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PLANUL DE AC IUNE PENTRU MEDIU – JUDE UL BUZ U 

- Sinteza Raportului privind rezultatele procesului de implementare a 
PLAM la nivelul jude ului Buz u - 

 
Ce este PLAM i scopul acestuia în contextul European 
 
Unul dintre obiectivele esențiale ale Uniunii Europene, inclus în cadrul Tratatului 
European, este reprezentat de promovarea dezvoltării durabile și a unui nivel ridicat de 
protecție a mediului. Instrumentul european pentru stabilirea liniilor strategice comune 
în aceste domenii este Programul de Acțiune pe Mediu (PAM)  

Decizia de adoptare a actualului Program de Acțiune pe Mediu pentru perioada 2014 – 
2020 (PAM 7), a arătat că statele membre sunt responsabile pentru luarea de măsuri 
adecvate pentru atingerea obiectivelor prioritare și că autoritățile publice de la toate 
nivelurile trebuie să coopereze cu întreprinderile și cu partenerii sociali, cu societatea 
civilă și cu cetățenii în vederea implementării obiectivelor acestuia.  

La nivel național, aceasta cooperare se realizează prin elaborarea Planurilor de Acţiune 
pentru Protecţia Mediului, ele fiind cele mai importante instrumente de planificare la 
nivel național, regional și local și de sprijin pentru comunităţi în stabilirea priorităţilor 
pentru rezolvarea problemelor de mediu şi a armonizării dezvoltării economice cu 
potenţialul natural.   
Scopul planificării locale este de a dezvolta un program cuprinzător de acţiuni concrete 
pentru îmbunătăţirea calităţii mediului, bazate pe o împletire de strategii şi capacităţi 
instituţionale şi investiţionale, astfel încât resursele financiare disponibile să fie optim 
utilizate. Obiectivele unui PLAM trebuie să fie realiste, să poată fi atinse într-o anumită 
perioadă de timp şi cu un buget sigur.  
Aprobarea PLAM de către consiliile județene conferă acestor documente putere de lege 
la nivel local şi trebuie respectate cu stricteţe de companiile industriale poluatoare, de 
instituţiile administrative şi de autorităţile locale. Acest document reprezintă baza 
oficială pentru elaborarea planurilor de finanţare, elaborarea şi promovarea proiectelor 
de mediu, inclusiv prin colaborare internațională. 
Istoricul PLAM pentru jude ul BUZ U 

În județul Buzău, primul Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) a fost rezultatul 
unei iniţiative locale a Agenţiei de Protecţie a Mediului Buzău în colaborare cu 
Prefectura şi Consiliul Judeţean Buzău. PLAM pentru judeţul Buzău a fost lansat oficial 
la data de 21.10.2004 şi s-a finalizat în luna decembrie 2005.  

Ulterior, procesul de revizuire/actualizare a PLAM-ului, inițiat în cursul anului 2012 de 
A.P.M. Buzău, în calitate de coordonator, s-a finalizat în anul 2013, când a fost adoptat 
prin Hotărârea Consiliul Judeţean Buzău nr. 159/29.08.2013. 
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Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) la nivelul judeţului Buzău, actualizat în 
2013 a fost conceput pentru un orizont de timp de 5 ani (2013 - 2018) și este în prezent 
în stadiu de implementare.  
Obiectivul major, funcţie de care au fost stabilite direcţiile prioritare de acţiune, este 
îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei de pe teritoriul judeţului Buzău, corelată cu 
păstrarea şi ameliorarea calităţii factorilor de mediu în condiţiile asigurării unei 
dezvoltări economice durabile.  
Au fost astfel identificate opt categorii de probleme majore de mediu cu care se 
confrunta judeţul Buzău, numite domenii majore de intervenție, care au fost detaliate în 
31 de probleme de mediu. Evaluarea, prioritizarea şi ierarhizarea acestor probleme s-a 
realizat utilizându-se informaţiile colectate la nivelul grupului de lucru şi analiza 
multicriterială. 
Planul de Acţiune alocă fiecărei probleme identificate un set de acţiuni/măsuri menite să 
diminueze sau să elimine impactul negativ asupra mediului. Acţiunile identificate, în 
număr total de 129 acţiuni, cuprind atât măsuri tehnice/tehnologice, acţiuni de informare 
şi educare cât şi măsuri economice, organizatorice sau de reglementare/conformare.  

Din numărul total al acţiunilor cuprinse în PLAM (129), 13 au termene de finalizare 
trecute (2013-2015), 3 au termene scadente pentru anul în curs, iar 6 acțiuni au termene 
de realizare viitoare (2018-2020). Restul celor 107 de măsuri din structura planului au 
termene anuale, anuale/permanente, permanente și reprezintă activităţi realizate în mod 
curent de instituţiile responsabile.  

Monitorizarea stadiului implementării PLAM se realizează semestrial, APM Buzău 
realizând și postând pe site-ul instituției rapoarte semestriale. Conform ultimului raport 
semestrial s-au constatat progrese în domenii precum Cantitatea şi calitatea 
necorespunz toare a apei potabile, Poluarea apelor de suprafaţ  şi subterane i 
Poluarea atmosferei, domenii în care toate acțiunile cu termene scadente anterioare 
anului de raportare, au fost realizate.  

Astfel, din cele 13 acțiuni cu termene scadente anterioare datei de raportare au fost 
finalizate:  

- 6 ac iuni la termenele stabilite - respectiv măsuri din domeniile calității apei și 
poluării apelor de suprafață, care au vizat modernizarea unor sisteme de 
alimentare/tratare apă și apă uzată, precum și realizarea măsurilor din 
„Programul de gestionare a calităţii aerului în municipiile Buzău şi Rm. Sărat şi 
comunele Vadu Paşii, Grebănu, Topliceni, Valea Râmnicului şi Podgoria; 

- 5 m suri în avans până la finele anului 2014 - respectiv cinci dintre acțiunile 
din aceleași domenii ale calității apei prin care s-a realizat modernizarea 
sistemelor de tratare și de alimentare cu apă, precum și modernizarea reţelelor 
de canalizare și a unor staţii de epurare;  
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- 2 ac iuni cu întârziere fa  de termenul stabilit, motivat de lipsa fondurilor 
necesare – ce se referă la întocmirea hărţii de zgomot pentru municipiul Buzău  și  
punerea în aplicare a Planului  de acţiune privind reducerea nivelului de zgomot 
ambiental, măsuri finalizate în perioada 2015-2016. 

În ceea ce privește acțiunile cu termen scadent anul 2017, toate cele trei măsuri se găsesc 
în domeniul Managementul deșeurilor. Dintre acestea:  

- prima măsură a vizat realizarea componentelor Sistemului de management integrat al 
deşeurilor și va fi cel mai probabil amânată, Consiliul Județean Buzău căutând în 
continuare identificarea unor surse de finanțare prin programe europene. Trebuie 
remarcat și faptul că, inițierea unui astfel de proiect este condiționată de elaborarea 
Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor care, la rândul lui este condiționat de 
aprobarea Planului Național de Gestiune a Deșeurilor, plan ce este în curs de finalizare 
și aprobare.  

- cea de-a doua acțiune se referă la sistarea depozitării deşeurilor municipale în 
depozitele neconforme și a fost evaluat  ca realizat  - termenul de sistare a activităţii 
pentru depozitul neconform Rm. Sărat a fost la 16.07.2017, iar pentru celelalte depozite 
neconforme termenele au fost anterioare acestei date, sistarea realizându-se conform 
prevederilor.  

- cea de-a treia acțiune prevede monitorizarea măsurilor aplicate în vederea reducerii 
cantităţii de deşeuri depozitate în depozitul municipal neconform Rm. Sărat – fiind 
realizat  în baza raportărilor privind tipul şi cantităţile de deşeuri depozitate (t/an), 
raportări ce s-au efectuat lunar/anual, potrivit reglementărilor.  
Dintre cele 6 acţiuni cu termene de realizare viitoare, cea mai apropiată are termenul 
scadent în 2018 și este o acțiune din domeniul Polu rii atmosferei, care vizează 
realizarea unor rute ocolitoare pentru traficul industrial şi de tranzit în mediul urban, iar 
finalizarea acesteia în termenul stabilit depinde, în continuare, în mare măsură, de 
alocarea fondurilor necesare implementării. Următoarele 5, planificate pentru finalizare 
în anul 2020, sunt măsuri din domenii precum Cantitatea şi calitatea 
necorespunz toare a apei potabile i Poluarea apelor de suprafaţ  şi subterane, 
pentru care se poate menționa faptul că instituțiile și operatorii responsabili au iniţiat 
deja proiecte finanţate prin fonduri europene și că sunt în curs de implementare lucrări 
finanțate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.  
Celelate acțiuni din PLAM, în număr de 107 sunt acțiuni cu termen anual şi permanent, 
a căror realizare este asigurată corespunzător obiectivelor stabilite. Așa cum rezultă din 
rapoartele periodice de monitorizare întocmite de reprezentanții instituțiilor implicate un 
număr de 83 acțiuni din cele 107 au fost evaluate că fiind realizate, restul de 24 de 
măsuri fiind evaluate ca fiind în curs de realizare. 

Rezultatele implementării PLAM Buzău 2013 sunt vizibile deja în domeniile considerate 
strategice precum: alimentarea cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate, calitatea 
aerului și poluarea fonică, calitatea solului, conservarea biodiversităţii, managementul 
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deşeurilor, constatându-se o îmbunătăţire a nivelurilor indicatorilor specifici cu efecte 
pozitive asupra calităţii vieţii populaţiei. 
Prin măsurile prevăzute în PLAM Buzău 2013, s-a urmărit ca, o dată cu implementarea 
și cu atingerea țintelor propuse să se realizeze și creșterea durabilă a calității vieții pentru 
toți locuitorii județului.   
Nu în ultimul rând, la finalul acestei analize, menționăm și faptul că, actuala variantă a 
PLAM județul Buzău se apropie de marginea orizontului de timp pentru care a fost 
elaborat,  APM Buzău pregătindu-se pentru demararea procesului de reactualizare a 
PLAM, proces ce va fi efectiv inițiat cel mai târziu la începutul anului viitor și care, așa 
cum se profilează, va avea drept provocare majoră managementul deșeurilor.  
 

 


