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REGIUNEA 2 SUD EST
Brăila, Buzău, Constanţa
Galaţi, Tulcea, 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 pre zentată spre aprobare în 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.
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu pentru semestrul II 2009 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

50

-

29

-

-

-

79

≤ 2009

75

-

15

-

-

-

90

> 2009

4

-

94

-

-

-

98

Total

129

-

138

-

-

-

267

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM Regiunea 2 Sud-Est
Acesta 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.
Monitorizarea acţiunilor cuprinse în PRAM s-a desfăşurat pe categorii de mediu cu obiective bine
stabilite:
I. Managementul deşeurilor
 Eliminarea riscurilor pentru mediu şi sănătatea umană datorită gestiunii deşeurilor menajere şi
urbane nepericuloase
 Reducerea poluării mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deşeurilor reciclabile
 Implementarea sistemelor corespunzătoare de gestionare a deşeurilor periculoase
 Asigurarea gestionării corespunzătoare a deşeurilor industriale
 Eliminarea riscurilor pentru mediu şi sănătatea umană prin gestionarea deşeurilor menajere în
localităţile din mediul rural
 Reducerea impactului produs asupra mediului de depozitele de nămoluri de la staţiile de epurare
II. Poluarea apelor de suprafaţă

Reducerea impactului produs de evacuarea apelor uzate industriale asupra apelor de suprafaţă

Imbunătăţirea calităţii cursurilor de apă
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III. Poluarea atmosferei
 Reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă → Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii
Aerului (RNMCA) cuprinde 38 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de
informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară le transmit spre
certificare Laboratorului Naţional de Referinţă din Bucureşti (LNR).
 Reducerea poluării atmosferei rezultată din instalaţii mari de ardere → Printr-un program gestionat
de Ministerul Economiei, s-a hotărât modernizarea centralelor termice învechite pentru a putea da
surse de energie ieftină. Autorităţile de protecţia mediului au impus în planul de acţiuni, măsuri
pentru limitarea emisiilor şi imisiilor în atmosferă care fac parte din autorizaţia integrată de mediu.
IV. Managementul mediului la nivel urban

Reducerea presiunii asupra spaţiilor verzi din zonele urbane

Reducerea poluării fonice şi prin vibraţii în mediul urban

Dezvoltarea durabilă a localităţilor urbane
V. Ameninţări cauzate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice

Diminuarea efectelor inundaţiilor

Reducerea intensităţii fenomenelor de eroziune a solului
VI. Calitatea şi cantitatea apei potabile

Asigurarea unor sisteme performante de captare, transport, tratare şi distribuţie a apei potabile în
mediul urban şi rural.
VII. Poluarea solului şi a apelor subterane: nu sunt acţiuni cu termen de realizare în 2009.
In cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, urmează a se realiza
investiţii pentru reabilitarea zonelor poluate istoric în regiunile cele mai afectate, pentru a reduce
impactul negativ asupra mediului şi a sănătăţii umane. Prin proiectul PHARE/2006/018147.03.03/04.07- Asistenţă tehnică pentru pregătirea unei strategii şi a unui plan de acţiune pentru
reabilitarea siturilor poluate istoric, la nivel naţional, vor fi selectate 3 situri ale autorităţilor locale care au
în proprietate situri contaminate, ce vor primi finanţare din Fonduri Structurale.
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. În cadrul acestor ore se prezintă filme
şi se distribuie materiale tematice. 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

Reducerea fenomenului de degradare a pădurilor

Stoparea degradării monumentelor istorice şi arhitectonice
X. Afectarea sănătăţii populaţiei

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

Infiinţarea centrelor de informare de mediu
XI. Capacitate instituţională
 Dotarea corespunzătoare a agenţiilor pentru protecţia mediului

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

35

XII. Managementul informaţiei de mediu
Monitorizarea factorilor de mediu la nivel regional s-a realizat prin colectarea datelor de la agenţiile
locale pentru protecţia mediului şi de la autorităţile competente, prelucrarea şi interpretarea
acestora în vederea întocmirii Raportului anual privind starea mediului. In acest scop, s-au avut în
vedere cadrul natural al regiunii şi dezvoltarea socio-economică, schimbările climatice, factorii de
mediu apă, aer, sol, biodiversitatea şi biosecuritatea, mediul marin şi costier, deşeurile, substanţele
şi preparatele chimice periculoase, radioactivitatea, presiunile asupra mediului şi cheltuielile pentru
protecţia mediului.

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
Majoritatea acţiunilor care se află în curs de rezolvare precum şi întârzierile faţă de termenul
stabilit se datorează lipsei fondurilor necesare agenţilor economici şi administraţiilor publice locale,
responsabili pentru implementarea acestora. Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru
realizarea de investiţii în domeniul protecţiei mediului constituie o oportunitate pentru
implementarea cu succes a măsurilor stabilite în documentele de programare.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale
A existat în permanenţă o colaborare bună cu agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi
autorităţile publice locale din regiune.

Stadiul implementării Agendei Locale 21
ARPM Galaţi nu s-a implicat în procesul de elaborare/implementare a Agendei Locale 21.
Nr.
crt.

Localitate/judeţ

Perioada
implementării

REGIUNEA 2 SUD-EST
JUDEŢUL CONSTANŢA
1
2
3
4
5
6
7
8
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Municipiul Constanţa
Municipiul Medgidia
Comuna Mihail Kogălniceanu
Oraşul Ovidiu
JUDEŢUL GALAŢI
Municipiul Galaţi
JUDEŢUL TULCEA
Judeţul Tulcea
Municipiul Tulcea
Oraşul Babadag

2005-2006
2005-2006
2006-2007
2007
2002-2006
2006-2007
2006-2007
2006-2007
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Situaţia planurilor locale de acţiune pentru mediu
la nivelul Regiunii 2 Sud-Est
Planul Local de Acţiune pentru Mediu Brăila a fost actualizat dar nu a fost
încă aprobat de către Consiliul Judeţean Brăila.
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

Amânate

Anulate

Total

Permanente

-

-

-

-

-

-

-

2009

60

-

80

-

1

3

144

>2009

-

-

28

-

-

-

28

TOTAL

60

-

108

-

1

3

172

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Brăila
Monitorizarea pentru PLAM Brăila s-a efectuat pentru cele 11 categorii de probleme. Acest lucru
se poate urmări în matricea transmisă de către APM Brăila. Nu s-a transmis un rezumat al
Raportului de evaluare.

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.
Se poate aprecia c[ prin acţiunile realizate, calitatea factorilor de mediu s-a îmbunătăţit. 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
 Colaborare dificilă cu Consiliile locale şi alte instituţii publice din judeţ privind furnizarea informaţiilor
referitoare la realizarea măsurilor cuprinse în PLAM.
 Informaţiile necesare monitorizării PLAM-ului privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în
acesta se obţin cu dificultate de la celelalte autorităţi cu responsabilităţi în realizarea lor, unul dintre
motive fiind acela că nu există persoane care să urmărească permanent procesul de implementare
la nivelul fiecărei autorităţi.
 Fără sprijin financiar suplimentar investiţiilor proprii ale societăţilor comerciale, reabilitarea unor
instalaţii şi conformarea cu legislaţia de mediu este imposibilă.

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
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In judeţul Brăila nu a fost lansat Proiectul Agenda Locală 21.

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

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Buzău
Nu s-a transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Buzău.

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 s-au putut 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.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu Constanţa a fost actualizat în anul
2008. Procesul de actualizare s-a finalizat în luna noiembrie 2008, dar până în luna decembrie
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2009 nu s-a obţinut aprobarea Consiliului Judeţean Constanţa. 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

In curs de
realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

Permanente

32

-

-

-

-

3

35

2009

15

-

42

-

-

-

57

>2009

31

-

63

2

1

3

100

TOTAL

78

-

105

2

1

6

192

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Constanţa
In cadrul judeţului Constanţa s-au identificat 11 categorii de probleme de mediu care au fost
incluse în PLAM. De asemenea, au fost stabilite obiective generale şi specifice, ţinte şi
măsuri/acţiuni pe termen scurt şi mediu, care să conducă la rezolvarea problemelor de mediu
identificate. PLAM Constanţa cuprinde un număr de 192 acţiuni.

Problema
PM 1 – Calitatea şi cantitatea apei potabile
PM 2 – Poluarea apelor de suprafaţă
PM 3 – Degradarea solului
PM 4 – Poluarea apelor subterane
PM 5 – Poluarea atmosferei
PM 6 – Gestiunea deşeurilor
PM 7 – Mediul natural şi antropic
PM 8 – Pericole generate de fenomene naturale
PM 9 – Turismul şi agrementul
PM 10 – Urbanizarea mediului
PM 11 – Educaţia ecologică
Total

Număr acţiuni
realizate/număr acţiuni în
curs de realizare/număr
total acţiuni
10/1/11
10/2/12
9/18/27
1/7/8
21/4/26
5/45/50
6/0/12
0/9/9
0/8/8
4/9/15
12/2/14
78/105/192

Grad de realizare
în 2009
99%
98%
90%
70%
99%
65%
90%
100%
100%
95%
98%
91%

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
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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.
Din monitorizarea desfăşurată de compartiment s-a constatat realizarea în cea mai mare parte a
acţiunilor având drept scop atingerea obiectivelor şi ţintelor propuse.
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.
ONG-urile au o activitate susţinută de informare/conştientizare, agenţii economici se conformează
cerinţelor de mediu şi toţi accesează fonduri naţionale sau externe pentru realizarea obiectivelor de
mediu propuse, dar toate se realizează individual sau în parteneriate restrânse.

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
Nr.
crt.

Perioada
implementării

Localitate/judeţ
REGIUNEA 2 SUD-EST
JUDEŢUL CONSTANŢA
Municipiul Constanţa
Municipiul Medgidia
Comuna Mihail Kogălniceanu
Oraşul Ovidiu

1
2
3
4

2005-2006
2005-2006
2006-2007
2007

Constanţa

In curs de realizare a
proiectelor

Medgidia

-

Modalitatea de implicare
a APM Constanţa
Reprezentant în Comitetul Local de
Coordonare şi în Grupul de Lucru
„Mediu”
Fără implicare

Mihail Kogălniceanu

-

Fără implicare

Ovidiu

-

Fără implicare

Localitatea

Stadiul actual

Planului Local de Acţiune pentru Mediu Galaţi se află în etapa de actualizare
procesul fiind început în luna iunie 2009.
In paralel cu actualizarea PLAM Galaţi 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
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dinPlanul Local de Acţiune pentru Mediu GALAŢI
număr acţiuni

PLAM GALAŢI
Termen de
realizare

Realizate

Realizate
în avans

In curs de
realizare

Permanente

27

-

2009
>2009
TOTAL

79

-

1
107

4
4

40
89

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

1

4

0

48

25

1

0
4

157

27
56

0
1

0
4

72
261

32

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Galaţi
Monitorizarea pentru PLAM Galaţi s-a efectuat pentru categoriile de probleme existente la nivelul
judeţului. Acest lucru se poate urmări în matricea transmisă de către APM Galaţi.
Din cele 261 de acţiuni stabilite au fost identificate 157 acţiuni care au avut termene scadente în
perioada monitorizată, iar 32 acţiuni sunt cu caracter pemanent.
Din totalul de 261 acţiuni au fost realizate integral 111 acţiuni, 89 acţiuni sunt în curs de
realizare, 56 acţiuni sunt nerealizate în cea mai mare parte din cauza lipsei de fonduri sau
schimbărilor legislative apărute iar 4 acţiuni au fost anulate.

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului
Acţiunile au fost propuse astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile pe care România s-a angajat să le
realizeze în Capitolul 22 Mediu şi să fie în concordanţă cu Directivele Uniunii Europene, respectiv
legislaţia de mediu.
Importantă este colaborarea APM Galaţi cu instituţiile implicate în elaborarea şi implementarea PLAM.
De exemplu, Protocolul de colaborare dintre APM Galaţi şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi (ISJ)
a dus la realizarea a numeroase acţiuni de conştientizare a elevilor cu privire la schimbările climatice,
dezastrele naturale, colectarea selectivă a deşeurilor, colectarea DEEE-urilor, ariilor naturale protejate,
biodiversităţii şi reţelei Natura 2000. Prin eforturile comune ale APM Galaţi, Consiliilor Locale,
ONG, ISJ şi a altor instituţii şi agenţi economici, calitatea mediului s-a îmbunătăţit, însă nu există
indicatori care să cuantifice acest lucru.
In ceea ce priveşte realizarea acţiunilor ce vizează agenţii economici, acestea sunt în concordanţă
cu măsurile din programele şi planurile de acţiune, planurile de reducere ale emisiilor precum şi cu
termenele din legislaţia de mediu, nerealizarea acestora duce la notificarea sau la declanşarea
procedurii de infringement.

Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor privind procesul de planificare
APM Galaţi colaborează în procesul de monitorizare şi evaluare a rezultatelor cu instituţiile
responsabile de implementare şi monitorizare (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia de Sănătate
Publică, Administraţia Naţională de Imbunătăţiri Funciare, Sistemul de Gospodărire a Apelor,
Poliţia Comunitară, Primăria Galaţi, Consiliile Locale, Consiliul Judeţean, Oficiul Judeţean pentru
Studii Pedologice şi Agrochimice), cu agenţii economici şi cu ONG-urile de mediu (Centrul de
Consultanţă Ecologică, Prietenii Pământului).
Lipsa personalului din instituţiile implicate în procesul PLAM a dus la numirea aceloraşi persoane
atât în Comitetul de Coordonare, cât şi în Comitetul de Analiză Tehnică.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale
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A existat în permanenţă o colaborare bună cu agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi
autorităţile publice locale din regiune.
Au fost organizate întâlniri ale Grupului de Lucru în care a fost analizat stadiul de realizare al
acţiunilor din PLAM Galaţi şi au fost purtate discuţii cu reprezentaţii Consiliului Judeţean în
vederea aprobării oficiale a acestuia.

Stadiul implementării Agendei Locale 21
Capitolul „Protecţia mediului” cuprinde obiective specifice pe domenii de mediu:


Aer

 Reducerea poluării aerului din industrie şi din trafic, în special pe componentele care afectează
grav starea de sănătate a populaţiei din judeţul Galaţi
 Realizarea studiilor complexe privind relaţia poluare aer–sănătate umană, pentru Municipiul
Galaţi


Apa

 Reabilitarea reţelei de canalizare şi alimentare cu apă → este în curs de realizare fiind inclus în
proiectul ISPA – APA.
 Optimizarea consumurilor de apă → a fost întocmit un Master Plan pentru modernizarea
sistemelor de apă și canalizare în municipiul Galați de către firma MWH.
 Reducerea poluării apelor Dunării datorate transportului fluvial → CN APDM SA are în derulare
proiectul WANDA în conformitate cu Axa prioritară 2, Protejarea şi îmbunătăţirea mediului,
Domeniul de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea prevenirii riscurilor de mediu.
 Depresionarea nivelului pânzei de apă freatică prin realizarea unui colector şi eliminarea
pierderilor din reţelele de apă → s-a realizat o rețea de puțuri de foraje hidrogeologice pentru
urmărirea curentă a nivelului hidrostatic a pânzei freatice de pe raza municipiului Galați.
 Depresionarea nivelului pânzei de apă freatică prin aplicarea de măsuri specifice → s-a realizat
prin mai buna colectare a apelor freatice de pe traseul văii Țiglina – zona Stadion Dunărea.
 Realizarea staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti pentru municipiul Galaţi → este în curs
de realizare prin implementarea proiectului ISPA „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare şi realizarea staţiei de epurare a municipiului Galaţi”.


Managementul deşeurilor

 Intocmirea Ghidului de management pentru deșeuri industriale → s-a realizat ca urmare a încheierii
proiectului PHARE RO2004/IB/EN-07 demarat de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Galați în colaborare cu ARPA Sicilia.
 Stabilirea unui parteneriat cu companiile producătoare de deşeuri industriale pentru aplicarea
planurilor de acţiune în scopul reducerii acestora, valorificării lor şi diminuării/prevenirii contaminării
terenurilor şi apelor, ori a aerului şi vegetaţiei din intravilan şi extravilan
A fost solicitat și obținut de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Acordul de Mediu
pentru realizarea investiţiei „Instalaţie de tratare şi neutralizare prin incinerare a deşeurilor
spitaliceşti, industriale periculoase şi a deşeurilor provenite din ambalaje”.
 Imbunătăţirea „Planurilor de prevenire şi intervenţie în caz de poluare accidentală” întocmite şi
aplicate pentru unităţile din Municipiul Galaţi, pe care APM Galaţi le monitorizează în mod
special pentru substanţele şi deşeurile periculoase
APM Galați a solicitat revizuirea acestor planuri, avizarea acestora fiind obligatorie pentru
emiterea Autorizației de mediu.
 Planificarea şi realizarea unui management al fluxului deşeurilor orăşeneşti în vederea reducerii
impactului generat → conform PRGD Regiunea 2 Sud Est este prevăzută realizarea unei stații
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de colectare, sortare şi reciclare a deşeurilor și a unui depozit zonal- măsura ISPA nr.
2003/RO/16/P/PE/027.
 Creşterea gradului de recuperare a deşeurilor industriale, management adecvat pentru deşeurile
şi substanţele periculoase, extinderea folosirii principiilor de „reducere la sursă a deşeurilor” şi a
„producţiei curate”.


Spaţii verzi

 Dezvoltarea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu
 Realizarea unor pepiniere de puieţi
 Indesirea arborilor în zonele de joacă pentru copii şi în parcuri
 Crearea unui scut verde în vestul municipiului
 Intărirea legislaţiei locale pentru protejarea şi administrarea spaţiilor verzi şi clarificarea
metodologiei de administrare a spaţiilor verzi din cartierele cu blocuri
 Implicarea asociaţiilor de locatari în reabilitarea şi menţinerea spaţiilor verzi aferente blocurilor
pentru gestionarea eficientă a spațiilor verzi
 Sprijinirea şcolilor în recrearea şi reamenajarea spaţiilor verzi prevăzute din proiectare


Regenerare urbană

 Perfecţionarea planului de amenajare a teritoriului municipal (PUG-ul deja elaborat) – este în
curs de realizare noul PUG
 Realizarea planurilor de urbanism pentru zonele (PUZ) aflate în extravilan şi care urmează să fie
introduse în intravilan în scopul realizării unei investiţii cu preponderenţă pentru locuinţe
 Amenajarea zonelor de agrement şi a obiectivelor turistice cu caracter cultural
 Amenajarea unor parcuri de distracție
 Organizarea turismului de agrement, vânătoare şi pescuit
 Organizarea turismului de croazieră şi sportiv (hipic, naval şi aviatic)
Primăria Galați are în derulare proiectul Donauhanse-Dezvoltare în bazinul Dunării a cărui
valoare este de 180000 Euro, care cuprinde proiecte care sunt în diferite faze de implementare.
Proiectul este în derulare și va fi realizat din fonduri structurale în perioada 2008-2010.
O primă realizare, introducerea tehnologiei GIS prin proiectul european Copernicus și
promovarea prin infoDBlaS a tehnologiei informatice în administrația publică și economie.
Proiectul va cuprinde activități de conectare culturală și economică între zonele pontice și
dunărene. Infrastructura necesară se va realiza din fonduri structurale în perioada 2008-2010.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galați și-a adus contribuția la identificarea problemelor de
mediu, la transpunerea acestora în obiective generale și urmărirea rezolvării lor în spiritul
reglementărilor de protecție a mediului în interesul populației municipiului Galați.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu Tulcea a fost actualizat urmând să fie
aprobat prin Ordin de Prefect şi Hotărâre a Consiliului Judeţean.
In paralel a fost iniţiată 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

In curs de
realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

Permanente

-

-

43

-

-

-

43

2009
>2009
TOTAL

2

-

10

-

-

-

12

2

-

124
177

-

-

-

124
179

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Tulcea
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 tabelul următor, este reprezentat
stadiul de realizare al acţiunilor de mediu pe probleme de mediu şi pe perioade de realizare:
Număr acţiuni
PLAM

Acţiuni
permanente

Acţiuni cu
termen≥2009
şi  2009

PM 01 Managementul deşeurilor

22

6

16

PM 02 Calitatea şi cantitatea de apă potabilă

25

4

21

PM03 Poluarea atmosferei

13

4

9

PM 04 Poluarea apelor de suprafaţă

26

5

21

PM 05 Poluarea solului şi a apelor subterane

20

5

15

PM 06 Arii naturale protejate

10

4

6

PM 07 Ameninţări date de accidente majore, fenomene
naturale şi antropice

6

0

6

PM 08 Intărirea capacităţii autorităţilor administraţiei publice
locale pentru managementul problemelor de mediu

4

2

2

PM 09 Educaţie ecologică şi informarea comunităţii

6

6

0

PM 10 Turism şi agrement

23

0

23

PM 11 Urbanizarea şi mediul

17

5

12

PM 12 Intărirea capacităţii instituţionale a APM

3

1

2

PM 13 Sănătatea populaţiei

4

1

3

179

43

136

Categorii de probleme

Total

Modalitatea în care obiectivele/acţiunile incluse în PLAM au îmbunătăţit calitatea mediului
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PLAM reprezintă un document esenţial pentru cunoaşterea stării actuale a mediului 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 tuturor factorilor de mediu.
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 monitorizare a 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 proiectelor
propuse.

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

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.
Nr
crt.

Denumire
proiect/Beneficiar

Localizare

Domeniu
de mediu

Stadiu de
realizare

Surse de finanţare
HG nr. 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.
ARBDD a eliberat acordul de
mediu, CJ a emis autorizaţie
de demolare, iar MEF a
contractat lucrările de
închidere a minei

1

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

Judeţul
Tulcea,
localităţile din
Delta Dunării

Deşeuri

In curs de
realizare

2

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

Delta Dunării

Ecologizare

In curs de
realizare

MEC

Urbanism

In curs de
realizare

-

-

Urbanism

In curs de
realizare

-

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

3

4

Reactualizarea Planului de
Amenajare Teritorială
Judeţul Tulcea
(PAT) a judeţului Tulcea
Reactualizarea Planului de
Amenajare Teritorială
Zonală (PATZ) pentru
Delta Dunării
Rezervaţia Biosferei „Delta
Dunării”

5

Reconstrucţie ecologică în
amenajarea agricolă
Dunavăţ-Murighiol

Reconstrucţie
Delta Dunării
ecologică

6

Centru de informare
ecologică în Sf. Gheorghe

Delta Dunării

Educaţie
ecologică

In curs de
realizare

7

Elaborarea planului de
dezvoltare a utilizării

Judeţul Tulcea

Energie
verde

In curs de
realizare

In curs de
realizare

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

-

-

-
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energiilor neconvenţionale
în judeţul Tulcea, inclusiv a
energiei eoliene, armonizat
cu obiectivele de
conservare a diversităţii
biologice

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.
Nr
crt.

Denumire
proiect/Beneficiar

Localizare

Domeniu de
mediu

Stadiu de
realizare

Surse de
finanţare

Observaţii

Municipiul TULCEA
1

Conductă de transport
apă, staţie de tratare apă,
rezervor cota +70

Municipiul
Tulcea

Alimentare cu
apă şi
canalizare

In curs de
realizare

-

-

2

Reabilitare reţeIe
alimentare cu apă

Municipiul
Tulcea

Alimentare cu
apă şi
canalizare

In curs de
realizare

POS Mediu,
Axa 1

-

3

Reamenajare şi
reechipare staţie de
pompare ape pluviale
SP1

Municipiul
Tulcea

Alimentare cu
apă şi
canalizare

In curs de
realizare

-

Prin HCL Tulcea nr. 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

Municipiul
Tulcea

Alimentare cu
apă şi
canalizare

In curs de
realizare

-

-

5

Eliminarea deversărilor
necontrolate a apelor
pluviale şi menajere în
Lacul Ciuperca

Municipiul
Tulcea

Alimentare cu
apă şi
canalizare

In curs de
realizare

6

PUG

Municipiul
Tulcea

Alimentare cu
apă şi
canalizare

In curs de
realizare

MDRL

Lucrarea a fost atribuită firmei SC
Săgetator SRL

7

Trotuare noi Remodelare
Piaţa Civică

Municipiul
Tulcea

Urbanism şi
infrastructură

Realizat

Buget local

-

8

Inlocuire cazane în
centralele termice de
cvartal

Municipiul
Tulcea

Energie termică

In curs de
realizare

Buget local

-

9

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

Municipiul
Tulcea

Energie termică

In curs de
realizare

Buget local

-

10

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

Municipiul
Tulcea

Energie termică

In curs de
realizare

Buget local

-

11

Reabilitare reţea
termoficare agent primar
între Penitenciar Tulcea şi
PT 23

Municipiul
Tulcea

Energie termică

In curs de
realizare

Buget local

-

12

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

Municipiul
Tulcea

Energie termică

In curs de
realizare

Buget local

-

Fondul pentru
289000 RON
Mediu

Agenda Locală 21 pentru oraşul Babadag a fost finalizată şi este în etapa de implementare a
măsurilor cuprinse în Planul de acţiune.

Nr
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Denumire proiect/Beneficiar

Domeniu

Stadiu de

Surse de finanţare

Observaţii
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crt

de mediu

realizare

Oraşul BABADAG
1

Inchiderea gropii de gunoi şi înfiinţarea unei staţii
de transfer

Deşeuri

In curs de
realizare

-

-

2

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

Educaţie
ecologică

In curs de
realizare

-

-

Inundaţii

In curs de
realizare

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

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

In curs de
realizare

-

-

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

In curs de
realizare

-

-

6

Conservarea ecosistemului lagunar, conservarea
pădurii şi promovarea utilizării lor durabile

Biodiversitate

-

-

7

Instalarea unor centrale eoliene

-

-

8

Program de reamenajare a parcului şi a zonelor
verzi

-

-

Energie

In curs de
realizare
In curs de
realizare

Spaţii verzi

-

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
PLAM VRANCEA
Termen de
realizare

Realizate

Realizate
în avans

In curs de
realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Permanente

65

-

-

-

-

-

65

2009
>2009
TOTAL

69

-

-

-

-

-

69

134

-

83
83

-

-

-

83
217

Total

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Vrancea
S-a transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Vrancea sub formă matricială.

Modalitatea în care acţiunile întreprinse au îmbunătăţit calitatea mediului
Din analiza Raportului de evaluare al PLAM Vrancea se pot evidenţia o serie de acţiuni care au
contribuit la îmbunătătăţirea 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, iar principalii agenţi
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economici din judeţ şi-au realizat măsurile prevăzute pentru perioada monitorizată. De asemenea,
agenţii economici au în derulare măsuri care au ca scop îmbunătăţirea calităţii 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 sau programe guvernamentale. Există şi localităţi unde proiectele au fost finanţate de la
bugetul local.
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.
Pentru reducerea degradării mediului natural, s-a avut în vedere realizarea obiectivului principal –
asigurarea integrităţii fondului forestier.
Acţiunile stabilite pentru problema educaţiei ecologice au avut ca obiectiv îndrumarea publicului în
scopul asigurării accesului la informaţia de mediu şi promovarea educaţiei ecologice, conştientizarea
problemelor de mediu, urmărindu-se îmbunătăţirea colaborării, comunicării şi transparenţei acţiunilor
între autoritatea publică de mediu, ONG-urile din domeniul protecţiei mediului şi populaţie.
Realizarea PLAM Vrancea facilitează atragerea fondurilor prin programe de finanţare internaţionale
şi măreşte capacitatea de asimilare locală a acestor fonduri. PLAM este 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 domeniul protecţiei
mediului.










Oportunităţi şi dificultăţi întâmpinate în derularea activităţii privind procesul PLAM
Oportunităţi
 S-a derulat „Proiectul de Servicii Municipale” – Servicii de consultanţă pentru pregătirea de
proiecte în vederea finanţării din Fondurile Uniunii Europene care are ca scop final pregătirea
unui set de proiecte de apă potabilă şi uzată, care să corespundă cerinţelor de cofinanţare
pentru obţinerea finanţării prin Fondurile de Coeziune.
 In cadrul Măsurii ISPA 2003/ RO/16/P/PA/013 – 6, a fost lansat la MMGA proiectul de
„Management integrat al deşeurilor” din judeţul Vrancea. A fost realizat în acest sens un Master
Plan ce a constituit o componentă principală în realizarea Planului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor. In prezent acest proiect a semnat contractul de finanţare.
 Asistenţă Tehnică (AT) prin programul PHARE CES 2006 pentru pregătirea proiectelor de investiţii
în vederea finanţării din POS Mediu – Axa Prioritară 3. In prezent, sunt în curs de finalizare Master
Plan-urile aferente celor 5 municipii beneficiare printre care şi municipiul Focşani. A fost finalizată şi
depusă spre avizare Strategia de alimentare cu căldură a Municipiului Focşani – Judeţul Vrancea.
 29 de proiecte contractate până la data de 30.06.2009 în cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007-2013.
Dificultăţi


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.
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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 549 au fost realizate, iar 729 sunt în curs de realizare. Din totalul
acţiunilor prevăzute, 61 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

129

-

138

-

-

-

267

PLAM Brăila

60

-

108

-

1

3

172

PLAM Buzău

33

2

29

3

-

-

67

PLAM Constanţa

78

-

105

2

1

6

192

PLAM Galaţi

107

4

89

56

1

4

261

PLAM Tulcea
PLAM Vrancea
TOTAL

2

-

177

-

-

-

179

134

-

83

-

-

-

217

543

6

729

61

3

13

1355

Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu, la nivelul fiecarui judeţ
din cadrul Regiunii 2 Sud-Est
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nerealizate
4,4%

amânate
0,3%

anulate
1,0%
realizate
40,0%

în curs de realizare
53,8,%
realizate în avans
0,5%

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 (9), informări de presă (11), 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.
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU
 Pentru diseminarea informaţiei privind realizarea unor obiective din PLAM, în semestrul I
2009 s-au realizat informări de presă(15).
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CONSTANŢA
 PLAM Constanţa a fost afişat pe pagina de web a APM Constanţa.
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI
 PLAM Galaţi a fost afişat pe pagina de web a APM Galaţi .
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA
 comunicate de presă pentru informarea publicului despre actualizarea PLAM;
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 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 direcţionate din PNAPM
Vezi tabelele anexate.
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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.



APM Buzău, APM Galaţi şi APM Vrancea, se află în etapa de actualizare a PLAM-ului.



APM Brăila, APM Constanţa, APM Tulcea au actualizat Planul Local de Acţiune
pentru Mediu în 2008, în acest moment fiind în curs de a obţine aprobarea din partea
Consiliilor Judeţene.



Din totalul de 1355 acţiuni prevăzute în planurile de acţiune pentru mediu din Regiunea 2
Sud-Est a fost realizat un procent de 40,5%, iar 4,4% reprezintă acţiuni nerealizate.din
totalul acţiunilor .



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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