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          LISTA CU INFORMAȚIILE PRIVIND MEDIUL DEȚINUTE DE RASP PLOIEȘTI 
 

Anul de raportare: 2019 

Denumirea autorităţii publice care completează formularul:  Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti 

Sediul:  str. Piata Victoriei, nr. 17, Ploiesti 

Nr. telefon/fax: 0244541071/ 0244513670/ 0800800884  

Adresa de e-mail: serviciipublice@rasp.ro 

Adresa pagina internet: www.rasp.ro 

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:   

Biroul Protecția Mediului Monitorizare Postînchidere Rampa Teleajen 

Nr. telefon/fax:  0244541071 int. 114 / 0244513670 

Adresa de e-mail: protectiamediului@rasp.ro 

Persoana de contact: Olivia Niculescu 

Nr. Crt. 
Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a 

informaţiei 
Descriere succintă Denumire Cod 

1 Rapoarte privind calitatea apei informații privind zone poluate din cauza depozitarii A2 

Cerere scrisă : răspuns în 

termen pe suport de hârtie sau 

transmis în format electronic 

2 

Raport anual privind gestiunea deseurilor: 

cantitati de deseuri generate, colectate, 

valorificate si/sau eliminate de operator 

Informaţii privind zone poluate din cauza 

depozitării deşeurilor municipale. Raport, 

masuri pentru cresterea performanţelor 

B5, B11 

Cerere scrisă: răspuns în 

termen, cu realizare de copii de 

pe materialele solicitate 

3 
Situaţii statistice privind gestiunea 

deşeurilor 

Informaţii privind gestiunea deşeurilor la 

nivelul municipiului Ploiesti,  (cantităţi şi 

tipuri de deşeuri la nivel municipal: deşeuri 

menajere, deşeuri industriale, deşeuri 

periculoase, deşeuri reciclabile ) 

B5 

Cerere scrisă: răspuns în 

termen, cu realizare de copii de 

pe materialele solicitate 

4 Raport privind nivelul de zgomot 

Evaluarea nivelului urban de zgomot. Raport 

– Harta de zgomot pentru aglomerarea 

Ploieşti. Planul de acţiune 

B3 

Cerere scrisă: răspuns în 

termen, în ffffmat scris sau 

electronice sau cu realizare de 

copii de pe materialele 

solicitate 

5 Programe informative - educative 

Programe pilot de colectare selectivă pentru 

deşeuri reciclabile și de ambalaje  (hârtie-

carton, mase plastice-PET) 

B11 

Cerere scrisă: răspuns în 

termen, cu realizare de copii de 

pe materialele solicitate 

6 
Raport anual de activitate a 

compartimentului de Protecţia Mediului 
Aer, apă, sol, zgomot, deşeuri (*) 

A1, A2, A3, 

A6, B3, B5 

Cerere scrisă: răspuns în 

termen în format scris sau 

electronic sau cu realizare de 

copii de pe materialele 

solicitate 

7 
Raportări lunare privind colectarea 

deşeurilor reciclabile 
Registru evidenţă deşeuri reciclabile colectate B5 

Cerere scrisă: răspuns în 

termen în format scris sau 

electronic sau cu realizare de 

copii de pe materialele 

solicitate 

8 

Raportări ale indicatorilor de calitate 

aiefluentului staţiei de epurare. Epurarea 

apelor uzate 

Raportări ale indicatorilor de calitate ai 

efluentului staţiei de epurare. Tabel 

centralizator ale analizelor apei uzate evacuate 

în emisar. 

A2 

Cerere scrisă: răspuns în 

termen în format scris sau 

electronic sau cu realizare de 

copii de pe materialele 

solicitate 

9 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

a Serviciului Public de Salubrizare a 

Localităţii 

Reglementări legale şi administrative B8, B10 

Cerere scrisă: răspuns în 

termen în format scris sau 

electronic sau cu realizare de 

copii de pe materialele 

solicitate 

10 Masuri administrative 

Hotărâri ale consiliului local privind 

modernizarea sistemului de colectarea si 

epurarea a apelor uzate in municipiul Ploieşti, 

protejarea fronturilor de captare aferente 

municipiului Ploieşti. 

A2, B8 

Cerere scrisă: răspuns în 

termen în format scris sau 

electronic sau cu realizare de 

copii de pe materialele 

solicitate 

11 
Legislaţie privind mediul protectia factorlor 

de mdeiu 

Informaţii privind legislaţia de mediu în 

vigoare  
B10 

Cerere scrisă: răspuns în 

termen în format scris sau 

electronic sau cu realizare de 

copii de pe materialele 

solicitate 

 

Obs. Ord. nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a 

informatiei privind mediul, detinuta de autorităţile publice pentru protecţia mediului 
 


