CAPITOLUL 4. Procesul de revizuire al PLAM pentru jude ul Olt
4.1. Ini ierea procesului de planificare
Domeniul pentru care se desf oar procesul de planificare este protec ia mediului
Aria de planificare geografic corespunde nivelului de organizare administrativ
teritorial jude ean respectiv jude ul Olt
Identificarea actorilor/institu iilor competente
Urm toarele institu ii sunt implicate în revizuirea PLAM: Institu ia Prefectului
Jude ului Olt, Consiliul Jude ean Olt, Agen ia pentru Protec ia Mediului (APM) Olt,
Garda Na ional de Mediu Comisariatul Jude ean Olt, Prim ria Municipiului Slatina,
Prim ria Municipiului Caracal, Prim ria ora ului Corabia, Prim ria ora ului Bal ,
Prim ria ora ului Dr g ne ti-Olt, Prim ria ora ului Scornice ti, Prim ria ora ului
Potcoava, Prim ria ora ului Piatra-Olt, Direc ia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural
(DADR) Olt, Autoritatea Na ional de Îmbun t iri Funciare (ANIF), sucursala Caracal,
Unitatea de Administrare Olt, Direc ia Silvic (DS) Olt, Autoritatea de S n tate Public
(ASP) Olt, Direc ia Apelor Olt : Sistemul de Gospod rire a Apelor Olt i Sistemul
Hidrotehnic (SH) Jitaru, Oficiul Jude ean de Cadastru i Publicitate Imobiliar Olt,
Direc ia Jude ean de Statistic Olt, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen Olt,
Inspectoratul colar Jude ean Olt, S.C. Compania de Ap Olt S.A., Funda ia ECO
HAR Teslui, Asocia ia de Dezvoltare Durabil Slatina, Asocia ia Echilibru Bucure ti, S.C.
ALRO S.A. Slatina
Divizia Aluminiu Primar, S.C. ALRO S.A. Slatina
Divizia
Prelucrare Aluminiu, S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina, S.C. ALTUR S.A. Slatina,
S.C. TMK ARTROM S.A. Slatina, S.C. SMR S.A. Bal , S.C. ZAH R S.A. Corabia, S.C.
Salubris S.A. Slatina, S.C. Crimbo Gas 2003 S.R.L. Caracal, S.C. Pirelli Tyres S.R.L.
Slatina
Definirea obiectivului global: ameliorarea situa iei mediului la nivelul jude ului Olt
Identificarea beneficiarului i a autorit ii care trebuie s adopte PLAM: Consiliul
Jude ean Olt
4.2. Organizarea procesului de planificare
Pentru realizarea PLAM-ului revizuit al jude ului Olt a fost necesar aprobarea structurii
organizatorice prin Ordinul Prefectului jude ului Olt nr. 155 / 8.07.2008. Având în vedere
modific rile ce au avut loc la nivelul conducerilor institu iilor publice / servicii publice
deconcentrate, conform legisla iei în vigoare, acestea au implicat i modificarea structurii
organizatorice pentru revizuirea PLAM i care a fost aprobat prin Ordinul Prefectului
jude ului Olt nr. 147 / 19.08.2009.
Structura decizional pentru coordonarea i validarea PLAM -Comitetul de
Coordonare (CC)
Structura opera ional pentru elaborarea i implementarea PLAM- Grupul de Lucru
(GL)
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Componen a Comitetului de Coordonare al PLAM-ului jude ului Olt

Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire institu ie

Nume i prenume

Func ia

Moisiu Leonid Augustin
St nescu Paul
teomlega Dorel
Homorean Florin

Prefect
Pre edinte
Director Coordonator
Comisar

Vâlcov Darius Bogdan
Barbu Teodor
Anghel Gheorghe
Nedelea Constantin
Mateiana Florin
Udrescu Tudor
Teodosescu M d lin
Ghi Sorin
B r gan Dan Ion
Paraschiva Florin
Chiri Gigel

Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Director Coordonator
Director Coordonator
Director

Mitric Constantin
Petrescu Consuela
N st sie Gheorghe
Barbu Adi Florinel
N stase Cristian
Buic Gheorghe
B la a Marius
Ro ianu Filip

Director Coordonator
Director Coordonator
Inspector ef
Director Coordonator
Director
Director General
Inspector ef
Inspector ef

Popescu Damian
Vasile Meda
Toncea Vladimir
Atanasiu Mihail
Atanasiu Mihail

Pre edinte
Director Executiv
Pre edinte
Manager SSM
Manager SSM

28
30

Institu ia Prefectului Jude ului Olt
Consiliul Jude ean Olt
Agen ia pentru Protec ia Mediului Olt
Garda Na ional de Mediu Comisariatul Jude ean
Olt
Prim ria Municipiului Slatina
Prim ria Corabia
Prim ria Caracal
Prim ria Scornice ti
Prim ria Potcoava
Prim ria Piatra Olt
Prim ria Bal
Prim ria Dr g ne ti-Olt
Direc ia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Olt
Autoritatea de S n tate Public Olt
Oficiul Jude ean de Cadastru i Publicitate
Imobiliar Olt
Direc ia Silvic Olt
Direc ia Jude ean de Statistic Olt
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen Olt
Sistemul de Gospod rire al Apelor Olt
Sistemul Hidrotehnic Jitaru
S.C. Compania de Ap Olt S.A. Slatina
Inspectoratul colar Jude ean Olt
Administra ia Na ional de Îmbun t iri Funciare
Unitatea de Administrare jude ul Olt
Funda ia ECO HAR Teslui
Asocia ia de Dezvoltare Durabil Slatina
Asocia ia Echilibru Bucure ti
S.C. ALRO S.A. Slatina Divizia Aluminiu Primar
S.C. ALRO S.A. Slatina Divizia Prelucrare
Aluminiu
S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina
S.C. ALTUR S.A. Slatina

Gu oi F nel
Ni u Rizea Gheorghe

31

S.C. TMK ARTROM S.A. Slatina

Neac u Constantin

32
33
34
35
36

S.C. SMR S.A. Bal
S.C. ZAH R S.A. Corabia
S.C. Salubris S.A. Slatina
S.C. Crimbo Gas 2003 S.R.L. Caracal
S.C. Pirelli Tyres S.R.L. Slatina

Ciuc Ion
Abdalla Rabie
Nicolae Maria
Baciu Constantin
Menassi Giuliano

Director General
Director General
Executiv
Director General
Executiv
Director General
Director Executiv
Director General
Director
Director General

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Componen a Grupului de Lucru pentru revizuirea PLAM

ului jude ului Olt

Nr. Nume i prenume
crt.
1
B l anu Daniela

Institu ia

Func ia

Agen ia pentru Protec ia Mediului Olt

2
3
4
5
6
7

Ungureanu Dana
Croitoru Ion
Ghi Ilie
Diaconu Gheorghi a
Neagu Gabriela
Cristea Felicia

8
9

Gheorghiu Mihaela
Bodescu Florica

10
11

Giugiuc Alexandru
Vasile Meda

12
13
14

Gherghina Zenaida
Vîle George
Madan Marinela /
Ispas Carmen /

Agen ia pentru Protec ia Mediului Olt
Agen ia pentru Protec ia Mediului Olt
Agen ia pentru Protec ia Mediului Olt
Agen ia pentru Protec ia Mediului Olt
Agen ia pentru Protec ia Mediului Olt
Garda Na ional de Mediu
Comisariatul Jude ean Olt
Sistemul de Gospod rire a Apelor Olt
Direc ia pentru Agricultur i
Dezvoltare Rural Olt
Sistemul Hidrotehnic Jitaru Olt
Asocia ia de Dezvoltare Durabil
Slatina
Direc ia Jude ean de Statistic Olt
Direc ia Silvic Olt
Direc ia de S n tate Public Olt

ef Serviciu Monitoring,
Baz de Date i Rapoarte
Consilier principal
Consilier superior
Consilier superior
Consilier superior
Consilier principal
Comisar

Ilinca Sorin /
tef nescu Maria

Inginer
Consilier
Inginer
Director executiv
Inspector asistent
Inginer silvic
Director coordonator adjunct /
Medic igien Compartiment Igiena
Mediului /
Asistent Principal Igien
Compartiment Igiena Mediului /
Asistent Principal Compartiment Boli
profesionale

Componen a Comisiei de Analiz Tehnic pentru revizuirea PLAM ului jude ului
Olt
Nr.
crt.
1

Nume i
prenume
Dumitrel Marius

Institu ia

Func ia

Agen ia pentru Protec ia Mediului Olt

2

Homorean Florin

3
4

Barbu Adi Florinel
Capleru Octavian

5

N stase Cristian

6
7

Vasile Meda
Petrescu
Consuela Rodica

Garda Na ional de Mediu Comisariatul
Jude ean Olt
Sistemul de Gospod rire al Apelor Olt
Direc ia pentru Agricultur i Dezvoltare
Rural Olt
Direc ia Apelor Arge
Vedea Sistemul
Hidrotehnic Jitaru Olt
Asocia ia de Dezvoltare Durabil Slatina
Direc ia Jude ean de Statistic

ef Serviciu Implementare
Politici de Mediu
Comisar
Director coordonator
Director executiv adjunct
Director
Director executiv
Director executiv

3

8
9

Cote Adriel
Cinc Talia

Direc ia Silvic Olt
Autoritatea de S n tate Public Olt

Inginer silvic
ef Serviciu Evaluarea
factorilor de mediu

Atribu iile Comitetului de Coordonare coordonat (co-prezidat) de c tre directorul
coordonator al Agen iei pentru Protec ia Mediului Olt:
Organizarea procesului de planificare
Validarea componen ei Grupului de Lucru
Analiza i validarea documentelor elaborate de Grupul de Lucru
Coordonarea elabor rii PLAM
Adoptarea PLAM
Desemnarea echipei de monitorizare i evaluare (EME)
Analiza i validarea Raportului anual de evaluare a stadiului implement rii PLAM
Coordonarea etapei de reactualizare a PLAM
Adoptarea PLAM reactualizat
Atribu iile Grupului de Lucru:
Elaborarea profilului de mediu i al programului de ac iuni
Asigurarea secretariatului tehnic permanent
Stabilirea criteriilor de evaluare ini ial a problemelor de mediu i indicatorilor
Ierarhizarea i prioritizarea problemelor de mediu
Identificarea unor posibile surse de finan are
Elaborarea metodologiei i afi elor de monitorizare i evaluare
Participare la elaborarea Raportului de evaluare a stadiului de implementare a PLAMului
Reactualizarea PLAM
Transmiterea informa iilor c tre CC i asigurarea aplic rii deciziilor CC
Organizarea întâlnirilor de lucru

4.3. Identificarea, evaluarea i ierarhizarea problemelor de mediu în jude ul Olt
Pentru a defini punctul de plecare se stabile te situa ia ini ial fiind necesar un
cadru de referin fa de care s se poate m sura i compara schimb rile realizate.
Pentru definirea punctului de sosire se stabilesc obiectivele strategice i mijloacele
necesare (resurse umane i financiare disponibile). Drumul de la problem la solu ie
trebuie limitat în timp.
Prin urmare se stabilesc perioada pe durata c reia se va desf ura procesul
PLAM (respectiv cadrul temporal al PLAM jude Olt stabilit pentru perioada 2009-2013
i termenele limit pentru realizarea fiec rei ac iuni (tablou de bord).
Având în vedere dinamica ac iunilor întreprinse în domeniul protec iei mediului i
noile cerin e determinate de angajamentele asumate de ara noastr în procesul de
negociere al Capitolului 22 Mediu, precum i etapele parcurse pân în prezent din
calendarul PLAM se impune revizuirea acestuia.
Se vor lua în considerare i modific rile ap rute în starea mediului, în situa ia
socio-economic a jude ului, în legisla ia de protec ie a mediului, în tehnologiile de
produc ie i de protec ie a mediului.
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Agen ia pentru Protec ia Mediului Olt a început procesul de ini iere al revizuirii
PLAM ului la nivelul jude ului Olt, iar coordonatorul PLAM este conduc torul autorit ii
publice pentru protec ia mediului jude ene, numit prin Decizia pre edintelui ANPM, nr.
712 / 22.09.2009.
Prin adresele APM Olt nr. 3601 / 07.05.2008 i nr. 3602 / 07.05.2008 transmise
c tre Consiliului Jude ean Olt i Institu ia Prefectului Jude ului Olt s-a solicitat
desemnarea unui reprezentant care s participe la prima edin de lucru ( 15.05.2008 )
din cadrul procesului de revizuire PLAM.
La edin a de lucru din data de 15.05.2008, organizat la sediul APM Olt, al turi de
reprezentan ii Consiliului Jude ean Olt i Institu iei Prefectului jude ului Olt au participat
i reprezentan ii Agen iei pentru Protec ia Mediului Olt, numi i prin decizia nr. 120 /
19.05.2008 ca membrii în Grupul de Lucru, respectiv din cadrul Compartimentelor :
Laborator; Calitatea Aerului i Legisla ie Orizontal ; Managementul De eurilor i
Substan e Chimice Periculoase; Protec ia Naturii, Protec ia Solului / Subsolului i Rela ii
Publice i Comunicare, Proiecte, Planuri, Programe.
În cadrul acestei întâlniri s-au propus institu iile / unit ile din componen a
Comitetului de Coordonare al PLAM.
Prin adresa APM Olt nr. 4057 / 22.05.2008 reprezentan ii institu iilor propuse ca
membre în Comitetul de Coordonare, au fost invita i în data de 28.05.2008, la sediul
APM Olt, la întâlnirea de lucru având ca scop stabilirea etapelor viitoare în cadrul
procesului de revizuire PLAM.
În aceast edin s-au prezentat rolul i atribu iile Comitetului de Coordonare i sau stabilit institu iile care s fac parte din Grupul de Lucru i Comisia de Analiz
Tehnic .
Prin adresa APM Olt nr. 4507 / 09.06.2008 s-a solicitat, ca pân la data de
13.06.2008, institu iile nominalizate în Grupul de Lucru i în Comisia de Analiz Tehnic
s - i desemneze persoanele care vor face parte din aceste comisii.
S-au întocmit listele cu persoanele nominalizate pentru Comitetul de Coordonare,
Grupul de Lucru i Comisia de Analiz Tehnic , pentru revizuirea PLAM. Prin adresa nr.
5062 / 30.06.2008, APM Olt a înaintat aceste liste c tre Institu ia Prefectului jud. Olt, în
vederea emiterii Ordinului Prefectului pentru aprobarea structurii organizatorice a
revizuirii PLAM.
Prin ordinul nr. 155 / 08.07.2008, emis de c tre Prefectul jud. Olt, s-a aprobat
structura organizatoric ( Comitet de Coordonare, Comisie de Analiz Tehnic i Grup
de Lucru ) a revizuirii PLAM.
Prin adresa APM Olt nr. 5390 / 11.07.2008, membrii Comitetului de Coordonare,
Grupului de Lucru i Comisiei de Analiz Tehnic au fost în tiin a i de aprobarea
structurii organizatorice, de c tre Prefectul jud. Olt; ata at la adres s-a transmis i
acest Ordin.
Prin adresa APM Olt nr. 7626 / 15.10.2008, membrii Comitetului de Coordonare,
au fost invita i la sediul APM Olt, în data de 22.10.2008, la edin a de lucru având ca
scop prezentarea Raportului de Evaluare PLAM pentru perioada mai 2004 septembrie
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2008, conform Manualului pentru elaborarea i implementarea planurilor locale de
ac iune pentru mediu, elaborat de autoritatea central pentru protec ia mediului.
Raportul de Evaluare a fost prezentat de coordonatorul PLAM.
La edin a de lucru din data de 22.10.2008, organizat la sediul APM Olt, al turi
de reprezentan ii Comitetului de Coordonare, au participat i reprezentan ii Agen iei
pentru Protec ia Mediului Olt, numi i prin decizia nr. 120 / 19.05.2008 ca membrii în
Grupul de Lucru, respectiv din cadrul Compartimentelor : Laborator; Calitatea Aerului i
Legisla ie Orizontal ; Managementul De eurilor i Substan e Chimice Periculoase;
Protec ia Naturii, Protec ia Solului / Subsolului i Rela ii Publice i Comunicare,
Proiecte, Planuri, Programe.
La aceast edin s-a prezentat situa ia realiz rii / nerealiz rii m surilor stabilite
în PLAM ul la nivelul jude ului Olt, pentru fiecare component , înainte de începerea
revizuirii, care este prezentat în tabelul de mai jos:
Evaluare m suri PLAM jude ul Olt
Termen

de Realizate

realizare

Realizate

În

curs Nerealizate

în avans

de

Amânate

Anulate

Total

2

53

realizare
Permanente

44

3

4

2008

34

15

4

53

> 2008

1

44

4

49

Total

79

62

10

155

4

Tot în cadrul acestei întâlniri de lucru, s-a stabilit c pentru revizuirea PLAM, în
prim etap , este necesar identificarea i altor probleme de mediu la nivelul jude ului,
dar care nu s-au reg sit în PLAM ul elaborat în anul 2004.
În acest sens, prin adresa APM Olt nr. 7810 / 23.10.2008, membrilor Comitetului de
Coordonare, li s-a solicitat ca, pân la data de 10.11.2008, s transmit la APM Olt
urm toarele:
- propuneri de obiective i / sau activit i care vor fi incluse în PLAM ul revizuit,
pentru fiecare din componentele aer, ap , sol, managementul de eurilor i
biodiversitate, cu stabilirea responsabilit ilor i a termenelor de realizare
- reactualizarea termenelor de realizare, acolo unde este cazul, a m surilor în
curs de implementare
- alte observa ii considerate necesare
Prin adresa nr. 8767 / 26.11.2008, membrii Grupului de Lucru, desemna i prin
Ordinul Prefectului Jude ului Olt, nr. 155 / 08.07.2008, pentru revizuirea Planului Local
de Ac iune pentru Mediu jud. Olt, au fost invita i s participe la edin a Grupului de
Lucru, ce a avut loc în data de 04.12.2008, la sediul APM Olt.
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În cadrul acestei edin e s-au analizat obiectivele generale, specifice i activit ile
din componenta aer din Raportul de Evaluare al PLAM, precum i propunerile de
obiective i / sau activit i ale institu iilor i agen ilor economici din jude , care vor fi
incluse în PLAM ul revizuit, pentru componenta aer. La aceast edin de lucru au
participat i reprezentan i ai Institu iei Prefectului Jude ului Olt.
În urma edin ei cât i a propunerilor membrilor grupului de lucru, APM Olt a
întocmit matricea pentru componenta aer, care a fost supus analizei Comitetului de
Coordonare.
Prin adresa nr. 670 / 26.01.2009, membrii Grupului de Lucru, desemna i prin
Ordinul Prefectului Jude ului Olt, nr. 155 / 08.07.2008, pentru revizuirea Planului Local
de Ac iune pentru Mediu jud. Olt, au fost invita i s participe la edin a Grupului de
Lucru, ce a avut loc în data de 04.02.2009, la sediul APM Olt.
În cadrul acestei edin e s-au analizat obiectivele generale, specifice i activit ile
din componenta ap din Raportul de Evaluare al PLAM, precum i propunerile de
obiective i / sau activit i ale institu iilor i agen ilor economici din jude , care vor fi
incluse în PLAM ul revizuit, pentru aceast component .
Pentru o analiz detaliat a aspectelor de mediu din jude , au fost invita i s
participe la edin a Grupului de Lucru i reprezentan i ai prim riilor de municipii i ora e
din jude , cât i ai Consiliului Jude ean Olt, desemna i ca membrii în Comitetul de
Coordonare, prin acela i Ordin al Prefectului, pentru revizuirea Planului Local de Ac iune
pentru Mediu jud. Olt.
În urma edin ei cât i a propunerilor membrilor grupului de lucru, APM Olt a
întocmit matricea pentru componenta ap , care a fost supus analizei Comitetului de
Coordonare.
Prin adresa nr. 3492 / 11.05.2009, membrii Grupului de Lucru, desemna i prin
Ordinul Prefectului Jude ului Olt, nr. 155 / 08.07.2008, pentru revizuirea Planului Local
de Ac iune pentru Mediu jud. Olt, au fost invita i s participe la edin a Grupului de
Lucru, ce a avut loc în data de 14.05.2009, la sediul APM Olt.
În cadrul acestei edin e s-au analizat obiectivele generale, specifice i activit ile
din componentele sol i biodiversitate din Raportul de Evaluare al PLAM, precum i
propunerile de obiective i / sau activit i ale institu iilor i agen ilor economici din jude ,
care vor fi incluse în PLAM ul revizuit, pentru aceste componente. Pentru o analiz
detaliat a aspectelor de mediu din jude , au fost invita i s participe la edin a Grupului
de Lucru i reprezentan i ai Consiliului Jude ean Olt i ai ANIF
Unitatea de
Administrare jude ul Olt, desemna i ca membrii în Comitetul de Coordonare, prin acela i
Ordin al Prefectului, pentru revizuirea Planului Local de Ac iune pentru Mediu jud. Olt.
În urma edin ei cât i a propunerilor membrilor grupului de lucru, APM Olt a
întocmit matricea pentru componentele sol i biodiversitate, care a fost supus
analizei Comitetului de Coordonare.
Prin adresa nr. 5138 / 29.06.2009, membrii Grupului de Lucru, desemna i prin
Ordinul Prefectului Jude ului Olt, nr. 155 / 08.07.2008, pentru revizuirea Planului Local
de Ac iune pentru Mediu jud. Olt, au fost invita i s participe la edin a Grupului de
Lucru, ce a avut loc în data de 01.07.2009, la sediul APM Olt.
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În cadrul acestei edin e s-au analizat obiectivele generale, specifice i activit ile
din componenta managementul de eurilor din Raportul de Evaluare al PLAM,
precum i propunerile de obiective i / sau activit i ale institu iilor i agen ilor economici
din jude , care vor fi incluse în PLAM ul revizuit, pentru aceast component . Pentru o
analiz detaliat a aspectelor de mediu din jude , au fost invita i s participe la edin a
Grupului de Lucru i reprezentan i ai prim riilor de municipii i ora e din jude , cât i ai
Consiliului Jude ean Olt, desemna i ca membrii în Comitetul de Coordonare, prin acela i
Ordin al Prefectului, pentru revizuirea Planului Local de Ac iune pentru Mediu jud. Olt.
În urma edin ei cât i a propunerilor membrilor grupului de lucru, APM Olt a
întocmit matricea pentru componenta managementul de eurilor, care a fost supus
analizei Comitetului de Coordonare.
APM Olt a centralizat propunerile de ac iuni / obiective pentru toate componentele,
i a organizat o nou întâlnire a Grupului de Lucru pentru a analiza con inutul final al
matricilor, acestea urmând s fie înaintate spre analizare / completare / aprobare
Comitetului de Coordonare.
4.4. Stabilirea ac iunilor strategice pentru protec ia mediului
Planul Local de Ac iune pentru Protec ia Mediului ofer cadrul de abordare a celor
mai importante probleme de mediu i un plan pe termen lung pentru investi iile i
programele de mediu ale jude ului Olt.
Aprobarea sa de c tre Consiliul Jude ean Olt , confer acestui document putere de
lege la nivel de jude i va trebui respectat cu stricte e de companiile industriale
poluatoare, de institu iile administrative i de autorit ile locale.
Pentru a m ri eficien a PLAM, este necesar ca recomand rile ce rezult din acesta
s fie corelate cu celelalte procese de planificare i reglementare legislativ , cum ar fi
dezvoltarea unui plan de amenajare a teritoriului, planul general al infrastructurii i
bugetele anuale. PLAM serve te astfel drept ghid pe termen lung al ac iunilor pentru
mediu ale comunit ii.
Totodat , acest document reprezint o baz oficial pentru elaborarea planurilor de
finan are, pentru elaborarea i aprobarea proiectelor prioritare de investi ii de mediu,
inclusiv prin colaborare interna ional .
Planul Local de Ac iune deschide nu numai perspectiva îmbun t irii condi iilor de
mediu, a s n t ii i a calit ii vie ii popula iei din jude ul Olt, ci i a unui mediu propice
pentru o nou pia de afaceri, cu efecte benefice în plan social i economic.
4.5. Stabilirea obiectivelor generale / specifice, ac iunilor necesare rezolv rii
problemelor locale de mediu
Scopul acestei etape este de a determina direc iile de ac iune, formulându-se
obiectivele generale i cele specifice precum i ac iunile ce se vor întreprinde în vederea
realiz rii lor.
Lista problemelor prioritare a fost transformat în matricea-plan a ac iunilor ce are
urm toarea structur :
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Componenta
.
Obiectiv
Obiectiv
general
specific
/ int

Ac iune
Responsabil
implementare

Responsabil
monitorizare

Termen de
realizare /
Surse de
finan are

..

Obiectivul general, reprezint elementul de îndrumare strategic a eforturilor pe
termen lung pentru rezolvarea problemei de mediu. Trebuie subliniat c obiectivele ofer
oportunitatea stabilirii consensului între p r ile interesate în leg tur cu ceea ce se
urm re te a se realiza într-o perioad definit de timp.
Obiectivele generale trebuie s fie practice, realizabile. Ele ofer cadrul ce asigur
formularea i implementarea unui set coerent i consistent de obiective i ac iuni pentru
mediu.
Obiectivele specifice reprezint angajamentele m surabile care trebuie atinse
într-un interval de timp precizat pentru atingerea obiectivului general stabilit.
Dezvoltarea obiectivelor specifice debuteaz cu revederea evalu rii problemelor.
Fiecare evaluare a problemei descrie atât cauzele ei, cât i impactul negativ al acesteia.
Obiectivele reformuleaz problema într-o manier afirmativ
i îndrum selectarea
tipurilor de ac iuni esen ial a fi realizate într-o perioad de timp pentru solu ionarea
problemei.
Odat stabilite obiectivele generale i specifice, s-au selectat indicatorii utiliza i în
m surarea eficien ei ac iunilor ce se vor întreprinde.
intele sunt sarcinile cuantificabile necesar a fi implementate într-un anumit
interval de timp. Totodat , intele ofer un mijloc de responsabilizare a institu iilor care
aplic m surile stabilite pentru atingerea obiectivelor fixate.
Pe baza obiectivelor generale, a obiectivelor specifice i a intelor stabilite, s-au
identificat ac iunile necesare pentru atingerea acestora.
Ac iunile trebuie s
fie foarte concrete i s
determine schimb ri în
comportamentul p r ilor implicate, i de aceea ele sunt de obicei rezultatele unei
negocieri.
Baza pentru identificarea i selectarea ac iunilor posibile a constat într-o analiz a
situa iei existente în jude la nivelul agen ilor economici, a autorit ilor, institu iilor i
societ ii civile precum i a oportunit ilor oferite în contextul perspectivei ader rii la UE.
Astfel, pe tot parcursul elabor rii PLAM revizuit, Grupul de Lucru a luat în
considerare urm toarele aspecte:
-

Raportul de evaluare al PLAM din 2004 - etapele parcurse pân în prezent din
calendarul PLAM

-

dinamica ac iunilor întreprinse în domeniul protec iei mediului i noile cerin e
determinate de angajamentele asumate de ara noastr în procesul de
negociere al Capitolului 22 Mediu
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-

modific rile ap rute în starea mediului, în situa ia socio-economic a jude ului,
în legisla ia de protec ie a mediului, în tehnologiile de produc ie i de protec ie a
mediului.

Definitivarea activit ii de stabilire a obiectivelor i ac iunilor s-a f cut prin
intermediul întâlnirilor Grupului de Lucru, Comitetului de Analiz Tehnic i a Comitetului
de Coordonare când au fost dezb tute, prin intermediul unui dialog deschis de tip mas
rotund , punct-cu-punct, toate problemele de mediu identificate la nivel local i
obiectivele i ac iunile necesare rezolv rii lor.
Metricile-plan cu descrierea acestor probleme se g sesc în ANEXELE nr.
1,2,3,4,5 ale acestui document.
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