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1.

STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE PLANIFICARE DE MEDIU
( etapele procesului P.R.A.M./P.L.A.M.)
A fost încheiat procesul de actualizare al P.L.A.M.Brașov. Actualizarea P.L.A.M.Brașov
s-a realizat urmând indicațiile din ”Ghidul practic al planificării de mediu”, elaborat de
A.N.P.M.București în anul 2009, și a avut la bază structura P.L.A.M.Brașov din anul
2006. Documentul final, versiunea 2011 a P.L.A.M.Brașov, a fost transmis Consiliului
Județean Brașov cu adresa nr.5674/27.04.2012, înregistrată la Consiliul Județean Brașov
cu nr.4753/27.04.2012, în vederea dezbaterii în plen și aprobării prin Hotărâre de
Consiliu Județean.
Planul actualizat se află în
stadiul de implementare, monitorizare şi evaluare a tuturor
acţiunilor necesare a fi întreprinse în scopul rezolvării problemelor de mediu identificate.
1.1 Iniţierea procesului de actualizare
Procesul de actualizare a fost inițiat în luna iunie 2011 de către A.P.M.Brașov (prin
adresa nr.8052/22.06.2011 transmisă membrilor Comitetului de Coordonare), directorul
APM Brașov fiind coordonatorul P.L.A.M. (conform Deciziei A.N.P.M.
nr.427/24.06.2010), ca urmare a solicitării A.N.P.M.București.
1.2. Identificarea părţilor participante la P.L.A.M. şi stabilirea structurii organizatorice
În actualizarea P.L.A.M.Brașov au fost implicate instituții cheie reprezentate de
persoane cu putere de decizie precum și persoane cu capacitate de expertiză în protecţia
mediului şi a sănătăţii populaţiei în relaţie cu mediul. Existenţa unei structuri
organizatorice este esenţială pentru ca procesul de actualizare P.L.A.M. să se desfăşoare
coerent şi raţional în vederea realizării scopurilor acestuia. Componentele structurii
organizatorice P.L.A.M.Braşov au atât rol de coordonare, cât şi de asigurare a
desfăşurării întregului proces, în toate etapele sale:
- structura decizională – Comitetul de Coordonare - pentru coordonarea şi validarea
PLAM Braşov actualizat, este format din 13 membrii, Coordonatorul PLAM, fiind
directorul APM Brașov, conform Deciziei A.N.P.M. nr. 427/24.06.2010;
- structura operaţională - Grupul de lucru - pentru actualizarea P.L.A.M. Braşov este
alcătuit din 19 membrii.
Menţionăm că pentru actualizarea P.L.A.M. varianta 2006 nu s-au efectuat schimbări
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structurale în cadrul structurii organizatorice a P.L.A.M. Braşov, ci doar schimbări
nominale ale unor membrii ai Comitetului de Coordonare şi ai Grupului de lucru,
datorită modificărilor survenite în conducerile unor instituţii implicate, care la rândul lor
au nominalizat membrii noi în Grupul de lucru pentru actualizarea/monitorizarea
P.L.A.M.
1.3. Instituţionalizarea desfăşurării procesului de planificare
P.L.A.M.Brașov a fost instituționalizat prin Ordinul Prefectului Județului Brașov cu
nr.115/28.02.2012.
1.4. Evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii
La evaluarea potenţialului și a limitărilor comunităţii s-a ţinut cont de informațiile culese
privind potenţialul economic, social şi natural al Judeţului Braşov, evaluându-se în
cadrul analizei SWOT punctele tari și punctele slabe ( punctele interne) ale comunității
precum și oportunitățile și amenințările externe care pot ajuta, respectiv periclita,
acțiunile comunității.
1.5. Identificarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu
Metodologia folosită pentru identificarea şi evaluarea problemelor /aspectelor de
mediu fost cea participativă, care presupune asumarea responsabilităţii tuturor
factorilor implicaţi şi a constat în urmarea mai multor paşi, conform ghidului
metodologic, procedeul fiind descris în PLAM APM Braşov varianta 2011 disponibil pe
site-ul instituției. Astfel, la nivelul Județului Brașov, au fost identificate un număr de 30
de probleme de mediu (existente, prezente şi potențiale) care au fost grupate în 12
categorii de probleme de mediu.
1.6. Ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu
Pentru ierarhizarea și prioritizarea problemelor de mediu s-a folosit metoda analizei
multicriteriale . Criteriile de ierarhizare luate în considerare au fost: impactul asupra
sănătății umane, a mediului și conformarea cu cerințele legislative. Pentru prioritizarea
problemelor de mediu (stabilirea priorităților pentru acțiune) s-au folosit criterii privind:
beneficiile aduse de soluționarea problemelor asupra sănătății omului și a mediului,
costurile implicate pentru soluționarea problemelor, termenele de conformare din
planurile de implementare ale Directivelor de mediu, oportunitățile de finanțare.
S-a obținut astfel lista celor 12 categorii de probleme de mediu prioritare pentru județul
Brașov, în cadrul cărora au fost cuprinse cele 30 de probleme de mediu prioritare,
fiecare problemă primind un cod de identificare.
1.7. Redefinirea obiectivelor strategice redefinirea ţintelor, revizuirea indicatorilor
Ținând cont de modificările apărute – de la revizuirea P.L.A.M. în anul 2006 - în starea
mediului, în situația socio-economică, în legislația pentru protecția mediului, în
tehnologiile de producție și de protecție a mediului, și ca urmare a aderării României la
Uniunea Europeană, a fost necesară redefinirea unor obiective și ținte în planul
actualizat. De asemenea, în urma activității de monitorizare a planului, s-a constatat
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existența unor indicatori, care nu ofereau informații relevante pentru monitorizarea
stadiului implementării acțiunilor, acești indicatori fiind revizuiți în PLAM-ul actualizat.
Obiectivele strategice şi specifice de mediu trebuie stabilite în aşa fel încât să se coreleze
cu cele existente în planurile şi programele de dezvoltare existente la nivel
aţional/regional/local. Obiectivele generale trebuie să fie practice, realizabile, legate de
problemele comunităţii, ele, practic, reformulează problema de mediu într-o manieră
afirmativă.
Odată îndeplinite, obiectivele trebuie scoase din PLAM sau modificate semnificativ,
lucru care s-a făcut şi la actualizarea PLAM Braşov.
Ţintele sunt angajamente măsurabile ce trebuie realizate în perioada de timp stabilită
pentru atingerea obiectivului specific, fiind utilizate în evaluarea şi măsurarea
progreselor în implementarea PLAM.
Indicatorii sunt stabiliţi în funcţie de obiectivele şi ţintele propuse în PLAM şi servesc la
măsurarea acţiunilor şi a rezultatelor acestora - evaluează dacă scopurile şi ţintele de
mediu au fost atinse şi dacă aceste rezultate îmbunătătesc viaţa cetăţenilor comunităţii.
În acest scop indicatorii trebuie să fie de tip SMART: specifici obiectivelor, măsurabili,
accesibili, relevanţi, raportaţi la timp.
Luând în considerare liniile strategice şi obiectivele generale privind reabilitarea şi
protejarea mediului în contextul unei dezvoltări durabile a judeţului, pentru fiecare
problema de mediu prioritara selectata în cadrul procesului actualizare PLAM au fost
actualizate, unde a fost cazul : obiectivul general necesar a fi atins prin soluţionarea
problemei de mediu respective, obiectivele specifice corespunzătoare, ţintele necesar a
fi avute în vedere şi indicatorii care permit cuantificarea rezultatelor implementării
acţiunilor pentru soluţionarea problemei de mediu.
1.8. Identificarea acţiunilor specifice fiecărei categorii de probleme de mediu
Baza pentru identificarea şi selectarea acţiunilor posibile a constat pe de o parte în
punctele tari existente în judeţ la nivelul autorităţilor, instituţiilor şi societarii civile, iar
pe de altă parte, în oportunităţile oferite de forţele exterioare judeţului (legislaţie,
posibilitatea unor finanţări din bugetul statului sau surse externe), cum sunt:
 Necesitatea respectării şi aplicării legislaţiei existente în domeniul protecţiei mediului şi
administraţiei publice locale;
 Necesitatea atingerii standardelor UE, în domeniul protecţiei mediului;
 Implementarea Directivelor UE transpuse în legislaţia naţională;
 Suportul autorităţilor administrative (Prefectura, Consiliul Judeţean) pentru PLAM;
 Experienţa şi capacitatea în managementul mediului a autorităţilor judeţene;
 Existenţa unor proiecte şi acţiuni pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din judeţ,
inclusiv prin colaborare internaţionala;
 Existenţa unui mediu de afaceri propice.
Identificarea şi selectarea acţiunilor posibile a avut în vedere, de asemenea, punctele
slabe existente (lipsa de fonduri, personal insuficient, insuficienta colaborare cu instituţii
din alte domenii), urmărindu-se compensarea acestora prin acţiuni care să vizeze
îmbunătăţirea şi/sau întărirea capacităţilor unor domenii.
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Astfel, pentru fiecare din categoriile de probleme de mediu din PLAM, s-au stabilit
acțiunile specifice necesare rezolvării problemelor de mediu identificate, totalul
acțiunilor fiind de 162. Repartizarea acestora pe categorii de probleme de mediu este
evidențiată în tabelul de la punctul 3 al prezentului raport.
2. APROBĂRI OBŢINUTE PRIVIND ELABORAREA, ACTUALIZAREA P.L.A.M.
Actualizarea P.L.A.M. Brașov (elaborat în anul 2004 și revizuit în anul 2006) a demarat
în anul 2011, la solicitarea A.N.P.M.București înregistrată la APM Brașov cu nr.
5117/13.04.2011.
Prin Nota internă cu nr.6622/18.05.2011, conducătorul APM Brașov a stabilit membrii
în grupul de lucru pentru actualizarea PLAM, din cadrul APM Brașov.
Prin adresa nr.8052/22.06.2011, transmisă membrilor Comitetului de Coordonare și
membrilor Grupului de lucru de către directorul APM Brașov, coordonatorul P.L.A.M.,
aceștia au fost informați despre necesitatea actualizării PLAM și participarea la o primă
întâlnire a grupului de lucru în acest scop. De asemenea, în această adresă s-a solicitat și
nominalizarea unor membrii noi în Grupul de lucru, unde a fost cazul.
În vederea actualizării P.L.A.M. Brașov a fost elaborat ”Raportul final de evaluare a
rezultatelor implementării pentru perioada 2006-2011” (înregistrat la A.P.M.Brașov cu
nr.14409/11.11.2011), bazat pe rapoartele anuale de evaluare, raport aprobat de
directorul A.P.M.Brașov, coordonatorul procesului de actualizare P.L.A.M.
Draft-ul PLAM-ului actualizat a fost afișat pe site-ul APM Brașov pentru consultare și
s-a dat comunicat de presă în acest sens. Cu adresa nr.4828/09.04.2012, transmisă
membrilor Comitetului de Coordonare, directorul APM Brașov a solicitat consultarea și
validarea planului (cu eventuale observații care s-au luat în considerare și au fost operate
în PLAM). PLAM-ul actualizat a fost trimis Consiliului Județean Brașov pentru
aprobare.
3. RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII
P.R.A.M./P.L.A.M.
(rezumat)
Raport de evaluare semestrul I 2012
Prin PLAM se urmăreşte asigurarea structurii de bază pentru îmbunătăţirea reală, vizibilă şi
durabilă a mediului, soluţionarea celor mai urgente probleme de mediu la nivel local, implementarea
viitoarelor investiţii in domeniul mediului, precum şi conformarea cu Directivele Uniunii Europene.
Obiectivul major al PLAM îl reprezinta îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător prin
atingerea standardelor europene din domeniu.
Obiectivele strategice prevăd măsuri de dezvoltare care impun luarea în considerare a problemelor
de mediu, precum şi reducerea impactului de mediu pe care unele proiectele de dezvoltare le pot
produce.
PLAM Brașov a stabilit obiective, ținte și acțiuni clare pentru soluționarea fiecărei probleme de mediu identificate.
Astfel, pentru rezolvarea celor 30 de problemelor de mediu identificate, grupate în 12 categorii de probleme de mediu,
este necesară atingerea celor 30 de obiective generale asociate acestora, respectiv 49 de obiective specifice, prin
implementarea unui număr de 162 de acţiuni cu termene şi responsabili stabiliţi, conform matricilor de
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implementare, monitorizare şi evaluare prezentate în PLAM.
Cele 12 categorii de probleme de mediu identificate la nivel județean sunt prezentate în tabelul de
mai jos, în ordinea priorității, împreună cu numărul de acțiuni propuse pentru fiecare categorie de
probleme și stadiul implementării acestora.
Nr.
crt.

Categorii de probleme de mediu

Număr acţiuni /
Comentarii

Calitatea şi cantitatea necorespunzătoare a apei 41 acțiuni / dintre care 37 prevăd
proiecte de infrastructură, scadente
potabile
1.

Managementul necorespunzător al deşeuriloror
2.
Poluarea apelor de suprafaţă

3.

4.

Poluarea atmosferei
Poluarea solului şi a apei subterane

5.

Degradarea mediul natural şi antropic
6.

7.

Urbanizarea mediului

până în anul 2015(6 au fost realizate,
7 nu au demarat încă- se raportează
amânate, restul în curs), iar 4 acţiuni
au termen permanent (3 realizate,
una în curs de realizare).
28 acţiuni/ dintre care 14 au termen
permanent (11 realizate, 3 în curs),
restul de 14 sunt în diferite faze de
realizare
7 acţiuni /1 cu termen permanent
(realizată) , 1 acţiune privind
utilizarea de tehnologii şi instalaţii
performante în activităţile industriale
(în curs) şi 5 acţiuni ( în curs de
realizare) în care sunt grupate un
număr impresionant de proiecte de
infrastructură (reţele canalizare, staţii
epurare etc.) pentru aglomerările
umane din judeţ .
15 acţiuni/ 11 cu termen permanent
(7 realizate, 4 în curs) şi 4 acţiuni în
diferite faze de realizare.
12 acţiuni/ din care 6 cu termen
permanent(4 realizate, 1 în curs, 1
amânată: Monitorizarea post
închidere a calităţii solului şi apelor
freatice din perimentrele depozitelor
municipale va demara după
termenul de închidere 2014 şi va
continua 30 de ani. Dintre măsurile
cu termen, 5 sunt în curs de
realizare, măsura privind Închiderea
deopozitului municipal Rupea a fost
raportată amânată, termenul fiind
2017.
18 acţiuni / 3 acţiuni cu termen(în
curs de realizare) şi 15 cu caracter
permanent (10 realizate, 7 în curs, 1
amânată: Întocmire documentaţii
pentru noi arii protejate-nu a fost
cazul)
4 acţiuni/cu termene, aflate în curs
de implementare, una din aceste
acţiuni grupează proiecte specifice
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8.

Degradarea mediului cauzată de turism şi
agrement
Afectarea sănătaţii populaţiei

9.
10.
11.
12.

Pericole generate de accidente majore, fenomene
naturale şi antropice
Informare şi educaţie ecologică
Întărirea capacităţii autorităţilor locale pentru
gestionarea schimbărilor climatice

din PIDU Braşov
7 acţiuni/ 4 cu termene(în curs de
realizare) şi 3 permanente (în curs de
realizare)
4 acţiuni- dintre care 3 cu termen
permanent(1 realizată, 2 în curs) şi 1
măsură cu termen 2012, în curs de
realizare.
15 acţiuni/toate cu termen
permanent, 13 realizate, 2 în curs de
realizare
7 acţiuni / toate cu termen
permanent, 6 realizate, 1 în curs de
realizare
4 acţiuni/2 cu termen permanent (1
realizată, una în curs de realizare) şi
2 cu termene, în curs de realizare

3.1. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente în 2012 (inclusiv grafice)
Cele 6 acţiuni scadente în anul 2012 sunt în curs de implementare. Ele vizează emiterea de
hotărâri de către autorităţile administraţiei publice locale cu privire la colectarea selectivă atât în
mediul urban cât şi în mediul rural; amenajarea punctelor de colectarea selectivă a deşeurilor atât
în oraşe cât şi în zonele rurale, rezolvarea problemei depozitării zgurii şi cenuşii la CET Braşov,
conform normelor în vigoare; finalizarea implementării proiectelor privind „Controlul integrat al
poluării cu nutrienţi” aflate în derulare.
3.2. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente după 2012 (inclusiv grafice)
Din cele 75 de acţiuni scadente după anul 2012, 6 acţiuni, privind realizarea infrastructurii de
alimentare cu apă în 6 aglomerări umane, au fost realizate. Alte 8 acţiuni care nu au demarat încă
au fost raportate amânate, iar restul de 61 de acţiuni se află în diferite faze de realizare.
Stadiul realizării acțiunilor este ilustrat, în procente, în graficul următor:
Stadiul acțiunilor scadente după 2012
8%
11%
Realizate
Amanate
81%
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3.3. Concluzii la realizarea acţiunilor total PRAM/PLAM (inclusiv grafice)
Din cele 162 de acțiuni din PLAM s-au realizat în semestrul I 2012 un număr de 59 de acțiuni
(dintre care 6 cu termene după 2012, iar 53 au fost acțiuni cu termen permanent, pentru care s-au
raportat activități desfășurate în perioada de raportare).
Acțiunile în curs de realizare sunt în număr de 93, din care 26 au termen permanent, 6 au termen
anul 2012, iar 61 au termen după anul 2012.
Un număr de 10 acțiuni au fost amânate deoarece fie nu au fost necesare, fie nu au fost raportate
ca demarate. Dintre acestea 2 sunt cu termen permanent și 8 sunt cu termen după 2012, ele au
fost menționate în tabelul de mai sus (punctul 3).
Situația procentuală a stadiului implementării acțiunilor din PLAM Brașov este prezentată în
graficul următor:

Stadiul acțiunilor totale PLAM

37%
Realizate
Amanate

57%

In curs
6%

3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PRAM/PLAM (inclusiv grafice)
Evaluarea rezultatelor implementării PLAM pentru trimestrul I 2012 a constat, în principal, în
compararea rezultatelor obţinute prin procesul de monitorizare cu obiectivele și țintele stabilite în
planul de acțiune și monitorizare, ținând cont de respectarea termenelor propuse.
În urma evaluării a rezultat că din cele 30 de obiective generale, care reprezintă ameliorarea situaţiei
constatate, au fost atinse 6 obiective, conform ţintelor propuse la data evaluării, cu menţiunea că
acțiunile realizate pentru atingerea obiectivelor au caracter permanent și ele se vor continua și în
perioada următoare.
Obiectivele realizate vizează: Controlul calităţii şi cantităţii apei potabile livrate populaţiei;
Monitorizarea poluării solului; Diminuarea riscului producerii de inundaţii, degradări de albii şi
maluri; Diminuarea riscului producerii poluărilor accidentale, accidente chimice; Gestionarea
situaţiei în caz de cutremur; Creşterea gradului de informare şi conştientizare ecologică la nivelul
comunităţii.
Restul de 24 de obiective generale sunt în diferite faze de realizare, în funcţie de stadiul
implementării acţiunilor propuse pentru atingerea obiectivelor.
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Graficul de realizare al obiectivelor generale PLAM

20%

Realizate
În curs de realizare
80%

4. STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR/ACŢIUNILOR INCLUSE ÎN
P.R.A.M./P.L.A.M.
Termen de
realizare

Permanente

Număr
Număr
acţiuni
acţiuni
realizate
realizate
în avans
53

26

≤ 2012

Număr
acţiuni
anulate

2

6

> 2012
Total

Număr
acţiuni
Număr
Număr
în curs
acţiuni
acţiuni
de
nerealizate amânate
realizare

53

Total
acţiuni

81
6

6

61

8

75

6

93

10

162

5. DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COLABORĂRII
CU AUTORITĂŢILE LOCALE ŞI CU ALTE INSTITUŢII IMPLICATE ÎN
PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU
 Colaborarea cu autorităţile publice locale şi ceilalţi factori responsabili în vederea
monitorizării acţiunilor cuprinse în PLAM/Agenda Locala 21 (semestrial);
 Întâlniri ale Grupului de lucru în vederea actualizării PLAM Braşov. Schimbul de informaţii
s-a realizat apoi, pentru eficienţă, prin e-mail şi telefonic pentru anumite lămuriri.
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Notificarea periodică (semestrială) a autorităţilor/instituţiilor responsabile având obligaţii şi
responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;
Participarea la întâlnirile Grupului de lucru pentru Master Plan Deşeuri Judeţul Braşov;
Colaborarea cu factorii implicaţi pentru elaborarea şi implementarea Programului integrat de
gestionare a calităţii aerului din aglomerarea Braşov;
Participări la consultări publice oraganizate de custozii ariilor protejate privind planurile de
management ale ariilor protejate/Situri Natura 2000;

6. OPORTUNITĂŢILE/DIFICULTĂŢILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII DE PLANIFICARE DE MEDIU
La nivelul judeţului Braşov, prin proiectele operatorilor regionali Compania APA SA
Braşov şi Apă Canal SA Sibiu, finanţate din POS Mediu – Axa 1 ( “Reabilitarea şi
extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov” şi “Extindere şi
modernizare alimentare cu apă/apă uzată în Victoria şi Făgăraş”) aflate în
implementare, se realizează un număr important de acţiuni din PLAM, privind apa/apa
uzată.
De asemenea, în domeniul gestionării deşeurilor s-a aprobat MASTER PLAN –ul la
nivelul judeţului Braşov, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.397 din
26.09.2011. Se parcurg în continuare etapele necesare finalizării propunerii de proiect
“Sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul judeţului Braşov”, care va fi
depus pentru finanţare prin POS Mediu - Axa 2.
În cazul aprobării proiectului, prin implementarea acestuia se vor realiza şi unele acţiuni
din PLAM, referitoare la managementul deşeurilor.
O altă oportunitate pentru judeţul Braşov este şi finanţarea proiectelor prioritare din
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană prin POR 2007-2013, Axa 1, DMI 1.1
“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”.
S-au întîmpinat unele dificultăți în timpul procesului de actualizare/monitorizare al
PLAM Brașov din cauza lipsei de interes manifestată de unii membri ai Grupului de
Lucru, privind participarea la întâlnirile grupului și/sau transmiterea informațiilor
solicitate de către APM Brașov, necesare actualizării/monitorizării PLAM.
7. ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN PERIOADA Semestrului I 2012 PENTRU
DISEMINAREA INFORMAŢIEI PRIVIND P.R.A.M/P.L.A.M.





PLAM pentru judeţul Braşov a fost afişat pe pagina de web a APM Braşov pentru
consultare, însuşire şi aplicare;
Notificări transmise către agenţii economici şi autorităţile responsabile pentru
rezolvarea problemelor prin implementarea acţiunilor din PLAM, în vederea atingerii
obiectivelor generale şi specifice din matricele de implementare şi monitorizare PLAM;
Comunicate de presă privind Planul Local de Acţiune pentru Mediu.
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8. STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21
Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21

8.1.
Nr.
crt.
1.

Denumirea
proiectului/
Beneficiar
Ocolitoarea
Municipiului Braşov

Localizare
Municipiul
Braşov

Domeniul
de mediu

Stadiul de
realizare

Sursele de
finanţare

Infrastructură

În curs de
implementare

Surse proprii,
împrumut
BCR,
Fonduri UE

Observaţii
S-au finalizat 2
din
cele
3
tronsoane.
Tronsonul 2 este
dat în folosinţă (
circulaţia se face
pe două benzi)
Tronsonul 3 este
în
curs
de
execuţie
și
lucrările sunt în
grafic.

2.

3.

Extinderea utilităţilor
publice până la limita
administrativă
a
municipiului
cu
unităţile
administrativ
teritoriale vecine
Reabilitarea
şi
descentralizarea
sistemului
de
încălzire central

Municipiul
Braşov

Utilităţi
publice

Realizat

Surse proprii

Municipiul
Braşov

Utilităţi
publice

În curs de
implementare

Surse private

Proiectul
se
derulează
în
cadrul
unui
parteneriat
public-privat.
În prima etapă
s-a
realizat
descentralizarea
surselor
de
încălzire
prin
darea în folosinţă
a 3 centrale
termice: Metrom,
Noua,
CET
Nord .
În etapa a II-a se
va extinde CET
Nord cu CET
Nord 2 prin
creşterea
capacităţii
de
producţie
a
energiei termice.
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9. ANEXA 1 – Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Naţional de
Acţiune pentru Protecţia Mediului (din formatul anterior).
10. ANEXA 2 – Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul
Naţional de
Acţiune pentru Protecţia Mediului direcţionate către PRAM/PLAM (din formatul
anterior).
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Ciprian BĂNCILĂ

Întocmit,
Angela BUBUIANU, consilier
Compartiment Proiecte, Relații Publice
Date de contact: e-mail relatiipublice@apmbv.anpm.ro, angela.bubuianu@apmbv.anpm.ro,
tel.mobil 0751 081707, tel.fix 0268 419013, int.26
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