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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est a fost
elaborat în luna septembrie 2006, în prezent aflându-se în etapa de actualizare.
 Varianta iniţială a PRAM a fost prezentată spre aprobare în data de 02.08.2007, în cadrul
şedinţei de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. In
urma discuţiilor care au avut loc, nu s-a obţinut aprobarea şi s-a recomandat actualizarea
documentului PRAM Regiunea 2 Sud-Est.
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din
Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - Regiunea 2 Sud-Est
număr acţiuni
Termen de
realizare

Realizate

Realizate
în avans

In curs de
realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

Permanente

45

-

34

-

-

-

79

≤ 2009

67

-

23

-

2

-

92

> 2009

2

-

94

-

-

-

96

Total

114

-

151

-

2

-

267

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării
PRAM are ca scop excluderea acţiunilor care au
fost realizate integral şi includerea de acţiuni
suplimentare, corelate cu ţinte şi termene de
realizare noi, pentru a fi soluţionate în următorul
PRAM actualizat.
In urma monitorizării acţiunilor cuprinse în PRAM,
situaţia se prezintă astfel:
I. Managementul deşeurilor: 1 acţiune cu
termen de realizare în 2009, 7 acţiuni având
caracter permanent. Au fost stabilite ca
obiective:
 Eliminarea riscurilor pentru mediu şi
sănătatea umană datorită gestiunii deşeurilor
menajere şi urbane nepericuloase
ARPM Galaţi monitorizează lunar stadiul
depozitelor neconforme clasa “b” din zona
urbană care au avut ca termen de închidere
16.07.2009. Conform datelor primite din
teritoriu, cele 8 depozite din regiune se află în
diferite stadii de închidere, 2 dintre acestea
sistând deja depozitarea deşeurilor.
 Reducerea
poluării
mediului
datorată
gestionării necorespunzătoare a deşeurilor
reciclabile.
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In Regiunea 2 Sud-Est există 30 firme care
colectează deşeuri de echipamente electrice
şi electronice (DEEE), dintre care una este
autorizată iar una este în curs de autorizare şi
pentru tratarea acestora. Pentru colectarea
DEEE au fost organizate 38 puncte de
colectare, în cadrul campaniei din data de 4
iulie 2009 fiind colectate 42450 kg.
 Implementarea sistemelor corespunzătoare
de gestionare a deşeurilor periculoase
Toate depozitele de deşeuri periculoase
neconforme de la nivelul regiunii au sistat
depozitarea la 31 decembrie 2006 în
conformitate cu prevederile Hotărârii de
Guvern nr. 349/2005 şi au obţinut avize de
mediu de închidere.
 Eliminarea riscurilor pentru mediu şi
sănătatea umană datorită gestiunii deşeurilor
menajere în localităţile din mediul rural
Conform datelor primite din teritoriu pentru
primul semestrul al anului 2009, la nivelul
Regiunii 2 Sud-Est au fost identificate 1218
depozite, dintre care 266 au fost închise şi
alte 244 au sistat depozitarea, urmând a fi
ecologizate.
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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea
 Reducerea impactului produs
asupra
mediului de depozitele de nămoluri rezultate
de la staţiile de epurare
Nămolul provenit de la staţiile de epurare
orăşeneşti nu este folosit decât în foarte mică
măsură în agricultură, cea mai mare cantitate
fiind eliminată prin depozitare.
II. Poluarea apelor de suprafaţă: 3 acţiuni au
ca termen de realizare anul 2009, iar 3 acţiuni
au caracter permanent. Obiectivele propuse
sunt următoarele:
 Reducerea impactului produs de evacuarea
apelor uzate industriale asupra apelor de
suprafaţă
La nivelul Regiunii 2 Sud-Est, prin Programul
National de Dezvoltare Rurală, se află în
diferite faze de implementare 42 de proiecte
de modernizare a infrastructurii de bază, prin
înfiinţarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor
de epurare.
 Imbunătăţirea calităţii cursurilor de apă
In Planurile de Management pentru bazinele
hidrografice, care sunt cele mai importante
instrumente în aplicarea Directivei cadru a
apei şi părţi integrante ale Planului Naţional
de Management al României, sunt prevăzute
activităţi de salubrizare pentru principalele
cursuri de apă şi acţiuni de informare şi
conştientizare a populaţiei privind protejarea
şi conservarea resurselor de apă.
III. Poluarea atmosferei: 2 acţiuni au termen
2009, iar 7 acţiuni au caracter permanent.
Principalele obiective sunt:
 Reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă
Planurile de acţiuni emise pentru instalaţiile
care au obţinut perioadă de tranziţie, conţin
măsuri care vor conduce la reducerea
efectelor negative ale activităţilor acestora
asupra factorilor de mediu apă, aer, sol, şi
încadrarea emisiilor în limitele legale, la o
bună gestionare a deşeurilor generate de
aceste activităţi precum şi la îmbunătăţiri
tehnologice pentru conformarea BAT/BREF.
 Reducerea poluării atmosferei rezultată din
instalaţii mari de ardere

Autorităţile pentru protecţia mediului au impus
în planul de acţiuni, ce face parte din
autorizaţia integrată de mediu, măsuri pentru
limitarea emisiilor şi imisiilor în atmosferă, cum
ar fi: montarea de arzătoare cu formare redusă
de NOx sau utilizarea păcurii cu conţinut redus
de sulf. Trimestrial, se monitorizează
respectarea prevederilor autorizaţiilor integrate
de mediu de către operatorii IMA.
IV. Managementul mediului la nivel urban - nu
sunt acţiuni cu termene de realizare în 2009,
19 acţiuni fiind permanente. Ca obiective
propuse, se pot menţiona:
 Reducerea presiunii asupra spaţiilor verzi din
zonele urbane
Pentru extinderea suprafeţei spaţiilor verzi şi
diminuarea presiunii antropice asupra celor
existente au fost derulate acţiuni în cadrul
Programului naţional de îmbunătăţire a
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi
în localităţi.
 Reducerea poluării fonice şi prin vibraţii în
mediul urban
Pentru Regiunea 2 Sud-Est au fost finalizate
hărţile de zgomot pentru aglomerările
Constanţa şi Galaţi, Portul Constanţa şi Portul
Galaţi.
In ceea ce priveşte planurile de acţiune
pentru reducerea zgomotului, documentaţiile
depuse de primăriile municipiilor Galaţi şi
Constanţa au fost analizate în cadrul
şedinţelor Comisiei Tehnice Regionale şi
transmise la Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului şi Ministerul Mediului.
 Dezvoltarea durabilă a localităţilor urbane
Activităţile de urbanism şi amenajarea
teritoriului au în vedere rolul foarte important
al vegetaţiei în ameliorarea calităţii aerului şi
reducerea poluării fonice.
V. Ameninţări cauzate de accidente majore,
fenomene naturale şi antropice: nu sunt
acţiuni cu termen de realizare în 2009, o
acţiune este permanentă.
Obiectivele principale sunt:
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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea
 Reducerea intensităţii
eroziune a solului

fenomenelor

de

Direcţiile silvice desfăşoară activităţi
pentru împădurirea terenurilor degradate
în baza HG nr. 1343/31.10.2007 privind
aprobarea înfiinţării perdelelor forestiere
de protecţie în judeţele Constanţa şi
Tulcea cu finanţare din fondurile MAPDR.
VI. Calitatea şi cantitatea apei potabile: nu sunt
acţiuni cu termen de realizare în 2009.
Obiectivele care trebuie îndeplinite sunt:
 Asigurarea unor sisteme performante de
captare, transport, tratare şi distribuţie a apei
potabile în mediul urban şi rural
S-au realizat progrese privind alimentarea cu
apă în zonele rurale, prin programele
guvernamentale, cu finanţare externă.
VII. Poluarea solului şi a apelor subterane: nu
sunt acţiuni cu termen de realizare în 2009.
VIII. Educaţie ecologică: sunt prevăzute acţiuni
cu caracter permanent.
Colaborarea cu unităţile de învăţământ se
derulează
pe
baza
parteneriatelor
educaţionale. Scopul acestei colaborări este
organizarea unor acţiuni de instruire şi
conştientizare a tinerei generaţii concretizate
în lecţii deschise privind problemele de mediu
cu care se confruntă societatea în prezent:
poluarea aerului, a apei, a solului, poluarea
fonică.
ONG-urile din Regiunea 2 Sud-Est participă
la acţiuni comune organizate de ARPM
Galaţi, la workshop-uri în cadrul Proiectelor
de Twinning, dezbateri publice, celebrarea
zilelor din calendarul ecologic.
IX. Degradarea mediului natural – Resurse
naturale, păduri: o acţiune are ca termen de
finalizare anul 2009. Ca obiective se pot
evidenţia:

Deficitul de vegetaţie forestieră se va
compensa prin proiectele de reconstrucţie
ecologică şi prin împăduriri pe terenuri
degradate preluate din sectorul agricol.
 Stoparea degradării monumentelor istorice şi
arhitectonice
A fost întocmit Planul Naţional de Restaurare,
coordonat şi finanţat de Ministerul Culturii şi
Cultelor. Autorităţile competente vor elabora
programe judeţene de restaurare, coordonate
şi finanţate de către consiliile judeţene şi
locale.
X. Afectarea sănătăţii populaţiei: nu sunt
acţiuni cu termen de realizare în anul 2009, 6
acţiuni fiind permanente. La această categorie
au fost stabilite următoarele obiective:
 Implementarea unui sistem de monitorizare a
evoluţiei sănătăţii umane în raport cu calitatea
mediului
 Realizarea
unor
programe
de
educare/informare în masă a populaţiei
privind efectele poluării asupra sănătăţii
In cadrul Programului de promovare a
sănătăţii, derulat prin Direcţiile Judeţene de
Sănătate Publică, au fost organizate
campanii de informare–educare-comunicare
adresate populaţiei, pentru prevenirea
îmbolnăvirilor, constând în distribuirea de
materiale informative: afişe, broşuri, pliante,
discuţii individuale, mese rotunde.
 Infiinţarea centrelor de informare de mediu
XI. Capacitate instituţională: o acţiune are
termen de realizare anul 2009, iar 6 acţiuni
sunt permanente. Ca obiective, se pot
menţiona:
 Dotarea corespunzătoare a agenţiilor pentru
protecţia mediului

 Reducerea fenomenului de degradare a
pădurilor

Au fost parcurse majoritatea procedurilor
necesare acreditării laboratoarelor din cadrul
agenţiilor pentru protecţia mediului din
Regiunea 2 Sud-Est.

Conform
Ordinului
MAPAM
nr.
107/17.02.2004, va fi majorat fondul forestier
proprietate publică a statului prin Programul
de extindere a fondului forestier naţional.

Dotarea laboratorului pentru deşeuri din
cadrul APM Galaţi s-a realizat prin Proiectul
PHARE 2005/017-553.03.03/04.04 “Achiziţie
de echipamente pentru analiza deşeurilor”.
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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PRAM au îmbunătăţit calitatea mediului
Acest aspect este dificil de evaluat, deoarece măsurile a căror rezolvare ar avea impact vizibil
asupra calităţii mediului (alimentări cu apă potabilă, canalizări şi staţii de epurare), sunt în curs de
realizare. Calitatea factorilor de mediu în Regiunea 2 Sud-Est s-a îmbunătăţit în perioada
monitorizată, fapt confirmat de rapoartele privind starea factorilor de mediu.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare
Buna colaborare şi schimbul de experienţă cu experţii germani în cadrul proiectului de înfrăţire
desfăşurat la ARPM Galaţi şi la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului au constituit
oportunităţi în desfăşurarea procesului PRAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale
ARPM Galaţi implementează Proiectul de Infrăţire Instituţională RO 2006/IB/EN-07 cu sprijinul
Ministerului Federal pentru Protecţia Mediului, Conservarea Naturii şi Siguranţa Nucleară din
Germania. Scopul principal al proiectului este acela de a consolida capacitatea administrativă a
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Galaţi, a celor şase agenţii judeţene pentru protecţia
mediului şi a comisariatelor Gărzii Naţionale de Mediu din Regiunea 2 Sud-Est în procesul de
implementare a politicilor de mediu, acordând o importanţă specială legislaţiei din domeniul
gestiunii deşeurilor.
In perioada ianuarie–mai 2009, au fost organizate întâlniri, workshop-uri şi seminarii pe diferite
componente ale proiectului, vizând în special gestionarea deşeurilor, IPPC, legislaţie orizontală,
politici de mediu, protecţia solului şi a subsolului, biodiversitatea dar şi modalităţi de accesare a
fondurilor structurale şi de întărire şi dezvoltare a capacităţii instituţionale. La aceste acţiuni au
participat aproximativ 280 de persoane, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,
ai Ministerului Mediului, ai ARPM Galaţi, ai agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, operatori
economici, GNM, Organisme Intermediare – POS Mediu, Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud-Est, autorităţi publice locale, ONG-uri.

Stadiul implementării Agendei Locale 21
Nr.
crt.

Localitate/judeţ

Perioada
implementării

REGIUNEA 2 SUD-EST
JUDEŢUL CONSTANŢA
1
2
3
4
5
6
7
8

Municipiul Constanţa
Municipiul Medgidia
Comuna Mihail Kogălniceanu
Oraşul Ovidiu
JUDEŢUL GALAŢI
Municipiul Galaţi
JUDEŢUL TULCEA
Judeţul Tulcea
Municipiul Tulcea
Oraşul Babadag
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2005-2006
2005-2006
2006-2007
2007
2002-2006
2006-2007
2006-2007
2006-2007
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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea

Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu
la nivelul Regiunii 2 Sud-Est
Planul Local de Acţiune pentru Mediu Brăila se află în etapa de actualizare,
etapă iniţiată în noiembrie 2006 prin Ordinul de Prefect nr. 435/22.11.2006.
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din
Planul Local de Acţiune pentru Mediu BRĂILA
număr acţiuni

PLAM BRĂILA
Termen de
realizare

Realizate

Realizate
în avans

In curs de
realizare

Nerealizate

Permanente

-

2009

60*

-

-

-

-

-

-

-

80

-

1

3

144

>2009

-

-

28

-

-

-

28

TOTAL

60

-

108

-

1

3

172

Amânate

Anulate

Total

*

Notă: Unele acţiuni, cu termene până în 2009, au de fapt un orizont de timp mai mare pentru rezolvarea problemei respective.
Cu toate că s-au înregistrat progrese în perioada de implementare, în acest moment nu pot fi considerate ca fiind finalizate
şi vor fi incluse în varianta actualizată a PLAM Brăila. Aceste acţiuni sunt înregistrate la categoria “În curs de realizare”.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului
Imbunătăţirea calităţii mediului este o consecinţă implicită a tuturor acţiunilor care se întreprind la
orice nivel, vizând aplicarea legislaţiei de mediu armonizată cu legislaţia Uniunii Europene şi cu
îndeplinirea angajamentelor rezultate din Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.
Realizarea măsurilor incluse în PLAM conduce la rezolvarea unor probleme de mediu şi la creşterea
calităţii vieţii, dar cuantificarea măsurii în care s-a îmbunătăţit calitatea mediului este greu de stabilit.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare
Colaborarea cu autorităţile locale este bună în special pe probleme punctuale.
Dificultăţile de realizare a proiectelor sunt legate în special de problema financiară. Fără sprijin
financiar reabilitarea unor instalaţii şi conformarea cu legislaţia de mediu este imposibilă; realizarea
proiectelor din fondurile proprii ale operatorilor economici afectează în mod negativ situaţia
financiară a unor societăţi comerciale.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale
In derularea activităţilor incluse în procesul PLAM, colaborarea cu autorităţile locale este bună, în
special pe probleme punctuale.
Pentru monitorizarea eficientă a îndeplinirii măsurilor din PLAM Brăila, în Grupul de Lucru au fost
nominalizate persoane din cadrul autorităţilor cu responsabilităţi de mediu.

Stadiul implementării Agendei Locale 21
In judeţul Brăila nu a fost demarat proiectul Agenda Locală 21.
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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea

Planul Local de Acţiune pentru Mediu Buzău se află în etapa de actualizare,
etapă demarată în anul 2008. Până în prezent, nu a fost obţinută o hotărâre de instituţionalizare
din partea Consiliului Judeţean Buzău.
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din
Planul Local de Acţiune pentru Mediu BUZĂU
număr acţiuni

PLAM BUZĂU
Termen de
realizare

Realizate

Realizate
în avans

In curs de
realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

Permanente

21

-

-

-

-

-

21

2009

12

2

7

3

-

-

24

>2009

-

-

22

-

-

-

22

TOTAL

33

2

29

3

-

-

67

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului
In PLAM Buzău, sunt cuprinse obiective pe termen mediu şi lung; ca urmare nu putem cuantifica în
acest moment schimbările survenite în calitatea factorilor de mediu. Se pot menţiona totuşi ca
efecte pozitive următoarele:
 ameliorarea calităţii apei potabile furnizate populaţiei prin crearea, extinderea şi
modernizarea reţelelor de distribuţie;
 reducerea poluării atmosferei prin închiderea şi reconstrucţia ecologică a depozitelor de
deşeuri menajere şi industriale şi prin urmărirea permanentă a conformării instalaţiilor de
depozitare, transport şi distribuţie a benzinei.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare
APM Buzău colaborează foarte greu cu consiliile locale şi alte autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi de
raportare a implementării PLAM Buzău. Informaţiile necesare privind stadiul implementării măsurilor
cuprinse în PLAM se obţin cu dificultate, unul dintre motive fiind acela că nu există, la nivelul acestor
instituţii, compartimente sau responsabili specializaţi în domeniul protecţiei mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale
In general, legătura cu resposabilii de implementare a măsurilor cuprinse în PLAM Buzău şi cu
membrii Grupului de Lucru s-a realizat prin contacte telefonice, adrese şi întâlniri de lucru.

Stadiul implementării Agendei Locale 21
In judeţul Buzău nu a fost demarat proiectul Agenda Locală 21.
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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea

Planul Local de Acţiune pentru Mediu Constanţa a fost actualizat în anul 2008.
Procesul de actualizare s-a finalizat în luna noiembrie 2008, dar nu s-a obţinut aprobarea
Consiliului Judeţean Constanţa.
 Varianta actualizată a fost afişată pe site-ul APM Constanţa în vederea consultării de către
publicul interesat.
 APM Constanţa face demersuri în vederea aprobării PLAM actualizat de către Consiliul
Judeţean.
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din
Planul Local de Acţiune pentru Mediu CONSTANŢA

număr acţiuni

PLAM CONSTANŢA
Termen de
realizare

Realizate

Realizate
în avans

Permanente

26

-

In curs de
realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

6

-

-

-

32

2009

9

-

111

5

-

3

128

>2009

14

-

14

4

-

-

32

TOTAL

49

-

131

9

-

3

192

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului
Acţiunile cuprinse în PLAM sunt stabilite pentru a îmbunătăţi calitatea mediului şi sănătatea populaţiei,
realizarea lor conducând la creşterea nivelului de trai şi la diminuarea presiunii exercitate de activităţile
poluante asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol) şi asupra florei şi faunei terestre şi acvatice.
Prin monitorizarea derulării unor investiţii în domeniul protecţiei mediului, prin programe
guvernamentale şi cu finanţare externă, s-a observat realizarea unor progrese în ceea ce priveşte
sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, sistemele de colectare selectivă a deşeurilor,
extinderea spaţiilor verzi.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare
Nu au existat oportunităţi nevalorificate în derularea activităţilor privind procesul PLAM. In cadrul
fiecărei întâlniri de informare privind finanţările active necesare realizării proiectelor de mediu, s-au
purtat discuţii cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, ai societăţilor comerciale şi
ai societăţii civile, despre necesitatea implicării acestora în procesul PLAM.
Dificultăţi:
 Nu există o bază legală clară pentru aprobarea PLAM de către Consiliul Judeţean.
 Activităţile pentru protecţia mediului sunt individuale şi dispersate pe întreg teritoriul judeţului,
neexistând o acţiune unitară sub formă de parteneriate.
 Până în prezent nu s-a reuşit reunirea tuturor activităţilor legate de protecţia mediului într-un
plan de acţiune care să reprezinte viziunea întregii comunităţi asupra planificării de mediu.
 Se înregistrează dificultăţi în colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM Constanţa.
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Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale
APM Constanţa informează autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici, instituţiile
de învăţământ, ONG-urile de profil, despre posibilitatea accesării programelor şi fondurilor de
finanţare, atât în mod direct, cât şi prin intermediul mass-media.

Stadiul implementării Agendei Locale 21
In judeţul Constanţa nu a fost demarat proiectul Agenda Locală 21.
In luna iunie 2009 a început procesul de actualizare a Planului Local de Acţiune
pentru Mediu Galaţi.
 In cadrul etapei de organizare a procesului de planificare au fost parcurse următoarele puncte:


Iniţierea procesului de planificare – APM Galaţi a adus la cunoştinţa publicului demararea
etapei de actualizare a PLAM Galaţi 2006, prin publicarea anunţului pe pagina de web;



Identificarea părţilor participante la procesul de planificare – A fost stabilită structura
organizatorică fiind cooptaţi reprezentanţii instituţiilor-cheie cu responsabilităţi în domeniul
protecţiei mediului şi al sănătăţii publice, ONG-uri, instituţii de învăţământ, unităţi industriale.

 In paralel cu actualizarea PLAM Galaţi 2006, pe baza datelor colectate în procesul de
monitorizare, se desfăşoară etapa de evaluare a progreselor înregistrate în urma implementării
acţiunilor din PLAM.
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din
Planul Local de Acţiune pentru Mediu GALAŢI
număr acţiuni

PLAM GALAŢI
Termen de
realizare

Realizate

Realizate
în avans

In curs de
realizare

Permanente

27

-

1

4

-

-

32

2009

72

-

55

25

1

4

157

>2009

-

3

42

27

-

-

72

TOTAL

99

3

98

56

1

4

261

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM/PRAM au îmbunătăţit calitatea mediului
Având ca punct de pornire Protocolul de colaborare dintre APM Galaţi şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean s-au realizat numeroase acţiuni de conştientizare a elevilor (de la învăţământul preşcolar
până la cel universitar) cu privire la schimbările climatice, dezastrele naturale, colectarea selectivă
a deşeurilor, colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, ariile naturale protejate,
biodiversitate şi reţeaua Natura 2000.
Prin eforturile comune ale APM Galaţi, ale consiliilor locale, ale ONG-urilor, ale Inspectoratului
Şcolar Judeţean, ale agenţilor economici şi ale altor instituţii, calitatea mediului s-a îmbunătăţit,
însă nu există indicatori care să cuantifice acest lucru.
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Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare
Oportunităţi:
APM Galaţi colaborează în procesul de monitorizare şi evaluare a rezultatelor cu instituţiile
responsabile de implementarea şi monitorizarea PLAM (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia de
Sănătate Publică, ANIF, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Poliţia Comunitară, Primăria Galaţi,
consiliile locale, Consiliul Judeţean, Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice), cu
operatorii economici şi ONG-uri din domeniul mediului (Centrul de Consultanţă Ecologică, Prietenii
Pământului).
Dificultăţi:
Pentru aprobarea PLAM Galaţi 2006, Consiliul Judeţean a cerut APM Galaţi precizarea bazei
legale pentru realizarea acestui lucru.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale
Au fost organizate întâlniri ale Grupului de Lucru în care a fost analizat stadiul de realizare al
acţiunilor din PLAM Galaţi 2006 şi au fost purtate discuţii cu reprezentaţii Consiliului Judeţean în
vederea aprobării oficiale a acestuia.

Stadiul implementării Agendei Locale 21
Municipiul Galaţi a făcut parte, împreună cu alte 9 municipii din România, din grupa oraşelor pilot
selecţionate de către Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă pentru implementarea Agendei
Locale 21, în cadrul unui proiect cu o durată de 3 ani, începând cu anul 2002.
Proiectul "Dezvoltarea Capacităţilor de Implementare a Agendei Locale 21 în România” a avut ca scop
elaborarea unei strategii locale bazate pe principiile dezvoltării durabile şi identificarea unor proiecte
prioritare.
Capitolul „Protecţia mediului” cuprinde următoarele obiective, specificate pe domenii de mediu:

Nr crt.

1

2

Denumirea
proiectului/Beneficiar

Localizare

Reabilitarea şi modernizarea
reţelelor de apă şi canalizare,
realizare staţie de epurare- asistenţă municipiul Galaţi
tehnică pentru realizarea tuturor
documentaţiilor incluse în aplicaţia
ISPA
Reabilitarea şi modernizarea
reţelelor de apă/ canalizare, realizare
municipiul Galaţi
staţie de epurare- implementarea
proiectului cu fonduri structurale

Stadiul de realizare
Domeniul de In curs
Sursele de
Observaţii
mediu
de
Realizat Nerealizat finanţare
realizare

apă

x

-

-

ISPA-75%
Consiliul
local-25%

Durata
proiectului1 an

apă

x

-

-

ISPA-75%
Consiliul
local-25%

Durata
proiectului4 ani

3

Crearea unui serviciu de colectare şi
managementul
valorificare a deşeurilor reciclabile de municipiul Galaţi
deşeurilor
hârtie şi carton-zero paper waste

4

Ecologizarea unor parcuri din
municipiul Galaţi

5

Studiu de soluţie pentru Staţia de
selecţie şi prelucrare a deşeurilor
menajere

28

-

x

-

Guvernul
SUA-50%
Durata
RER-15%
proiectuluiSEMSI
9 luni
Denver
Colorado-35%

Parcurile Unicom,
Rizer, Grădina
Publică, Parc CFR
municipiul Galaţi

spaţii verzi

-

x

-

Alte surse

Durata
proiectului1 an

municipiul Galaţi

managementul
deşeurilor

-

-

x

Guverul
Spaniei

Durata
proiectului1 an
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6

Realizarea unei gestiuni integrate a
deşeurilor urbane-instalaţie de selecţie,
prelucrare deşeuri menajere

municipiul Galaţi

managementul
deşeurilor

x

-

-

7

Reamenajarea şi completarea
perdelelor de protecţie ale municipiului

vestul municipiului
Galaţi

spaţii verzi

-

x

-

8

Modernizarea gropii de gunoi a oraşuluimanagementul
municipiul Galaţi
groapa ecologică
deşeurilor

x

-

-

Crearea unui Centru Independent
Regional de Controlul Calităţii Mediului
cu rol de monitorizare, formare şi
perfecţionare a specialiştilor în domeniu
Determinarea surselor principale de
poluare industrială şi a costurilor
10 aducerii lor la normele europeneIdentificarea instalaţiilor IPPC din
municipiu. Fixarea BAT necesare
9

Utilizarea inteligenţei artificiale pentru
11 determinarea efectului toxic al
poluanţilor asupra sănătăţii populaţiei
Evaluarea corectă a influenţei calităţii
factorilor de mediu asupra calităţii vieţii
12 locuitorilor municipiului; Studiu
epidemiologic asupra influenţei
poluanţilor
Reabilitare ecologică şi amenajare
13 turistică a zonei Lacului Vânători-Noul
lac Vânători
14

Tratamentul solurilor poluate. Curs
internaţional de formare profesională

ISPA-75%
Consiliul
local-25%
Primăria
Galaţi
ISPAT SIDEX
SA
Primăria
Galaţi
Programe
externe
30.000 euro
Primăria
Galaţi
Alte surse

Durata
proiectului3 ani
Durata
proiectului1 an
Durata
proiectului8 ani

judeţul Galaţi

monitorizarea
şi
managementul
mediului

-

-

x

judeţul Galaţi

monitorizarea
şi
managementul
mediului

-

-

x

Primăria
Galaţi 50%
Alte surse

Durata
proiectului4 ani

municipiul Galaţi

sănătatea
populaţiei

-

-

x

20.000 euro
Primăria
Galaţi
Alte surse

Durata
proiectului3 ani

municipiul Galaţi

sănătatea
populaţiei

-

x

-

Primăria
Galaţi
Alte surse

Durata
proiectului5 ani

lacul Vânători

managementul
deşeurilor

-

x

-

municipiul Galaţi

sol

-

-

x

Primăria
Galaţi
Alte surse
Primăria
Galaţi
Alte surse

Durata
proiectului1 an
Durata
proiectului3 ani

dezvoltarea
capacităţii
instituţionale

-

x

-

Primăria
Galaţi
Alte surse

-

dezvoltarea
capacităţii
instituţionale

-

x

-

Nu este cazul

-

4

7

5

Conferinţa internaţională sub egida
NATO asupra poluării, metodelor rapide
municipiul Galaţi
de analiză şi tratament al sistemelor
poluate
Crearea specializării „Ştiinţele mediului”,
Universitatea
16 în cadrul Universităţii Dunărea de Jos
Dunărea de Jos
din Galaţi
15

Total

Durata
proiectului2 ani

APM Galaţi şi-a adus contribuţia la identificarea problemelor de mediu, transpunerea lor în
obiective generale şi urmărirea rezolvării lor în spiritul reglementărilor privind protecţia mediului şi
în interesul populaţiei municipiului Galaţi.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea a încheiat procesul de actualizare a
PLAM Tulcea, proces iniţiat în anul 2008.
 APM Tulcea a făcut demersurile necesare obţinerii aprobării PLAM Tulcea prin Ordin de
Prefect şi Hotărâre de Consiliu Judeţean.
 In paralel a fost iniţiată şi etapa de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării PLAM
Tulcea.
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:
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Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu rezultat din
Planul Local de Acţiune pentru Mediu TULCEA
număr acţiuni

PLAM TULCEA
Termen de
realizare

Realizate

Realizate
în avans

Permanente

-

-

In curs de
realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

43

-

-

-

43

2009

-

-

12

-

-

-

12

>2009

-

-

124

-

-

-

124

TOTAL

-

-

179

-

-

-

179

Agenţia pentru Protecţia Mediului în calitate de Coordonator, a elaborat în colaborare cu membrii
Grupului de Lucru, Raportul privind Starea Factorilor de Mediu la nivelul judeţului Tulcea, care a
constituit elementul de pornire pentru acţiunile necesar a fi întreprinse şi care sunt cuprinse în
documentul PLAM.
De asemenea, în cadrul şedinţelor Grupului de Lucru, au fost identificate problemele de mediu
existente şi care necesită măsuri pentru îmbunătăţirea reală, vizibilă şi durabilă a mediului,
soluţionarea celor mai urgente probleme de mediu la nivel local, implementarea viitoarelor investiţii
în domeniul mediului, cât şi conformarea cu Directivele Uniunii Europene.
Pe baza rezultatelor obţinute de la diferitele autorităţi precum şi în urma consultărilor în cadrul
Grupului de Lucru, s-a realizat descrierea, analizarea şi evaluarea problemelor de mediu din
judeţul Tulcea, avându-se în vedere sursele majore de poluare identificate şi influenţa lor asupra
mediului şi sănătăţii umane.
Au fost identificate13 categorii de probleme de mediu:
In cadrul sedinţelor Grupului de Lucru pentru actualizarea PLAM Tulcea au fost luate deciziile
pentru amânarea a 39 de acţiuni, care din motive specifice (lipsa suportului financiar, schimbările
legislative) nu au putut fi finalizate în perioada 2005-2008. De asemenea au fost anulate 9 acţiuni.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM/PRAM au îmbunătăţit calitatea mediului
Documentul PLAM reprezintă un document esenţial pentru cunoaşterea stării actuale a mediului în
judeţul Tulcea şi a cauzelor care au generat probleme de mediu.
Toate măsurile, fie că sunt realizate de operatorii economici sau de către consiliile locale, vor
conduce la reducerea presiunii exercitate de activităţile poluante asupra factorilor de mediu şi
asupra florei şi faunei.
S-au realizat:
 sisteme de alimentare cu apă care au asigurat accesul populaţiei la apa potabilă încadrată în
limite prevăzute de normativele în vigoare;
 staţii de monitorizarea calităţii aerului - un pas spre monitoringul integrat al calităţii mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale
Asistenţă acordată autorităţilor locale privind identificarea fondurilor necesare realizării proeiectelor
propuse.
30

Raport privind situaţia planurilor de acţiune pentru mediu – semestrul I 2009

REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea

Stadiul implementării Agendei Locale 21
PNUD România şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei au semnat acordul privind
implementarea Agendei Locale 21 în judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, oraşul Babadag.
Nr.
crt.

Perioada
implementării

Localitate/judeţ
REGIUNEA 2 SUD-EST
JUDEŢUL TULCEA

1
2
3

Judeţul Tulcea
Municipiul Tulcea
Oraşul Babadag

2006-2007
2006-2007
2006-2007

Stadiul implementării Agendei Locale 21 în judeţul Tulcea
In anul 2007, Consiliul Judeţean Tulcea a finalizat elaborarea celor trei componenete ale Agendei
Locale 21 a judeţului Tulcea, trecând la implementarea măsurilor cuprinse în Planul de acţiune.
Stadiul de realizare
Nr
Denumirea
Localizare
crt. proiectului/Beneficiar

1

Sistem de colectare
selectivă, procesare şi
transport al deşeurilor
din Delta Dunării

2

Ecologizarea zonei de
exploatare a nisipurilor
de la Caraorman, din
Delta Dunării

3

4

5

Judeţul
Tulcea,
localităţile din
Delta Dunării

Domeniul
de mediu

deşeuri

Delta Dunării ecologizare

Reactualizarea Planului
Judeţul
urbanism
de Amenajare Teritorială
Tulcea
(PAT) a judeţului Tulcea
Reactualizarea Planului
de Amenajare Teritorială
Delta Dunării urbanism
Zonală” (PATZ) pentru
Rezervaţia Biosferei
Delta Dunării”
Reconstrucţie ecologică
Delta Dunării reconstrucţie
în amenajarea agricolă
ecologică
Dunavăţ-Murighiol

6

Centru de informare
ecologică în Sf.
Gheorghe

7

Elaborarea planului de
dezvoltare a utilizării
energiilor
neconvenţionale în
judeţul Tulcea, inclusiv a
energiei eoliene,
armonizat cu obiectivele
de conservare a
diversităţii biologice”

In curs
de
realizare

x

Realizat

-

Nerealizat

-

HG 920/2007 privind
finanţarea programelor
multianuale prioritare de
mediu şi gospodărire a
apelor ce conţin
obiective de investiţii în
infrastructura de mediu,
care se vor executa în
perioada 2007-2010 pe
teritoriul Rezervaţiei
Biosferei "Delta Dunării

Observaţii

A fost finalizat SF şi PT,
au fost obţinute avizele
şi acordurile necesare.
A fost emisă Autorizaţia
de construire nr.
36/9327/03.10.2008.
Lucrarea este în faza
de execuţie.

x

-

-

MEC

ARBDD a eliberat
acordul de mediu, CJ a
emis autorizaţie de
demolare, iar MEF a
contractat lucrările de
închidere a minei

x

-

-

-

-

x

-

-

x

-

-

Delta Dunării

educaţie
ecologică

x

-

-

Judeţul
Tulcea

energie verde

x

-

-

7

-

-

Total

Sursele de finanţare
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HG nr. 704/2007 privind
unele măsuri pentru
realizarea Programului
multianual prioritar de
mediu pentru dezvoltarea
durabilă a Rezervaţiei
Biosferei "Delta Dunării" 2007-2009

-

MDRL a postat pe site
prima versiune a PTZ
pentru RBDD, pentru
care s-a declanşat
etapa de încadrare.
-

-

-
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Stadiul implementării Agendei Locale 21 în municipiul Tulcea
Agenda Locală 21 pentru municipiul Tulcea a fost finalizată şi este în etapa de implementare a
măsurilor cuprinse în Planul de acţiune.
Stadiul de realizare
Nr
crt.

Denumirea
proiectului/Beneficiar

Localizare

Domeniul de
mediu

1

Conducta de transport
apă, staţie de tratare apă,
rezervor cota +70, mun.
Tulcea

Municipiul
Tulcea

2

Reabilitare reţeIe
alimentare cu apă,
Tulcea

Municipiul
Tulcea

Nerealizat

Sursele
de
finanţare

Observaţii

-

-

-

-

-

-

Pos Mediu,
Axa 1

-

In curs
de
realizare

Realizat

alimentare cu
apă şi
canalizare

x

alimentare cu
apă şi
canalizare

x

3

Reamenajare şi
reechipare staţie de
pompare ape pluviale
SP1-municipiul Tulcea

Municipiul
Tulcea

alimentare cu
apă şi
canalizare

x

-

-

-

Prin HCL Tulcea
103/2008 a fost
aprobat SF “Alimentare
cu energie electrică a
SP1 ape menajere,
SPI, SP II, SP III – ape
pluviale, municipiul
Tulcea” şi indicatorii
tehnico-economici în
valoare totală 3.000,16
mii lei

4

Reabilitare reţele
canalizare, etapa a-II-a,
Tulcea

Municipiul
Tulcea

alimentare cu
apă şi
canalizare

x

-

-

-

-

5

Eliminarea deversărilor
necontrolate a apelor
pluviale şi menajere în
Lacul Ciuperca,
municipiul Tulcea

Municipiul
Tulcea

alimentare cu
apă şi
canalizare

x

-

-

Fondul
pentru
Mediu

289000 RON

6

P.U.G.

Municipiul
Tulcea

alimentare cu
apă şi
canalizare

x

-

-

MDRL

Lucrarea a fost
atribuită firmei SC
Săgetator SRL

7

Trotuare noi Remodelare
Piaţa Civică

Municipiul
Tulcea

urbanism şi
infrastructura
locativă

-

x

-

Buget local

-

8

Inlocuire cazane în
centralele termice de
cvartal din municipiul
Tulcea

Municipiul
Tulcea

energie
termică

x

-

-

Buget local

-

9

Trecerea de pe
combustibil lichid uşor pe
gaze naturale a centralei
termice CT 33 din
municipiul Tulcea

Municipiul
Tulcea

energie
termică

x

-

-

Buget local

-

10

Reabilitare sistem de
încălzire şi apă caldă de
consum prin montarea de
module

Municipiul
Tulcea

energie
termică

x

-

-

Buget local

-

11

Reabilitare reţea
termoficare agent primar
între Penitenciar Tulcea
şi PT 23

Municipiul
Tulcea

energie
termică

x

-

-

Buget local

-

12

Transformare PT 14 şi PT
43 în puncte termice pe
gaze naturale

Municipiul
Tulcea

energie
termică

x

-

-

Buget local

-

12

-

-

Total
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Stadiul implementării Agendei Locale 21 în oraşul Babadag
Nr
crt

Denumirea proiectului/Beneficiar

1

Închiderea gropii de gunoi şi înfiinţarea unei staţii de
transfer

2

Proiect de educare şi conştientizare a populaţiei privind
colectarea selectivă a deşeurilor

Domeniul
de mediu

In curs
de
realizare

Sursele de finanţare

Observaţii

deşeuri

x

-

-

educaţie
ecologică

x

-

-

inundaţii

x

Se realizează în cadrul
„Proiectului MMDD de
diminuare a riscurilor în
cazul producerii
calamităţilor naturale şi
pregătirea pentru situaţii
de urgenţă” -Componenta
Diminuarea riscului
inundaţiilor şi alunecărilor
de teren
Valoarea: 78447000 USD
Perioada de implementare:
2004 – 2009

Regularizarea
pârâului Tabana pe
5,2 KM, amenajarea
afluenţilor din
intravilan/extravilan,
reabilitarea a 5
poduri transversale.

3

Apărare împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag

4

Studiu pentru protecţia şi amenajarea ariei forestiere
strict protejate ca sit de importanţă avifaunistică şi
floristică internaţională, cât şi a Lacului Babadag ca sit
Ramsar şi Unesco, Reţeaua Natura 2000 - elaborarea
unui studiu de fezabilitate şi acordarea de asistenţă
tehnică beneficiarului pentru implementarea proiectului

biodiversitate

x

-

-

5

Implementarea unui management pe baze ştiinţifice al
exploatărilor piscicole, care să devină eficient economic
şi sănătos faţă de mediu (valorificarea resurselor
piscicole)

resurse
piscicole

x

-

-

6

Conservarea ecosistemului lagunar, conservarea
pădurii şi promovarea utilizării lor durabile

biodiversitate

x

-

-

7

Instalarea unor centrale eoliene

energie

x

-

-

8

Program de reamenajare a parcului şi a zonelor verzi

spaţii verzi

-

-

-

Total

8

Planul Local de Acţiune pentru Mediu Vrancea se află din anul 2008 în etapa
de actualizare a primei variante, aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 234/24.07.2006.
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu este prezentat în continuare:
Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din
Planul Local de Acţiune pentru Mediu VRANCEA

număr acţiuni

PLAM VRANCEA
Termen de
realizare

Realizate

Realizate
în avans

In curs de
realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Permanente

65

-

-

-

-

-

65

Total

2009

69

-

-

-

-

-

69

>2009

-

-

83

-

-

-

83

TOTAL

134

-

83

-

-

-

217
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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea
complementar celorlalte activităţi de planificare
ale autorităţilor locale şi reflectă opinia
publicului în ceea ce priveşte problemele
prioritare de mediu, precum şi acţiunile
identificate ca prioritare în acest domeniu.

Din analiza Raportului de evaluare a
rezultatelor implementării PLAM Vrancea se
pot evidenţia următoarele acţiuni pentru
îmbunătăţirea calităţii mediului:


Pentru reducerea impactului apelor uzate
asupra apelor de suprafaţă au fost realizate
reţele de canalizare şi staţii de epurare în
câteva localităţi rurale din judeţul Vrancea.
Principalii agenţi economici din judeţ şi-au
realizat măsurile prevăzute pentru perioada
monitorizată, fiind în derulare măsuri care au
ca scop îmbunătăţirea indicatorilor de calitate
ai apelor uzate deversate provenite din
procesele de producţie.



Au fost realizate lucrări de extindere şi
reabilitare a reţelelor de apă potabilă finanţate
prin
Programul
SAPARD,
programe
guvernamentale sau de la bugetele locale.



Au fost realizate acţiuni în scopul apărării
populaţiei şi bunurilor împotriva inundaţiilor. De
asemenea, au fost întreprinse acţiuni pentru
remedierea
problemelor
legate
de
intensificarea fenomenului de eroziune şi
degradare a terenurilor, precum şi pentru
conservarea terenurilor cu exces de umiditate.



 entru extinderea suprafeţei spaţiilor verzi şi
P
diminuarea presiunii antropice asupra celor
existente au fost derulate acţiuni în cadrul
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii
mediului prin extinderea spaţiilor verzi în
localităţi.



Acţiunile stabilite pentru educaţia ecologică au
avut ca obiectiv îndrumarea publicului în
scopul asigurării accesului la informaţia de
mediu şi promovarea educaţiei ecologice.
APM Vrancea a intensificat activităţile de
educaţie ecologică ca urmare a înscrierii unui
număr mai mare de instituţii de învăţământ în
Programul naţional „Eco-şcoala” şi a
interesului tot mai crescut a mediului de
învăţământ faţă de protecţia mediului. Au fost
încheiate acorduri de colaborare cu instituţiile
de învăţământ şi cu ONG-uri.
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Realizarea
PLAM
Vrancea
facilitează
atragerea fondurilor prin programe de finanţare
internaţionale şi măreşte capacitatea de
asimilare locală a acestor fonduri. PLAM este



Au fost închise la termen incineratoarele de
deşeuri spitaliceşti;



In ceea ce priveşte emisiile de compuşi
organici volatili:
 s-a urmărit modul în care operatorii
economici implicaţi au elaborat şi respectat
schemele/planurile de reducere a emisiilor
de COV rezultate din utilizarea solvenţilor
organici în anumite activităţi şi instalaţii şi
felul
în
care
au
fost
întocmite
bilanţurile/planurile
de
gestionare,
constatându-se faptul că aceştia respectă
termenele impuse;
 se
respectă măsurile şi termenele
referitoare la reducerea poluării generate
de emisiile de COV rezultate din
depozitarea, încărcarea/descărcarea şi
distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile
de benzină.



Este în derulare „Proiectul de servicii
municipale”, prin care se acordă consultanţă
judeţului Vrancea, în scopul pregătirii unor
proiecte de alimentare cu apă potabilă şi
canalizare, pentru obţinerea finanţării din
Fondul de Coeziune. Au fost întocmite şi
depuse documentaţiile pentru obţinerea
avizelor necesare finanţării.



In ianuarie 2006, a fost lansat un proiect
ISPA de management integrat al deşeurilor
din judeţul Vrancea. A fost realizat un Master
plan ce a constituit o componentă principală
în
realizarea Planului Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor.



Este în curs de finalizare Master Planul pentru
municipiul Focşani, realizat în cadrul PHARE
CES 2006, în vederea finanţării prin POS
Mediu – Axa prioritară 3. A fost finalizată şi
depusă spre avizare Strategia de alimentare
cu căldură a Municipiului Focşani.



Până la data de 30.06.2009, în cadrul PNDR
2007-2013, au fost contractate 29 de
proiecte.
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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea

Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul PRAM
Dificultăţi întâmpinate:





lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM de către Consiliului Judeţean sau Instituţia Prefectului;
neimplicarea unor instituţii cu responsabilităţi în elaborarea PLAM;
dificultăţi în colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM;
lipsa resurselor financiare pentru derularea acţiunilor cuprinse în PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale
Autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici, instituţiile de învăţământ, ONG-urile
de profil au fost informate despre posibilitatea accesării programelor şi fondurilor de finanţare, atât
în mod direct, cât şi prin intermediul mass-media. Există în permanenţă o colaborare cu autorităţile
publice locale şi ONG-urile de profil din judeţ.
Au avut loc întâlniri de lucru cu primăriile din localităţile care au fost desemnate să participe la
campania de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu firmele de
salubritate şi operatorii economici autorizaţi în vederea stabilirii aspectelor tehnice privind
organizarea campaniei naţionale de colectare a DEEE-urilor.

* * *
*
In planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est a fost prevăzut un număr de 1355
acţiuni, dintre care 494 au fost realizate, iar 779 sunt în curs de realizare. Un procent de 5% din
totalul acţiunilor prevăzute reprezintă acţiuni nerealizate.

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu din
planurile de acţiune pentru mediu la nivel local şi regional - Regiunea 2 Sud-Est
număr acţiuni
Realizate

Realizate
în avans

In curs de
realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

PRAM Galaţi

114

-

151

-

2

-

267

PLAM Brăila

60

-

108

-

1

3

172

PLAM Buzău

33

2

29

3

-

-

67

PLAM Constanţa

49

-

131

9

-

3

192

PLAM Galaţi

99

3

98

56

1

4

261

PLAM Tulcea
PLAM Vrancea
TOTAL

-

-

179

-

-

-

179

134

-

83

-

-

-

217

489

5

779

68

4

10

1355
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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea

Stadiul de realizare al acţiunilor rezultat din planurile de acţiune pentru
mediu, la nivelul Regiunii 2 Sud-Est
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

PRAM Galaţi PLAM Brăila PLAM Buzău

realizate

realizate în avans

PLAM
Constanţa

PLAM Galaţi PLAM Tulcea PLAM Vrancea

în curs de realizare

nerealizate

amânate

anulate

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu la nivelul
Regiunii 2 Sud-Est

nerealizate
5%

amânate
0,3%

anulate
0,7%
realizate
36,1%

în curs de
realizare
57,5%

realizate în avans
0,4%

Activităţi desfăşurate pentru diseminarea informaţiei privind realizarea planurilor de acţiune
pentru protecţia mediului la nivel regional şi local


AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI
 seminarii, mese rotunde, ore de educaţie ecologică în şcoli şi licee;
 acţiuni de educare şi informare a publicului în vederea conştientizării de către populaţie a
importanţei protecţiei mediului: comunicate de presă → 10, informări de presă → 12, editarea de
pliante, broşuri, afişe, materiale informative pentru evenimentele de mediu, prezentări în Power
Point (cu prilejul participării la diverse seminarii);
 ARPM Galaţi a susţinut şi s-a implicat efectiv în derularea unor campanii iniţiate la nivel naţional.



AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA
 comunicate de presă, sesiuni de informare, materiale/campanii publicitare;
 în cadrul interviurilor la postul local de televiziune MEGA TV, s-au făcut informări privind
stadiul implementării şi revizuirii PLAM şi despre posibilitatea ca publicul interesat să propună
măsuri şi acţiuni utile comunităţii.
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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea şi Vrancea

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU




Pentru diseminarea informaţiei privind realizarea unor obiective din PLAM, în semestrul I
2009 s-au realizat 15 informări de presă.

 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI


PLAM Constanţa a fost afişat pe pagina de web a APM Constanţa.

 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI






TULCEA

comunicate de presă pentru informarea publicului despre actualizare PLAM.

 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI


GALAŢI

PLAM Galaţi a fost afişat pe pagina de web a APM Galaţi .

 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI


CONSTANŢA

VRANCEA

publicarea PLAM Vrancea pe site-ul instituţiei;
interviuri la posturile locale de radio şi televiziune cât şi articole în presa locală;
campanii publicitare pentru colectarea selectivă a deşeurilor tip PET, hârtie şi DEEE;
reprezentanţii APM Vrancea au participat la întâlnirile organizate de Instituţia Prefectului cu
primarii localităţilor de pe teritoriul judeţului, în scopul informării şi sensibilizării acestora la
problematica de mediu.

Stadiul de finanţare şi/sau implementare al proiectelor din PNAPM
Vezi tabelele anexate.

CONCLUZII REGIUNEA 2 SUD-EST










Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est se află în etapa de
actualizare, la recomandarea Consiliului pentru Dezvoltarea Regională, ca urmare a
neaprobării variantei propuse.
PLAM Brăila, Buzău şi Vrancea se află în etapa de actualizare a variantei iniţiale a
documentului.
APM Constanţa şi APM Tulcea au finalizat procesul de actualizare pentru PLAM
Constanţa, respectiv PLAM Tulcea, variantele actualizate ale documentelor fiind afişate pe
site pentru consultare. Documentele nu au fost încă aprobate de către Consiliile
Judeţene.
In luna iunie 2009, a început procesul de actualizare a PLAM Galaţi 2006.
Din totalul de 1355 acţiuni prevăzute în planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 2
Sud-Est a fost realizat un procent de 36,5%, iar 5% din totalul acţiunilor reprezintă
acţiuni nerealizate.
Diseminarea informaţiilor privind planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 2
Sud-Est s-a realizat prin: comunicate şi articole în presă, broşuri, seminarii, campanii
publicitare, apariţii TV, afişare pe site-ul agenţiilor pentru protecţia mediului.
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