
Proiect de ordin – Procedură pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de 
mediu și a autorizației integrate de mediu 

(12 februarie 2020) 

Conform Legii 219/2019 de modificare și completare a OUG 195/2005 privind protecția mediului, obţinerea 
vizei anuale este obligatorie pentru toate autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu (atât 
pentru cele emise înainte de intrarea în vigoare a ordinului, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia 
în vigoare). Astfel ca pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a fost publicat un Proiect de Ordin 
referitor la procedura vizării anuale.  

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-ordin-privind-aprobarea-
procedurii-pentru-aplicarea-vizei-anuale-a-autorizatiei-de-mediu-si-autorizatiei-integrate-de-mediu/3182  

Obţinerea vizei anuale este obligatorie pentru toate autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de 
mediu, atât pentru cele emise înainte de intrarea în vigoare a ordinului, cât şi pentru cele emise după 
intrarea acestuia în vigoare. 

Conform proiectului de Ordin, solicitarea vizei anuale se face cu 60 de zile înainte de ziua și luna 
corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care titularul activității o deține. În cazul 
AM/AIM pentru care, la data intrării în vigoare a ordinului, s-a depașit termenul de solicitare a aplicării vizei 
pentru anul în curs, solicitarea de viză anuală se va depune în anul imediat următor. 

Documentele care se depun la solicitarea vizei anuale:  
− cererea (conform model anexa nr. 1 la procedură); 

− raportul anual de mediu, după caz;  
− declarația pe propria răspundere că activitatea se desfășoară în aceleași condiții pentru care a fost 

emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit schimbări care 
să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, (cf. anexa nr. 2 la procedură).  

Solicitarea vizei anuale se poate transmite și prin mijloace electronice (scanat pe email, pe adresa oficială 
a ACPM, sau prin fax). Titularul se va asigura că solicitarea a fost înregistrată. 

Verificarea amplasamentului de către autoritățile de mediu: 

− obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale  
− la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale – în cazul autorizațiilor integrate de mediu 
− cel puțin o dată la 2 ani - în cazul autorizațiilor de mediu. 

Decizia de aplicare a vizei anuale se emite în termen de 3 zile lucrătoare. Decizia devine anexă la AM /AIM 
și face parte integrantă din aceasta. 

Dacă în urma verificării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, se constată că nu sunt 
respectate condițiile impuse prin AM/AIM și au intervenit modificări în activitatea desfășurată, ACPM 
acordă un termen de maximum 30 de zile în vederea remedierii celor constatate.  

În cazul în care titularul nu îndeplinește măsurile de remediere stabilite în termenul de 30 de zile, în 
termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii măsurilor, ACPM emite  decizia 
motivată de respingere a vizei anuale și notifică Garda Națională de Mediu în vederea aplicării 
prevederilor legale. ACPM anulează autorizația de mediu/ autorizația integrată de mediu în conformitate 
cu prevederile art. 17 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Tariful pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale este de 100 lei. Tariful se achită în avans. 

Tariful nu se restituie solicitantului în cazul în care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsă.  

In proiect nu sunt incluse și prevederi referitoare la procedura de schimbare a valabilității 
autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu (conform art. II, alin. 2, legea 219/2019). 

 
Întocmit  
Mabeco SRL 
Ing. Mihaela BEU 
Ing. Lucia Bodochi 
 
Data 14.02.2020 


