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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2021-2027 al județului
Harghita (PLAM)
Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru judeţul Harghita reprezintă
strategia pe termen scurt, mediu şi lung pentru soluţionarea problemelor de mediu din
judeţ prin abordarea pe principiile dezvoltării durabile şi este în deplină concordanţă cu
Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului.
Revizuirea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2021-2027 al județului Harghita a
avut loc în perioada iulie-decembrie 2020.
Documentul PLAM s-a revizuit pe baza principiului parteneriatului la nivelul județului
Harghita, și prin consultarea opiniei cetățenilor cu privire la problemele de mediu și
soluționarea lor.
Etapele procedurii de revizuire au fost:
 componența grupului de lucru a PLAM a fost reactualizată conform Deciziei APM
Harghita nr. 35/17.01.2020;
 prin adresa nr. 5474/13.07.2020 adresată Consiliului Județean Harghita și
Instituției Prefectului a Județului Harghita, a fost solicitată actualizarea
componenței Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru al PLAM;
 în perioada septembrie-octombrie 2020, s-au desfășurat 3 întâlniri ale grupului
de lucru pentru revizuirea PLAM, cu următoarele aspecte abordate: revizuirea
problemelor de mediu cuprinse în PLAM, stabilirea priorităților de mediu,
revizuirea matricilor plan pentru categoriile de probleme și a matricilor plan de
implementare a acțiunilor pentru probleme;
 prin adresa nr. 8334/29.10.2020, PLAM revizuit a fost transmis la toți factorii
interesați, administrații publice locale, instituții publice, societăți comerciale,
ONG-uri, și s-au solicitat opinii/sugestii, până în data de 16.11.2020, în vederea
definitivării la nivel județean a acestui document
 după operarea modificărilor, planul a fost postat pe site-ul APM Harghita la
http://apmhr.anpm.ro, secțiunea Dezvoltare durabilă/ Planificare de mediu;
Documentul PLAM are o importanţă deosebită în ceea ce priveşte rezolvarea celor mai
urgente probleme de mediu existente în judeţ, cu implicarea eficientă a autorităţilor
locale, a cetăţenilor, organizaţiilor neguvernamentale, mediului de afaceri şi industriei,
instituţiilor de învăţământ şi mass-media. Este un document strategic oficial, fiind
complementar celorlalte activităţi de planificare ale autorităţilor administraţiei publice
locale.

Planul Local de Acţiune stabileşte scopuri, obiective şi ţinte clare pentru soluţionarea
fiecărei probleme individuale de mediu şi prezintă seturi cuprinzătoare de acţiuni
convergente pentru atingerea acestora. Totodată se stabileşte responsabilizarea
autorităţilor locale, mediului de afaceri, societăţii civile pentru a rezolva problemele de
mediu din judeţ în vederea asigurării unui mediu adecvat, a unor condiţii de viaţă mai
bune şi, nu în ultimul rând, al unei dezvoltări durabile pentru generaţiile actuale şi
viitoare.
Metodologia pentru elaborarea şi implementarea Planului Local de Acţiune pentru
Mediu a avut următoarele faze:
Faza I – Iniţierea Planului Local de Acţiune pentru Mediu;
Această fază cuprinde iniţierea procesului de elaborare PLAM şi definirea scopurilor
proiectului. Pentru aceasta se identifică factorii interesaţi, se iniţiază activităţile pentru
implicarea publicului şi se formează Comitetul de Coordonare şi Grupul de Lucru.
Faza II – Evaluarea problemelor de mediu şi stabilirea priorităţilor;
Pentru aceasta sunt stabilite metodologii de evaluare, se stabileşte scopul evaluării.
Activităţile principale constau în identificarea, definirea şi caracterizarea problemelor de
mediu. În final sunt stabilite priorităţile de mediu.
Faza III – Elaborarea unui Plan de Acţiune pentru Mediu;
Se clasifică problemele care vor fi incluse în procesele de planificare a acţiunilor pentru
protecţia mediului, se stabilesc scopurile şi ţintele, se identifică acţiunile posibile şi
criteriile de evaluare. Se elaborează, se adoptă şi se instituţionalizează forma finală a
PLAM.
Faza IV – Acţiuni de implementare;
Urmează identificarea potenţialelor instituţii pentru implementare, pregătirea Planului
de Implementare a Proiectului şi asigurarea integrării Planului de Acţiune pentru Mediu
în procesele legale de planificare.
Faza V – Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor;
În ultima fază se stabileşte sistemul de raportare, se colectează date asupra condiţiilor
iniţiale şi a rezultatelor proiectului, se evaluează rezultatele şi se comunică publicului.
Faza VI – Revizuirea şi actualizarea PLAM.
Se realizează evaluarea implementării PLAM, se restabilesc problemele şi priorităţile de
mediu pentru perioada respectivă.
Conform adresei APM Harghita nr. 9665/28.12.2020, înregistrat la Consiliul Județean
Harghita cu nr. 31997/29.12.2020, și având în vedere cele menționate mai sus, se
propune aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2021-2027 al județului
Harghita , conform Anexa nr.1.
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