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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULU

ORDIN

privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizafiei de mediu
9i autorizafiei integrate de mediu
Avand in vedere Referatul Agentiei Nalionale pentru Proteclia Mediului nr. 1 .905 din 1 .11 .201g,
lindnd seamd de prevederlle art. 16 alin. (21) din ordonanla de urgenla a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului, aprobata cu modificari 9i completari prin Legea nr.26512006, cu rnoOiticbrite si completdrile ulterioare,
in temeiul art. 13 alin. (4) din Hotrirdrea Guvernuluinr. 1912017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului
si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite urm6torul ordin:
Art. 1.
aprobd Procedura pentru aplicarea vizei anuale de medir-r sau inaintea implinirii unui an de la obtinerea vizei
-Se de
autorizatier
mediu si autoriza!iei integrate de mecJiLr,
anuale anterioare.
prevazutd

a

in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3.
- Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al
- Viza se solicitd si se aplicd incep6nd cLr anul
urmdtor emiterii autorizaliei de mediu sau autorizaliei integrate RomAniei, Partea l.

Art. 2.

Viceprim-ministru, ministrul mediului

Graliela Leocadia Gavrilescu
Bucuresti, 5 nciembrie 2018
Nr. 1.171.

ANEXA

pentru apticarea vizei anuale
CAPITOLUL

"

""*'1i':'ta: ffii"

I

Dispozi{ii generale
Art. 1.
- Prezenta procedura reglementeaza conditiile de
solicitare, de aplicare sau de respingere a vizei anuale a
autorizaliei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.
CAPITOLUL

II

Autoritd{i competente
An. 2.

-

(1) Viza anualii se aplicd $au se respinge cje cdtre

Ministerul Mediului 9i, respectiv, Adnrjnistralia Rezerva{iei
Biosferei ,,Delta DLrn6rii" pentru autorizatiile cle metJiLr si
autorizaliile integrate de mediu care intri in sfera de competentd
a acestora.
(2) Yiza anuald pentrLr aulorizaliile de mediu si autorizaliile

9i autorizaliei intesrate de mediu

competenta pentru protectia mediului emiientA a autorizafiei de

nrediu sau autorizatiei integrate de mediu, prin depunerea
Llrmetoarelor documente

:

a) cererea conform modelului prevazut in anexa nr. 1

la

prezenta procedurd;
b) raportul anual de mediu, dup6 caz,
c) declara{ia pe propria rispundere cA desfSgoa16 activitatea
in aceteasi conditii pentru care a fost emisd aulorizatia de mediu
sau autorizatia integrati de mediu gi ca nu au intervenit
schimbdri care s.i afecteze condifiile stabilite prin autorizatie,
confornr modelului prevhzut in anexa nr.2la prezenta procedura.

(2) Titularul va soiicita ob{inerea vizei. in fiecare an, cu

minimum 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisd
autarizala de mediu sarr-i arutorizatia inteqrata de medir-r.
Art. 4 --- ( 1 ) in terrlen cje 10 ziie de lJinregistrarea solicitdrii
la autoritatea enritenta a actului de reglementare, autoritatea

integrate de mediu care nu intrii in sfera de con'tpetentA a
Ministerului Mediului si Administratiei Rezervafiei Biosferei
,,Delta Dundrii" se aplicd de catre A$enlia Nalionald pentru
Protectia Mediului sau se deleagd de cdtre aceasta cdtre

publicS competentS pentru protectia mediului verificd
documenta{ia depusil si stabileste data verificarii

agentiile pentru proteclia mediului prin decizie a presedintelui
Agenliei Nationale pentru Protectia Mediului.

efectueazd vizita de amplasament, in prezenta titularului sau a

CAPITOLUL III

Solicitarea, aplicarea sau respingerea vizei anuale
Art. 3.

-

(1) Pentru ob{inerea vizei anuale, titularul activitdlii

este obligat sd solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea

amplasamentului.

(2) Autoritatea competentd pentru protectia

mediului

si intocmeste procesul-verbal de
verificare a amplasamentului, conform modelului din anexa nr. 3
la prezenta procedurd.
imputernicitului acestuia,

(3) in cazul in care in urma vizitei de amplasament

se

constatd concordanla intre autorizatia de mediu sau autorizatia
integrata de mediu, dupd caz, si amplasamentul/amplasamentele
unde i9i desfasoard activitatea, autoritatea competenta pentru
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de

verificare

un nou
proteclia mediului intocmegte procesul-verbal de verificare a 9i intocmeqte
si, in termen de 3 zile, va emite decizia de
amptasamentului
de
decizia
va
emite
zile,
3
amplasamentului si, in termen de
proces-verbal

aolicare a vizei anuale.

aplicare a vizei anuale'

(a) in cazul in care in urma vizitei de

amplasament se

constatd necorelSri intre autoriza\ia de mediu sau autorizalia
integratd de mediu, dupd caz, si amplasamentul/amplasamentele
undL isi desfSgoard activitatea titularul, autoritatea competenta
pentru proteclia mediului intocmegte procesul-verbal de
verificare a amplasamentului 9i acordd un termen de maximum

30dezi|einvedereacore|Sriidate|ordinterencuautorizaliade

mediu sau autorizatia integratd de mediu' Dupd trecerea acestui

termenincazuIincaretitularu|nuvacore|adate|edinprocesu|-

verbal de verificare a amplasamentului cu autorizafia de mediu
sau autorizalia integratd de mediu, autoritatea competentd
pentru protectia mediului, in termen de maximum 3 zile' va
intocmi decizia motivata de respingere a vizei anuale 9i va
ingtiin\a Garda Nalionala de Mediu in vederea aplicarii
legale.
orevederilor
' -(5)

in cazulln care in termenul acordat' prevdzut la alin' (4)'

titulaiul indeplineste cerintele meniionate, autoritatea

competentd pentru protec[ia mediului vizileazd amplasamentul

a

sau respingerea vizei anuale a
de mediu se

- (1) Aplicarea
autorizatiei de mediu sau autorizaliei integrate
Art. 5.

realizeaza prin ordin al ministrului mediului pentru activitalile a

carorregIementareintrdincompeten!aMinisteruIuiMediuIui,

resoectiv prin decizie a conducatorului autoritSlii publice pentru
oroiectia mediului competente, conform modelului din anexa
nr. 4 la prezenta Procedurd

(2) Ordinul de ministru, respectiv decizia devin anexd la

autorizatia de mediu sau autorizatia integratd de mediu 9i fac
parte integrantd din aceasta.
(S) Oelizia privind viza anuald se afigeazd la loc vizibil de
cdtie titularul autorizatiei de mediu sau autorizaliei integrate de
mediu.

Autorizaliile de mediu si autorizaliile integrate de
pentru
care nu se ob{ine viza anuala i9i inceteazd
mediu
Art. 6.

efectele juridice.
nr.
Art. 7.
procedura.-Anexele

1-4

fac parte integrant6 din prezenta

AI'JEXA Nr.

l,

1

pracedura

Ciitre

Dunarii"/Agentia Nationala
Ministerul uediului/Administratia Rezeruatiei Biosferei ..Delta

pentruProtectiaMediuluiiagentiajudeteanepentruprotectiamediuIui

iitegrate de mediu nr'
vd rog a aproba aplrcarea vilei anuale anutor:zaiiei o" **Cirinrtorizatiei
......'...
desfdsurarea activitE{ii/activitatilor

""" '"" "'

emisi pentru

Semndtura beneficiarului/delegatului

ANEXA Nr.2
la r:rocedurit

DECLARATIE PE FROPRIA RASPUNDERE
, declar pe ProPrla
', in calitate de reprezentant legal al S C "
pentru care
activitateaiactivitatile
c;i
in
declaratii'
privire
la
falsul
penal
cu
rdspundere, cLirtoscand preveAerife arL 326 din Coflul
care a
conditii
in
aceleasi
Pentru
desfdgoara
se
"
integrata cle meclir'r nr "

Subsemnatul

a fost emisa Autorrza-tta de mecliu/Autarizalia
sus rrentionata'
fost emis.{ autorizalis de meciiuiautorizatia integratii cle nredir"t mai
urmeaza:
cum
dLtpd
sLrnt
Activltiitile ciesfiisurate
l. Activitati desfisurate in sediui social:
Denunrire activitate/Cod CAEN
3. ................"

locz.tlitatea
ll. ActivitSli desfagurate in sediulisediile secundare din

.

adresa (Se eornPleteazd Pentru

fiecare sediu secundar in Parte'):

Denumire activitate/Cod CAEN
1

2

cunosc 9i respect prevederile legislaliei Je
secundar(e) pentru activitalile reglementate'
Data

pi"i""ri- , r"oiurri in uigour", aplicabile la sediul

social 9i/sau sediul (sediile)

Semnatura

IJ
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ANEXA Nr. 3
la procedurA

Proces-verbal de verificare a amplasamentului, incheiat astizi,

"""' in calitate de reprezentant al Ministerului
De cdtre domnul/doamna ......
proteclia mediului/Administraliei Rezervaliei Biosferei
proteclia
pentru
judeteand
Mediului/agentia
pentru
Nalionale
Mediului/Agenliei
........., cu ocuiavbriiicarij efectuate in teren in vederea solu!iondrii cererii de vizare anualS
,,Delta Dundri l'1..................
cu sediul in
de mediu a " """"" '
integrate
mediu/autorizaliei
de
a autorizafiei
nr. inmatriculare la oficiul registrului

come(ului

C'U'l' ' " " ' "

"'' in persoana
care se legitimeazd

Verificarea s-a efeciuat in prezen{a reprezentantului . "" ""
.., av6nd funclia de ........
domnului/doamnei ...........

cu . ...........
aTr

Amolasamentul/Punctul de lucru verificat: municipiul/judelu1"
nr. ...... ....... .
Suprafa{a ocuPatd:

"

VecindtS!i:

Activitatea desfagurati pe amplasament:
1. Materii prime, inod de ambalare' depozitare' cantit5li (dupd caz):

t s;;;i;;t; J ;;#";;i.

chimice periculoase utilizate (dupd caz):

3. Utilit6!i:
in scop potabil/igienico-sanitar/tehnologic:
- ape
ap6 uzatS:
*- incSlzire:

4. Proces tehnologic:
5. Produse oblinute:

6. Dotiri:
7. Deseuri rezultate, mod de eliminare:
8. Ambalaje folosite (tipuri) 9i mod cle gospodarire/valorificare:

9. Miiloace de transport
10. Programul de lucru al unit6lii:

ii.

Si;J;;i ;;;i;raiii

,""i

mesuri dispuse anterior de cdtre autoritatea competentd pentru protec(ia mediului:

12. Alte constatdri

'l

3. Misuri de corelare:

14. Concluzii
RePrezentant

Ministerul MediuluiiAgenlia Nationald pentru Proteclia
Mediului/agenlia ludeleand pentru protectia mediLiluii
Administratia Rezervaliei Biosferei,,Delta Dun6rii"/
Domnul/Doamna ................
Semndtura

Reprezentant
Societatea Comerciala

Dontnul/Doamna '.
Semn6tura

to
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ANEXA Nr. 4
la procedurA

ORDIN/DECIZIE
Nr. ...... din .............
Avdnd in vedere documentele depuse de

nr.......... din.............

de

S.C.

procesul-verbal de verificare a amplasamentului

reprezentantul Ministerului Mediului/Agen!iei Nationale pentru Protec!ia
Mediului/agentiei judelene pentru protectia mediului/Administratiei Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dundrii", dupd caz, cu ocazia

incheiat

verific6rii indeplinirii conditiilor pentru care a fost emisd Autoriza!ia de mediu/Autorizafia integrata de mediu nr. ......... din ................,

in scopul vizdrii anuale a autorizaliei de mediu/autorizaliei integrate de mediu,
in temeiul dispozitiilor art. 1 6 alin. (22) si (2t) d in Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 1 95/2005 privind proteclia mediului,
aprobatd cu modificari si completdri prin Legea nr. 265/2006, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

ministrul mediului/pregedintele Agenliei Nafionale pentru Proteclia Mediului emite prezentul ordin/prezenta decizie.

Art. 'l . - incepand cu data comunicdrii prezentului Mediului/agenlia judeleand pentru proteclia
Biosferei "Delta Dundrii"'
ordin/prezentei decizii se aplici vizalse respinge viza pentru Administralia Rezervaliei
anur

..

pentru Autoriza[ia de mediu/Autorizaia intesratd

a titularutui
emisa de Ministerul MediuluiiAgenlia Natiorrala pentru

mediu nr. ......

de

din

Proteclia

,,,"fii'r,fr

;

mediului/

?ff;"t;' ::ig["r';;iftL*#'"0J";"J,T ::

conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/21104. cu modificdrile si completarile ulterioare.

Ministru I niediu lu ir'PregedinteiDirector executiv,
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