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Raport privind procesul de actualizare a PLAM pentru jude ul Buz u 

 

Planificarea de mediu este un proces care se desfășoară pe toate cele trei niveluri 
național/central, regional și local, astfel:  

- naţional - Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului - PNAPM 

- regional - Planul Regional de Acţiune pentru Mediu - PRAM  

- local - Planul Local de Acţiune pentru Mediu - PLAM.  

Planul de Acţiune pentru Mediu la nivelul jude ului Buz u oferă cel mai potrivit 
cadru de abordare a celor mai stringente probleme de mediu identificate la nivelul 

județului, reprezentând un plan pe termen scurt, mediu și lung pentru investiţiile şi 
programele de mediu la nivel local. 

Realizarea unui plan de acţiune este un proces ciclic, presupunând, în principal, 
planificarea măsurilor în domeniul protecției mediului, aplicabile la nivel judeţean, și 

care cuprinde ca etape: organizarea, planificarea, implementarea, monitorizarea şi 
actualizarea, pe baza mecanismului parteneriatului strategic la nivel județean. 

ISTORICUL ŞI NECESITATEA REVIZUIRII PLAM 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 şi s-a finalizat în luna decembrie 2005.  
Primul proces de revizuire a PLAM 2005 pentru jude ul Buz u a fost inițiat în 
cursul anului 2012 și a demarat efectiv odată cu prima întâlnire a Grupului de Lucru, 
care a avut loc în anul 2013. Instituţionalizarea procesului de planificare s-a făcut prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 7 din 31.01.2013 de aprobare a structurii 
organizatorice implicate în actualizarea PLAM, iar aprobarea oficială a documentului 
PLAM 2013 s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 159 din 
29.08.2013, dată de la care a început și implementarea acestuia.  
După adoptarea PLAM 2013, a început etapa de punere în aplicare a acţiunilor / 
măsurilor stabilite, în care rolul cel mai important revine autorităţilor administraţiei 
publice locale şi celorlalte instituţii responsabile, dar şi operatorilor economici/unităţilor 
industriale. PLAM pentru județul Buzău, actualizat în 2013 a fost conceput pentru un 
orizont de timp de aproximativ 5 ani, apreciindu-se că în acest interval de timp vor fi 
realizate o serie de acțiuni cu termene ferme care se vor constitui astfel într-o nouă bază 
de pornire pentru reevaluarea obiectivele generale şi specifice necesare îmbunǎtǎţirii 
calităţii mediului în județul nostru. Pe parcursul implementării, PLAM-ul a fost supus 

unor acţiuni semestriale de monitorizare. Rapoartele semestriale de evaluare - 

monitorizarea a stadiului de implementarea a PLAM 2013 au fost transmise către 
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ANPM și postate pe site-ul instituției noastre în secțiunea Dezvoltare durabilă, sub-

secțiunea Planificarea de mediu. 

Ultimul raport de evaluare a stadiului de implementare a acțiunilor cuprinse în PLAM 
2013 pentru județul Buzău, elaborat în urma procesului de monitorizare – evaluare 

parcurs în perioada februarie-martie 2018, a evidențiat necesitatea revizuirii acestuia. 
Raportul final de evaluare a rezultatelor implementării Planului Local de Acţiune pentru 
Mediu în judeţul Buzău arată că, din totalul celor 129 acţiuni au fost realizate la 

termenele stabilite 95 (reprezentând 73,64 %),  5 au fost realizate în avans (reprezentând 
3,88 %), 28 sunt în curs de realizare (având fie termene permanente, fie termene viitoare 

și reprezentând 21,71 %), iar o acţiune (cea privind implementarea proiectului SMID) a 

fost amânată (reprezentând 0,77%). 
În cursul perioadei de implementare a PLAM 2013 au fost finalizate proiecte importante 

pentru protejarea mediului și creșterea calității vieții în județul Buzău, precum: 
- realizarea de investiții în infrastructura de apă potabilă și apă uzată la nivelul 

județului prin proiectul Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de Apă și Apă 
Uzată în judeţul Buzău, derulat de operatorul regional Compania de Apă S.A. 

- finalizarea proiectului pilot “Valorificarea deșeurilor din  construcții și demolări 
din județul Buzău", derulat de CJ Buzău;  

- realizarea de investiții în platforme pentru gestionarea gunoiului de grajd la nivelul 

a două comune din județ ( Balta Albă și Vernești), prin Proiectul „Controlul 
Integrat al Poluării cu Nutrienţi”; 

- implementarea a patru proiecte în domeniul conservării biodiversității de către CJ 
Buzău (în siturile ROSCI0190 PENTELEU" și „ROSCI0229 SIRIU”), precum și a 

două proiecte (în siturile Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului, ROSCI0199 

Platoul Meledic și în aria naturală protejată Dealul Istriţa) de Universitatea 

Ecologică București  și de Asociaţia Ecologică Universitară Galaţi.  
- realizarea măsurilor stabilite în „Programul de gestionare a calităţii aerului în 

municipiile Buzău şi Rm. Sărat şi comunele Vadu Paşii, Grebănu, Topliceni, Valea 
Râmnicului şi Podgoria” din responsabilitatea CJ Buzău, IPJ Buzău, S.C. 
HOEGANAES CORPORATION EUROPE S.A şi APM Buzău; 

Ca aspect negative, trebuie menționate:  
- nerealizarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul 

Buzău și implicit pierderea finanțării europene (măsura, din domeniul 

Managementul deșeurilor, avea ca termen scadent anul 2017), precum și 
- nerealizarea rutelor ocolitoare pentru traficul industrial şi de tranzit, în mediul 

urban (măsură din domeniul Poluarea atmosferei având ca termen scadent anul 

2018).  
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În conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile ce revin autorităţilor teritoriale pentru 
protecţia mediului, în cursul acestui an, a fost iniţiată procedura de actualizare. În acest 
sens, APM Buzău a notificat ANPM intenția de a demara un nou proces de revizuire, 

intenție avizată favorabil de autoritatea centrală pentru protecția mediului.  

 ETAPA I - ORGANIZAREA PROCESULUI DE REVIZUIRE  

În continuarea demersurilor noastre am transmis propunerea de inițiere a revizuirii 
PLAM 2013 către Consiliul Județean Buzău, împreună cu Raportul final de evaluare și 
avizul favorabil al ANPM, solicitând totodată și nominalizarea membrilor în cadrul celor 
două componente ale structurii organizatorice a PLAM.  
Au fost apoi identificate instituţiile participante în cadrul noii structuri organizatorice 
constituită în scopul revizuirii Planului Local de Acţiune pentru Mediu, iar în luna iunie 

a.c. a avut loc la sediul APM Buzău, prima întâlnire a Comitetului de Coordonare 
constituit în vederea actualizării Planului Local de Acțiune pentru Mediu pentru județul 
Buzău, în cadrul căreia au fost aprobate documentele de organizare și cooperare de către 
participanți. 
Finalizarea acestei prime etape și instituţionalizarea acestui proces de planificare s-a 

realizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 163 din 28.07.2018 de 
aprobare a structurii organizatorice implicate în actualizarea PLAM pentru județul 
Buzău.  

STRUCTURA ORGANIZATORIC  PENTRU REVIZUIREA PLAM 

Structura organizatoric  a PLAM Buz u este alcătuită din Comitetul de 

Coordonare – componenta de decizie a PLAM cu atribuții în coordonarea, revizuirea și 
aprobarea activităților și documentelor planului, din cadrul căruia fac parte 
reprezentanții cu putere de decizie din cadrul:  

- Instituției Prefectului - județul Buzău; 
- Consiliului Județean Buzău; 
- Agenției pentru Protecția Mediului Buzău; 
- Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul județean Buzău; 
- Primăriei municipiului Buzău și Primăriei municipiului Rm.Sărat; 

și Grupul de lucru care reprezintă principala componentă cu responsabilități privind 

activitățile cu aspect tehnic implicate de procesul planificării, din cadrul căruia fac parte 
reprezentanții instituțiilor din județ cu expertiză în domeniul protecției mediului, astfel:  

- Instituția Prefectului - județul Buzău; 
- Consiliul Județean Buzău; 
- Agenția pentru Protecția Mediului Buzău – reprezentată pe mai multe domenii; 
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- Garda Națională de Mediu - Comisariatul județean Buzău; 
- Primăria municipiului Buzău; 
- Primăria municipiului Rm. Sărat; 
- SC Compania de Apă SA Buzău; 

- Garda Forestieră Focșani; 
- Direcția pentru Agricultură a județului Buzău; 
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea; 
- Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița; 
- Direcția de Sănătate Publică Buzău; 
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Neron Lupașcu” al județului Buzău; 
- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Unitatea de administrare Buzău; 

- Inspectoratul de Poliție Județean Buzău.  
Funcţia de coordonator al Comitetului de Coordonare al PLAM - Buz u îi revine 
Directorului executiv al APM Buzău. 

APM Buzău a informat publicul despre iniţierea procesului de actualizare a PLAM 
Buzău prin postarea informaţiilor şi a două comunicate de presă pe site-ul APM Buzău. 

Participarea publicului este un element esenţial al PLAM. Implicarea publicului încă de 
la începutul procesului va asigura sprijinul şi implicarea acestuia în etapele ulterioare. 
Pentru revizuirea PLAM Buzău a fost utilizată metodologia cuprinsă în „Ghidul practic 
al planific rii de mediu”, elaborat de un grup de experţi în cadrul proiectului de 
twinning RO 2006/IB/EN/09 „Implementation and Enforcement of the Environmental 
Acquis at National Level and Coordination of the 8 Regional Twinning Projects”.  

ETAPA II – PROFILUL DE MEDIU AL JUDE ULUI BUZ U  

În cadrul acestei etape se realizează evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii, 
evaluarea stării mediului din judeţ și vor fi identificate şi evaluate problemele de mediu, 

în scopul stabilirii problemelor prioritare.  

În cursul lunii iulie 2019, s-a desfășurat prima şedinţă a Grupului de lucru, în cadrul 

căreia au fost prezentate următoarele: 
- Documentele de organizare și cooperare (Memorandumul de Cooperare și ROF);  

- Etapele revizuirii PLAM; 

- Propunere conţinut cadru PLAM; 
- Principalele aspecte organizatorice implicate de desfășurarea acestui proces. 
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În cursul lunilor august-septembrie, odată cu finalizarea Raportului anual privind starea 

mediului în județul Buzău pentru anul 2017, a fost elaborat un prim draft al PLAM 

actualizat, conținând cele mai recente date deținute la nivelul APM Buzău în vederea 
actualizării profilului de mediu al județului Buzău.  

Etapa III – PROGRAMUL DE AC IUNE  

Următoarea etapă constă în elaborarea planului de acţiune, definirea obiectivelor 
strategice, a ţintelor și a indicatorilor de mediu relevanți, definirea acţiunilor necesare 
realizării obiectivelor stabilite, finalizate prin elaborarea matricei plan de acţiune. Ca 
urmare, în cursul lunii octombrie a.c., draft-ul PLAM actualizat a fost înaintat, spre 
analiză, către toți membrii Grupului de lucru, solicitându-se : 

- propuneri/completări/modificări în scopul identificării și ierarhizării problemelor de 
mediu prioritare la nivelul județului nostru; 

- stabilirea acțiunilor/măsurilor celor mai potrivite pentru soluţionarea problemelor de 
mediu din domeniile specifice de activitate;  

-  alte observaţii considerate necesare 

Pentru toate categoriile de probleme identificate şi ierarhizate vor fi stabilite apoi 

obiectivele generale şi specifice, ţintele şi indicatorii adecvaţi.  
După finalizarea fiecărei etape a planului de acţiune este necesară validarea 

documentului de către Comitetul de Coordonare și consultarea publicului, prin afişarea 
pe site-ul agenţiei pentru protecţia mediului a informaţiilor privind desfăşurarea 
procesului de planificare de mediu, urmată de modificarea documentului în urma 
sugestiilor primite.  

Etapele finale ale redactării PLAM se vor axa pe elaborarea capitolelor privind 
Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor PLAM actualizat, precum şi pe Modalităţile de 
informare şi participare a publicului. Monitorizarea se va desfăşura pe întreaga perioadă 
propusă, simultan cu implementarea acţiunilor cuprinse în PLAM şi va ajuta factorii de 
decizie să înţeleagă eficienţa acţiunilor şi a planului. 
După finalizarea documentului este necesară aprobarea, printr-o Hotărâre a Consiliului 
Județean, a  planului de acţiune pentru mediu.  

Din datele deținute în prezent la nivelul instituției noastre apreciem că cele mai 
importante probleme și cele mai stringente în sensul termenelor de 
soluționare/conformare vor fi cele din domeniul calității apelor și cele din domeniul 

gestionării deșeurilor.  
Elaborarea/implementarea/actualizarea acestui plan de acțiune oferă o serie de  

oportunități, cum ar fi:  

- constituirea unui cadru adecvat de abordare a problemelor de mediu identificate;  

- stabilirea unui necesar de investiții în domeniul protecției mediului;  
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-  creşterea conştientizării şi implicării tuturor factorilor interesați în transpunerea 
cerinţelor de mediu; 

- creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.  
Dintre dificult ţile întâmpinate în elaborarea și implementare PLAM amintim:  

- rată scăzută de răspuns din partea factorilor interesați în ceea ce priveşte propuneri 
de acţiuni / proiecte;  

- transmiterea cu întârziere a informaţiilor necesare monitorizării de către instituţiile 

responsabile; 

- lipsa unor estimări de costuri, termene și bugete pentru realizarea unor acţiuni;  
- lipsa personalului, a dotărilor sau fondurilor necesare pentru implementarea 

proiectelor. 

Dup  aprobarea sa de c tre autorit ţile abilitate, Planul de Acţiune pentru Mediu 

va deveni o "lege" la nivel judeţean care va trebui respectat  de c tre toţi cei 
c rora li se adreseaz . 


