AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI OLT

PLANUL LOCAL DE AC IUNE PENTRU MEDIU LA NIVELUL JUDE ULUI
OLT
( REVIZUIT )

Preambul Cadrul conceptual al planific rii de mediu în România
În absen a unei strategii de dezvoltare durabil actualizate conform directivelor
în materie ale Uniunii Europene, documentele programatice i strategiile sectoriale
elaborate în România în perioada pre- i post-aderare con in prevederi relevante i
obiective- int precise (în unele cazuri) care constituie, în cea mai mare m sur ,
baza de referin pentru planificarea de mediu în România.
Planul Na ional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) stabile te drept obiectiv
global reducerea cât mai rapid a disparit ilor de dezvoltare socio-economica dintre
România i celelalte state membre ale Uniunii Europene i detaliaz obiectivele
specifice ale procesului pe 6 direc ii prioritare care integreaz direct i/sau indirect
cerin ele dezvolt rii durabile pe termen scurt i mediu.
Dintre aceste direc ii prioritare protec ia i îmbun t irea calit ii mediului
prevede îmbun t irea standardelor de via pe baza asigur rii serviciilor de utilit i
publice în special în ceea ce prive te gestionarea apei i de eurilor; îmbun t irea
sistemelor sectoriale i regionale ale managementului de mediu; conservarea
biodiversit ii; reconstruc ia ecologic ; prevenirea riscurilor i interven ia în cazul unor
calamit i naturale.
Tratatul de Aderare România
Uniunea Europeana, semnat la 25 aprilie
2005, i protocoalele anexate cuprind angajamentele concrete ale României de
transpunere în practic a întregului acquis comunitar i prev d unele decal ri ale
termenelor de implementare ale unor obliga ii de mediu (pân în 2015 pentru
instala iile industriale cu grad ridicat de poluare, 2016 pentru depozitele municipale
de de euri, 2018 pentru extinderea sistemelor urbane de
colectare i tratare a apelor uzate).
Cadrul Strategic Na ional de Referin 2007-2013 (CSNR), aprobat de
Comisia European la 25 iunie 2007, stabile te priorit ile de interven ie ale
Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regional ,
Fondul Social European i Fondul de Coeziune) i face leg tura între priorit ile
Planului Na ional de Dezvoltare 2007-2013 i cele ale Uniunii Europene: Orient rile
Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 i Strategia
Lisabona revizuit .
CNSR prezint situa ia socio-economica a României la momentul ader rii,
analiza punctelor tari i slabe, oportunit ilor i amenin rilor (SWOT), viziunea

strategic
i sinteza Programelor Opera ionale Sectoriale (POS) i Programului
Opera ional Regional (POR) ce urmeaz a fi implementate în cadrul obiectivului de
convergen .
Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR Comisia Europeana aloc
României în perioada 2007-2013 o sum total de aproximativ 19,67 miliarde euro,
din care 19,21 miliarde pentru obiectivul Convergen (cu o cofinan are na ional
estimat la 5,53 miliarde euro constituit în propor ie de 73% din surse publice i
27% din surse private) i 0,46 miliarde euro pentru obiectivul Cooperare Teritorial
European .
În cadrul eforturilor de realizare a obiectivelor de convergen
au fost
elaborate i aprobate 6 Programe Opera ionale Sectoriale (POS) i un Program
Opera ional Regional (POR) acoperind perioada actualului exerci iu bugetar al UE
(2007-2013) în domenii prioritare: transporturi, mediu, cre terea competitivit ii
economice, dezvoltarea regiunilor, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea
capacit ii administrative, asisten a tehnic , POS Mediu este cel mai important
program de finan are a infrastructurii municipale de mediu i continu investi iile din
perioada de pre-aderare (Phare, ISPA si SAPARD). POS Mediu se bazeaz pe
obiectivele i
priorit ile politicilor de mediu ale Uniunii Europene, reflectând atât obliga iile
interna ionale ale României cât i interesele specifice na ionale.
Elemente factuale i analitice utile privind diagnosticul situa iei actuale din
România, evaluarea politicilor publice i a decalajelor fa de performan ele medii din
celelalte
ri ale UE sunt con inute în proiectul de Strategie post-aderare a
României elaborat de Guvern în anul 2007.
Examinarea acestor documente de baz precum i a masurilor luate pentru
implementarea prevederilor acestora în perioada de dup aderarea României la
Uniunea European eviden iaz un grad substan ial de relevan pentru efortul de a
face fa sfid rilor-cheie i de a realiza obiectivele Strategiei Reînnoite a Uniunii
Europene pentru Dezvoltare Durabil din 9 iunie 2006.
Se constat , în acela i timp, existen a unor suprapuneri sau omisiuni din
punctul de vedere al coordon rii interdepartamentale, faptul c strategiile i
programele existente acoper orizonturi diferite de timp i, mai ales, nu sunt
subsumate unei viziuni integratoare, a a cum este cea oferit de conceptul
dezvolt rii durabile.
Strategia Na ional pentru Dezvoltarea Durabil a României Orizonturi
2013-2020-2030, reprezint un proiect comun al Guvernului României prin Ministerul
Mediului i Dezvolt rii Durabile i Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD) prin Centrul Na ional de Dezvoltare Durabil , aprobat prin HG 1216 din 4
octombrie 2007. Ca orientare general , lucrarea recent finalizat (varianta final
aprobat în edin a de Guvern din 12 noiembrie 2008) vizeaz realizarea
urm toarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu i lung:
Orizont 2013: Încorporarea organic
a principiilor
i practicilor
dezvolt rii durabile în ansamblul programelor i politicilor publice ale
României, ca stat membru al UE.
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al rilor Uniunii Europene
la principalii indicatori ai dezvolt rii durabile.
Orizont 2030: Apropierea semnificativ a României de nivelul mediu din
acel an al
rilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor
dezvolt rii durabile.

Dac ne referim în mod strict la planificarea de mediu dup Jacques Whitford
Planurile de ac iune pentru mediu constituie instrumente concrete de implementare
a m surilor de protec ie a mediului, identificate în urma evalu rii impactului
activit ilor umane asupra mediului. Planul pune în rela ie activit ile prev zute i
factorii sensibili de mediu, descriind politicile i procedurile de protec ie a mediului .
Planificarea de mediu se desf oar în România la urm toarele niveluri:
na ional (Planul Na ional de Ac iune pentru Protec ia Mediului -PNAPM), regional
(Planul Regional de Ac iune pentru Mediu -PRAM) i local (Planul Local de Ac iune
pentru Mediu-PLAM).
Planul Na ional de Ac iune pentru Protec ia Mediului este un instrument de
implementare a politicilor din domeniul mediului, prin promovarea, sus inerea i
urm rirea realiz rii celor mai importante proiecte cu impact semnificativ asupra
mediului în vederea aplic rii i respect rii legisla iei în vigoare. El este conceput ca
document na ional i reprezint o corelare între problemele de mediu i cele ale
sectoarelor economico-sociale.
În conformitate cu prevederile Conferin ei de la Lucerna, Elve ia, din aprilie
1993, Ministerul Mediului si Gospod ririi Apelor, în colaborare cu Institutul Na ional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec ia Mediului-ICIM si cu sprijinul tehnic si
financiar al Agen iei Daneze de Protec ia Mediului, a elaborat în anul 1995 Planul
Na ional de Ac iune pentru Protec ia Mediului. Planul Na ional de Ac iune pentru
Protec ia Mediului a fost supus aprob rii Guvernului, prezentat la Conferin a
Interministeriala de la Sofia, Bulgaria, din octombrie 1995, i ulterior reactualizat în
1999, 2003 i 2005. În cursul anului 2007, Agen ia Na ional pentru Protec ia
Mediului, prin Direc ia Dezvoltare Durabila, a început un nou proces de reactualizare,
în cadrul proiectului de Twinning RO 2004/IB/EN-09 Implementation and
Enforcement of the Environmental Acquis at National Level and Coordination of the 8
Regional Twinning Projects (RTA Twinning Project).
Versiunea actualizat 2007 a Planului Na ional de Ac iune pentru Mediu care
a fost aprobat prin Decizia 1/07.11.2008 a Comitetului Interministerial pentru
Coordonarea Integr rii Domeniului Protec iei Mediului în Politicile i Strategiile
Sectoriale la Nivel Na ional este publicat din luna august 2008 pe site-ul ANPM.
La nivel regional Pentru Regiunea de Dezvoltarea Sud - Vest Oltenia, Planul
Regional de Ac iune pentru Mediu reprezint un instrument sectorial care trebuie
s creeze suportul dezvolt rii durabile a regiunii, în concordan cu diminuarea
impactului polu rii asupra mediului i utilizarea durabil a resurselor naturale
existente.
Planul Regional de Ac iune pentru Mediu pentru Regiunea de Dezvoltare
4 Sud - Vest Oltenia a fost finalizat în luna aprilie 2007.
Planul Regional de Ac iune pentru Mediu a avut în vedere dezvoltarea
durabil a comunit ilor locale din Regiunea 4 SV Oltenia, pornind de la starea
factorilor de mediu, dar i de la problemele specifice privind calitatea vie ii popula iei,
starea de s n tate, legisla ia, educa ia ecologic .
Planul Regional de Ac iune pentru Medius se coreleaz cu Planurile locale de
ac iune pentru mediu la nivel local (jude ean), Planul de Dezvoltare Regional , Planul
Na ional de Dezvoltare i alte planuri / programe care includ i componenta de
mediu.
Pentru jude ul Olt PLAM-ul a fost realizat în cursul anului 2004, a fost adoptat
prin Hot rârea Consiliului Jude ean Olt nr. 61 / 27 mai 2004.
Procesul de revizuire al PLAM-ului jude ului Olt a fost ini iat prin adresa nr.
3602 /07.05.2008 transmis de APM Olt c tre Institu ia Prefectului Jude ului Olt prin

care s-a precizat c revizuirea documentului se va face conform Manualului pentru
elaborarea i implementarea planurilor locale de ac iune pentru mediu, elaborat de
autoritatea central pentru protec ia mediului.
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