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NOUTĂȚI LEGISLATIVE, ÎN CONTEXT EUROPEAN, ÎN 

DOMENIUL EMITERII ACTELOR DE REGLEMENTARE DIN 

DOMENIUL MEDIULUI. 

 

1.AUTORIZAȚIA DE MEDIU 

 CE  ESTE  AUTORIZAȚIA DE MEDIU? 

 Autorizația de mediu este un act administrativ prin care se stabilesc condițiile și 

parametrii de funcționare a unei activități cu posibil impact semnificativ asupra 

mediului.  

 Autorizația de mediu se emite cu condiții speciale impuse titularului de activitate, 

iar nerespectarea acestora poate duce la suspendarea autorizației ( pe perioada 

suspendării este interzisă desfășurarea activității).  

 Autorizația de mediu se solicită şi se obţine atât pentru desfăşurarea activităţilor 

existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi. 

 CARE ESTE SCOPUL AUTORIZAȚIEI DE MEDIU? 

 Desfășurarea unor activități economice ar putea dăuna mediului sau sănătății 

umane dacă nu sunt controlate.  

 Iar scopul autorizației de mediu este tocmai acela  de a proteja mediul 

înconjurător prin stabilirea cadrului de funcționare și a obligațiilor legale.  

 Totodată, autorizația de mediu este necesară pentru a evidenția potențialul impact 

al activităților desfășurate asupra mediului, dar și pentru a identifica măsurile de 

protecția mediului adoptate de către titularul activitătii respective. 

 CARE ESTE CADRUL LEGAL? 

Cadrul legal este reprezentat, în principal, de următoarele acte normative: 
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• Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Ordin nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de 

mediu; 

• Ordinul nr. 1171/2018 pentru aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei 

anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu(conține 

prevederi declarate neconstitutionale prin Decizia Curții); 

• Ordinul nr. 324/2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul nr. 

1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a 

autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu(conține prevederi 

declarate neconstitutionale prin Decizia Curții); 

• Ordinul 818/2002 procdura de emitere a autorizatiei integrate de mediu. 

 CÂND ESTE OBLIGATORIE OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE 

MEDIU? 

 Nu toți titularii de activitate sunt obligați să solicite emiterea autorizației de 

mediu, de aceea este important ca agentii economici să solicite instituțiilor de mediu să 

verifice dacă activitățile desfășurate, respectiv codurile CAEN înregistrate la Oficiul 

Registrului Comerțului se regăsesc în Anexa 1 la O.M. 1798/2007. 

 În urma acestei verificări pot exista trei situații: 

1.activitățile desfășurate se regăsesc în Anexa 1 din O.M. 1798/2007 și sunt îndeplinite 

aspectele menționate la observații – caz în care titularul de activitate are  obligația de a 

depune solicitarea în vederea obținerii autorizației de mediu; 

2. activitățile desfășurate se regăsesc în Anexa 1 din O.M. 1798/2007, dar fără a 

îndeplini aspectele menționate la observații – caz în care titularul de activitate nu are 

obligația deținerii autorizației de mediu, funcționând în baza declarației pe proprie 

răspundere, cu obligația respectării legislației de protecția mediului în vigoare; 
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3.activitățile desfășurate nu se regăsesc în Anexa 1 din O.M. 1798/2007- caz în care 

titularul de activitate nu are obligația deținerii autorizației de mediu, funcționând în baza 

declarației pe proprie răspundere, cu obligația respectării legislației de protecția 

mediului în vigoare; 

 Întrucat obligativitatea deținerii autorizației de mediu este direct legată de 

codurile CAEN pe care titularul le înregistreaza  la O.R.C., este foarte important ca 

activitățile desfășurate să fie încadrate corect. Tot prin prisma acestui fapt, este 

recomandat, ca, la punctul de lucru să fie înregistrate numai activitățile pe care le 

titularul desfașoara  efectiv și nu și pe acelea pe care planuieste să le desfășoare, la un 

moment dat. 

 CARE ESTE AUTORITATEA COMPETENTĂ? 

 Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizației de 

mediu este, după caz : 

 Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) pentru activitățile 

desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe județ; 

 Agenția Județeană pentru Protecția Mediului (APM) pentru activitățile 

desfășurate pe teritoriul unui județ, cu excepția celor desfașurate în 

perimetrul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”; 

 Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” pentru activitățile 

desfășurate total sau parțial în perimetrul Rezervației Biosferei “Delta 

Dunării”. 

 Emiterea autorizației de mediu poate face obiectul delegării de competență de la 

ANPM către celelalte autorități competențe. 
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 CUM SE OBȚINE AUTORIZAȚIA DE MEDIU ȘI CARE SUNT 

DOCUMENTELE NECESARE? 

 demararea procedurii de obținere a autorizației de mediu se face prin depunerea 

dosarului de solicitare la autoritatea competentă identificată. 

 după depunerea dosarului urmează să fie stabilită vizita pe amplasament în 

vederea verificării de către consilierul A.P.M. a condițiilor de desfășurare a 

activității, dotările, vecinătățile, etc. (acestea trebuie să corespundă cu cele 

prezentate în documentația depusă).  

 În cazul activităților noi: 

 după parcurgerea etapelor anterioare, A.P.M. publică decizia de emitere a 

autorizației prin afișare la sediul propriu și pe pagina web.  

 dacă nu sunt contestații, autorizația se emite în maxim 90 zile lucrătoare de 

la data depunerii documenției complete. 

 În cazul activităților existente: 

procedura poate avea un alt parcurs întrucât există posiblitatea ca A.P.M. să solicite 

efectuarea Bilanțului de mediu care  poate fi întocmit numai de către persoane fizice 

sau juridice atestate de către Ministerul Mediului. 

Bilantul de mediu este supus procedurii de dezbatere publica si daca concluziile 

bilantului arata neconformitati,acestea vor face obiectul unui program de conformare. 

 Programul de conformare este anexa la autorizatia de mediu si  cuprinde 

masuri si termene obligatorii , stabilite de comun acord cu autoritatea de mediu; 

 Neindeplinirea masurilor la termenele stabilite poate duce la suspendarea 

activitatii, dupa o notificare prealabila,cu termen si chiar la anularea autorizatiei de 

mediu, daca masurile nu sunt indeplinite in cel mult sase luni. 
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 CÂT ESTE VALABILĂ AUTORIZAȚIA DE MEDIU? 

 Cele mai recente modificări legislative autorizația de mediu prevedeau  eliberarea  

pe termen nelimitat și valabilitatea  pe toata perioadă obținerii vizei anuale.  

 Ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.214/09/04/2019, publicata in 

Monitorul Oficial 435/03.06.2019, referitoare la obiectia de  neconstitutionalitate a 

dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea  OUG nr.75/2018 pentru 

modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului si al 

regimului strainilor precum si a OUG nr.75/2018 in ansamblul sau,prevederile 

referitoare la vizarea anuala a autorizatiilor de mediu au fost declarate neconstitutionale 

si s-a revenit, astfel, la situatia initiala. 

 Astfel valabilitatea autorizatiilor de mediu este de 5 ani iar a autorizatiilor 

integrate de mediu este de 10 ani. 

 CARE SUNT OBLIGAȚIILE TITULARULUI DUPĂ OBȚINEREA 

AUTORIZAȚIEI DE MEDIU? 

 Titularul  are obligația de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizaţiei, 

respectiv: 

 sa se respecte conditiile privind  monitorizările (apă/ aer/ sol) și  frecvența 

acestora; 

 sa se respecte obligatiile privind gestiunea deșeurilor, a substanțelor toxice si  

periculoase, a  ambalajelor, etc.); 

  sa se respecte termenele de raportare stabilite prin autorizatia de mediu. 

 Nerespectarea prevederilor autorizației poate duce la suspendarea autorizației (pe 

perioada suspendării este interzisă desfășurarea activității) si chiar la anularea acesteia. 

 Pentru  modificările intervenite în activitate după data emiterii autorizației de 

mediu, titularul are  obligația de a notifica autoritatea competentă înainte de 

realizarea modificărilor respective. 
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 Revizuirea autorizației de mediu este necesară atunci când intervin modificări 

ale obiectului de activitate sau intervin schimbări ale datelor care au stat la 

baza emiterii acesteia. 

 La incetarea unei activitati cu impact semnificativ asupra mediului titularul 

are obligatia solicitarii stabilirii obligatiilor de mediu. 

 Autorizatia de mediu se poate transfera catre un nou titular, daca acesta va 

functiona in aceleasi conditii. 

  

2.AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU 

 

 CE ESTE AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU? 

 

 Autorizaţia integrată de mediu reprezinta un act tehnico-juridic emis de 

autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de 

a exploata în totalitate sau în parte o instalatie, în anumite condiții care să asigure 

că instalația corespunde cerintelor privind prevenirea și controlul integrat al 

poluarii. 

 Reglementarea legală în domeniu se regăseşte în dispoziţiile Legii nr. 278 

din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 671 din 1 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 CONDIŢII PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE 

MEDIU 

 

 Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii sau parti ale 

instalatiilor situate pe acelasi amplasament si care sunt exploatate de acelasi titular.  
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 Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile BAT  stau la baza 

stabilirii condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu. 

 Autorizatia integrata de mediu se emite pentru instalatii cu capacitati mari de 

productie de ex-ferme de pasari cu peste 40000 locuri,ferme de porci cu peste 2000 

locuri,instalatii industriale, instalatii mari de ardere etc. 

 Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea 

autorizaţiei integrate de mediu stabileşte, după caz, condiţii de autorizare mai stricte 

decât cele rezultate din utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, aşa cum sunt 

descrise în concluziile BAT. 

 

 REEXAMINAREA ŞI ACTUALIZAREA CONDIŢIILOR DE 

AUTORIZARE DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ 

 

 În scopul conformării cu prevederile prezentei legi, autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu 

reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu, şi, acolo 

unde este necesar, le actualizează. 

 

 La cererea autorităţii competente, operatorul prezintă toate informaţiile necesare 

în scopul reexaminării condiţiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării 

emisiilor şi alte date care permit efectuarea unei comparaţii a funcţionării instalaţiei cu 

cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile şi cu 

nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile. 

 La reexaminarea condiţiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului, responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, utilizează toate 

informaţiile obţinute în urma monitorizării sau a inspecţiilor instalaţiei.     
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 Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea 

autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile 

de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, 

fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare 

 Autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani si se poate revizui sau 

transfera catre un nou titular. 

 In prezent, pe teritoriul judetului Buzau functioneaza 41 de amplasamente 

IPPC care detin autorizatie integrata de mediu si sunt in lucru inca 5 documentatii 

pentru amplasamente IPPC . 

 

3.ACORDUL DE MEDIU  

 

 CE ESTE ACORDUL DE MEDIU? 

• Acordul de mediu reprezinta actul de reglementare emis de agentia pentru 

protectia mediului din teritoriul careia face parte amplasamentul obiectivului 

pentru care se solicita autorizatia de construire.  

 Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă 

pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile 

pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. 

 Acordul de mediu este emis în baza : 

• Legii nr.292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si 

private asupra mediului care transpune  directiva 2014/52/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului de modificare a directivei 2011/92/UE privind 

evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. 
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• Ordonantei de Urgenta a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin legea 49/2011. 

• Acordul de mediu este necesar pentru orice proiect  public sau privat 

prin certificatul de urbanism si stabileste impactul proiectului asupra mediului 

precum si conditiile in care poate fi realizat obiectivul pentru care se solicita 

obtinerea autorizatiei de construire. 

• Procedura de emitere a acordului de mediu implica parcurgerea fazelor de 

evaluare a impactului proiectului asupra mediului. 

• Pentru unele proiecte de importanta redusa (exemplu: firme luminoase sau 

panouri publicitare, unele locuinte unifamiliale, extinderi ale locuintelor 

unifamiliale, sau alte proiecte care nu intra in procedura extinsa de obtinere a 

acordului de mediu pentru ca sunt in afara incidentei legii nr.292/2018 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului sau a 

art. 28 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu 

modificarile si completarile ulterioare), agentia pentru protectia mediului va 

emite clasarea notificarii. in situatia in care proiectul propus nu are impact asupra 

mediului iar demararea procedurii de evaluare a impactului nu este 

necesara, clasarea notificarii reprezinta documentul care substituie acordul de 

mediu. 

• Agentia pentru protectia mediului in teritoriul careia se afla amplasamentul 

pentru care se solicita acordul de mediu poate decide, in anumite situatii, ca 

proiectul  intra sub incidenta legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice si private asupra mediului si astfel se intra in  

procedura de evaluare a impactului care presupune intocmirea unei documentatii 
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conform anexei 5 la legea nr.292/2018 procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului, cu privire la  investitie si a activitatilor viitoare care vor avea loc pe 

amplasament. 

• Totodata trebuie informat publicul interesat (prin anunt in ziar cotidian si la 

sediul primariei pe raza careia se va dezvolta proiectul) cu privire la depunerea 

solicitarii de acord de mediu. 

• În cadrul sedintei comisiei de analiza tehnica din cadrul  agentiei pentru protectia 

mediului,  se  va decide adoptarea proiectului fara acordul de mediu ( procedura 

se opreste la decizia etapei de incadrare) sau continuarea procedurii 

prin adoptarea cu acordul de mediu ceea ce impune intocmirea studiului de 

evaluare a impactului asupra mediului, intocmit de persoane atestate de ministerul 

mediului. 

• In cazul deciziei de adoptare fara Acordul de Mediu se va completa documentatia 

cu eventualele solicitari ale comisiei si se va publica un al doilea anunt prin care 

publicul interesat este informat de decizia APM – Proiect adoptat fara acordul de 

mediu, caz in care procedura se opreste la Decizia Etapei de Incadrare. 

• In cazul deciziei APM de adoptare cu acordul de mediu procedura continua cu 

Evaluarea Impactului. Studiul de Evaluare de Impact presupune dezbateri 

publice, si evaluarea amplasamentului din multe puncte de vedere specifice 

activitatii.  

• Fiecare etapa de procedura presupune termene și anunturi, astfel încât publicul 

interesat să poată participa la luarea deciziei . 

• In situatia in care un proiect se va derula in mai multe etape, acordul de mediu se 

va emite pentru intreaga investitie si nu pe etape de proiect. 
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• Pentru proiectele demarate sau finalizate nu se mai poate emite acord de mediu, 

lucru care intra in contradictie cu legea constructiilor care prevede intrarea in 

legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie de construire . 

• În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de 

mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea 

competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea acordului 

de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la 

această decizie. 

• Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă 

desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului care ar rezulta în urma 

modificărilor care fac obiectul notificării. 

 

4.AVIZUL DE MEDIU 

 

 CE ESTE AVIZUL DE MEDIU? 

 Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă 

pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia 

mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 

din  OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.  

 Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe 

este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea 

efecte semnificative asupra mediului. 

 Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii 

în aplicare a planului sau programului. 
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 Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de 

mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG nr. 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe. 

 Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt 

stabilite conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind 

evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra 

ariilor naturale protejate de interes comunitar.  

 HG nr. 1076/2004 reprezintă transpunerea Directivei nr. 2001/42/CE  privind 

evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este 

implementată prin următoarele acte normative: 

 Avizul de Mediu este necesar la elaborarea planurilor urbanistice solicitate 

in certificatul de urbanism, respectiv a Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), 

Planului Urbanistic Zonal(P.U.Z.), Planului Urbanistic General(P.U.G.) si atesta 

faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia de mediu in vigoare. 

 Pentru proiectele la care se solicita o documentatie P.U.D. / P.U.Z., prin Avizul de 

Mediu se stabileste care este impactul asupra mediului, cum sunt afectate celelalte 

proiecte din apropierea obiectivului care se doreste a fi autorizat, care sunt solutiile de 

alimentare cu apa si descarcarea apelor uzate si pluviale de pe amplasament sau alte 

reglementari specifice (perdele perimetrale, spatiu verde necesar, limitarea emisiilor si 

imisiilor de pe amplasament, limitarea zgomotului etc.) 

 In procedura de emitere a Avizului de Mediu necesar la sustinerea P.U.D. / P.U.Z., 

Agentia pentru Protectia Mediului stabileste daca pentru respectivul proiect este 

necesara Evaluarea de Mediului (in functie de destinatia ce se doreste a o avea 

amplasamentul) sau a Evaluarii Adecvate (in functie de amplasarea fata de ariile 

naturale protejate „Natura 2000”). 
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 Termenul de eliberare a acordului de mediu si al avizului de mediu difera in 

functie de complexitatea proiectului si are  valabilitate pe toata perioada de punere 

in aplicare a planului/proiectului sau de derulare a investitiei. 

 

 

 

p. Director Executiv 

Mirela MARIN 

 
 
 


