ENERGIE ŞI MEDIUL DE AFACERI

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori de performanţă Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Asigurarea cadrului necesar 
dezvoltării mediului de afaceri

Consultarea mediului de afaceri şi, în special, înaintea 
adoptării de măsuri legislative, prin realizarea de 
analize de impact

-nr. întâlniri de lucru in CDS in 
cadrul cărora sunt organizate 

întâlniri publice

Decembrie
2020

Instituţia 
Prefectului 

judeţ Bacau
Asigurarea cadrului necesar 
dezvoltării mediului de afaceri

Monitorizarea interoperabilităţii sistemului de 
comunicare a datelor între instituţii şi autorităţi publice 
în vederea realizării unui sistem în care beneficiarii 
serviciilor publice să poată opta pentru preluarea 
datelor şi să nu mai fie necesară depunerea 
documentelor la fiecare instituţie

-nr. instituţii care preiau date După 
stabilirea 

unor 
standarde 
comune de 

interoperabilit 
ate

Monitorizarea Programului Start Up Nation Nr. proiecte implementate Decembrie
2020

Implementarea Programului România Tech Nation -  
de sprijinire şi impulsionare a digitalizării economiei 
româneşti

După
aprobarea

Programului
Protecţia consumatorilor 
împotriva practicilor comerciale 
incorecte, precum şi a riscurilor 
care pot să afecteze viaţa, 
sănătatea, securitatea şi 
interesele economice

Desfăşurarea acţiunilor de control pentru asigurarea 
cerinţelor de securitate şi/sau conformitate a 
produselor şi serviciilor, protecţia drepturilor şi 
intereselor economice ale consumatorilor

Nr. controale efectuate
Cf. datelor 
stabilite de 

AN PC

CJPC Bacău

Dezvoltarea cooperării cu mediul de afaceri -  acţiuni 
de consiliere a operatorilor economici

Nr. acţiuni de consiliere Decembrie
2020

Acţiuni de cercetare a reclamatiilor consumatorilor Nr. reclamaţii cercetate
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CAP. VI: TRANSPORTURI, INFRASTRUCTURĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Realizarea proiectelor de 
infrastructură mare

Drumuri expres

Sprijin acordat pentru derularea proiectelor de 
infrastructură prin Grupul de lucru pentru 
monitorizarea stadiului eliberării avizelor/autorizaţiilor 
şi respectiv desfăşurării activităţilor necesare

Nr. demersuri
Nr. proiecte finalizate/aflate în 
execuţie

Decembrie
2020

Instituţia 
Prefectului 
judeţul Bacău

Executarea lucrărilor pentru realizarea proiectului 
„ Construcţia variantei de ocolire Bacău" cât şi Grupul 
de lucru Suport Tehnic de monitorizare a stadiului 
eliberării avizelor/autorizaţiilor necesare 
depunerii/implementării în timp util a proiectelor 
finanţate din fonduri europene/guvernamentale

Nr. întâlniri de lucru

Elaborarea studiului de fezabilitate a „Drumului Expres 
Bacău -  Piatra Neamţ" pe o lungime estimată de 61 
km, din care 30 pe raza judeţului nostru, cu o valoare 
a contractului de circa 9 milioane de lei, bani 
europeni;

Nr. demersuri
Studii de fezabilitate finalizate

Elaborarea studiului de fezabilitate a Drumului expres 
Ploieşti -  Şiret, care va cuprinde şi tronsonul Bacău -  
Paşcani 21 km vor trece prin judeţul Bacău, finanţare 
de 1,7 miliarde de lei, bani de la bugetul de stat;
Elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului 
tehnic a Drumului expres Bacău -  Focşani, 59 km pe 
raza judeţului Bacău, cu finanţare asigurată tot prin 
POIM.

Transport aerian Implementarea proiectului "Synchronised Performance 
Based Navigation Implementation Cohesion Europe 
"(SPICE)

Proiect finalizat Consiliul
Judeţean
Bacău
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Telecomunicaţii Dezvoltarea 
societăţii informaţionale

Monitorizarea implementării la nivelul judeţului Bacău 
a Strategiei digitale a Comisiei europene (publicată în 
21.11.2018)

-nr. parteneriate public-privat 
incheiat e

Decembrie
2020

Instituţia 
Prefectului- 
judeţul Bacău

Monitorizarea implementării programelor: Cloud 
guvernamental, e-Sănătate, e-Guvernare, e-Educaţie, 
RO-Net, ROJMet 2

-nr. proiecte implementate 
-nr. beneficiari

Telecomunicaţii - Dezvoltarea 
societăţii informaţionale

Monitorizarea imlementării programului naţional de 
alfabetizare digitală

-nr. beneficiari După
aprobarea
programului

îmbunătăţirea competenţelor digitale ale personalului 
din administraţia publică

Nr. personal care deţin certificat 
competenţe digitale

Decembrie
2020

A.P.L.

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).

- 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 (utilizare soft-uri, tehnologii GPS, 
gestionarea arhivelor, etc.);
-Promovarea participării reprezentanţilor OCPI Bacău 
la specializări, schimburi de experienţă, manifestări 
naţionale;

-număr teme abordate

- număr cursuri de instruire pe 
diverse specialităţi

-număr de participanţi la acţiunile 
organizate

OCPI Bacău
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CAP. VII: AGRICULTURĂ

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Implementarea politicilor 
publice în domeniul agriculturii 
si dezvoltării rurale

Monitorizarea aplicării Legii nr. 150 din 12 iulie 2016 
pentru modificarea si completarea Leaii nr. 321/2009 
privind comercializarea produselor alimentare

-nr. acţiuni desfăşurate 
-nr.măsuri aplicate Decembrie

2020

DSVSA Bacău

Dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional şi 
a învăţământului dual în domeniu! agricol

-nr. elevi înscrişi 
-nr. absolvenţi
-grad real. plan de şcolarizare Septembrie

2020

I.SJ. 
Direcţia pentru 

Agricultură 
Judeţeană 

Bacău
Implementarea politicilor
publice în domeniul agriculturii 
şi dezvoltării rurale

Măsuri pentru Programul Naţional strategic pentru
nevoile agriculturii şi a satului românesc 
Desfăşurarea de acţiuni pentru întărirea rolului activ al 
asociaţiilor de fermieri în dezvoltarea agriculturii

Nr. consultări/ întâlniri cu fermierii 
Nr. acţiuni popularizare şi 
informare

Decembrie
2020

Direcţia pentru 
Agricultură 
Judeţeană 

Bacău
Finalizarea întocmirii amenajamentului pastoral la 

nivelul fiecărui UAT cf. OUG 34/2013
Amenajamente finalizate

Continuarea programelor 
naţionale de sprijin pentru 
agricultori aflate în derulare 
aprobate prin acte normative 
în Parlamentul României, cu 
acordul Comisiei Europene

Informarea fermierilor/verificarea documentelor şi 
înscrierea fermierilor/-Verificarea în teren a condiţiilor 
de eligibilitate/verificarea documentelor justificative 
privind -valorificarea producţiei/-Acordarea sprijinului 

pentru: Tomate, Programul de susţinere a producţiei 
de usturoi. (HG nr.108/2019/ HG nr.519/2018/(Lg. 
nr. 195/2018, Susţinerea activităţii de reproducţie, 
incubaţie sau de creştere în sectorul avicol (Lg. 
nr.227/2018), Sprijinirea colectării şi comercializării 
lânii (HG nr.500/2017), Susţinerea activităţii în 
sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţată 
Românească şi Brună Programul pentru şcoli al 
României în perioada 2017-2023 (conf. HG nr. 
640/2017); Programul naţional apicol, Renta viagera 
agricolă, Ajutor de stat pentru reducerea accizei la 
motorina utilizată în agricultură

-nr. fermieri informaţi 
-nr.beneficiari /fiecare program 
-valoarea alocata fermierilor 
nr.beneficiari/val.alocată 
-nr. car nete 
-nr. cereri 
-nr. controale

APIA Bacău
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Creşterea performantei si 
eficientei sectorului 
agroalimentar cu accent pe 
calitatea si diferenţierea 
produselor

Verificarea principiilor HACCP in unităţile de procesare 
produse alimentare de origine animală si nonanimală 
si trasabilitatea în aceste unităţi

Nr. controale 

Nr. prelevări probe

Decembrie
2020

DSVSA Bacău

Asigurarea securităţii 
alimentare a ţării prin 
creşterea şi diversificarea 
producţiei agricole

Acordarea de consultanţă operatorilor in domeniul 
alimentar care doresc sa pună în funcţiune unităţi noi 
de procesare, depozitare, transport si comercializare a 
alimentelor, autorizare / înregistrare

Nr. proiecte

Stimularea înfiinţării de unităţi 
pentru colectarea, sortarea şi 
valorificarea produselor 
primare si procesate

înregistrarea unităţilor de vânzare directă, a celor cu 
vânzare amănuntul şi a activităţilor de colectare şi 
depozitare a produselor primare

Nr. unităţi autorizate/ înregistrate 
Mijloace de transport înregistrate/ 
autorizate/ vizate

Accelerarea procesului de 
dezvoltare rurală, inclusiv a 
serviciilor din spaţiul rural

Verificarea modului în care sunt asigurate serviciile 
sanitare veterinare privind acţiunile concesionate, cele 
obligatorii suportate de către proprietar si serviciile de 
asistenţă. Realizarea de controale specifice şi 
asigurarea completării şi transmiterii documentaţiei 
către APIA

Nr. controale 

Inspecţii în exploataţii

Identificarea si înregistrarea la timp a animalelor in 
SNIIA in scopul facilitării circulaţiei si comerţului cu 
animale

Nr. de animale înregistrate

Realizarea de studii agrochimice şi de amendare în 
vederea stabilirii dozelor de îngrăşăminte şi 
amendament pe ha

Nr. studii DAJ Bacău- 
OJSPA Bacău

Studii pedoloaice în vederea stabilirii ciaselor de
calitate a terenurilor agricole ce urmeaza a fi scoase 
definitiv/temporar din circuitul agricol, precum şi 
redarea acestora în circuitul agricol
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Realizarea Programului 
naţional de reabilitare a 
infrastructurii principale de 
irigaţii din România HG 
nr. 793/2016

Reabilitări;
Etapa I :
- staţia de bază SPA Sascut, a staţiei de SRPA Sascut 
si a conductei de refulare SPA-SRPA, in amenjarea de 
irigaţii Sascut-Valea Seacă, judeţul Bacău 5028 ha 
Etapa II :

Reabilitarea amenajării de irigaţii Racova-Filipeşti - 
2438 ha
Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea 
de irigaţii rTEŞTI, 1732 ha 
Reabilitarea amenajării de irigaţii Fulgeris -465 ha 
Reabilitarea amenajării de irigaţii Tamaşi-319 ha 
Reabilitarea amenajării de irigaţii Doja-136 ha 
Staţii pompare de aducţiune pe amplasamente noi: 
Amenajarea irigaţii DĂMIENEŞTI S = 1381 ha 
Amenajarea irigaţii LETEA S = 1118 ha

Nr. proiecte finalizate 
Valoarea investiţiilor 
Nr. ha teren irrigate

Decembrie
2020

ANIF Bacău
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CAP. VIII: FONDURI EUROPENE

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Creşterea gradului de 
absorbţie a fondurilor 
europene

Desfăşurarea de activităţi pentru profesionalizarea 
personalului din cadrul instituţiilor publice şi uat în 
domeniul implementării proiectelor cu finanţare 
europeană nerambursabilă

Nr. funcţionari care au absolvit 
cursuri in domeniu

Decembrie
2020

Institutii 
publice şi APL

Creşterea gradului de 
absorbţie a fondurilor 
europene

Monitorizarea implementării fondurilor europene -nr. rapoarte întocmite 
-nr. proiecte in execuţie Semestrial Instituţia

Prefectului
Funcţionarea Grupului de lucru pentru monitorizarea 
stadiului eliberării avizelor/autorizaţiilor şi respectiv 
desfăşurării activităţilor necesare pentru proiectul 
,, Construcţia variantei de ocolire Bacău".

-stadiu proiect
Decembrie

2020

Institutiile 
membre in 

grup

Grupul de lucru Suport Tehnic de monitorizare a 
stadiului eliberării avizelor/autorizaţiilor necesare 
depunerii/implementării în timp util a proiectelor 
finanţate din fonduri europene/guvernamentale

-nr. proiecte in execuţie 
-nr. proiecte finalizate

Realizarea de acţiuni de informare de tip Carava 
FEADR la nivelul comunelor unde se vor prezenta 
măsurile noi care se lansează

-nr. potenţiali beneficiari OJFIR Bacău

Realizarea acţiunilor necesare înfiinţării de noi forme 
associative de tip cooperativă, Grup de producători, în 
vederea valorificării superioare a produselor

-nr. forme asociative nou înfiinţate

Implementarea Programului Operaţional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate

Nr. tranşe de produse distribuite 
Nr. beneficiari

Membrii Grup 
lucru POAD
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CAPITOLUL IX . MUNCA

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

încurajarea muncii şi 
flexibilizarea pieţei muncii 
concomitent cu creşterea 
numărului de locuri de muncă 
şi a salariaţilor cu forme legale

Dezvoltarea şi modernizarea relaţiilor de muncă prin 
adaptarea contractelor de muncă la noile 
realităţi/tendinţe economice şi cerinţe sociale

- număr contracte de muncă 
actualizate Decembrie

2020

ITM Bacău

Campanii/acţiuni privind identificarea şi combaterea 
cazurilor de muncă nedeclarată

Nr. acţiuni control
-nr. agenţi economici verificaţi

încurajarea muncii şi 
flexibilizarea pieţei muncii 
concomitent cu creşterea 
numărului de locuri de muncă

Verificarea modului în care angajatorii respectă 
prevederile legale privind stabilirea salariului de bază 
minim garantat în plată

Nr. acţiuni control

şi a salariaţilor cu forme legale Dezvoltarea mobilităţii transnaţionale a lucrătorilor 
prin intermediul reţelei EURES

Nr. solicitări accesare locuri muncă AJOFM Bacău

Implementarea Programului de ocupare a forţei de 
muncă pentru anul 2020.

Nr. şomeri înregistraţi încadraţi în 
muncă

Implementarea Planului de formare profesională 
pentru anul 2020

Nr. persoane cuprinse în activităţi 
de formare /nr.persoane care 
participă la cursuri; nr. persoane 
participante la ucenicie la locul de 
muncă;nr. persoane calificate prin 
servicii gratuite de evaluare şi 
certificare a competenţelor; nr. 
absolvenţi ai cursuriior de formare 
profesională încadraţi în muncă

Organizarea de burse ale locurilor de muncă:
- Bursa generală de locuri de muncă;
- Bursa pentru absolvenţii ultimei promoţii de 
învătământ.

..-nr. agenţi £CQnomici participanţi 
-nr. persoane aflate in cautarea 
unui loc de muncă participante -nr. 
persoane angajate
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Conectarea dialogului social la 
evoluţiile din mediul economic 
şi social din România, precum 
şi integrarea conceptului de 
dialog social în cel de 
dezvoltare naţională

Revizuirea cadrului legislativ specific, inclusiv 
eficientizarea activităţii Consiliului Economic şi Social, 
respectiv a aportului reprezentanţilor în CESE

-nr. modificări legislative înaintate Instituţia 
Prefectului 

judeţ Bacău 
Membrii 

Comisiei de 
Dialog Social

Introducerea unei componente anticipative a 
dialogului social, prin consultarea partenerilor din faza 
de intenţie referitoare la modificarea politicilor

- Nr. şedinţe organizate de comisia 
de dialog social
- Nr. participanţi la şedinţe
- nr. consultări organizate
- nr. modificări transmise

Decembrie
2020

Elaborarea şi implementarea unui sistem de 
monitorizare şi informare asupra rezultatelor 
procesului de dialog social

- număr informări
- număr teme dezbătute

Implementarea de politici 
corecte si eficiente vizând 
pensiile

Reducerea timpului de soluţionare a cererilor de 
înscriere la pensie pentru limita de vârstă, pensie 
anticipate şi pensie de invaliditate

% de scădere a timpului mediu de 
soluţionare a cererilor

Casa 
Judeţeană de 
Pensii Bacău

Stabilirea şi plata ajutoarelor de deces conform 
prevederilor Legii nr. 263/2010

Nr. ajutoare deces
Sume acordate ca ajutor de deces

Punerea în plată a deciziilor emise cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 263/2010 şi a Normelor 
Metodologice

Nr. decizii puse în plată

Gestionarea eficientă a 
resurselor alocate sistemului 
public de pensii şi sistemului 
de asigurare la accidente de 
muncă şi boli profesionale

Acordarea de consultanţă tehnică privind organizarea, 
măsurile şi mijloacele de prevenire a accidentelor sau 
îmbolnăvirilor profesionale

Nr. tablouri de prevenire AMBP 
întocmite

Acordarea compensaţiilor pentru atingerea integrităţii 
celor care au suferit accidente de muncă sau 
îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de deces 
sau rambursări de cheltuieli

Nr. prestaţii AMBP acordate
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori
Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

îmbunătăţirea stării de 
sănătate a asiguraţilor

Eliberarea la cererea pensionarilor şi a celorlalte 
persoane îndreptăţite a biletelor de odihnă şi 
tratament

Nr. bilete acordate Casa 
Judeţeană de 
Pensii Bacău

Asistenţă socială îndreptată 
către nevoile reale ale 
beneficiarilor

Monitorizarea aplicării legislaţiei privind acordarea 
VMG, respectiv suspendarea/ încetarea plăţii 
ajutorului social

Nr. persoane beneficiare 
Valoare acordare VMG

Decembrie
2020

Agenţia 
Judeţeană 

pentru Plăţi şi 
Inspecţie 

Socială Bacău
Asigurarea unor condiţii de trai 
decente pentru familiile în 
dificultate şi categoriile sociale 
vulnerabile

Control de fond al serviciilor publice de asistenţă 
socială de la nivelul comunelor şi îndrumare pentru 
aplicarea unitară a legislaţiei şi strategiilor în 
domeniu, la nivel teritorial.

Nr. controale efectuate 
Nr. măsuri dispuse

Monitorizarea modului de implementare a programelor 
sociale din domeniu, cu finanţare de la bugetul de stat

- nr.programe implementate
- nr. beneficairi

lunar

Monitorizarea utilizării subvenţiilor acordate asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică din domeniul 
de activitate de asistenţă socială a persoanelor si 
familiilor aflate în dificultate.

- nr. beneficiari

Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor, la nivelul instituţiilor 
publice, pentru respectarea drepturilor persoanelor 
abuzate şi pentru încurajarea implicării ONG-urilor în 
acţiunile specifice

-nr. informări Decembrie
2020

Toate serviciile 
publice 

deconcentrate

Susţinerea parteneriatului
public-privat
încurajarea implicării

Promovarea principiilor egalităţii de şanse si gen, a 
elementelor legislaţiei relevante pentru asigurarea 
egalităţii de şanse si gen, organizarea de activităţi de 
conştientizare publică privind egalitatea de şanse şi 
gen pe piaţa muncii

- nr. activităţi

organizaţiilor — ..
neguvernamentale în 
activităţile specifice

Realizarea de parteneriate cu organizaţii ale societăţii 
civile pentru identificarea cazurilor de excludere 
socială şi realizarea de scheme de intervenţie socială

- nr. parteneriate
- nr. beneficiari

—..-.. .................
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CAP. X: EDUCAŢIE ŞI CERCETARE

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Prioritizarea componenţei de 
echitate şi a abordărilor 
pedagogice centrate pe elev în

Elaborarea şi implementarea unor programe de 
educaţie parentală, în scopul reducerii ratei de 
părăsire timpurie a şcolii

Numărul programelor de educaţie 
care vizează cooperarea şcoală- 
familie-comunitate

Final an 
şcolar 2019- 
2020

ISJ Bacau

scopul de a combate cele trei 
mari crize din educaţia 
românească: rata ridicată de

Elaborarea de activităţi care vizează cooperarea 
şcoală-familie-comunitate, în scopul reducerii ratei de 
părăsire timpurie a şcolii

Numărul activităţilor de educaţie 
care vizează cooperarea şcoală- 
familie-comunitate,

părăsire tim
purie a şcolii, rezultatele slabe 
ale elevilor la testările 
naţionale şi

Elaborarea de proiecte care vizează cooperarea 
şcoală-familie-comunitate, în scopul reducerii ratei de 
părăsire timpurie a şcolii

Numărul proiectelor de educaţie
parentală care vizează cooperarea 
şcoală-familie-comunitate

internaţionale şi rata de 
analfabetism funcţional 
măsurată la vârsta de 15 ani

Organizarea de conferinţe care vizează cooperarea 
şcoală-familie-comunitate, în scopul reducerii ratei de 
părăsire timpurie a şcolii

Numărul conferinţelor care vizează 
cooperarea şcoală-familie- 
comunitate

Implementarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a 
unor programe de pregătire suplimentară a elevilor, în 
scopul creşterii rezultatelor la testările naţionale şi 
internaţionale

Numărul programelor de pregătire 
suplimentară a elevilor

Implementarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a 
unor programe de pregătire suplimentară de însuşire 
a competenţelor de bază, cu scopul reducerii ratei de 
analfabetism funcţional.

Numărul programelor de pregătire 
suplimentară de însuşire a 
competenţelor de bază, cu scopul 
reducerii cu 1% a ratei de 
analfabetism funcţional

Corelarea programelor de 
studii cu piaţa muncii

Realizarea unor activităţi de promovarea 
învăţământului profesional şi tehnic şi a celui dual

- nr. activităţi desfăşurate 
-nr. elevi înscrisi în învătământ Decembrie

Membrii
CLPDS

dual/invatamant tehnic 2020....  ... .

Realizarea de parteneriate interregionale care să 
susţină învăţământul profesional şi tehnic

- nr. parteneriate interregionale 
încheiate /pondere inv.dual 8,5%

ISJ
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Corelarea programelor de 
studii cu piaţa muncii

Acţiuni de implicare a societăţii civile în promovarea 
învăţământului dual

-nr. acţiuni desfăşurate Decembrie
2020

ISJ

Accesul nelimitat la educaţie Monitorizarea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea 
avizelor şi autorizaţiilor sanitare si respective a 
autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru unităţile 
de învătământ

-nr. unităţi ţcolare autorizate 
-nr. unităţi şcolare neautorizate Septembrie

2020

DSP/ISJ
ISUJ"Mr.Ctin

Ene"

Aplicarea programului "Masă caldă" - nr. elevi beneficiari programului Decembrie
2020

Inspectorat
Şcolar

Judeţean
Bacău

Digitalizarea sistemuşlui de educaţie prin utilizarea 
tehnologiilor U  pentru rocesul de predare-invatare şi 
pentru mnagementul educaţional

-nr. unităţi şcolare in care se 
utilieaza IT

Aplicarea programelor de "After-school" publice şi 
private

- nr. unităţi autorizate 
-nr. beneficiari

Profesionalizarea carierei didactice - Nr. cadre didactice care au 
participat la cursuri de formare

Asigurarea transportului şcolar Septembrie
2020

APL/ISJ
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CAP. XI: TINERET ŞI SPORT

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Implementarea 
naţionale în 
tineretului

politicilor
domeniul

Implementarea acţiunilor din cadrul Strategiei 
naţionale în domeniul politicii de tineret 2015-2020

- nr. proiecte imlementate
- nr. beneficiari Decembrie

2020
DJTS Bacău

Acţiuni de sprijinire şi îndrumare a tinerilor în vederea 
participării active a acestora la viaţa economică, 
educaţională şi culturală a ţării

- nr. acţiuni

Implicarea tinerilor bloggeri băcăuani în promovarea 
unui eveniment celebrat în anul 2020 (Anul Olimpic)

Nr. blogeri participanţi pentru 
redactarea celor mai bune articole 
despre promovarea fa ir -play ului 
în lumea sportului

Organizarea Zilelor Voluntarului pentru stimularea 
voluntariatului în rândul tinerilor

Nr. tineri selectaţi în acţiuni de 
ecologizare în Centrul de agrement 
Valea Budului

Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei 
tinerilor în domeniul folkloric - organizarea 
evenimentului Folclorul - puntea de legătură între 
trecut şi viitor

-nr. tineri cu aptitudini în domeniul 
folcloric participanţi

Marcarea sărbătorilor de iarnă prin activităţi dedicate 
tinerilor "Preţuiţi-I pe Moş Crăciun!"

- nr. tineri implicaţi în acţiuni ce 
marchează Sărbătorile de iarnă

Organizare de tabere :
- naţionale in baze care aparţin altor judeţe
- de odihnă în centrele de agrement proprii
- sociale gratuite pentru copii care provin din medii

- nr. serii tabară organizate
- nr. elevi particianţi

defavorizate şi pentru copii care beneficiază de burse 
sociale
- gratuite pentru elevii cu handicap, conform Legii 
448/2006
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

întreţinerea şi funcţionarea centrelor de agrement. 
Finalizarea reparaţiilor capitale la construcţia de la 
Centrul de agrement Valea Budului şi renovarea 
tuturor căsuţelor;

-lucrări finalizate la Centrul de 
agrement

Implementarea politicilor 
naţionale în domeniul sportului

Organizarea evenimentelor cu caracter de masă 
(sportul pentru toţi)

-nr. acţiuni 
-nr. participanţi
-nr. asociaţii sportive implicate

Decembrie
2020

DJTS Bacău

Sportul de performanţă cu tradiţie locală 
Acţiuni sportive: atletism, box, judo, lupte, nataţie; 
Jocuri sportive (handbal, volei)

Funcţionarea Centrelor de Excelenţă Naţionale: box 
şi lupte greco-romane

nr. participant 
nr. acţiuni organizate
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CAP. XII: SANATATE

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Creşterea accesului la servicii 
de calitate în domeniul 
sănătătii

înnoirea parcului de ambulanţe pentru a creşte 
accesul populaţiei la servicii medicale de urgenţă

-nr. ambulante noi 
-% scădere timp de răspuns Decembrie

2020

Serviciul 
Judeţean de 
Ambulantă

Implementarea programelor de sănătate finanţate de 
Ministerul Sănătăţii /Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate

-nr. programe 
-nr. beneficiari 
-valoare alocată
-nr. contracte cu furnizorii de
servicii medicale
-nr. controale efectuate

CAS Bacău 
DSP Bacău

îmbunătăţirea dotării spitalelor publice - valoare dotări
- nr. unităţi sanitare beneficiare

UAT-uri Bacău, 
Buhuşi,Oneăti, 
Comăneşti şi 
Moinesti

Creşterea accesului la servicii 
de calitate în domeniul 
sănătăţii

Efectuarea demersurilor legale pentru punerea în 
funcţiune a Spitalului municipal Bacău

-spital funcţional UAT Bacău 
DSP Bacău

Implementarea programelor de educaţie medicală 
continuă

-nr. personal medical care au 
absolvit cursuri 
-nr. persoanl medical care a 
participat la congrese/conferinţe

DSP Bacău

Asigurarea cu cel puţin a unui medic specialist medicină 
de familie, în fiecare dispensar din judeţ

Nr. medici specialişti (necesar) CAS Bacău

Organizarea în zonele izolate din judeţ a unor cabinete
stomatologice încadrate cu... personal medical de
specialitate

Nr. cabinete stomatologice 
(necesar)

DSP Bacău

Organizarea unor centre de permanenţă in zonele 
izolate din judeţ şi monitorizarea lor

Nr. centre de permanenţa 
Nr. persoane consultate
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Monitorizarea activităţii de asistenţă medicală 
comunitară

Nr. norme/ localităţi DSP Bacău

Identificarea nevoilor de servicii medicale ale 
populaţiei

Nr. întâlniri ale Comisiei Paritare DSP+CAS

îmbunătăţirea stării 
sănătate a populaţiei,

de Realizarea imunizărilor conform calendarului naţional 
de vaccinări

Nr. vaccinuri DSP Bacău

creşterea calităţii vieţii Supravegherea principalelor boli infecţioase pentru 
prevenirea apariţiei epidemiilor şi instituirea 
principalelor măsuri de control

Nr. acţiuni
Nr. cazuri noi de boli infecţioase

Controlul infecţiilor cu transmitere sexuală Nr. cazuri noi

Monitorizarea evoluţiei infecţiei HIV Nr. cazuri noi

îmbunătăţirea stării 
sănătate a populaţiei,

de Monitorizarea TBC, supraveghere epidemiologică şi 
controlul focarelor

Nr. cazuri noi Decembrie
2020

creşterea calităţii vieţii Monitorizarea şi evaluarea modului de gestionare a 
deşeurilor medicale

Nr. acţiuni

Supravegherea calităţii apei potabile şi a îmbolnăvirilor 
în relaţie cu apa nepotabilă

Nr. acţiuni 
Parametri respectaţi 
Nr. cazuri de îmbolnăvire

Suprevegherea calităţii alimentelor şi prevenirea 
toxinfectiilor alimentelor

Nr. acţiuni

Monitorizarea condiţiilor igienico-sanitare în 
colectivităţile de copii şi tineri

Nr. acţiuni

Monitorizarea şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate Nr. acţiuni
factorilor de risc ocupaţionali
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori
Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

îmbunătăţirea stării de 
sănătate a populaţiei, 
creşterea calităţii vieţii

Monitorizarea parametrilor de calitate si salubritate ai 
laptelui materie primă, produselor lactate, cărnii şi 
produselor din carne, mierii, ouălor etc. prin analize 
de laborator în scopul asigurării unei alimentaţii 
sănătoase

Nr. analize de laborator Decembrie
2020

DSVSA

Protejarea asiguraţilor faţă de 
costurile serviciilor medicale în 
caz de boală sau accident

încheierea de acte adiţionale la contractele cu 
furnizorii de servicii medicale conform

Nr. acte adiţionale încheiate 
Valoare contracte

31 martie 
2020

CAS Bacău

încheiere de contracte cu furnizorii de servicii 
medicale, evaluaţi si autorizaţi conform legislaţiei 
specifice, pentru anul 2020

-Nr. contracte 
-Valoare contracte

după
aprobarea
Contractului
Cadru

Compensarea cu 90% din preţul de referinţă ai 
medicamentelor, în cadrul programului social al 
Guvernului

- Nr. beneficiari
- Valoarea

Decembrie
2020

Asigurarea protecţiei 
asiguraţilor în mod universal, 
echitabil şi nediscriminatoriu în 
condiţiile utilizării eficiente a 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate

Decontarea serviciilor medicale şi farmaceutice 
prestate de furnizori persoanelor asigurate din judeţul 
Bacău, dar şi asigurarea gratuită a urgenţelor şi 
tratamentul bolilor infecto-contagioase pentru 
persoanele neasigurate

-Valoarea serviciilor 
medicale/farmaceutice decontate 
-Valoarea decontată pentru 
urgenţele neasigurate

Asigurarea de fonduri pe fiecare categorie de servicii 
medicale în parte, dar în special către spitale publice 
pentru asigurarea veniturilor salariale şi farmacii 
pentru garantarea accesibităţii la medicamente 
compensate şi gratuite

numărul de controale pentru 
verificarea modului de acordare a 
serviciilor medicale

Urmărirea încadrării cheltuielilor cu servicii medicale în 
bugetul aprobat de către CNAS pentru fiecare

nr. rapoarte monitorizarea 
gradului de realizare a plăţilor

segment de asistenţă medicală şi farmaceutică cumulate faţă de prevederile 
aprobate şi faţă de creditele 
bugetare deschise
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CAP. XIII: MEDIU, APE ŞI PĂDURI

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Implementarea politicilor 
naţionale în domeniul
mediului 
Sector forestier

împădurirea terenurilor degradate - nr. ha teren împădurit Decembrie
DS/APL

Desfăşurarea de controale în fondul forestier naţional 
pentru combaterea tăierilor ilegale

- nr. controale efectuate 
-nr. măsuri dispuse

Garda
Forestieră
Bacău

Actualizarea hărţilor de risc pentru tăierile ilegale de 
păduri şi constituierea unei baze de date

Gestionarea deşeurilor
Verificarea îndeplinirii obligaţiilor ce vizează 
conformarea privind respectarea prevederilor legale 
pentru gestionarea deşeurilor

-nr. inspecţii realizate/planificate 
-nr. rapoarte 
Nr. sancţiuni aplicate 
Nr.ag.economici verificaţi

Decembrie
2020

CJGM 
U AT-uri

Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor care vizează 
conformarea pentru îndeplinirea obiectivului de 
reciclare a deşeurilor municipal în proporţie de 50% 
în anul 2020

- nr. uat-uri în care s-a atins 
obiectivul de 50%

CJGM 
U AT-uri

Continuarea implementării prevederilor Directivelor: 
nr. 94/62/CE ;nr. 2002/96/CE privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE), 
Continuarea implementării prevederilor Reg. (CE): 
nr. 2150/2002 privind statistica deşeurilor; 
nr. 1013/2006/CE privind transferurile de deşeuri şi 
1418/2007/CE privind transferurile de deşeuri în ţări 
care nu aplică Decizia OCDE

- nr. rapoarte APM Bacău

Continuarea implementării Regulamentului 
1013/2006/CE privind transferurile de deşeuri şi a 
Regulamentului 1418/2007/CE privind transferurile de 
deşeuri în ţări care nu aplică Decizia OCDE

Nr. aprobări transporturi
La solicitarea 

firmelor 
autorizate 
periculoase
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Calitate aer Monitorizarea, evaluarea si îmbunătăţirea calităţii 
aerului înconjurător prin continuarea implementării 
Directivei nr.2008/50/CE a PE si a Consiliului 
European din 21 mai 2008

Nr. buletine elaborate 
Nr. informări întocmite 
Nr. rapoarte elaborate 
Raport anual elaborat

Decembrie
2020

APM Bacău

Prevenirea si controlul poluării industriale prin: 
Realizarea Inventarului emisiilor de poluanţi 
atmosferici la nivel judeţean pentru anul 2019 
Monitorizarea emisiilor la cos

-Inventar realizat
-Nr. monitorizări efectuate

Iunie 2020 

La solicitare

Implementarea prevederilor Directivei 2010/75/UE a 
Parlamentului European si a Consiliului European 
privind emisiile industriale, transpusă în legislaţia 
română prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale

-Nr. rapoarte individuale elaborate 
-Formulare E-PRTR validate Mai -  iulie 

2020

Continuarea implementării prevederilor Directivei 
1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compuşi 
organici volatili proveniţi din utilizarea solvenţilor 
organici în anumite activităţi si instalaţii (COV)

Date validate
Mai-iunie
2020

Implementarea prevederilor Directivei 2012/18/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului European din 4 
iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente 
majore care implică substanţe periculoase, transpusă 
prin Legea nr. 59/2016

-nr. inspecţii efectuate 
-nr. măsuri dispuse

Decembrie
2020

APM
ISUJ
CJGNM

Continuarea implementării Directivei 2002/49/EC 
privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant şi 
ale Anexei la Directiva (UE) 2015/996 a Comisiei din 
19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de 
evaluare a zqomotului

- nr. măsurători efectuate APM

Inventarierea operatorilor economici a căror instalaţii 
intră sub incidenţa Directivei privind schimbările 
climatice si completarea chestionarelor INEGES

Nr operatori inventariaţi 
Nr. instalatii (EU ETS).
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Calitate aer Verificarea în cadrul controalelor efectuate a respectării 
prevederilor legale şi din autorizaţiile de mediu 
referitoare la încadrarea în limite a factorului de mediu 
aer

Nr.inspecţii efectuate /planificate 
Nr. agenţi economici verificaţi 
Nr. măsuri dispuse/Nr. sancţiuni 
aplicate /Valoarea amenzilor 
aplicate

Decembrie
2020

SCJ GNM

Gospodărirea apelor îndeplinirea cu prioritate şi operativitate a tuturor 
obligaţiilor legale privind promovarea, avizarea şi 
realizarea de către UAT-uri a investiţiilor privind 
colectarea apelor uzate municipale

Nr. proiecte de investiţii avizate
Decembrie
2020

SGA Bacău

-Monitorizarea agenţilor economici în vederea 
încadrării apelor uzate evacuate în parametrii de capăt 
prevăzuţi în autorizaţia de gospodărire a apelor

Număr agenţi economici 
monitorizaţi

Trimes
trial

întocmirea Planului de prevenire şi combatere a 
poluărilor accidentale jud. Bacău perioada 2021-2026

Plan întocmit
Trim.II

Monitorizarea stadiului realizarii lucrărilor pentru 
epurarea apelor uzate urbane si a capacitatilor in 
execuţie si puse in funcţiune pentru aglomeran umane

Număr aglomerări umane Semestrial

-Reactualizarea planului de restricţii si folosire a 
apelor în perioade deficitare

Număr Trim. II 2020

-monitorizarea hidrologică asupra râurilor şi 
prognozarea viiturilor -  (statii hidrologice si staţii 
automate hidrologice si pluviometrice)

Număr Decembrie
2020

-Verificarea modului de completare a stocului de 
materiale şi mijloace de intervenţie la nivelul 
Comitetelor locale pentru Situaţii de Urgenţă

Număr controale

-Realizarea lucrărilor din Programul anual de 
exploatare, întreţinere şi reparaţii curente, din surse

Km igienizări cursuri de apă 
-km cursuri de apă decolmatate

Semestrial

proprii şi cu personal propriu /mii. mc terasamente/-mcbetoane 
-mc anrocamente/-nr. lucrări de 
întretinere sau reparaţii executate 
cu terti
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Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Gospodărirea apelor -Continuarea lucrărilor de investiţii:
-îmbunătăţirea siguranţei în exploatare a Barajului 
Poiana Uzului

-Punere in siguranţă baraj Priza Trotuş 
-Continuarea lucrărilor de investiţii la lucrările de 
apărare împotriva inundaţiilor aflate în execuţie: 
-Amenajare râu Trotuş si afluenţi tronson Ghimeş - 
judeţul Bacău

Valoare lucrări In funcţie de
fondurile
alocate

-ABA
Siret/SGA

Controale tematice dispuse pentru verificarea UAT- 
urilor privind Directiva CE 91/271/EEC

Nr.inspecţii efectuate 
Nr. agenţi economici verificaţi 
Nr. măsuri dispuse 
Nr. sancţiuni aplicate

Decembrie
2020

SCJ GNM

Arii protejate şi biodiversitate Autorizarea recoltării/capturării în scopul 
comercializării speciilor de plante si animale din flora 
si fauna sălbatică

Nr. autorizaţii emise APM

Participarea la evaluarea efectivelor speciilor de 
carnivore mari strict protejate, întocmirea fişelor de 
evaluare si propunerea maximului de interventie 
pentru aplicarea Derogărilor în sezonul 2019/2020

Nr. gestionări care evaluează 
speciile

Aprilie 2020

Studiul documentaţiilor si emiterea Declaraţiilor 
autorităţii responsabile de monitorizarea Siturilor 
Natura 2000

Număr declaraţii/ 
Negaţii emise Decembrie

2020
Evaluarea anuală a patrimoniului Vivariului Bacău şi 
întocmirea fişei Vivariului Bacău

Nr. fişe întocmite Ian., apr., 
iul., oct. 2020
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CAP.XIV: CULTURA

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Implementarea politicilor 
naţionale în domeniul culturii 
Protejarea patrimoniului 
cultural

-Implementarea programului naţional de restaurare şi 
salvare a patrimoniului naţional 
-Protejarea bunurilor culturale mobile aflate în 
administrarea muzeelor şi colecţiilor muzeale din judeţ 
-Protejarea monumentelor istorice 
-Protejarea patrimoniului arheologic

Nr. muzee şi colecţii publice 
înfiinţate şi acreditate 
-Nr. laboratoare de restaurare 
verificate
Nr. PUG-uri actualizate 
Nr. situri arheologice protejate 
Nr. intervenţii de monitorizare

DJ Cultura

Emitere avize, certificate, adeverinţe, răspunsuri 
prevăzute de legislaţia actuală privind protejarea 
patrimoniului cultural

Nr. solicitări

Verificarea asigurării condiţiilor 
privitoare la starea de 
consen/are a condiţiilor de 
securitate şi respectarea 
reglementărilor privind 
clasarea şi circulaţia 
patrimoniului cultural mobil

Verificarea situaţiei bunurilor culturale mobile din 
muzee şi colecţii publice. Clasarea şi circulaţia 
bunurilor culturale mobile

Nr. activităţi

Asigurarea inventarierii şi 
verificarea actualizării 
permanente a evidenţei 
patrimoniului

Evidenţa şi inventarierea monumentelor istorice şi a 
siturilor arheologice din judeţ. Clasarea şi introducerea 
unor noi situri în RAN.

Nr. activităţi

Revitalizarea şi punerea în 
valoare a patrimoniului cultural 
mobil, imobil şi imaterial

Organizarea unor evenimente/activităţi de promovarea 
a elementelor de patrimoniu cultural, în scopul 
conştientizării importanţei acestora pentru identitatea

Nr. activităţi

.............. ...... .........--------------—.......... ..... . ------------ .............
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CAP. XV: AFACERI EXTERNE

Obiectiv Activităţi/acţiuni Indicatori Termen de 
realizare

Entitatea
responsabilă

Promovarea judeţului prin 
susţinerea activităţilor de 
cooperare cu parteneri 
comunitari şi realizarea unor 
acţiuni destinate cetăţenilor din 
diaspora

Promovarea judeţului prin transmiterea unor invitaţii 
către ambasade/misiuni diplomatice acreditate în 
România

Nr. activităţi realizate decembrie
2020

Instituţia
Prefectului

Actualizarea situaţiei acordurilor de înfrăţire încheiate 
de UAT-uri cu entităţi similare din ţări străine

Nr. situaţii actualizate

Susţinerea cooperării cu autorităţile guvernamentale/ 
locale din Republica Moldova şi Ucraina pentru 
promovarea bilaterală a investiţiilor, a schimburilor 
culturale si educaţionale

Nr. activităţi

Organizarea cu sprijinul autorităţilor centrale a unor 
campanii de promovare pentru informarea privind 
noutăţile legislative în domenii de interes pentru 
românii din diaspora, precum şi programe de tip 
START UP DIASPORA

Nr. campanii de promovare

P
LI VIU ALEXANDRU MIROSE ANU 

SUBPREFECT

Secretariat...........j
Volcescu Elena 
Andrei Adela J f f '

REFECT
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