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Cap.1 STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE
PLANIFICARE DE MEDIU
PLAM Caraş-Severin se află în etapa de finalizare a variantei revizuite 2003-2006 (PLAM-ul judeţului
Caraş-Severin a fost revizuit în anul 2007). Începând cu luna septembrie 2007 s-a trecut la
implementarea acţiunilor prevăzute în PLAM, concomitent cu procesul de monitorizare şi evaluare a
rezultatelor).
1.1 Iniţierea procesului de actualizare
Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu (PLAM-uri) au început să fie utilizate, din ce în ce mai
mult, ca instrumente în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, în sprijinul armonizării cu
cerinţele de mediu. Ţinând cont de resursele limitate disponibile pentru soluţionarea tuturor
problemelor de mediu, comunităţile trebuie să-şi definească priorităţile şi să-şi planifice
implementarea acestora în mod eficient pentru următorii ani.
 Primul Plan Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Caraş-Severin a fost întocmit în anul
2003 - aprobat prin Hotărârea nr.5/24.07.2003 a Comisiei Consultative a judeţului Caraş-Severin.
 În anul 2007 s-a procedat la revizuirea acestui document - aprobat prin Hotărârea nr.
132/18.09.2007.
La revizuirea PLAM-ului judeţului Caraş-Severin s-a utilizat ca metodologie “Manualul pentru
elaborarea planurilor locale de acţiune pentru mediu“, editat de MMGA. PLAM-ul va fi monitorizat
pe perioada 2007-2013 de APM CS şi va fi revizuit în anul 2014 pe baza raportului de monitorizare şi
evaluare.
 În luna aprilie 2014 APM Caraş-Severin a demarat procesul de revizuire a acestui document, iar în
iunie 2014 a fost aprobată prin Hotărârea de Consiliu Judeţean nr.100/19.06.2014 etapa de
instituţionalizare a procesului de planificare la nivelul judeţului care include structura
organizatorică a planului de acţiune şi listele cu reprezentanţii din fiecare componentă a structurii.
1.2. Identificarea părţilor participante la P.L.A.M. şi stabilirea structurii organizatorice
Pentru elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Caraş-Severin– versiunea 2007
au fost promovate 3 structuri funcţionale:
1. Comitetul de Coordonare,
2. Comitetul de analiză
3. Grupul de lucru

1. Comitetul de Coordonare, format din reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, instituţii
deconcentrate, ONG-uri, unităţi de învăţământ:
- Florenţa Albu – director - Prefectura judeţului Caraş-Severin
- Octavian Lungu – arhitect - Consiliul Judeţean Caraş-Severin
- Cristian Vâlceanu – economist - Consiliul Judeţean Caraş-Severin
- Carmen Sorescu – director executiv – Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
- Liliana Bucur – director - Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin
- Marius Sîrbu – inginer – AN Apele Române-Sistemul de Gospodărire a Apelor Reşiţa
- Viorel Mone – inginer - Direcţia Silvică Caraş-Severin
- Monica Fetke - inginer - Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin
- Pavel Miuţescu – director - Unitatea Fitosanitară Caraş-Severin
- Iancu Mircea – colonel - Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Semenic” CaraşSeverin
- Vasile Mindea – inginer - Oficiul Judeţean de Geodezie şi Cartografie Caraş Severin
- Ionel Voicău – director - SN Îmbunătăţiri Funciare SA Sucursala Caraş-Severin
- Augustina Lotoroşan – inginer - Primăria Municipiului Reşiţa
- Nadia Potoceanu – profesor universitar - Universitatea “Eftimie Murga” Reşiţa
- Rodica Didei – şef Comp.M.S.C. - Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
- Gheorghe Pitulan – consilier – Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Judeţean CaraşSeverin
- Marius Vodiţă– consilier - Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
- Constantin Huza – inginer - Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă Caraş-Severin
- Ion Dragomir – subinginer - SC Moldomin SA Moldova Nouă
- Valentin Stroia – inginer - SC Miniera Banat SA Anina
- Cristian Colda – inginer - CN Uraniului – Sucursala Banat Oraviţa
- Dumitru Stepanescu – director - Direcţia SanitarăVeterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Caraş-Severin
- Viorica Voicescu - Primăria Municipiului Caransebeş
- Ioan Ticula - Primăria Boşa
- Geraldina Codea - Primăria Oraviţa
- Delia Hoancă - Primăria Băile Herculane
- Simona Radu - Primăria Anina
- Adela Comşa – Fundaţia Activity Reşiţa
- Ioan Birta – preşedinte - SC Birta Group SA Reşiţa
- Bogdan Bădescu - Asociaţia Speologică Exploratorii
- Irina Terciu - Asociaţia COGITO
- Gabriel Bărbulescu - Asociaţia PRO-UCMR
3. Grupul de lucru cuprinde persoane cu experienţă în domeniul protecţiei mediului din cadrul
instituţiilor participante în Comitetul de Coordonare:
- TMK Reşiţa SA
- SC CET Energoterm Reşiţa SA
- SC Uzina Constructoare de Maşini Reşiţa SA
- SC Ductil Steel SA Oţelu Roşu
- SC MOLDOMIN SA Moldova Nouă
- SC AVIA AGROBANAT SRL Bocşa
- SC FOOD 2000 SRL Bocşa
- SC C+C SA Reşiţa
- S.C. Plastomet S.A. Reşiţa
- SC COLLINI SRL Bocşa – Dan Satea
- SC AVIS DOMAR SRL Bocşa
- SC REFRACERAM SA Reşiţa

- Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin
- Direcţia Silvică Caraş-Severin
- Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Caraş-Severin
- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin
- RA. Apele Române - Direcţia Apelor Banat - SGA Reşiţa
- Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin
- Direcţia Fitosanitară Caraş-Severin
- Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă Caraş-Severin
- Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografiere Caraş-Severin
- Fundaţia PACT pentru Dezvoltare Durabilă Reşiţa
- Asociaţia Speologică Exploratorii Reşiţa
- Asociaţia GEC Nera
- Asociaţia Prietenii Munţilor
- Asociaţia Bike Attack Reşiţa
- Asociaţia pentru protecţia şi stimularea iniţiativei economice BANATUL MONTAN
- Asociaţia „Speranţa” Reşiţa
1.3. Instituţionalizarea desfăşurării procesului de planificare
 Consiliul Judeţean Caraş-Severin a aprobat prin Hotărârea nr. 132/18.09.2007 Planul Local
de Acţiune pentru Protecţia Mediului 2006 – 2013 care devenit astfel strategia de acţiune
pentru rezolvarea problemelor de mediu ale judeţului.
 În luna aprilie 2014 APM Caraş-Severin a demarat procesul de revizuire a acestui document,
iar în iunie 2014 a fost aprobată prin Hotărârea de Consiliu Judeţean nr.100/19.06.2014 etapa
de instituţionalizare a procesului de planificare la nivelul judeţului care include structura
organizatorică a planului de acţiune şi listele cu reprezentanţii din fiecare componentă a
structurii.
Structura decizională - pentru coordonarea şi validarea PLAM pentru perioada 2014
-2018:
1. Coordonatorul PLAM – Director Executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin - conform deciziei nr. 712/22.09.2009
2. Comitetul de Coordonare, format din reprezentanţi ai autorităţilor publice locale,
instituţii deconcentrate, ONG-uri, unităţi de învăţământ constituit în scopul
revizuirii PLAM CS:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Instituţia

Funcţia

Numele şi prenumele

Instituţia Prefectului - Judeţ Caraş-Severin
Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Agenţia pentru Protecţia Mediului CaraşSeverin
Garda Naţională de Mediu- Comisariatul
Judeţean Caraş-Severin
Primăria municipiului Reşiţa
Primăria municipiului Caransebeş
Primăria oraşului Oţelu Roşu
Primăria oraşului Anina
Primăria oraşului Băile Herculane

prefect
preşedinte

Florin Silviu HURDUZEU
Sorin FRUNZĂVERDE

director executiv

Carmen SORESCU

comisar şef

Corina PASCOTĂ

primar
primar
primar
primar
primar

Primăria oraşului Bocşa

primar

Primăria oraşului Moldova Nouă
Primăria oraşului Oraviţa

primar
primar

Mihai STEPANESCU
Marcel VELA
Luca MĂLĂIESCU
Gheorghe ROMÂNU
Nicuşor VASILESCU
Gabriel Eugen
CISMĂNEANŢU
Matei LUPU
Dumitru URSU

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22.
23.
24.

Sistemul de Gospodărire a Apelor CaraşSeverin
Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
"Semenic" - Judeţul Caraş-Severin
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală Caraş Severin
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin
Direcţia Silvică a Judeţului Caraş-Severin
Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin
Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin
Fundaţia Activity pentru Resurse Umane şi
Dezvoltare Durabilă
Asociaţia COGITO
Asociaţia Speologică Exploratorii

director

Dorin GAVRIL

director executiv

Dragoş LUCA

inspector şef

Colonel - Titus SUSAN

director executiv

Marius Iosif ZARCULA

director executiv

Ion Florin RĂDULESCU

director
Preşedinte al Senatului
inspector general
director executiv

Ştefan STĂNESCU
Marian MIHĂILĂ
Paul Mihai ŞUŞOI
Gheorghe PETRE
Nadia Potoceanu
Andrei Bălbărău
Bogdan Bădescu

Grupul de Lucru, pentru perioada 2014 -2018, cuprinde persoane cu experienţă în domeniul protecţiei mediului din
cadrul instituţiilor şi agenţilor economici reprezentativi din judeţul Caraş-Severin:

Nr.
Crt.

Instituţia

1

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

2

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

3

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

4
5

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Judeţean
Caraş-Severin
Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Primăria municipiului Reşiţa
Primăria municipiului Caransebeş
Primăria oraşului Anina
Primăria oraşului Băile Herculane
Primăria oraşului Bocşa
Primăria oraşului Moldova Nouă
Primăria oraşului Oraviţa
Primăria oraşului Oţelu Roşu
Sistemul de Gospodărire a Apelor Reşiţa
Direcţia Silvică Caraş-Severin
Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin
UEM Resita
UEM Resita
Compania Nationala de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din Romania S.A. – Direcţia Timişoara
Compania Nationala de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din Romania S.A. – Sectia Drumuri
Nationale Caransebes
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
21
22
23
24

Funcţia

Numele şi prenumele

Şef Serviciu
Monitorizare si
Laboratoare interimar
Şef Serviciu ACC
Şef Serviciu Calitatea
Factorilor de Mediu
consilier
consilier

Olaru Marcela
Ianoşi Mirela

comisar

Elena FURDI

responsabil PM
arhitect
responsabil PM
responsabil PM
responsabil PM
responsabil PM
responsabil PM
responsabil PM
responsabil PM
responsabil PM
inginer
inginer
doctor
Prof.univ. dr.
Prep.univ.drd.

Anderca Diana
Lungu Octavian
Danciu Daniela
Sitariu Toma
Turca Marcel
Perţ Petre
Ebenspanger Marius
Bratu Liviu Mihăiţă
Mosoarcă Nicolae
Burea Camelia
Dărăbaneanu Zlatco
Mone Viorel
Dubovan Monica
Marian Mihăilă
Ruxana Mariana Ghiţă

responsabil PM

Anastasiu Adrian

responsabil PM

Boater Arthur

Simona Săndulescu
Vodiţă Marius
Sereş Albert Petru

Nistora Vasile Ioan

25
26
27

de Îmbunătăţiri Funciare Caraş-Severin
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin
Directia Judeteana pentru Cultura CS
ISU Smenic

28

AQUACARAŞ

29

UCM Reşiţa

Iovan Nicolae
Caius Săcărin
Cpt. Adrian Sorescu
Departament Calitate
Mediu
Serviciu Privat pentru
Situaţii de Urgenţă

Tunde Fazekas
Luminiţa Bărbulescu

1.4. Evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii
În vederea creşterii performanţelor de mediu în toate domeniile de activitate, s-a acţionat prin eforturi
ale autorităţilor publice şi agenţilor economici în scopul creşterii gradului de implicare a publicului în
implementarea programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului şi identificarea surselor şi programelor
de finanţare pe categorii de activitate.
În vederea elaborării unui plan realist care să aibă şanse de implementare, s-a utilizat analiza SWOT
ca procedeu de identificare a obstacolelor ce pot sta în calea rezolvării obiectivelor propuse.
Astfel s-au identificat:
 Punctele tari interioare ale comunităţii, respectiv potenţialul propriu al judeţului;
 Punctele slabe interioare ale comunităţii;
 Oportunităţile exterioare pe care le poate folosi comunitatea;
 Riscurile, respectiv ameninţările acesteia prin neimplementarea măsurilor.
Factori interni

Factori externi

Puncte Tari

Oportunităţi

 Legislaţie de mediu armonizată cu legislaţia Uniunii
Europene; strategii şi planuri de implementare ale
Directivelor UE pe fiecare sector de mediu;
 Existenţa structurilor instituţionale de bază şi a
resurselor umane calificate în domeniul protecţiei
mediului;
 Experienţa în derularea proiectelor finanţate din
fonduri de pre-aderare (PHARE, SAPARD) sau din
alte surse internaţionale;
 Existenţa resurselor de apă potabilă;
 Existenţa ONG-urilor axate pe problematica
protecţiei mediului;
 Reţea hidrografică echilibrat repartizată pe
teritoriul judeţului;
 Existenţa Planului Judeţean de Gestiune a
Deşeurilor;
 Personal silvic calificat pentru administrarea
pădurilor în care au fost identificate habitate naturale
ce urmează să fie incluse în Reţeaua de Arii Protejate
Natura 2000.
 Existenţa unor strategii privind soluţionarea
problemelor de mediu.

 Utilizarea fondurilor UE ca o contribuţie
importantă pentru îmbunătăţirea standardelor de
mediu în judeţ;
 Creşterea standardelor de viaţă şi a portunităţilor
economice prin asigurarea unor servicii publice de
calitate, prin remedierea siturilor poluate, prin
reducerea riscurilor la dezastre naturale;
 Aplicarea principiului parteneriatului în luarea
deciziilor în domeniul protecţiei mediului;
 Existenţa unor planuri de investiţii pe termen
lung în condiţiile dezvoltării durabile;
 Implementarea
legislaţiei
cu
privire
la
introducerea celor mai bune tehnologii disponibile în
infrastructura de mediu; creşterea eficienţei utilizării
resurselor şi a energiei;
 Îmbunăţirea accesului populaţei şi agenţilor
eonomici la servicii publice de apă, canalizare şi
termoficare;
 Îmbunătăţirea performanţelor operatorilor de
servicii publice;
 Oportunităţi de afaceri pentru companiile străine
pentru a investi în sectorul de apă (în contextul
fondurilor alocate);
 Dezvoltarea unei pieţe viabile de reciclare a
deşeurilor/materiei prime rezultate din procesarea
deşeurilor;
 Dezvoltarea de Parteneriate Public-Private pentru
sectorul de mediu;
 Atragerea
finanţărilor
pentru
gestionarea
pădurilor cuprinse în situri Natura 2000.

Puncte slabe

Ameninţări

 Nivelul relativ scăzut al investiţiilor, după 1990, în
toate sectoarele de mediu, comparativ cu necesarul de
investiţii pentru conformarea cu standardele europene;
 Accesul redus al populaţiei la sisteme centralizate
de apă şi salubritate comparativ cu ţările UE; calitatea
scăzută a apei potabile furnizate către populaţie în
multe zone;
 Staţii de tratare şi epurare ape uzate cu funcţionare
necorespunzătoare, precum şi existenţa evacuărilor
directe de ape uzate;
 Inexistenţa depozitelor ecologice;
 Lipsa sistemului de colectare selectivă a deşeurilor
în mediul urban;
 Depozitatea necontrolată a deşeurilor în zonele
rurale;
 Insuficienta preocupare a agenţilor economici în
ceea ce priveşte minimizarea, recuperarea şi
reutilizarea deşeurilor;
 Slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor
economici privind gestionarea adecvată a deşeurilor,
respectiv a ariilor speciale protejate;
 Existenţa unor suprafeţe mari de teren poluate
istoric din cauza practicării unor activităţi economice
intensive (minerit, metalurgie, agricultură)
 Resurse financiare şi umane scăzute pentru
managementul ariilor protejate şi a biotopurilor.

 Capacitatea scăzută a beneficiarilor finali/
autorităţilor locale de a elabora proiecte și de a aplica
la standardele europene;
 Neconformarea cu cerinţele Directivelor UE
pentru sectorul de apă în cazul unei absorbţii scăzute a
fondurilor europene cauzate de procesul complex de
pregătire şi gestionare a proiectelor, precum şi a cofinanţării costisitoare;
 Dificultăţi în susţinerea costurilor de investiţie a
proiectelor în domeniul infrastructurii de mediu, în
special de către comunităţile mici şi medii;
 Costuri ridicate pentru conformarea cu
standardele
europene
privind
optimizarea
tehnologiilor şi folosirea BAT pentru agenţii
economici;
 Infrastructură slabă pentru colectare, transport şi
eliminare a deşeurilor;
 Ineficienţa investiţiilor pe termen scurt şi mediu
pentru reducerea riscurilor de dezastre naturale care
pot provoca pagube materiale şi umane importante.

1.5. Identificarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu
Identificarea problemelor / aspectelor de mediu din judeţ a fost realizată folosind următoarele surse
informaţionale:
 Rapoarte şi studii de specialitate ale instituţiilor cu atribuţii în controlul şi gestiunea mediului
natural şi al activităţilor antropice cu impact asupra mediului (Agenţia pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin, Comisariatul Judeţean Caraş-Severin al Gărzii Naţionale de Mediu,
AN Apele Române - Direcţia Apelor Banat, SGA Reşiţa, Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală Caraş-Severin, Autoritatea de Sănătate Publică Caraş-Severin, etc.);
 Rapoarte, studii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, din care s-au
identificat problemele/aspectele de mediu.
CATEGORII DE PROBLEME / ASPECTE SPECIFICE IDENTIFICATE LA NIVELUL
JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

„Poluarea apelor de suprafaţă - Calitatea apelor uzate menajere şi industriale”
„Gestiunea deşeurilor”
„Pericole generate de catastrofe/ fenomene naturale”
„Calitatea şi cantitatea apei potabile”
„Poluarea atmosferei”
„Activităţi agricole şi dezvoltare rurală”
„Poluarea solului şi a apelor subterane”
„Transporturi”
„Degradarea mediului natural şi construit , monumente de artă, istorice şi situri arheologice”
„Turism şi agrement”
„Urbanizarea mediului”
„Asigurarea stării de sănătate”
„Educaţie ecologică”
„Întărirea capacităţii APM”

15. „Aspecte legislative
Nr.
Crt

PROBLEMA

Cod probleme

Scor
ierarhizare

1.

Poluarea apelor de suprafaţă - ape menajere şi industriale

PM-01

37,8

2.

Gestiunea deşeurilor

PM-02

36,33

3.

Pericole generate de catastrofe/ fenomene naturale

PM-03

33,8

4.

Calitatea şi cantitatea apei potabile

PM-04

33,5

5

Poluarea solului şi a apelor subterane

PM- 07

32,50

6
7.

Poluarea atmosferei
Urbanizarea mediului
Degradarea mediului natural şi construit, monumente de artă,
istorice şi situri arheologice

PM-05
PM-11

30,85
30,6

PM-09

30,00

Activităţi agricole şi dezvoltare rurală
Asigurarea stării de sănătate
Transporturi
Educație ecologică
Turism şi agrement

PM-06
PM-12
PM-08
PM-13
PM-10

29,33
29,00
27,66
26,00
25,66

Întărirea capacităţii instituționale a Agenției pentru Protecția
Mediului Caraş-Severin
Aspecte legislative

PM-14

25,00

PM-15

24,00

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.6. Ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu
Metodologia utilizată în evaluarea problemelor de mediu a avut în vedere:
 Metoda expert: analiza problemelor cheie de mediu (cu impact major şi cu afectarea unui
segment mare de populaţie) – evaluare realizată de specialişti, bazată pe informaţii ştiinţifice,
măsurători rezultate din monitorizare şi statistici referitoare la condiţiile de mediu din
comunitate;
 Metoda participativă: metodă bazată pe consultarea problemelor comunităţii, prin
chestionarele transmise.
Problemele identificate au fost structurate pe 15 categorii de probleme/aspecte de mediu, precum şi
probleme/aspecte individuale din cadrul fiecărei categorii, care au fost ierarhizate şi prioritizate pe
baza unor criterii specifice.
Pe baza rezultatelor procesului de prioritizare, a fost luată decizia privind categoriile/ problemele
individuale ce au fost selectate pentru includerea lor în planul de acţiune
Au fost identificate grupe de probleme de mediu, în funcţie de sursele de poluare, după cum urmează:
Categorii de probleme / aspecte specifice identificate la nivelul Judeţului Caraş-Severin :
1. Poluarea apei de suprafaţă – calitatea apelor menajere şi industriale
2. Gestiunea deşeurilor *
3. Poluarea solului şi a apei subterane *
4. Calitatea şi cantitatea apei potabile
5. Poluarea atmosferei *
6. Activităţi agricole şi dezvoltare rurală
7. Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale
8. Transporturi
9. Degradarea mediului natural şi construit, monumente de artă, istorice şi situri arheologice
10. Turism şi agrement
11. Urbanizarea mediului **
12 Asigurarea stării de sănătate
13 Educaţia ecologică
14 Întărirea capacităţii APM Caraş-Severin
15 Aspecte legislative

* Se pune accentul pe sursele punctuale din agricultură şi industria extractivă, siderurgică, alte industrii
(metalurgică, prelucrarea lemnului, energetică, alimentară)
** se pune accentul pe infrastructura de mediu
Nr.
Crt

PROBLEMA

Cod
probleme

Scor
prioritizare

1.

Poluarea apelor de suprafaţă - ape menajere şi industriale

PM-01

156,71

2.
3.
4.
5
6
7.

Gestiunea deşeurilor
Pericole generate de catastrofe/ fenomene naturale
Calitatea şi cantitatea apei potabile
Poluarea solului şi a apelor subterane
Poluarea atmosferei
Urbanizarea mediului
Degradarea mediului natural şi construit, monumente de artă,
istorice şi situri arheologice
Activităţi agricole şi dezvoltare rurală
Asigurarea stării de sănătate
Transporturi
Educaţie ecologică
Turism şi agrement
Întărirea capacităţii instituţionale a Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin
Aspecte legislative

PM-02
PM-03
PM-04
PM- 07
PM-05
PM-11

162,25
141,8
149,5
147
127
129,4

PM-09

153,00

PM-06
PM-12
PM-08
PM-13
PM-10

143,33
145,00
100,66
130,50
116

PM-14

108,50

PM-15

112,00

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.7. Redefinirea obiectivelor strategice, redefinirea ţintelor, revizuirea indicatorilor
În procesul de elaborare a PLAM revizuit a fost identificarea acţiunilor specifice.
Viziunea comunităţii reprezintă cadrul general, iar obiectivele şi ţintele de mediu servesc drept jaloane
pentru identificarea acţiunilor. Acţiunile la rândul lor servesc la atingerea obiectivelor şi ţintelor.
Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Caraş-Severin conţine pentru fiecare problemă
individuală un set de acţiuni coerente şi consistente a căror implementare convergentă face posibilă
soluţionarea problemei căreia i se adresează.
Baza pentru identificarea şi selectarea acţiunilor posibile a constat pe de o parte în punctele tari
existente în judeţ la nivelul autorităţilor, instituţiilor şi societăţii civile, iar pe de altă parte, în
oportunităţile oferite de forţele exterioare judeţului (legislaţie, posibilitatea unor finanţări din bugetul
statului sau din surse externe), ca de exemplu:
 Necesitatea respectării şi aplicării legislaţiei existente în domeniul protecţiei mediului şi
administraţiei publice locale
 Necesitatea atingerii standardelor UE în domeniul protecţiei mediului
 Fenomenul de transpunere a Directivelor UE în legislaţia naţională
 Suportul autorităţii administrative (Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean) pentru PLAM CS
 Experienţa şi capacitatea în managementul mediului a autorităţilor judeţene
 Existenţa unor proiecte şi acţiuni pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din judeţ, inclusiv
prin colaborare internaţională
 Existenţa unui mediu de afaceri propice
 Identificarea şi selectarea acţiunilor a avut în vedere şi punctele slabe existente (lipsa de
fonduri, personal insuficient, insuficienta colaborare cu instituţii din alte domenii),
urmărindu-se compensarea acestora prin acţiuni care să vizeze îmbunătăţirea şi/sau întărirea
capacităţilor unor alte domenii.
Planul Local de Acţiune pentru Mediu oferă o bună oportunitate pentru instituirea unei colaborări

benefice între instituţii, pentru realizarea parteneriatului între sectorul public, sectorul privat,
organizaţii şi cetăţeni în vederea soluţionării problemelor de mediu, precum şi pentru obţinerea unor
beneficii economice şi sociale.
Acţiunile posibile selectate incluse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu au fost grupate în cinci
categorii:
 tehnologice – acţiuni care implică eforturi colective sau individuale pentru soluţionarea
problemelor de mediu, care pot fi administrate fie de administraţia locală, fie de companii de
utilităţi, societăţi, contractori privaţi
 legislative şi de reglementare – acţiuni care solicită societăţilor conformarea cu reglementările de
mediu specifice şi implementarea de măsuri pentru reducerea poluării mediului
 de stimulare economică – acţiuni care conduc la modificarea comportării poluatorilor prin scutirea
de taxe pentru a-i stimula în găsirea celor mai eficiente mijloace de reducere a poluării
 de educare a publicului şi instruire a personalului - programele de educare a publicului joacă un rol
crucial în educaţia cetăţenilor şi a societăţilor cu diferite profiluri privind conformarea cu noile
cerinţe de mediu şi modul de realizare a sprijinului public pentru programele de mediu
 programe ale comunităţii – activităţi care implică acţiuni colective sau individuale ale membrilor
comunităţii pentru soluţionarea unor probleme de mediu.

Cap.2 APROBĂRI OBŢINUTE PRIVIND ELABORAREA ŞI
ACTUALIZAREA P.L.A.M.
Consiliul Judeţean Caraş-Severin a aprobat prin Hotărârea nr. 132/18.09.2007 Planul Local de
Acţiune pentru Protecţia Mediului 2006 – 2013 care devenit astfel strategia de acţiune pentru
rezolvarea problemelor de mediu ale judeţului.
În luna aprilie 2014 APM Caraş-Severin a demarat procesul de revizuire a acestui document, iar în
iunie 2014 a fost aprobată prin Hotărârea de Consiliu Judeţean nr.100/19.06.2014 etapa de
instituţionalizare a procesului de planificare la nivelul judeţului care include structura organizatorică a
planului de acţiune şi listele cu reprezentanţii din fiecare componentă a structurii.

Cap.3 RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A REZULTATELOR
IMPLEMENTĂRII P.L.A.M.
În funcţie de categoriile de probleme de mediu identificate se urmăreşte:
-

Nr.
crt.
1.
2.

Realizarea obiectivelor avute în vedere în documentul PLAM CS 2003 şi cel revizuit în 2007
Respectarea prevederilor Directivelor şi Convenţiilor Europene în domeniul evaluării,
managementului factorilor de mediu
Îmbunătăţirea stării mediului, a utilizării durabile a resurselor naturale şi a implementării
acţiunilor necesare.
Fiecare categorie de probleme de mediu identificate la nivelul judeţului are în vedere obiective
imediate ce trebuie îndeplinite în vederea îmbunătăţirii stării mediului şi dezvoltării durabile a
comunităţii. Au fost identificate 15 grupe de probleme de mediu, în funcţie de sursele de
poluare din judeţ, după cum urmează:
Categorii de probleme de mediu
Managementul deşeurilor
Poluarea apelor de suprafaţă

Total număr
acţiuni/Componenţa
31 din care: R - 19/ AN -0/ AM - 0/
P – 6/ ICR- 6/ N -0
28 din care: R - 22/ AN -1/ AM -

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Calitatea şi cantitatea apei potabile
Ameninţări date de accidente majore, fenomene naturale şi
antropice
Poluarea atmosferei
Sănătatea populaţiei
Poluarea solului
Urbanizarea mediului
Mediul natural şi antropic
Dezvoltare durabilă, educaţie ecologică şi informarea
comunităţii
Turism şi agrement
Întărirea capacităţii autorităţii administraţiei publice pentru
managementul problemelor de mediu
Întărirea capacităţii instituţionale
Activităţi agricole şi dezvoltare rurală
Transporturi
Total acţiuni

0/ P – 0/ ICR-5/ N -0
17 din care: R - 6/ AN -1/ AM - 0/
P – 8/ ICR- 2/ N-0
14 din care: R - 5/ AN -0/ AM - 0/
P – 8/ ICR-0/N -1
38 din care: R - 4/ AN -9/ AM -1/
P – 2/ ICR-2/N -0
4 din care: R - 0/ AN -0/ AM - 0/
P – 4/ ICR – 0/N -0
29 din care: R - 17/ AN -0/ AM -0/
P – 12/ ICR - 0/N -0
16 din care: R - 4/ AN -1/ AM -0/
P – 11/ ICR-0/N -0
18 din care: R - 5/ AN -1/ AM - 0/
P – 12/ ICR- 0/N -0
6 din care: R - 5/ AN -0/ AM - 0/
P – 1/ ICR - 0/N -0
9 din care: R - 6/ AN -0/ AM - 0/
P – 3/ ICR-0/N -0
3 din care: R - 1/ AN -0/ AM - 0/ P
– 2/ ICR - 0/N -0
3 din care: R - 1/ AN -0/ AM - 2/
P – 0/ ICR - 0/N -0
8 din care: R - 2/ AN -0/ AM - 0/
P – 6/ ICR - 0/N -0
16 din care: R - 9/ AN -1/ AM - 0/
P – 1/ ICR - 5/N -0
240

Notă:
R – realizate; AM – amânate; AN – anulate; P – permanente;
ICR – în curs de realizare; N – nerealizate
3.1. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente în 30 iunie 2014
Din totalul de 240 de acţiuni cuprinse în PLAM 2007-20013 au fost realizate 202 acţiuni(84,317%),
inclusiv acţiunile permanente, amânate 3 acţiuni(1,25%), anulate 14 acţiuni(5,83%), nerealizate 1
acţiune(0.42%), iar la finele anului 2013 au rămas în curs de realizare 20 acţiuni (8,33%) din care 17
acţiuni cu temen de finalizare perioada 2014 -2020.
In limita resurselor financiare identificate, s-au realizat progrese în rezolvarea unor probleme de
mediu identificate în judeţ. Acţiunile amânate sau anulate au avut drept cauze în principal lipsa
fondurilor necesare realizării investiţiilor programate.
a) Acţiuni amânate
Număr de acţiuni amânate : 3
 cauza principală o constituie neidentificarea surselor de finanţare necesare desfăşurării
lucrărilor de autorităţile publice.
 Consiliul local Reşiţa autoritate publică responsabilă pentru - Identificarea surselor de
finanţare pentru întocmirea unei hărţi de zgomot la nivelul municipiului Reşiţa
 Ministerul Mediului şi Pădurilor autoritate responsabilă pentru - Acreditarea laboratorului
APM CS conform ISO 17025 pentru anumiţi indicatorii selectaţi şi Acreditarea APM CS
conform ISO 9001 ( certificat pentru Sistem de management al Calităţii .
Domeniile de mediu: ” Întărirea capacităţii APM” (Număr acţiuni amânate :2), ”Poluarea
atmosferei” (Număr acţiuni amânate : 1).
b). Acţiuni anulate
Număr acţiuni anulate : 14
Domeniile de mediu : ”Calitatea şi cantitatea apei potabile” (Număr acţiuni anulate :1), ”Poluarea
apelor de suprafaţă” (Număr acţiuni anulate :1), ”Poluarea atmosferei” (Număr acţiuni anulate : 9

-datorita închideri activităţii agentului economic SC REFRACERAM SRL BARU - Fabrică de
produse refractare Reşiţa), „Urbanizarea mediului(Număr acţiuni anulate :1 – - Realizare variante
ocolitoare pentru traficul rutier de tranzit în localităţile Reşiţa), Mediu natural şi antropic (Număr
acţiuni anulate: 1- Lucrări de restaurarea a monumentelor istorice, deschiderea lucrărilor de
cercetare arheologice ţinând cont de evaluările privind starea acestora), „Transporturi(Număr
acţiuni anulate: 1 - Realizare variante ocolitoare pentru traficul rutier de tranzit în localităţile
Reşiţa)
STADIUL REALIZARII ACTIUNILOR DE MEDIU
LA NIVELUL JUDETULUI - PERIOADA 2007-2014
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3.2. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente la sfârşitul sem. I 2014
Menţionăm că din cele 20 de acţiuni rămase in curs de finalizare situaţia se prezintă astfel:
♦ 17 au termen până în 2018,
♦ 3 cu termen până la sfârşitul anului 2014

Număr acţiuni în curs de realizare

3
≤ 2014
17

> 2014

3.3. Concluzii la realizarea acţiunilor total PLAM
Realizarea acţiunilor cuprinse în PLAM sunt conform graficului stabilit.
- au fost anulate 14 acţiuni datorită sistării activităţii agenţilor economici, din cele 20 de acţiuni
în curs de realizare 17 au termene de realizare mai mare(până în 2018), iar din lipsă de fonduri
au fost amânate 3 acţiuni şi 1acţiune nu s-a putut realiza conform graficului la termenul
stabilit, urmând a se ţine cont de ele la noua revizuire în 2015.

stadiul PLAM Caraş-Severin
2007- 2014
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3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM
Acţiunea de monitorizare întreprinsă la sfârşitul semestrului I 2014 evidenţiază următoarele:
• Uşoară creştere a măsurilor realizate, respectiv 84,17%faţă de 83,33% cât au reprezentat la
finele semestrului I 2014;
• Sunt în curs de realizare 20 de măsuri, reprezentând 8,33% din totalul acţiunilor planificate
pentru perioada 2007 – 2014. Menţionăm faptul că din cele 20 de măsuri rămase în curs de
finalizare un număr de 17 acţiuni reprezentând 7,08% din numărul total de acţiuni au temen de
finalizare perioada 2014 -2018 şi chiar 2027 ; toate se se vor regăsi în noul PLAM revizuit.
• A rămas 1 acţiune (0.41%) nerealizată la finele semestrului I 2014.
• Acţiunile anulate 14 (5,83%).
• Numărul măsurilor amânate este de 3 reprezentând 1,25% din numărul total de acţiuni. Lipsa
fondurilor necesare rămâne în continuare cauza principală a acestor amânări.

Cap.4 STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR/ACŢIUNILOR
INCLUSE ÎN P.L.A.M.
Termen de
realizare

Număr
acţiuni
realizate

Număr
acţiuni
realizate
în avans

Număr
acţiuni în
curs de
realizare

Număr
acţiuni
nerealizate

Număr
acţiuni
amânate

Permanente
≤ sem II 2014
> sem II 2014
Total

76
126
0
202

0
11
0
11

0
3
17
20

0
1
0
1

3
0
3

Număr
acţiuni
anulate

0

0
14
0
14

Total
acţiuni
76
223
17
240

Stadiul realizarii actiunilor de mediu la nivel local - Caras-Severin
14

Acţiuni anulate
3

Acţiuni amânate

1

Acţiuni nerealizate

20

Acţiuni in curs de realizare
11

Acţiuni realizate in avans

126

Acţiuni realizate
76

Acţiuni Permanente
0

20

40

60

80

100

120

140

Cap.5 DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
COLABORĂRII CU AUTORITĂŢILE LOCALE ŞI CU
ALTE INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE
PLANIFICARE DE MEDIU
A existat în permanenţă o bună colaborare a agenţiei judeţene pentru protecţia mediului Caraş-Severin cu
agenţii economici şi autorităţile publice locale din judeţ.
În perioada analizată s-au făcut întâlniri cu membri grupului de lucru PLAM, s-au făcut informări cu
privire la modul de accesare a fondurilor europene arătând importanţa pe care o are îndeplinirea
acţiunilor cuprinse în PLAM pentru dezvoltarea durabilă a judeţului .
În şedinţa de lucru din 27.02.2014 s-a făcut o analiză mai amplă a acţiunilor care au rămas în curs de
realizare şi a celor care au fost amânate în vederea cuprinderii lor în următorul PLAM întrucât
urmează etapa de revizuire a PLAM 2007-2013. În acest scop s-a întocmit Raportul final de
evaluare a implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu 2007-2013 în vederea
revizuirii acestuia şi întocmirea unuia nou pentru perioada 2015-2020. S-au făcut propuneri privind
structura decizională – a comitetului de coordonare care are responsabilitate în revizuirea acestuia( sau nominalizat instituţiile cu putere de decizie urmând ca fiecare instituţie să îşi nominalizeze oamenii
competenţi care să facă parte din grupul de lucru).
În luna aprilie 2014 APM Caraş-Severin a demarat procesul de revizuire a acestui document, iar în
iunie 2014 a fost aprobată prin Hotărârea de Consiliu Judeţean nr.100/19.06.2014 etapa de
instituţionalizare a procesului de planificare la nivelul judeţului care include structura organizatorică a
planului de acţiune şi listele cu reprezentanţii din fiecare componentă a structurii.

Cap.6 OPORTUNITĂŢILE/DIFICULTĂŢILE ÎNTÂMPINATE
ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE
PLANIFICARE DE MEDIU
În vederea diseminării informaţiilor privind PLAM-ul revizuit al judeţului precum şi a acţiunilor
prioritare ce vizează îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei, Agenţia pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin a desfăşurat acţiuni de conştientizare.
 În limita resurselor financiare identificate, s-au realizat progrese în rezolvarea unor probleme
de mediu din cadrul judeţului.
 S-a realizat monitorizarea derulării unor investiţii în domeniul protecţiei mediului (alimentări
cu apă, canalizări, sisteme de colectare selectivă a deşeurilor, amenajare spaţii verzi,
implementare Program „Casa Verde”). S-au realizat progrese, prin programele
guvernamentale şi cu finanţare externă.
Câteva dintre problemele întâmpinate sunt legate de:
 lipsa de personal sau disponibilizările din anumite instituţii responsabile de implementarea
PLAM,
 modificarea persoanelor nominalizate în Comitetul de Coordonare şi în Grupul de lucru al
PLAM,
 lipsa fondurilor necesare desfăşurării lucrărilor – atât în cazul agenţilor economici cât şi al
autorităţilor publice – sau a neadministrării la timp a fondurilor.
Activitatea de producţie a societăţii S.C. MOLDOMIN S.A. a fost sistată din 2006. În aceste
condiţii nu a mai fost întreţinută o peliculă de apă de circa 0,3 m pe aproximativ 70% din
suprafaţa iazului de decantare Boşneag – Extindere.
Astfel iazul de decantare a devenit o sursă constantă de poluare cu particule minerale îndeosebi a

aerului dar şi a solului şi apei de suprafață (de multe ori nu este suficientă umectarea stratului de
steril depozitat pe Iaz Tăuşani). Demersuri pentru rezolvarea situaţiei au fost făcute începând de
la APM CS, Primăria Moldova Nouă şi până la nivel ministerial, dar fără prea multe rezultate
concrete. Menţionăm că această societate a produs frecvente poluări accidentale cu potențial
impact transfrontier.

Cap.7 ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN PERIOADA 2007 - 2013 PENTRU
DISEMINAREA INFORMAŢIEI PRIVIND P.L.A.M.
 Afişarea pe pagina de web a Planului de Acţiune pentru Mediu
 Şedinţe pe diferite teme de interes în care s-au prezentat diferite aspecte legate de Planul
Local de Acţiune pentru Mediu
 Consiliul Judeţean „Caraş-Severin ”, a postat pe sit-ul lor informaţiile cu privire la PLAM
revizuit 2007-2013.
 Raportul de monitorizare al PLAM pentru judeţul „Caraş-Severin ”, a fost postat pe site-ul
APM.În anul 2012 au avut loc următoarele activităţi: interviuri la posturile locale de radio şi
televiziune cât şi articole în presa locală; participare la întâlnirile organizate de Instituţia Prefectului cu
primarii localităţilor de pe teritoriul judeţului, în scopul informării şi sensibilizării acestora la
problemetica de mediu; publicare în ziarul local a termenului până la care se primesc propunerile de
proiecte în cadrul procesului de actualizare a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia
Mediului; intensificarea activităţilor de Educaţie ecologică ca urmare a înscrierii unui număr mai mare
de instituţii de învăţământ în programul naţional „Eco-şcoala”(perioada 2012-2013 pe viitor
devenind un program inclus în agenda şcolară); încheiere acorduri de colaborare cu instituţiile
de învăţământ şi cu ONG-uri; organizarea la nivel judeţean a proiectului „Let’s do it
Romania”(2011-2013) – Agenţia pentru Protecţia Mediului fiind coordonatorul proiectului la
nivelul judeţului.

Cap.8 STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21
8.1.

Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21
Facem precizarea că la nivelul judeţului nu s-au elaborat Agenda Locală 21 ci doar strategii de
dezvoltare.
Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Caraş-Severin pentru perioada 2007-2013 este un
document complex, care are la baza Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013, Planul de
Dezvoltare Regionala al Regiunii Vest 2007-2013, strategii si planuri de dezvoltare ale
comunităţilor locale, precum si documente de planificare sectoriale.
Strategia de dezvoltare a judeţului Caraş-Severin a vizat definirea reperelor strategice de
dezvoltare a comunităţii pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale elaborării
acesteia au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra
dezvoltării strategice, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea
documentului strategic.
- Strategia de Dezvoltare a Zonei Reşiţa - Instrument de lucru al Administraţiei Locale
pentru o Dezvoltare Durabilă şi Echilibrată 2003-2004
- 2007-2013 - 8 localităţi (5 oraşe + 3 comune).

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumirea
proiectului/
Beneficiar

Localizare

Domeniul
de mediu

Stadiul de
realizare

Sursele de
finanţare

Observaţii

9. ANEXA 1 – Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia
Mediului (din formatul anterior).
Stadiul proiectelor la nivelul Regiunii 5 Vest incluse în Portofoliul de proiecte
al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului
Nr.
crt.

Cod proiect

Denumirea proiectului

Localizare

Domeniul de
mediu

Stadiul de
realizare al
proiectului

Sursele de
finanţare

Valoare proiect

Fonduri ISPA

Valoare totala A
proiect (fara
TVA) EURO
107,221,392

Fonduri ISPA

Valoare totala A
proiect (fara
TVA) EURO
107,221,392

Observaţii

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

1

2

3

G2A05P552

Introducerea
reţelei
de
canalizare menajeră, captarea
şi epurarea apelor uzate în
cartierul Teiuş

G2A05P553

Introducerea reţelei de
canalizare menajeră, captarea
şi epurarea apelor uzate străzile N. Bălcescu şi Şesu
Roşu

G2A05P556

Reabilitare staţie de filtrare şi
tratare a apei potabile,
reabilitare şi extindere reţele
de distribuţie a apei potabile
la Anina

Cartierul Teiuş,
mun. Caransebeş

Municipiul
Caransebeş

Anina

Apă

Apă

Apă

Realizat

Proiecte în
pregătire

Realizat

POS MEDIU

1.296.619 Euro

Proiect regăsit în proiectul
ISPAExtinderea şi
reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în
judeţul Caraş- Severin

Proiect regăsit în proiectul
ISPAExtinderea şi
reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în
judeţul Caraş- Severin

2 proiecte POS MEDIU
Termen 2012 – 2 proiecte
Proiecte propuse Crearea
cadrului instituţional necesar şi
accesarea unui grant pe POS
MEDIU – 2012
Reabilitarea şi extinderea
reţelelor de alimentare cu apă
potabilă. Crearea cadrului

Nr.
crt.

Cod proiect

Denumirea proiectului

Localizare

Domeniul de
mediu

Stadiul de
realizare al
proiectului

Sursele de
finanţare

Valoare proiect

Observaţii

Valoare totala A
proiect (fara
TVA) EURO
107,221,392

instituţional
necesar
şi
accesarea unui grant pe POS
MEDIU
Construcţia şi dotarea 1 buc
Staţie filtrare şi tratare a apei
potabile la Anina. Crearea
cadrului instituţional necesar şi
accesarea unui grant pe POS
MEDIUU
Proiect regăsit în proiectul
ISPA- Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în
judeţul Caraş- Severin

Realizat

4

G2A05P555

Reabilitare şi extindere reţea
de canalizare în mun.
Caransebeş

Municipiul
Caransebeş

Fonduri ISPA

Apă

proiect regăsit în 2 proiecte:

In curs de
realizare

5

G2A05P557

Staţie de epurare şi canal
colector pentru staţia de
epurare

Anina

Apă

1 Proiect în curs de realizare –
PIF 2011
Buget naţional
Surse proprii

3.450.000 lei
4.571.000 lei

Fonduri ISPA

Valoare totala A
proiect (fara
TVA) EURO

Realizat
6

G2A05P559

Captare şi aducţiune de apă
pentru oraşul Oţelu Roşu

Oţelu Roşu

Apă

a) Finalizarea construcţiei şi
dotarea a 1 staţii de epurare a
apelor uzate, la Steierdorf Finalizarea Canalizare şi
epurare Steierdorf – Anina realizat
b) Reabilitarea canalului
colector principal pentru ape
pluviale din Steierdorf
Proiect regăsit în proiectul
ISPA- Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în
judeţul Caraş- Severin

Nr.
crt.

Cod proiect

Denumirea proiectului

Localizare

Domeniul de
mediu

Stadiul de
realizare al
proiectului

Sursele de
finanţare

Valoare proiect

Observaţii

107,221,392

Proiecte în
pregătire
7

G2A05P554

Reabilitarea staţiei de epurare
a municipiului Caransebeş

Caransebeş

Fonduri ISPA

Apă

Valoare totala A
proiect (fara
TVA) EURO
107,221,392

Perioada de implementare:

Protejarea peşterii Buhui din
Parcul
8

G4B05P083

Naţional

Semenic–

Cheile Caraşului

Inventarierea şi cartografierea
habitatelor şi speciilor de
interes comunitar
9

10

G4B05P082

G7EE05P02
0

Realizarea unei reţele de
puncte de informare de pe
teritoriul Parcului Naţional
Cheile Nerei- Beuşniţa

Proiect regăsit în proiectul
ISPA- Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în
judeţul Caraş- Severin

PN Semenic –
Cheile Caraşului

Protecţia naturii,
biodiversitate şi
păduri

PN Semenic –
Cheile Caraşului

Protecţia naturii,
biodiversitate şi
păduri

PN Cheile NereiBeuşniţa

Educaţie
ecologică

Realizat

LIFE-Natura,

Realizat

POS Mediu
2007-2015
Axa Prioritară 4
Protecţia Naturii

Realizat

Directia
Judeteana pentru
Tineret Caras Severin

546 159 €

Lei -312.372,62

34.487 RON

01.01.2009 - 1.12.2011
(– proiect inclus în proiectul :
„Managementul conservativ al
habitatului 8310 din Situl
Natura 2000 Semenic – Cheile
Caraşului”)
Perioada de implementare
23.03.2010 – sep 2011
(– o parte din obiectivele
acestui proiect sunt cuprinse în
proiectul : Elaborarea
strategiilor de conservare, a
planurilor de monitorizare şi
acţiunilor de comunicare
pentru Parcul Naţional
Semenic-Cheile Caraşului [la
data de 02.12.2010]
Perioada de implementare
01.02.2009 - 31.01.2010
(– proiect cuprins in proiectul
: Managementul Ecoturismului
din Parcul National Cheile
Nerei - Beusnita)

Nr.
crt.

11

12

Cod proiect

Denumirea proiectului

G7EE05P01
8

Realizarea unui centru de
vizitare, educaţie ecologică şi
cercetare
pentru
Parcul
Naţional
Cheile
NereiBeuşniţa

G7EE05P01
9

Conştientizarea
populaţiei
pentru conservarea ariei
naturale protejate – Parcul
Naţional Semenic

Localizare

PN Cheile NereiBeuşniţa

Reşiţa

Domeniul de
mediu

Educaţie
ecologică

Educaţie
ecologică

Stadiul de
realizare al
proiectului

Sursele de
finanţare

Realizat

Directia
Judeteana pentru
Tineret Caras Severin

Realizat

POS Mediu 20072015
Axa Prioritară 4
Protecţia Naturii

Valoare proiect

34.487 RON

Lei -312.372,62

Observaţii
Perioada de implementare
01.02.2009 - 31.01.2010
(– proiect cuprins in proiectul :
Managementul Ecoturismului
din Parcul National Cheile
Nerei - Beusnita)
Perioada de implementare
23.03.2010 – 01, 2012
(– proiect inclus in proiectul :
Elaborarea strategiilor de
conservare, a planurilor de
monitorizare şi acţiunilor de
comunicare pentru Parcul
Naţional Semenic-Cheile
Caraşului ()

10. ANEXA 2 – Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul
direcţionate către PRAM/PLAM (din formatul anterior).

Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului

NR.
CRT.

LOCALIZARE
(judeţ)

COD PROIECT

TITLUL PROIECT

OBSERVAŢII
(privind sursa de finanţare şi stadiul proiectelor)

FACTOR DE MEDIU APĂ
G2A05P551

Alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare Valea Cenchii

CS

2

CCI No.
2009RO161PRO38

SISTEM INTEGRAT DE GESTIUNE A DESEURILOR IN JUDETUL
Caras Severin

CS

3

CCI2011RO161PR0051028230

Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune ,reţelelor de distribuţie şi
reţelelor de canalizare din Anina

CS
Anina

4

CCI2011RO161PR0051028230

Realizare staţie de epurare cu capacitate de 2000LE,cu deversarea apelor
epurate în pîrîul Anina

CS
Anina

5

SF 2011RE 002

Alimentare cu apă şi canalizare, staţie de epurare Cartier Doman

6

SF 2010 RE 001

Alimentare cu apă şi canalizare, staţie de epurare Cartierele Secu şi Cuptoare

7

NR. Contract
2146/2008

1

Alimentare cu apă şi canalizare, staţie de epurare Sat aparţinător Moniom

CS
Municipiul
Reşiţa
CS
Municipiul
Reşiţa
CS
Municipiul
Reşiţa

8

Infiintare retea de alimentare cu apa in localitatea Moldovita

CS
Moldova Noua

9

Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in localitate Moldovita

CS
Moldova Noua

Proiectul este realizat
Termen finalizare 31.05.2011
Proiect în implementare
Ffinanţare Fonduri Europene
Valoare proiect 186398069 lei
Proiect
regăsit
în
proiectul”Modernizare
infrastructură de apă şi apă uzată din judeţul CaraşSeverin” -Valoare contract lucrări 6.752.125
Proiect
regăsit
în
proiectul”Modernizare
infrastructură de apă şi apă uzată din judeţul CaraşSeverin”
Valoare proiect 11.190,161 Lei
Stadiu proiect - SF
Valoare proiect 12.399,762 Lei
Stadiu proiect - SF
Valoare proiect 3.354,452 lei
Stadiu proiect - SF
POS Mediu
Valoare proiect 5.314.705,00 lei
1.181.046 euro
Stadiu proiect – SF -intocmit
POS Mediu
Valoare proiect 3.614.867,00 lei

