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RAPORTARE
P.L.A.M.BRAŞOV
SEMESTRUL II/2013
Cap.1 STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE
PLANIFICARE DE MEDIU
A fost finalizat procesul de actualizare al P.L.A.M.Braşov. Actualizarea
P.L.A.M.Braşov s-a realizat urmând indicaţiile din ”Ghidul practic al planificării de mediu”,
elaborat de A.N.P.M.Bucureşti în anul 2009, şi a avut la bază structura P.L.A.M.Braşov din
anul 2006.
Documentul final, versiunea 2011 a P.L.A.M.Braşov, a fost transmis Consiliului Judeţean
Braşov cu adresa nr.5674/27.04.2012, înregistrată la Consiliul Judeţean Braşov cu
nr.4753/27.04.2012, în vederea dezbaterii în plen şi aprobării.
Planul actualizat a primit aprobarea oficială prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Braşov cu nr. 176/29.10.2012.
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 iniţiat în luna iunie 2011 de către A.P.M.Braşov (prin adresa
nr.8052/22.06.2011 transmisă membrilor Comitetului de Coordonare), directorul APM
Braşov 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.Bucureşti.
1.2. Identificarea părţilor participante la P.L.A.M. şi stabilirea structurii organizatorice
În actualizarea P.L.A.M.Braşov au fost implicate instituţii cheie reprezentate de persoane
cu putere de decizie precum şi persoane cu capacitate de expertiză în protecţia mediului şi
a sănătăţii populaţiei în relaţie cu mediul.
Structura organizatorică a PLAM Braşov:
Coordonatorul PLAM, în persoana conducătorului autorităţii locale de protecţie a
mediului APM Braşov (conform Deciziei Preşedintelui ANPM nr.427/24.06.2010).
Componenţa Comitetului de Coordonare a PLAM Braşov:
Ion GONŢEA - prefect, Instituţia Prefectului Judeţului Braşov;
Aristotel CĂNCESCU – preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;
George SCRIPCARU- primar, Primăria Municipiului Braşov
Ciprian BĂNCILĂ – director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;
Nicolae IONAŞCU – director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov;
Stelian RECHIŢEANU – inspector şef , Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov
Alexandru BĂLESCU – director, Direcţia de Sănătate Publică Braşov;
Florin BORDAŞ, director Direcţia Silvică Braşov;
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Călin ACHIM - director Direcţia Agricultură Judeţeană Braşov;
Cornelia BENŢEA – prim comisar, Comisariatul Judeţean Braşov al GNM;
Dragoş DAVID – director general Agenţia Metropolitană Braşov
Cosmin Dorel TODERAŞ - director, CNU-Sucursala Feldioara;
Radu Florea Nistor – primar, Primăria Săcele
Componenţa Grupului de lucru :
Cătălin POPA - consilier juridic, Instituţia Prefectului Braşov
Blănaru Doina – consilier,
Consiliul Judeţean Braşov
Daniela MARTIN – consilier, Primăria Municipiului Braşov
Adriana RĂILEANU - Sistemul de Gospodărire al Apelor Braşov
Carmen DIMA - Compania Apa Braşov
Alina CURTU- inginer, Direcţia Silvică Braşov
Paul LĂZĂRESCU – inspector superior, Direcţia de Sănătate Publică Braşov
Tălmăcean Cristina, comisar Comisariatul Judeţean Braşov al GNM
Dorina MIHAI – Agenţia Metropolitană Braşov
Bucur Ioan, consilier APM Braşov
Ioana BENGA - consilier APM Braşov
Mihaela MAREAN - consilier APM Braşov
Zgondea Nina – consilier APM Braşov
Viorel MAREAN - consilier APM Braşov
Cristina TĂBÂRCĂ - consilier APM Braşov
Cristina ROMETE – consilier APM Braşov
Cristina ALDEA - consilier APM Braşov
Elena BUCUR, consilier APM Braşov
Angela BUBUIANU – consilier APM Braşov, responsabil Grup de lucru
Menţionăm că, pentru actualizarea P.L.A.M. varianta 2006, nu s-au efectuat schimbări
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.Braşov a fost instituţionalizat prin Ordinul Prefectului Judeţului Braşov cu
nr.115/28.02.2012, prin care s-a aprobat structura organizatorică a PLAM Braşov
menţionată mai sus.
1.4. Evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii
La evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii s-a ţinut cont de informaţiile culese
privind potenţialul economic, social şi natural al Judeţului Braşov, evaluându-se în cadrul
analizei SWOT punctele tari şi punctele slabe ( punctele interne) ale comunităţii precum şi
oportunităţile şi ameninţările externe care pot ajuta, respectiv periclita, acţiunile
comunităţii.
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Puncte tari
· Existenţa unui Masterplan privind apa/apauzată pentru
Judeţul Braşov
· Derularea celor 2 proiecte POS Mediu pentru
infrastructura de apă/apă uzată
· Resursele cantitative de apă sunt suficiente
· Nu există probleme semnificative din punct de vedere
al poluării rezultate din zootehnie
· Sunt în actualizare studiile de inundabilitate
· Există un Plan judeţean de apărare împotriva
inundaţiilor
· Nu sunt probleme semnificative din punct de vedere al
poluării aerului
· Sunt 5 staţii de monitorizare automată a aerului
· Sunt promovate investiţiile în tehnologiile ecologice
·Există o inventariere a siturilor contaminate
· Se fac lucrări de împădurire a zonelor cu risc de
alunecări de teren
· Pondere ridicată de arii naturale protejate de interes
naţional şi comunitar (39% din suprafaţa judeţului)
· Capital natural valoros
· Pondere ridicată a habitatelor naturale şi seminaturale
·
87% din ariile protejate sunt atribuite în
custodie/administrare
· Existenţa strategiilor de dezvoltare şi de turism
·Experienţă în derularea proiectelor pre şi post aderare
·Masterplan pentru sistem integrat de management al
deşeurilor aprobat, există în cadrul C.J.Braşov Unitatea
de Implementare a Proiectului (U.I.P.)
· Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor
· Există un depozit ecologic
· Sunt realizate 3 staţii de transfer, 4 sisteme de colectare
şi transport deşeuri municipale (Recea, Şercaia, Bran,
Augustin), 2 Staţii sortare deşeuri municipale (SC Urban
SA, Fin-Eco SA)
· Există proiecte de colectare selectivă implementate în
23 de localităţi
· Există 11 operatori zonali
·Există facilitatea de coincinerare a deşeurilor periculoase
(SC Lafarge Romcim SA- Hoghiz)
· Există locuri de colectare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice

Puncte slabe
· Infrastructura de alimentare, canalizare deficitară, lipsa
acesteia în zone rurale
·Funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare
· Rata redusă a populaţiei racordate la sistemele de
colectare şi epurare a apelor uzate
·Dezvoltarea zonelor urbane şi protecţia insuficientă a
resurselor de apă
·Calitate necorespunzătoare a apei potabile destinate
conumului uman(termen conformare 31.12.2012)
· Pierderi la alimentarea cu apă
· Lipsa contorizării consumului de apă în mediul rural
· Traficul auto ridicat
· Lipsa centurii ocolitoare (în construcţie)
· Parc redus de vehicule ecologice pentru
transportul public
· Suprafeţe reduse de spaţii verzi în mediul urban
· Absenţa studiilor de zgomot în municipii
· Situri contaminate şi costuri mari pentru
decontaminare
· Există zone care prezintă pericol de alunecări de teren
· Planurile de management existente nu au fost aprobate
de către autoritatea centrală (doar un singur plan de
management a fost aprobat de Ministerul Mediului - PN
Bucegi
· Presiunea antropică a planurilor şi proiectelor
· Grad de informare şi conştientizare redus la nivelul
comunităţilor locale
· Evidenţierea ariilor naturale protejate de către Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în
planurile naţionale, zonale şi locale de amenajare a
teritoriului şi de urbanism
· Turism nereglementat în arii naturale protejate
· Resurse financiare, materiale şi umane insuficiente
·Nerealizarea: celui de-al 2-lea depozit ecologic zonal
(Făgăraş-Calbor), a 2 staţii de transfer (Făgăraş, Hoghiz),
1 staţie de sortare (Făgăraş), Instalaţia de incinerare a
deşeurilor(Târlungeni)
·Nefinalizarea închiderii a 5 depozite de deşeuri
municipale ( Făgăraş, Victoria, Codlea, Săcele, Râşnov)
· Nu există facilităţi de compostare în Judeţul Braşov
· Nu există facilităţi de reciclare pentru sticlă
· Sunt necesare şi alte locuri de colectare a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice
· Depozitare necontrolată a deşeurilor din construcţii şi
demolări
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Oportunităţi
· Existenţa Fondurilor UE, bugetare precum şi alte
finanţări pentru diverse domenii
·Dezvoltarea parteneriatului public-privat
· Tehnologii noi, ecologice pentru fermele Zootehnice
· Disponibilitatea Regiei Naţionale a Pădurilor de
a reîmpăduri terenurile degradate
· Implicarea ONG-urilor în problemele de mediu
· În lucru centura ocolitoare a Mun.Braşov
· Programul Rabla
· Îmbunătăţirea transportului în comun

Ameninţări
· Să nu se implementeze Masterplanurile şi/sau
strategiile
· Lipsa suportului financiar de întreţinere al aparaturii de
monitorizare a aerului
· Reducerea spaţiilor verzi urbane
· Lipsa lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
· Interesele economice din domeniul gestionării
deşeurilor
· Neîndeplinirea obiectivelor prin neatingerea
indicatorilor negociaţi în domeniul protecţiei mediului
·Depăşirea termenelor asumate
· Absorbţie scăzută de fonduri
· Posibilitatea apariţiei blocajelor în cofinanţarea
Proiectelor
·Schimbările climatice care pot duce la fenomene
extreme inundaţii/secetă
· Disfuncţionalităţi de comunicare interinstituţională
(la nivel interministerial, pe relaţia autorităţi centraleautorităţi teritoriale, interinstituţional la nivel judeţean)

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. În
cadrul primei întâlniri a Grupului de lucru s-a stabilit că pentru actualizarea PLAM, în prima
etapă, este necesară identificarea eventualelor probleme de mediu apărute la nivelul judeţului
Braşov, de la revizuirea planului din anul 2006. În acest sens, APM Braşov, a solicitat
membrilor Comitetului de Coordonare şi Grupului de lucru să analizeze matricile cu planul de
implementare a acţiunilor pentru soluţionarea problemelor de mediu prioritare din documentul
PLAM 2006 şi să transmită:
- probleme de mediu nou identificate;
- propuneri pentru noi obiective şi/sau activităţi pentru fiecare din componentele de mediu, cu
stabilirea responsabilităţilor şi a termenelor de realizare care să fie incluse în PLAM- ul
actualizat;
- reactualizarea termenelor de realizare, acolo unde este cazul, a măsurilor în curs de
implementare.
Identificarea şi clasificarea problemelor/aspectelor de mediu a fost realizatǎ folosind şi
urmǎtoarele surse informaţionale:
- rapoarte şi studii de specialitate ale instituţiilor cu atribuţii în controlul şi gestiunea mediului
natural şi a activităţilor antropice cu impact asupra mediului (Agenţia pentru Protecţia
Mediului Braşov, Administraţia Bazinală de Apă Olt – SGA Braşov, Direcţia Silvicǎ Braşov);
- rapoarte, studii şi evidenţe ale administraţiei publice locale şi judeţene (Consiliul Judeţean,
Primării şi Consilii Locale, Direcţia Judeţeanǎ de Statisticǎ Braşov);
Astfel, la nivelul judeţului Braşov, s-au identificat 30 de problemele de mediu care au fost
prioritizate în cadrul a 12 categorii de probleme de mediu prioritare.
Menţionăm, în continuare câteva, din problemele de mediu cu care ne confruntăm şi efectele
acestora.
Întârzierea implementării Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor a produs
disfuncţionalită şi în fluxul de deşeuri de la generator , valorificator, eliminator prin costurile
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mari pentru transportul deşeurilor, aceasta generând depozitarea necontrolată a deşeurilor.
Neimplementarea sistemului de colectare selectivă la sursă, a dus la neatingerea ţintelor din
PLAM, stabilite conform directivelor europene.
Sistarea activităţii celor 5 depozite de deşeuri municipale şi nerealizarea celui de-al doilea
depozit ecologic zonal de la Făgăraş au creat probleme de depozitare a deşeurilor din zonele
respective. Deşeurile au fost depozitate necontrolat, generând impact negativ asupra mediului (
aer, sol, subsol, apă subterană, etc.)
Depăşirea valorilor limită pentru indicatorii PM10, NO2, zgomot ambiental, în special în
zonele urbane, are impact negativ asupra sănătăţii populaţiei, ecosistemelor, materialelor şi
climei.
Existenţa unor neconcordanţe legate de faptul ca în limitele unor situri Natura 2000 au fost
integrate şi intravilane şi datorită acestui aspect proiecte/activităţi care se desfăşoară în
intravilan trebuie să parcurgă procedura de evaluare adecvată;
Deoarece limitele ariilor naturale protejate naţionale nu sunt legiferate nu este posibilă
elaborarea planurilor de management pentru aceste arii. Lipsa planurilor de management
precum şi gradul scăzut de conştientizare la nivelul comunităţilor locale au drept consecinţă
posibila distrugere a unor habitate şi/sau specii de interes conservativ.
De asemenea, practicarea turismului necontrolat şi intervenţiile antropice nereglementate
(planuri/proiecte/activităţi) în ariile protejate au impact negativ asupra stării de conservare a
acestora.
1.6. Ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu
Pentru ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu s-a folosit metoda analizei
multicriteriale . Criteriile de ierarhizare luate în considerare au fost: impactul asupra sănătăţii
umane, a mediului, conformarea cu cerinţele legislative, nivelul de incertirudine asupra evaluării
problemei. Pentru prioritizarea problemelor de mediu (stabilirea priorităţilor pentru acţiune) sau folosit criterii privind: beneficiile aduse de soluţionarea problemelor asupra sănătăţii omului
şi a mediului, costurile implicate pentru soluţionarea problemelor, termenele de conformare
din planurile de implementare ale Directivelor de mediu, oportunităţile de finanţare.
Lista celor 12 categorii de probleme de mediu prioritare pentru judeţul Braşov este prezentată
în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Categorii de probleme de mediu

Punctaj

Cod problemă

Calitatea şi cantitatea necorespunzătoare a apei potabile
Managementul necorespunzător al deşeuriloror
Poluarea apelor de suprafaţă
Poluarea atmosferei

40
38
35
34

PM-01
PM-02
PM-03
PM-04

Poluarea solului şi a apei subterane
Degradarea mediul natural şi antropic
Urbanizarea mediului
Degradarea mediului cauzată de turism şi agrement
Afectarea sănătaţii populaţiei
Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi
antropice
Informare şi educaţie ecologică
Întărirea capacităţii autorităţilor locale pentru gestionarea

32
0
28
26
23
21

PM-05
PM-06
PM-07
PM-08
PM-09
PM-10

19
16

PM-11
PM-12
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schimbărilor climatice

1.7. Redefinirea obiectivelor strategice redefinirea ţintelor, revizuirea indicatorilor
Ţinând cont de modificările apărute – de la revizuirea P.L.A.M. în anul 2006 - în starea
mediului, în situaţia socio-economică, în legislaţia pentru protecţia mediului, în tehnologiile
de producţie şi de protecţie a mediului, şi ca urmare a aderării României la Uniunea
Europeană, a fost necesară redefinirea unor obiective şi ţinte în planul actualizat. De
asemenea, în urma activităţii de monitorizare a planului, s-a constatat existenţa unor
indicatori, care nu ofereau informaţii relevante pentru monitorizarea stadiului
implementării acţiunilor, aceşti indicatori fiind revizuiţi (simplificaţi) în PLAM-ul actualizat.
Pentru fiecare problema de mediu prioritara selectată în cadrul procesului de 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, conform matricilor din
PLAM 2011 postat pe site-ul agenţiei.
2. Cap.2 APROBĂRI OBŢINUTE PRIVIND ELABORAREA, ACTUALIZAREA P.L.A.M.
APM Braşov nu a solicitat aprobare pentru revizuirea P.L.A.M. Actualizarea P.L.A.M.
Braşov (elaborat în anul 2004 şi revizuit în anul 2006 până în anul 2013) a demarat în anul
2011, la solicitarea A.N.P.M.Bucureşti înregistrată la APM Braşov cu nr. 5117/
13.04.2011, urmată de precizările din adresa ARPM Sibiu nr.5479/28.04.2011 : ”Adresa
ANPM transmisă tututuror APM se referea de fapt la agenţiile care au solicitat începerea procesului de
revizuire. În Regiunea 7 Centru întrucât toate APM au PLAM revizuit până în anul 2013, este
necesar să se facă actualizarea măsurilor cuprinse în PLAM, deoarece între două revizuiri este obligatoriu
să existe cel puţin o actualizare”.
3. Cap.3 RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII
P.L.A.M.
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Raport de evaluare semestrul II 2013
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.
Obiectivele strategice de mediu sunt: conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
protejarea sănătăţii umane; utilizarea durabilă a resurselor.
Obiectivele prioritare din PLAM sunt: dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi managenetul
durabil al resurselor de apă; dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor, gestionarea
corectă a deşeurilor periculoase; reducerea poluării apelor de suprafaţă, a solului şi a apei subterane;
asigurarea calităţii aerului, realizarea obiectivelor privind controlul poluării industriale şi managementul
riscului, schimbările climatice, managementul zgomotului ambiental; conservarea diversităţii biologice.
PLAM Braşov a stabilit obiective, ţinte şi acţiuni clare pentru soluţionarea fiecărei probleme de mediu identificate.
Astfel, pentru rezolvarea celor 30 de probleme de mediu identificate, grupate în 12 categorii de probleme de mediu, este
necesară atingerea celor 30 de obiective generale asociate acestora, respectiv 55 de obiective specifice, prin implementarea
unui număr de 162 de acţiuni cu termene şi responsabili stabiliţi, conform matricilor de implementare pentru
soluţionarea problemelor de mediu prioritare, a matricelor de monitorizare şi evaluare a acţiunilor, prezentate în
PLAM Braşov, disponibil pe www.apmbv.anpm.ro .
Cele 12 categorii de probleme de mediu identificate la nivel judeţean sunt prezentate în tabelul de mai
jos, în ordinea priorităţii, împreună cu numărul de acţiuni propuse pentru fiecare categorie de
probleme şi stadiul implementării acestora.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Categorii de probleme de mediu
Calitatea şi cantitatea necorespunzătoare a apei potabile
Managementul necorespunzător al deşeurilor
Poluarea apelor de suprafaţă
Poluarea atmosferei
Poluarea solului şi a apei subterane
Degradarea mediul natural şi antropic
Urbanizarea mediului
Degradarea mediului cauzată de turism şi agrement
Afectarea sănătaţii populaţiei
Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi
antropice
Informare şi educaţie ecologică
Întărirea capacităţii autorităţilor locale pentru gestionarea
schimbărilor climatice

Total număr acţiuni / Componență
41 acţiuni /10 - realizate, 24- în curs de
realizare, 7 - amânate
28 acţiuni/ 14 realizate, 8 - în curs de
realizare, 2 – amânate, 4 - nerealizate
7 acţiuni /1 – realizată, 6 în curs de
realizare
15 acţiuni/10 - realizate, 5 - în curs de
realizare
12 acţiuni/ 5 - realizate, 6 - în curs de
realizare, 1 – amânată
18 acţiuni / 9– realizate, 8 - în curs de
realizare, 1- amânată
4 acţiuni/ 4 – în curs de realizare
7 acţiuni/ 3 – realizată, 4- în curs de
realizare
4 acţiuni /2- realizată, 2– în curs de
realizare
15 acţiuni/15- realizate
7 acţiuni / 7 - realizate
4 acţiuni/2- realizată, 2 - în curs de
realizare
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3.1. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente în anul 2013
Din totalul de 109 de acţiuni scadente până în anul 2013, inclusiv acţiunile permanente, au fost
realizate 71 de acţiuni (65%), sunt în curs de realizare 31de acţiuni (28%), amânate 2 acţiuni (2%)
şi nerealizate 5 acţiuni(5%).
Patru din cele 5 acţiuni raportate nerealizate la termen aparţin categoriei de probleme PM – 02
Managementul necorespunzător al deşeurilor şi 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;
În judeţul Braşov sunt 23 de localităţi care au în diferite stadii de implementare, sisteme de
colectare selectivă la sursă, realizate prin programe PHARE: Bran, Budila, Prejmer, Teliu,
Tărlungeni, Vama Buzăului, Hărman, Augustin, Ormeniş, Şercaia, Comana, Părău, Mândra, Şinca
Nouă, Şinca Veche; Lisa, Recea, Voila, Victoria, Drăguş, Viştea, Ucea, Sâmbăta de Sus.
Deşi au fost emise hotărâri la nivelul municipiilor şi au fost amenajate puncte de colectare
selectivă în municipii şi în unele zone rurale (23 localităţi), măsurile s-au raportat nerealizate
deoarece nu s-au atins ţintele stabilite pentru coeficienţii pentru colectarea selectivă a
deşeurilor pentru populaţie, de 40% în mediul urban şi 20% în mediul rural, până în
anul 2012 şi nici ţintele pentru coeficienţii pentru colectarea selectivă a deşeurilor pentru
populaţie de 50%, până în anul 2012.
- rezolvarea problemei depozitării zgurii şi cenuşii la CET Braşov, conform normelor în vigoare –
stadiul actual: CET Braşov a solicitat de la APM Braşov Aviz de mediu pentru schimbarea
soluţiei de închidere, dar documentaţia depusă este incompletă, s-a cerut completarea ei.
- închiderea depozitului industrial SC Nitramonia Făgăraş SA - nu s-a realizat la termen din cauza
lipsei fondurilor;
A cincea măsură raportata ca nerealizată aparţine categoriei de probleme PM-09 – Afectarea
sănătăţii populaţiei şi ea vizează dotarea staţiilor de epurare a apelor uzate din activităţile
spitaliceşti şi de la crescătoriile de animale, cu trepte de dezinfecţie, termen 2012. Din
informaţiile primite de la Direcţia de Sănătate Publică Braşov, rezultă că la două spitate ( Spitalul
de boli infecţioase şi Spitalul TBC) staţiile de epurare sunt dotate cu trepte de dezinfecţie.
Societăţile care se ocupă cu creşterea animalelor şi care au răspuns solicitării noastre de
informaţii (SC Galli Gallo Codlea, SC Europig Şercaia şi SC Avicola Braşov) nu au dotate staţiile
de epurare cu trepte de dezinfecţie.
Acţiunile raportate amânate aparţin :
- PM – 02 - Managementul necorespunzător al deşeurilor şi vizează realizarea celui de-al doilea
depozit ecologic zonal. SC COMPREST SA ne-a transmis că s-a renuntat la proiect, stadiul
implementarii ajungand doar pana la realizarea studiului de fezabilitate;
- PM – 06 – Degradarea mediului natural şi antropic şi vizează întocmirea documentaţiilor pentru
noi arii protejate – nu a fost cazul.
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Din graficul de mai sus, se observă că din cele 87 de acţiuni scadente în 2012, inclusiv acţiunile
permanente, au fost realizate 64 de acţiuni, iar din cele 109 acţiuni scadente în 2013, inclusiv
acţiunile permanente, au fost realizate 71 de acţiuni.
3.2. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente după 2013
Din cele 53 de acţiuni scadente după anul 2013, 6 acţiuni, privind realizarea infrastructurii de
alimentare cu apă în 6 aglomerări umane, au fost realizate (11%). Alte 9 acţiuni au fost amânate
(17%), iar restul de 38 de acţiuni se află în diferite faze de realizare (72%).
Şapte din acţiunile raportate amânate aparţin PM 01 – Cantitatea şi calitatea necorespunzătoare a
apei potabile şi au fost raportate amânate deoarece nu au fost încă demarate.
Celelalte 2 acţiuni amânate aparţin:
- PM – 02 - Managementul necorespunzător al deşeurilor – măsura privind realizarea
incineratorului pentru deşeuri menajere de la Tărlungeni, prin decizia autorităţilor de
management al proiectului, este propusă a se realiza în perioada 2014 – 2020, într-o abordare
regională;
-PM – 05 – Poluarea solului şi a apei subterane – Închiderea Depozitului municipal Rupea are
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ca termen anul 2017, deci nu a demarat încă.
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3.3. Concluzii la realizarea acţiunilor total PLAM
Din cele 162 de acţiuni din PLAM s-au realizat la finele Semestrului II 2013 un număr de 78 de
acţiuni (48%) sunt în curs de realizare 69 de acţiuni (43%), 11 acţiuni au fost amânate (7%), iar 4
acţiuni nu au fost realizate (3%). Situaţia procentuală a stadiului implementării acţiunilor din PLAM
Braşov este prezentată în graficul următor:

Stadiul acțiunilor totale PLAM
3%
7%
47%
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Amanate

43%
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Nerealizate
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3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM
Evaluarea rezultatelor implementării PLAM pentru semestrul II 2013 a constat, în principal, în
compararea rezultatelor obţinute prin procesul de monitorizare cu obiectivele şi ţintele stabilite în
planul de acţiune şi monitorizare, ţinând 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 10 obiective generale (33%), conform ţintelor propuse la data evaluării, cu
menţiunea că acţiunile cu caracter permanent realizate pentru atingerea obiectivelor se vor continua şi
în perioada următoare. Restul de 20 de obiective generale (67%) sunt în diferite faze de realizare, în
funcţie de stadiul implementării acţiunilor propuse pentru atingerea obiectivelor. Menţionăm că între
aceste 20 de obiective generale se află şi cele 2 obiective generale ale PM -09 – Afectarea sănătăţii
populaţiei, care au fost şi s-au raportat nerealizate la finele anului 2012.
Obiectivele realizate vizează: Protejarea şi conservarea calităţii surselor de apă conform prevederilor
legale; Controlul calităţii şi cantităţii apei potabile livrate populaţiei; Îmbunătăţirea calităţii aerului
ambiental prin reducerea emisiilor industriale, a emisiilor datorate încinerărilor necontrolate;
Monitorizarea poluării solului în zona industrială; Diminuarea riscului producerii de inundaţii,
degradări de albii şi maluri; Diminuarea riscului producerii poluărilor accidentale, accidente chimice;
Educarea populaţiei privind modul de intervenţie în cazul producerii unor incendii; Gestionarea
situaţiei în caz de cutremur; Creşterea gradului de informare şi conştientizare ecologică la nivelul
comunităţii.
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Graficul de realizare al obiectivelor generale PLAM
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4. STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR/ACŢIUNILOR INCLUSE ÎN
P.L.A.M.
Număr
acţiuni
realizate
în avans

Număr
acţiuni în
curs de
realizare

Termen de
realizare

Număr
acţiuni
realizate

Permanente

70

10

≤ 2013

1

21

> 2013
Total

71

6

38

6

69

Număr
acţiuni
nerealizate

5

5

Număr
acţiuni
amânate

Număr
acţiuni
anulate

Total
acţiuni

1

81

1

28

9

53

11

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);
 Notificarea periodică (semestrială) a autorităţilor/instituţiilor responsabile având obligaţii şi
responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;
 Participare la Grupul de Lucru Judeţean pentru Strategia de dezvoltare regională pentru perioada
2014-2020 şi a portofoliului de proiecte aferent judeţului, organizator ADR Centru, la Consiliul
Judeţean Braşov;
 Participare Întâlnire de lucru privind Proceduri de evaluare strategică de mediu (SEA) şi
Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA), în cadrul proiectului Sistem Integrat al Deşeurilor
în Judeţul Braşov, desfăşurată la Consiliul Judeţean Braşov
 Participare la şedinţa Adunării Generale de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu, la
Prefectura Braşov
 Întâlnire de lucru în cadrul proiectului Policentric – Parteneriate strategice pentru dezvoltarea
policentrică a României, finanţat de PO – DCA 2007-2013;
 Participări la seminarii privind: „Îmbunatăţirea condiţiilor privind conservarea carnivorelor mari
- transferul celor mai bune practici”- organizat de Universitatea Transilvania Braşov;
„Elaborarea seturilor de măsuri de management la nivel naţional pentru speciile castor, vidră şi
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nurcă” - organizat de Fundaţia Carpaţi; „Biodiversitate şi industrie”-organizat de Lafarge
Agregate
Participări la comisiile pentru evaluarea pagubelor, produse de speciile din fauna salbatică,
culturilor agricole sau animalelor domestice
Participări la consultări publice organizate de Direcţia Silvică/Ocoale Silvice referitor la Păduri
cu valoare ridicată de conservare din raza administrativă a acestora; participări la conferinţa I-a şi
a II-a de amenajare a fondului forestier
Participare conferinţa legată de demararea proiectului POS Mediu-Planul de management pentru
aria protejată Muntele Tâmpa–organizat de ONG-ul Renaturopa; participare prezentare proiect
”Restaurarea şi ajutorarea proceselor naturale în pădurile şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer şi
Harman” – organizată de Fundaţia Carpaţi
Parteneri în proiectul „Juniori rangeri devotaţi de la Dunare în Carpaţi”, alături de Consiliul
Judeţean Braşov, beneficiar proiect Fundaţia pentru Arii Protejate ProPark.
6. OPORTUNITĂŢILE/DIFICULTĂŢILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII DE PLANIFICARE DE MEDIU
APM Braşov a avut o bună colaborare cu: Biroul de Mediu din Consiliul Judeţean Braşov,
UAT-urile municipale, Direcţia Silvică Braşov, custozi şi administratori de arii naturale
protejate, ocoale silvice, societăţi comerciale importante, societăţile de salubrizare, care au
răspuns la solicitările noastre şi au transmis informaţii complete necesare pentru
monitorizarea PLAM.
S-au întîmpinat dificultăţi cauzate de lipsa de interes manifestată de unii membri din
Grupul de Lucru, privind transmiterea informaţiilor solicitate de către APM Braşov. Din
cauza acestora, unele instituţii importante răspund cu întârziere solicitărilor noastre,
transmit informaţii incomplete sau nu transmit toate informaţiile solicitate. Acest lucru este
posibil şi din cauza faptului că majoritatea informaţiilor, care ne sunt transmise prin e-mail,
nu sunt însoţite de adrese de înaintare semnate de conducătorii instituţiilor respective.

7. ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN PERIOADA SEMESTRULUI II 2013 PENTRU
DISEMINAREA INFORMAŢIEI PRIVIND P.L.A.M.








PLAM pentru judeţul Braşov este afişat pe site-ul agenţiei, pentru consultare, însuşire şi
aplicare;
Raportul de monitorizare PLAM a fost afişat pe site-ul agenţiei;
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;
Intensificarea activităţilor de educaţie ecologică în cadrul celor 3 acorduri de parteneriat
încheiate în semestrul II 2013 cu: Şcoala Gimnazială nr.2, Colegiul Aprili Lajos, Şcoala
Gimnazială nr.25
S-au acordat interviuri, la posturile locale radio-tv, pe teme de mediu.
8. STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21
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8.1.

Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21
Denumirea
proiectului/
Beneficiar
1. Ocolitoarea
Municipiului
Braşov

Nr.
crt.

2.

Reabilitarea
şi
descentralizarea
sistemului de
încălzire central

Localizare

Domeniul de
mediu

Municipiul
Braşov

Infrastructură

Municipiul
Braşov

Utilităţi publice

Stadiul de
realizare

Sursele de
finanţare

În curs de
implementare

70%-Fonduri
nerambursabile
prin
POS
Transport.
Restul
cheltuielilor de la
bugetul de stat.

În curs de
implementare

Surse private

Observaţii
Ocolitoarea
Municipiului Brasov –
tronson I şi tronson
III sunt în curs de
execuţie şi s-au predat
la
CNADNR.
Tonsonul II trebuie
preluat de CNADNR
pentru
execuția
lucrărilor (dublarea la
două benzi pe sens).
Proiectul se derulează
în cadrul unui
parteneriat publicprivat.
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.

Sursa datelor pentru stadiul proiectelor din Agenda 21 Locală este Biroul de mediu al Primăriei
Municipiului Braşov.
Menţionăm că în tabel au rămas doar proiectele în curs de realizare, cele realizate au fost scoase din
tabel pe măsura realizării lor, conform indicațiilor primite.
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