
 
Ordinul 1134/2020 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de 

mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei 
şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare 

(27 mai 2020) 

Odată cu apariția Legii 292/2018 referitoare la procedura de evaluare a impactului anumitor proiecte asupra 
mediului și în temeiul OUG 195/2005 privind protecția mediului, studiile de mediu necesare în diverse etape 
procedurale de reglementare (avize, acorduri, autorizare) trebuie realizate de experți atestați de către o 
Asociație Profesională desemnată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Ordinul 1134/2020 completează subsecvent cele două legi aminitie mai sus cu:  

− Condiţiile de elaborare a studiilor de mediu; 

− Criteriile de atestare a persoanelor fizice şi juridice pentru a realiza studii de mediu; 

− Componența Comisiei și Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare. 

Actul normativ aduce mai multe noutăți domeniului, în special legate de faptul că, în conformitate cu Legea 
292/2018, atestarea experților pentru studii de mediu nu se mai face direct de către autoritatea centrală 
de mediu, iar realizarea studiilor de mediu de către experți se va putea face numai în baza unui atestat 
emis de către o Asociație Profesională din domeniul mediului, desemnată de Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor.  

Conform actului normativ se pot atesta atât persoane fizice, cât și juridice, cu condiția ca atestarea 
persoanelor juridice să se facă prin angajați ai companiei, la rândul lor atestați. 

Alte prevederi noi se referă la faptul că: 

− Atestarea experților pe tipurile de studii se poate solicita doar pentru domeniile economice în care 
expertul are experiență sau pregătire profesională (conform anexei 4 - ex. agricultură, industria 
chimică, industria alimentară etc.); 

− Vor exista două niveluri de experți atestați:  
o Experți asistenți (pentru care nu sunt stabilite cerințe foarte stricte de experiență în 

realizarea studiilor) și  
o Experți principali (pentru care sunt impuse condiții de minim 2 ani experiență în realizarea 

studiilor de mediu sau minim 5 ani de experiență dovedită în analizarea acestora). 

− În plus față de studiile deja cunoscute (raport de mediu (RM), raport privind impactul asupra mediului 
(RIM), bilanţ de mediu (BM), raport de amplasament (RA), raport de securitate (RS), studiu de 
evaluare adecvată (EA)), au fost incluse noi tipuri de studii pentru care se poate solicita atestarea 
(ex. studii/documentaţii din domeniile evaluării şi gestionării calităţii aerului, evaluării şi gestionării 
zgomotului, schimbărilor climatice, privind monitorizarea biodiversităţii şi/a altor factori de mediu, 
studiu pentru elaborarea raportului privind situaţia de referinţă (RSR). 

− Pentru o perioadă de tranziție de un an (și maxim 18 luni) înscrierea în Registrul experților atestați 
se realizează prin transmitere unei cereri și a unui CV către Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului 
de către toate persoanele fizce și jurice care doresc să își înceapă sau să își continue activitatea de 
expert atestat. Pentru acestă înscriere nu se percep tarife, iar autoritatea de mediu emite un 
certificat de înscriere în registrul  persoanelor atestate, după ce verifică solicitarea. 

− După înființarea Comisiei de atestare și desemnarea de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
a Asociației Profesionale care se va ocupa de atestare, certificatele se vor emite contracost pentru 
3 ani pentru experții principali și pentru 1 an pentru experții asistenți. Pentru obținerea atestatelor 
persoanele fizice vor fi examinate printr-un test-grilă susţinut on-line, stabilit pe baza legislaţiei de 
mediu în vigoare şi un interviu de prezentare a experienţei profesionale relevante. Înnoirea 
certificatelor va fi condiționată, printre altele și de dovada pregătirii profesionale continue în 
domeniu.  

Chiar dacă s-ar putea ca implementarea prevederilor acestui nou ordin să fie mai de durată, cerințele de 
examinare, de pregătire profesională continuă și de atestare pe domenii economice fac ca actul normativ 
să reprezinte un pas important pentru calitatea studiilor de mediu și a experților din domeniul protecției 
mediului.   
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