
Raport de Monitorizare a implementării Planului Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Prahova 2008 – 2013            

(PJGD) - anul 2011 

(Rezumat non tehnic) 

 
Grupul de monitorizare este format din 15 persoane, reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Prahova, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova, Agenţiei Regionale pentru 

Protecţia Mediului Piteşti, Gărzii Naţionale de Mediu –Comisariatul Judeţean Prahova, 

consiliilor locale de la municipii şi oraşe, operatorilor de salubrizare. 

  

Lista indicatorilor de bază şi ierarhizarea măsurilor de implementare a Planului 

Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru anul 2011, specifice judeţului Prahova, s-a 

realizat prin consultarea membrilor Grupului de Monitorizare, de către Compartimentul 

Deşeuri, Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol – Biroul Deşeuri şi Arii Protejate, din 

cadrul APM Prahova, prin : 

 chestionare conţinând indicatorii de bază a căror valoare trebuie calculată în 

funcţie de datele statistice existente în judeţ; 

 tabel cu măsurile specifice ierarhizate pentru anul 2011. 

Pe baza datelor furnizate de către grupul de monitorizare, s-a elaborat o primă  

variantă a Raportului de monitorizare, care a fost transmisă spre studiu, membrilor grupului, 

ca bază de discuţie la întâlnirea Grupului de Monitorizare. 

Reuniunea de lucru a Grupului de Monitorizare s-a realizat la sediul Consiliului 

Judeţean Prahova. 

În cadrul reuniunii au fost prezentate cerinţele din Ghidul de Monitorizare, s-au 

realizat dezbateri privind stadiul de realizare a măsurilor de implementare a PJGD. 

 

Pentru indicatorii de bază s-a evidenţiat faptul că pentru anul de monitorizare 

2011, aceştia  variază sub 10% faţă de nivelul planificat în PJGD. 

S-au validat valorile indicatorilor de bază la nivel judeţean. 

 

În ce ceea ce priveşte indicatorii asociaţi, stabiliţi pentru măsurile de implementare ai 

PJGD, anul 2011, evaluarea indică : 

 îndeplinirea indicatorilor măsurabili, aferenţi măsurilor de implementare în 

proporţie de peste 90%; 

 proporţie de nerealizare sub 10%; 

 indicatorii care cuantifică stadiul realizării spaţiilor conforme de depozitare 

definitivă sau temporară a deşeurilor şi asigurarea instalaţiilor aferente 

acestora, necesită abordare separată;  

 

Toate completările şi modificările au fost preluate în varianta finală a raportului de 

monitorizare. 

 

Nu este necesara revizuirea PJGD – judeţul Prahova întrucât indicatorii de 

moniorizare se încadrează în limita de 10% abatere faţă de nivelul planificat conform 

cerinţelor din Ghidul de Monitorizare. 

 


