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                        Ministerul Mediului 
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SINTEZA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 
OLT ÎN ANUL 2017 

 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt are regimul serviciilor publice de specialitate, 

deconcentrate. Este o instituţie publică finanţată de la bugetul de stat, cu personalitate 
juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.  
Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt îndeplineşte la nivel teritorial atribuţiile şi răspunderile 
autorităţii centrale pentru protecţia mediului, potrivit competenţelor stabilite de acestea, în 
conformitate cu dispoziţiile  HG nr 19 / 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, Hotărârii Guvernului nr. 1000 / 2012 
privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 265 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Rezultatele activităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt desfăşurată în anul 2017, 
sunt prezentate pentru fiecare domeniu, respectiv: 
 

1. Evaluare impact şi evaluare adecvată  

Analiza documentaţiilor tehnice depuse de agenţii economici în scopul obţinerii actelor de 
reglementare ( avize, acorduri şi autorizaţii de mediu ) s-a realizat conform O.U.G. nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări   prin Legea nr. 
265/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru 
aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările 
ulterioare cât și a altor acte legislative în domeniul protecției mediului.  

În anul 2017 au fost analizate şi soluţionate cererile de obţinere a autorizaţiilor de 
mediu şi cererile de revizuire sau transfer autorizaţii de mediu pentru desfăşurarea 
activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului şi au fost emise: 3 autorizaţii integrate de 
mediu, 1 autorizaţie integrată de mediu revizuită, 100  autorizaţii de mediu (non - IPPC), 81 
autorizaţii revizuite  şi 43 decizii de transfer autorizaţii.  

S-au analizat declaraţiile pe propria răspundere pentru stabilirea impactului asupra 
mediului şi emiterea autorizaţiilor de mediu, transmise de Biroul Unic înfiinţat în cadrul 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt. 

Au fost respinse 14 solicitări de obţinere a autorizaţiilor de mediu şi 46 solicitări pentru 
acorduri de mediu, deoarece titularii activităţilor nu au respectat termenele impuse în 
procedura de emitere a actelor de reglementare sau nu desfăşoară activităţile declarate. 

Pe baza solicitărilor pentru obţinerea acordurilor de mediu APM Olt a emis:  4 
acorduri de mediu, 3265 clasări pentru proiecte care nu se supun procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, 211 decizii pentru etapa de încadrare pentru proiecte care fac 
obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu. 

Au fost emise 12 avize de mediu, 7 clasări SEA şi 17 decizii SEA pentru  
planuri/programe.  

De asemenea au fost analizate şi stabilite obligaţii de mediu pentru 22 solicitări şi au 
fost analizate şi soluţionate 151 consultaţii tehnice.  
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În perioada menţionată APM Olt a notificat 3 agenţi economici şi a suspendat 
activitatea a 2 agenţi economici pentru nerespectarea prevederilor actelor de reglementare 
emise.  
      Nu s-au înregistrat întârzieri în soluţionarea cererilor pentru obţinerea actelor de 
reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului şi s-a respectat zilnic programul de 
relaţii cu publicul, s-au efectuat analizele tehnice asupra documentaţiilor transmise odată cu 
cererile, s-au efectuat verificările amplasamentelor şi a obiectivelor în cauză şi au fost 
elaborate actele de reglementare în conformitate cu prevederile legislative. 
  În anul 2017 APM Olt a organizat 41 ședințe ale Colectivului de Analiză Tehnică   
în cadrul cărora au fost analizate documentaţiile tehnice depuse de operatorii economici din 
judeţul Olt pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei 
mediului (autorizaţii şi acorduri de mediu) și 19 dezbateri publice pentru obiective cu impact 
semnificativ asupra mediului. 
 
2. Schimbări climatice 
În anul 2017 au fost colectate datele necesare realizării:  
- Inventarului anual al instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei COV- solvenţi, măsuri 

privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili din utilizarea  solvenţilor organici în 
anumite activităţi/instalaţii; 

- Inventarului anual al instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei COV - benzine la nivel 
local, măsuri privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili din benzine; 

- Inventarului anual al instalaţiilor aflate sub schema de comercializare a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră, instalaţii nou intrate,  precum si modificările apărute la 
nivelul instalaţiilor EU ETS existente; 

- Inventarului Naţional al Emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES) din următoarele 
sectoare: Procese Industriale şi Utilizarea Produselor, Sectorul Deşeuri. 

Au fost validate datele introduse de operatorii economici în Sistemul Integrat de Mediu 
- Registrul Integrat (Registrul IPPC, Registrul COV şi Registrul EPRTR). 
 

3. Monitorizarea şi evaluarea calităţii aerului, zgomotului, radioactivității 
atmosferice  
Pe baza planurilor de monitorizare a calităţii factorilor de mediu în judeţul Olt, a fost 

monitorizată calitatea aerului în orașele județului Olt, cu ajutorul instalaţiilor de prelevare 
poluanţi gazoşi şi pulberi sedimentabile, au fost prelevate şi analizate probe de emisii 
atmosferice la coşurile de dispersie la operatorii economici din judeţul Olt, au fost efectuate 
determinări sonometrice pentru determinarea nivelului de zgomot ambiental stradal pe 
principalele artere de circulaţie din oraşele judeţului Olt şi a fost gestionată staţia automată 
de monitorizare a radioactivităţii atmosferice. 

Monitorizarea calităţii aerului în municipiul Slatina s-a făcut continuu cu o staţie 
automată ce face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA).  

Monitorizarea calităţii aerului în municipiul Slatina s-a făcut continuu (24 de ore din 
24) cu o staţie automată, de tip industrial, ce face parte din reţeaua naţională de 
monitorizare a calităţii aerului (RNMCA). Staţia de monitorizare a calităţii aerului este dotată 
cu analizoare automate pentru determinarea următorilor indicatori de calitate: dioxid de sulf 
(SO2), oxizi de azot (NO, NOX, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în 
suspensie (PM10).  
          În anul 2017 staţia a efectuat 30502 determinări automate pentru indicatorii 
menţionaţi, valori orare a căror validare a dus la obţinerea unor indici de calitate a aerului din 
municipiul Slatina. Nu au fost înregistrate depăşiri la poluanţii măsuraţi, faţă de limitele 
maxime stabilite prin Lega nr. 104 / 2011, cu excepţia indicatorului particule în suspensie 
(PM 10 gravimetric), pentru care au fost înregistrate 12 depăşiri faţă de valoarea limită 
stabilită prin Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător ( valoarea limită 
zilnică 50 µg/m3, medie pe 24 ore).  
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          S-au prelevat şi analizat  417  probe zilnice de aer din municipiul Slatina, pentru a se 
determina calitatea aerului analizând  indicatorii: dioxid de azot, amoniac şi fluor într-un un 
punct fix: APM Olt iar în localităţile urbane din judeţul Olt au fost efectuate 25 prelevări 
momentane de aer pentru determinarea indicatorilor NO2 şi SO2. 

Au fost analizate 28 probe de precipitaţii pentru indicatorii : pH, conductivitate, 
amoniac şi aciditate. În perioada de analiză au fost prelevate 116 probe de pulberi 
sedimentabile din punctele fixe de prelevare din judeţ din oraşele: Slatina, Balş, Caracal, 
Corabia. 

Valorile concentraţiilor la indicatorii analizaţi în această perioadă, s-au încadrat în 
limitele maxime admise prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător şi STAS 12574/87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate.  

 În această perioadă s-au efectuat 12 determinări emisii (70 indicatori) la coşurile ce 
deservesc instalaţiile tehnologice ale operatorilor economici din Slatina şi din alte localităţi 
ale judeţului, care au solicitat monitorizare, 4 determinări pentru pulberi totale în coş și 4 
determinări automate la indicatorul carbon organic total (TOC ) la operatori economici din 
judeţ. agenţi economici din județ. 
          Valorile concentraţiilor obținute pentru poluanţii atmosferici analizați: CO2, SO2, CO, 
NOX , s-au situat sub limitele maxime admise conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993. 
         În anul 2017 s-au prelevat un număr de 98 probe pentru determinarea nivelului de 
zgomot stradal pe principalele artere de circulaţie din municipiul Slatina, municipiul Caracal, 
oraşul Balş, nivelului de zgomot la limita unor zone funcţionale ( şcoli, parcuri, pieţe şi zone 
industriale ) şi nivelului de zgomot în zone rezidenţiale, urmărindu-se trei indicatori: LEQ ( 
nivel echivalent ), LMAX (nivel maxim), LMIN ( nivel minim).  
        Din măsurătorile efectuate în municipiul Slatina şi oraşul Balş se constată că pe străzile 
cu trafic auto intens, nivelul echivalent de zgomot înregistrat depăşeşte valoarea limită 
conform STAS 10009/88, pentru străzi de categorie tehnică III (65 dB), respectiv străzi de 
categorie tehnică II (70 dB), iar în celelate oraşe valorile obţinute nu au depăşit valoarea 
maximă admisă prin STAS 10009/88, pentru străzi de categorie tehnică II (70 dB), respectiv 
străzi tehnice de categoria a III – a ( 65dB). 
         Măsurătorile efectuate la limita zonelor funcţionale cât şi în zone industriale din oraşele 
judeţului Olt nu au evidenţiat depăşiri ale valorii maxime de 65 dB(A) conform STAS 
10009/88, privind acustica urbană. 
        Staţia automată de monitorizare a radioactivităţii atmosferice care funcţionează în 
incinta APM Olt face parte din sistemul naţional de monitorizare a radioactivităţii atmosferice. 
        În anul 2017 staţia a funcţionat în regim automat, datele achiziţionate privind doza 
gamma atmosferică, condiţiile meteorologice locale şi parametrii de funcţionare au fost 
raportaţi on-line prin satelit şi, ca rezervă, prin conexiune GPRS sau GSM la centrul de 
coordonare a reţelei – amplasat la Laboratorul de Radioactivitatea Mediului de la Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului. 
        În anul 2017 au fost achiziţionate şi validate 16804  doze gamma. Valorile înregistrate 
nu au depăşit limitele de atenţionare şi s-au încadrat in limitele fondului natural conform 
Ordinului MMP nr.  1978 / 2010  ( limita / h este 0,25 µSv / h ). 
 

4. Gestiunea deşeurilor şi chimicale, Sol și Subsol  
Pe parcursul anului 2017  în domeniul  gestionarii deşeurilor si substanţelor chimice  

periculoase s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
S-au actualizat bazele de date privind gestionarea deşeurilor în judeţul Olt (baterii şi 

acumulatori auto uzaţi, deşeuri de echipamente electrice şi electronice,vehicule scoase din 
uz, ambalaje si deşeuri de ambalaje, etc.) pentru 45 agenți economici și s-au colectat date şi 
informaţii de la 95 de agenţi economici care gestionează  uleiuri uzate, în funcţie de 
activitatea pe care o desfăşoară, necesare realizării bazei de date a SIM (Sistem Integrat de 
Mediu). 
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S-a asigurat consultanţă de specialitate la 432 de agenţi economici care gestionează 
deşeuri şi substanţe chimice, cât și în ceea ce privește modul de înregistrare electronică în 
Sistemul Integrat de Mediu (SIM). 

Au fost aprobate un număr de 129 transporturi de deşeuri periculoase in vederea 
valorificării acestora pe teritoriul judeţului Olt. 

În anul 2017 s-au efectuat verificări în teren pentru urmărirea stadiului lucrărilor de 
închidere a depozitelor de deșeuri industriale din Slatina și Bîrza, aparținând S.C. SC 
Ekomin S.R.L. Slatina și S.C. Vespa Investments & Consulting S.R.L. Arges, cât și la 
depozitul de deșeuri menajere de la Bălteni, pentru verificarea amplasamentului.  

In domeniul chimicalelor au fost realizate: inventarul operatorilor economici si a 
cantităților gestionate de substanţe chimice care intră sub incidenţa Regulamentul CLP; 
inventarul privind substanţele care depreciază stratul de ozon şi agenţiilor economici care 
desfăşoară activităţi cu aceste substanţe; inventarul privind gazele fluorurate cu efect de seră şi 
agenţii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe; inventarul echipamentelor care 
conţin compuşi desemnați - PCB. 
 APM Olt  a conlucrat permanent cu responsabilii de protecţia mediului din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru o bună implementare şi monitorizare a 
legislaţiei din domeniul gestionării deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase.  

Au fost verificate un număr de 82 de sonde din cadrul OMV PETROM SA  la care s-
au executat lucrări de refacere a terenului şi redarea în circuitul agricol și s-a făcut 
verificarea studiului de soluție pentru refacerea calității solului cu elemente de risc de mediu 
exterior careele sondelor (42). S-au făcut investigări la 60 situri contaminate prin verificarea 
documentațiilor depuse. Au fost reinventariate un număr de 44 situri contaminate. 
 

5.  Arii protejate  
Pe parcursul anului 2017 în domeniul ariilor protejate şi protecţia naturii s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 
Au fost emise 24 autorizaţii de mediu pentru activitatea de recoltare, achiziţionare şi 

comercializare, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată de plante/animale din flora/fauna 
sălbatică  și  au fost emise 6 Declaraţii ale autorităţii responsabile pentru monitorizarea ariilor 
naturale protejate și 10 Avize Natura 2000; 

S-au efectuat 14 controale împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu-
Comisariatul Judeţean Olt la custozii Ariilor Naturale Protejate de pe raza jud. Olt, cu scopul 
de a monitoriza  modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractele de 
administrare/convenţiile de custodie  şi a actelor adiţionale  și au fost introduse în aplicaţia 
IBIS a ANPM informaţii despre ariile naturale protejate, siturile Natura 2000 si autorizaţiile de 
recoltare capturare specii de floră si faună sălbatice, emise în anul 2017.  

S-au verificat 65 de amplasamente/activităţi situate în interiorul/vecinătatea ariilor 
naturale protejate și s-au întocmit 45 liste de control pentru etapa de încadrare în procedura 
de evaluare adecvată a proiectelor si programelor din punct de vedere a protecţiei mediului.  

APM Olt a încheiat parteneriat cu Asociaţia pentru o Românie Deschisă şi Grupul pentru 
Promovarea Tineretului Oltenia în vederea implementării proiectului „Creşterea gradului de 
protecţie şi conservare a biodiversităţii prin implementarea Planului de management al 
Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior”. 

Proiectul vizează conservarea biodiversității, conștientizarea și educarea publicului 
privind importanța conservării diversității biologice în ariile naturale protejate din județul Olt, 
cât și îmbunătățirea calității habitatului de hrănire pentru speciile de păsări: egreta mare, 
cormoranul mic, dumbrăveanca, sfrânciocul cu fruntea neagră.   

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, are un buget de 5.552.412,00 lei, iar perioada 
de implementare este 01.07.2017 – 30.06.2020.  

În perioada 01.07-31.12.2017 în cadrul proiect au fost lansate licitațiile pentru servicii și 
produse.  
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6. Dezvoltare durabilă  

În anul 2017 s-a urmărit realizarea măsurilor stabilite în Planul Local de Acţiune 
pentru Mediu al Judeţului Olt, document care a fost revizuit în anul 2016. 
 Din acţiunea de monitorizare desfășurată la sfârşitul semestrului I 2017 rezultă 
următoarele : 
- Concluzii la realizarea acţiunilor scadente în 2017: 

Din totalul de 52 acţiuni al căror termen scadent este 2017, inclusiv acţiunile permanente, 
la sfârşitul semestrului I 2017 situaţia se prezintă astfel:au fost realizate 34 acţiuni (65,38 %), 
sunt în curs de realizare 15 acţiuni ( 28,84 %), iar nerealizate 3 acţiuni (5,76 %). 
- Concluzii la realizarea acţiunilor scadente după 2017 

Din totalul de 54 acţiuni al căror termen de finalizare este mai mare decât 2017, au fost 
realizate   7 acţiuni (12,96 %)  , sunt în curs de realizare 17 acţiuni (31,48%),  iar nerealizate  
30  acţiuni (55,55%).  
- Concluzii la realizarea acţiunilor PLAM (total) 

Din totalul de 126  acţiuni : au fost realizate 49 acţiuni (38,88%),  sunt în curs de realizare 
38 acţiuni (30,15 %),  nerealizate  38 acţiuni (30,15%), sistată 1 acţiune (0,79 %) .  

Lipsa fondurilor necesare rămâne în continuare cauza principală a acţiunilor  nerealizate 
sau sistate.  
 
7.  Relaţii Publice și Tehnologia Informației  

Informaţiile de mediu şi de interes public au fost prezentate în mass–media locală şi 
regională, prin: comunicate de presă, articole si buletine informative, interviuri cu jurnalişti şi 
s-au desfăşurat activităţi de informare publică directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia 
privind mediul.  

În anul 2017 s-au înregistrat 46 sesizări din partea cetăţenilor, din care 35 au fost 
redirecţionate la alte instituţii, 7 au fost soluţionate şi 4 clasate. S-au înregistrat 31 cereri de 
informaţii privind mediul care au fost soluţionate în conformitate cu prevederile legislației de 
mediu în vigoare.  

Au fost încheiate 7 protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ din judeţul Olt, 
în scopul desfăşurării de acţiuni de educaţie ecologică a elevilor. S-au desfăşurat  acţiuni 
educative cu ocazia zilelor aniversare de mediu şi anume: 2 februarie - Ziua Zonelor Umede, 
15 martie - 15 aprilie – Luna Pădurii, 22 martie–Ziua Mondială a Apei, 22 aprilie – Ziua 
Pământului, 10 mai - Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare, 5 iunie – Ziua Mondială a 
Mediului, 29 iunie – Ziua Dunării, 16 septembrie – Ziua Internaţională pentru protecţia 
Stratului de Ozon, 16-22 septembrie Săptămâna Mobilității Europene, 22 septembrie - Ziua 
Europeană fără Maşini.  
    Activitatea în domeniul Tehnologia Informaţiei s-a concretizat în administrarea Sistemului 
Naţional Informaţional Integrat de Mediu în cadrul APM Olt. 
    În anul 2017 au fost realizate intervenţii hardware şi software, respectiv: întretinerea și 
exploatarea reţelei locale de date și a echipamentelor de tehnică de calcul și de comunicații, 
asigurarea suportului tehnic pentru funcționarea și utilizarea aplicaţiilor informatice din APM, 
actualizarea site-ului APM OLT, cu informații de interes public (au fost făcute 1650 de postări pe 
secțiunile specifice pe domenii de activitate), au fost implementate politicile de securitate 
adoptate la nivel naţional pentru APM, etc.  
 
8.  Colaborarea cu celelalte servicii publice deconcentrate şi autorităţi locale din 
judeţul Olt  
 

� În anul 2017 APM Olt a organizat 41 şedinţe ale Colectivului de Analiză Tehnică, 
unde au fost analizate documentaţiile tehnice depuse la APM Olt, de către operatori 
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economici sau instituţii, pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere 
al protecţiei mediului.  
Din Colectivul de Analiză Tehnică au făcut parte reprezentanţi de la următoarele 

instituţii: 
Consiliul Judeţean Olt, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Olt, 

Direcţia de Sănătate Publică Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemul Hidrotehnic 
Jitaru, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Olt, Inspecţia în Construcţii Olt, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Olt, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Olt SC CEZ Distribuţie SA, 
Distrigaz  Sud, SC Romtelecom, Drumuri Judeţene şi Primăriilor oraşelor şi comunelor pe 
raza cărora se desfăşoară anumite activităţi cu impact semnificativ asupra mediului.  

 
� APM Olt a efectuat controale împreună cu reprezentanţi ai GNM–CJ Olt la operatorii 

economici din judeţul Olt pentru verificarea: 
- stadiului de realizare a măsurilor din programele de conformare ( anexa 6 la autorizaţiile de 
mediu ) la OMV PETROM SA – Zona de Producție III Muntenia Vest - 14 parcuri. 
- modului de realizare a măsurilor din planul de acţiune din autorizaţiile integrată de mediu la 
agenţii economici a căror activitate intră sub incidenţa Directivei IPPC ( Prevenirea şi 
Controlul Integrat al Poluării ) 
- modului de respectare a condiţiilor de gestionare a deşeurilor menajere şi industriale  
- modului de gestionare a stocurilor de deşeuri şi substanţe chimice periculoase  
- documentaţiilor tehnice necesare obţinerii autorizaţiilor de mediu  
- modului de ecologizare a sondelor  cuprinse în Anexa P la Contractul de privatizare  OMV 
PETROM . 

� APM Olt a colaborat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt, pentru efectuarea 
de controale comune la obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor 
majore în care sunt implicate substanţe periculoase. 

� APM Olt a organizat şi desfăşurat împreună cu instituţii de învăţământ şi organizaţii 
nonguvernamentale din judeţul Olt 18 activităţi de educaţie ecologică a elevilor şi 
preşcolarilor.  
 

9. Sistemul de control intern managerial  
 

La nivelul APM Olt Directorul Executiv a aprobat Programul de Dezvoltare a Sistemului de 
control intern managerial pentru anul 2017 care a fost elaborat de Comisia de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării Sistemului de control managerial în 
cadrul APM Olt  

Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial din cadrul APM 
Olt sunt formulate in concordanţă cu obiectivele generale consemnate in principiile de buna 
practică acceptate de Uniunea Europeană, aşa cum acestea rezultă din standardele de 
management/control intern la entităţile publice aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
Publice nr. 946/2005, republicat.  

Pe baza situaţiei privind rezultatele autoevaluării, având în vedere standardele de control 
aplicabile, a rezultat că gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu 
standardele este parţial conform.  

Standardele de control intern definesc un minim de reguli de management care au ca 
obiectiv crearea unui model de control managerial uniform şi coerent. Ele constituie un 
sistem de referinţă în raport cu care se evaluează un sistem de control.  
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10. Domeniul Financiar, Contabilitate  
Pentru realizarea obiectivelor instituţiei, în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 s-a 

încercat cheltuirea eficientă a fondurilor alocate şi utilizarea resurselor materiale şi umane în 
vederea maximizării rezultatelor. 

Cheltuielile instituţiei în anul 2017 s-au efectuat pe capitolul 74.03 - “Protecţia 
Mediului - Reducerea şi controlul poluării”.   

Faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat rezultă că plăţile efectuate s-au 
încadrat în limitele prevăzute de acesta. 

În anul 2017 APM Olt s-a încadrat în prevederile bugetare aprobate şi alocate 
instituţiei iar efectuarea înregistrărilor în contabilitate s-a făcut pe baza documentelor 
justificative vizate pentru controlul financiar preventiv, în mod cronologic prin respectarea 
succesiunii documentelor în ordinea datelor calendaristice de întocmire a acestora şi 
sistematic în conturile sintetice şi analitice. 
 
11. Resurse Umane 
      Managementul resurselor umane în cadrul APM Olt a urmărit realizarea următoarelor 
obiective: 
• asigurarea gestionării eficiente şi unitare a resurselor umane  şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul A.P. M. Olt; 
• asigurarea unui sistem motivaţional al valorilor şi competenţelor profesionale; 
• îmbunătăţirea sistemului de gestionare a dosarelor profesionale şi a altor drepturi de 

personal; 
• realizarea unor standarde ridicate de performanţă profesională prin perfecţionare sau alte 

forme de dezvoltare profesională. 
În statul de funcţii  la 31.12.2017 existau 35 posturi, din care 33 funcționari publici (4 

funcționari publici de conducere și 28 funcționari publici de execuție) și două persoane-
personal contractual. 

Potrivit dispoziţiilor H.G. nr.553/2009 privind stabilirea unor măsuri privind evidenţa 
funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici s-au transmis Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, ori de câte ori a fost cazul, modificările  intervenite în situaţia funcţionarilor publici din 
cadrul APM Olt. 

 
12. Alte activităţi:  
� În cadrul Programului Casa Verde Clasic:  

În anul 2017 au fost verificate documentele în vederea semnării contractelor de finanțare 
de către 259 de solicitanți ale căror dosare de finanțare au fost aprobate și au fost 
verificate 98 dosare de decontare, pentru solicitanții care au semnat contractele de 
finanțare.  

La nivelul județului Olt în cadrul Programului Casa Verde Clasic-sesiunea 2016, 
(beneficiari persoane fizice), au fost depuse în total 288 dosare de finanţare din care: 286 
dosare de finanţare pentru instalare panouri solare şi două dosare de finanţare pentru 
instalare pompe de căldură. Suma totală alocată judeţului Olt pentru Programul Casa Verde 
Clasic 2016 a fost de 1.735.047 lei. Din totalul de 288 dosare de finanțare depuse la AFM, 
259 au fost aprobate și 29 au fost respinse.  
� Participare la şedinţele lunare organizate la Prefectura judeţului Olt, respectiv: Colegiul 

Prefectural, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comisia de Dialog Social, 
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  

� Participare la şedinţele lunare ale Comitetului tehnic de colaborare la nivel judeţean 
organizate la SGA Olt, pentru analizarea problemelor de mediu la nivel judeţean.  

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Ec. DOREL ŞTEOMLEGA 


