Agen ia Na ională pentru Protec ia Mediului
Agen ia pentru Protec ia Mediului Bihor

Conducere:
Director Executiv: CALAPOD Adriana
Program audiențe: Marți 10.00 -12.00
Adresa: Bd. Dacia nr. 25/A
Telefon: 0259/444590
Fax: 0259/406588
Adresa E-mail: office@apmbh.anpm.ro
Adresa Web: http://apmbh.anpm.ro/
Programul de lucru al instituției:
Luni-Joi: 08.00-16.30;
Vineri: 08.00-14.00
Program cu publicul:
Luni-Miercuri: 8.00-12.00 și 13.00-16.00 preluare și eliberare acte (cu Ordin de plată, mandat poștal,
chitanță POS -plata cu cardul);
Marți – Joi: 8.00-12.00 și 13.00 -15.30 preluare și eliberare acte acte (plată în numerar, Ordin de plată,
mandat poștal, chitanță POS -plata cu cardul);
Vineri: 8.00-12.00 preluare și eliberare acte (cu Ordin de plată, mandat poștal, chitanță POS -plata cu
cardul).
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Agen ia pentru Protec ia Mediului Bihor își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi func ionarea Agen iei Na ionale pentru
Protec ia Mediului şi a institu iilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotărârii nr. 19/2017
privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,
precum şi a altor acte normative aplicabile.
Agen ia pentru Protec ia Mediului este o institu ie publică cu personalitate juridică, aflată în
subordinea Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat,
finan ată de la bugetul de stat.
Agen ia pentru Protec ia Mediului asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea
activită ilor de protec ie a mediului la nivelul jude ului

-

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor are următoarea structură organizatorică:
Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații;
Serviciul Monitorizare și Laboratoare;
Biroul Calitatea Factorilor de Mediu;
Compartiment Relații Publice și Tehnologia Informației;
Compartiment Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse umane.

SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZA II:
Serviciul Avize Acorduri Autoriza ii îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
Evaluare Impact, Evaluare Adecvată, Controlul Poluării, SEVESO
Atribuții generale:
a) parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri, autoriza ii/autoriza ii integrate de mediu, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) răspunde de implementarea legisla iei care transpune directivele specifice domeniului legisla iei orizontală
c) asigura implementarea legisla iei privind responsabilitatea pentru prevenirea şi remedierea daunelor aduse
mediului (OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu) şi asigurarea de consultan ă în stabilirea măsurilor
reparatorii şi la evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului în conformitate cu
prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu.
d) sus ine şi se implică în ini iativele societă ii civile în domeniul protec iei mediului;
e) stabileşte legături cu autorită i şi institu ii publice pentru comunicarea de date şi informa ii de mediu;
f) constată neconformită ile cu actele de reglementare emise, la sesizarea GNM şi/sau a altor autorită i
competente conform atribu iilor stabilite prin OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă şi propune măsurile legale în vigoare;
g) organizează, asigură secretariatul şi participă la şedin ele CAT;
h) coordonează la nivel local activită ile specifice privind informarea publicului şi asigură participarea
publicului la luarea deciziilor;
SERVICIUL MONITORIZARE ŞI LABORATOARE:
Serviciul Monitorizare şi Laboratoare își desfășoară activitatea în următoarele domenii:
Evaluare Calitate Aer, Sinteză şi Rapoarte, Zgomot, Laboratoare
Atribuții generale:
a) elaborează rapoarte de sinteză, la nivel jude ean, privind starea mediului;
b) participă la elaborarea planurilor de men inere a calită ii aerului şi a planurilor de calitate a aerului şi
monitorizează, împreună cu autoritatea publică de inspec ie şi control în domeniul protec iei
mediului, aplicarea acestora şi asigură integrarea acestora în planul local de ac iune pentru protec ia
mediului;
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c) urmăresc şi analizează aplicarea planurilor şi programelor de gestionare a calită ii aerului la nivel
teritorial şi elaborează rapoarte anuale;
d) monitorizează situa iile de urgen ă produse pe raza județului şi le raportează către ANPM şi MMP la
termenele şi în formatele standard stabilite prin Ordinul MMP pentru aprobarea fluxului
informa ional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situa ii de urgen ă generate
de riscurile MM;
e) asigură, la nivel local, gestionarea datelor ob inute în procesul de realizare a cartării zgomotului şi a
hăr ilor strategice de zgomot si planurilor de acțiune;
f) efectuează prelevări şi încercări în domeniile: calitatea aerului (inclusiv a precipita iilor
atmosferice), radioactivitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol, vegeta ie), nivel de zgomot ambiant,
poluare rezultată din gestionarea deşeurilor şi aplică măsurile prevederilor din legisla ia specifică în
cazul producerii unor evenimente deosebite;
g) operează şi administrează sta iile automate din re eaua de monitorizare a calită ii aerului şi a
radioactivită ii mediului la nivel jude ean, în conformitate cu legisla ia în vigoare şi cu procedurile
de operare standard la nivel național;
h) asigură prestarea unor servicii de laborator pentru persoane fizice sau juridice (clienți externi) în
domeniile sale de competen ă, fără a perturba activitatea desfășurată conform prevederilor și
cerințelor legislative naționale și comunitare;
i) asigură desfăşurarea programului standard şi special de prelevare, pregătire, măsurare a
radioactivită ii factorilor de mediu;
j) participă la stabilirea cerin elor de monitorizare din autoriza iile integrate de mediu, ajută la
interpretarea datelor ob inute din automonitorizare, efectuează verificări ale datelor din
automonitorizare şi contribuie cu informa ii la revizuirea periodică a acestor autoriza ii.
Calitatea aerului este monitorizată în județul Bihor cu 4 stații automate:
 Sta ia BH 1 (sta ie urbană-FU) – amplasată în curtea interioară APM Bihor, B-dul
Dacia nr.25/A,
 Sta ia BH 2 (sta ie industrială-SI) – amplasată în curtea Şcolii Generale din
Episcopia Bihor, Str. Matei Corvin nr.106/A,
 Sta ia BH 3 (sta ie de trafic-ST) – amplasată în cartierul Nufărul, lângă McDonalds drive in,
 Sta ia BH4 (sta ie industrială-SI) – amplasată în localitatea e chea.

Stație automată de monitorizare a calității aerului
Datele de monitorizare se pot consulta pe site-ul: www.calitateaer.ro
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BIROUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
Biroul Calitatea Factorilor de Mediu îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:
Deşeuri, Chimicale, Biodiversitate, Sol, Subsol, Dezvoltare Durabilă
Atribuții generale:
a) monitorizează implementarea legisla iei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor, la nivel jude ean;
b) monitorizează implementarea legisla iei de mediu în domeniul chimicale, la nivel jude ean;
c) asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi
participă la vizite de amplasament;
d) aprobă transporturile de deşeuri periculoase pe teritoriul României;
e) emite avizul de împrăştiere a nămolului conform legisla iei în vigoare privind protec ia mediului şi în
special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;
f) aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care con in sau
sunt contaminate cu PCB;
g) colectează, validează şi prelucrează date şi informa ii referitoare la gestionarea deşeurilor, conform
cerin elor legale în vigoare;
h) participă la elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor în domeniul protec iei naturii,
conservarea speciilor şi habitatelor;
i) implementează legisla ia din domeniul conservării naturii, biodiversită ii şi utilizării durabile a
componentelor sale;
j) desfăşoară activită ile specifice, conform prevederilor legale în vigoare, în scopul inventarierii,
investigării, evaluării, remedierii şi monitorizării zonelor în care solul şi subsolul sunt contaminate;
k) coordonează elaborarea/actualizarea Planului Local de Ac iune pentru Mediu (PLAM), monitorizează şi
raportează periodic stadiul implementării acestuia către Agen ia Na ională pentru Protec ia Mediului.
În județul Bihor regăsim 64 de arii naturale de importan ă na ională: categoria III şi IV UICN Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii, 61 men ionate în Legea Nr. 5/2000, privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional – Sec iunea a III – a zone protejate şi 3 arii
naturale men ionate în H.G. nr. 2.151/2004, privind instituirea regimului de arie naturală protejată
pentru noi zone.
În jude ul Bihor sunt identificate 347 specii de păsări ocrotite din care:
 132 specii la iazurile biologice ale Sta iei de Epurare Oradea;
 215 specii de păsări în Rezerva ia Naturală Pădurea Rădvani şi Heleşteele Cefa.
La nivel na ional există 200 tipuri de habitate dintre care 20 de habitate noi şi aproximativ 700 de specii
cu 165 specii noi.
În jude ul Bihor sunt identificate:
 36 tipuri de habitate din care 8 tipuri prioritare;
 64 arii naturale protejate din care pentru 42 s-au stabilit măsuri de conservare:
18 arii protejate atribuite în custodie
27 arii protejate în cadrul Parcului Natural Apuseni.
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Poiana cu narcise de la Goroniște

Colonia de păsări de la Pădurea Rădvani

COMPARTIMENTUL RELA II PUBLICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMA IEI
Atribu ii generale:
a) asigură derularea activită ii de rela ii cu publicul conform legisla iei în vigoare;
b) asigură accesul cetă enilor la informa iile de interes public;
c) asigură legătura cu mass-media şi cu organiza iile nonguvernamentale care activează în domeniul
protec iei mediului;
d) împreună cu compartimentele de specialitate din APM organizează manifestări de promovare şi
diseminare privind informa ia de mediu (întâlniri, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.);
e) asigură asisten ă tehnică pentru utilizarea aplica iilor informatice din APM.
Agen ia pentru Protec ia Mediului Bihor desfăşoară activită i de educa ie ecologică, în colaborare cu
Inspectoratul Jude ean Bihor și institu iile de învă ămănt din jude ul Bihor în vederea promovării
Calendarului ecologic – Ziua Zonelor Umede, Ziua Pămîntului, Ziua Mondială a Mediului, Ziua
Păsărilor, concursuri interșcolare, acțiuni de colectare a deșeurilor.
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La sediul APM Bihor s-a amenajat pentru școlile din județ un spațiu destinat expunerii unor lucrări
confec ionate din materiale reciclabile, desene, colaje, etc. intitulat „Col ul Verde” .

Exponate ale copiilor
BUGET, FINAN E, ADMINISTRATIV ŞI RESURSE UMANE
Compartimentul îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:
Financiar-contabilitate, Elaborare buget şi execu ie, Achizi ii publice şi urmărire contracte,
Administrativ, Resurse Umane
Atribuții generale:
a) organizează şi ine eviden a financiar contabilă a agen iei;
b) stabileşte necesarul de credite pentru Agen ia pentru Protec ia Mediului şi modificările necesare;
c) urmăreşte şi verifică respectarea disciplinei financiare şi bugetare;
d) urmăreşte derularea contractelor prin încadrarea plă ilor efectuate în prevederile contractuale;
e) întocmeşte planul anual de achizi ii publice pe care îl supune spre aprobare conducerii agen iei;
f) urmăreşte şi asigură aplicarea corectă a reglementărilor legale în vigoare referitoare la
numirea/încadrarea, salarizarea şi promovarea personalului din aparatul propriu al agen iei.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor este menită să acţioneze pentru a asigura populaţiei un
mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social la nivel județean.
Misiunea instituției noastre, este de a asigura un mediu mai bun pentru generaţiile prezente şi
viitoare şi realizarea unor îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii mediului înconjurător.
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