Ordinul 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a
autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu
(12 iunie 2020)i
Ca urmare a cerințelor referitoare la obligativitatea vizării anuale a autorizațiilor de mediu (AM)/
autorizațiilor integrate de mediu (AIM) - cerințe prevăzute în Legea 219/2019 de modificare a OUG 195/2005
privind protecția mediului, în Monitorul Oficial 495/11 iunie 2020 a fost publicat Ordinul 1150/2020, act
normativ care abrogă vechiul ordin 1171/2018 cu procedura de vizare anuală a AM/AIM.
Procedura prevăzută de Ordinul 1150/2020 intră în vigoare la data de 11 iulie 2020.
1. Cine trebuie să solicite viza anuală pentru AM/AIM?
Toți operatorii economici care dețin o autorizație simplă sau o autorizație integrată de mediu (AM/AIM)
trebuie să solicite viza anuală a acesteia. În cazul în care un titular de mai multe AM/AIM-uri, viza anuală
se solicită pentru fiecare autorizație în parte.
2. Când trebuie solicitată viza anuală?
Viza anuală se solicită obligatoriu cu cel mult 90 de zile și cel puțin 60 de zile înainte de data la care a fost
emisă AM/AIM.
3. Ce documente trebuie depuse la autoritatea de mediu pentru a solicita viza anuală?
Pentru solicitarea vizei anuale sunt necesare următoarele documente:
−
−
−
−

Cerere tip – model anexa 1 din Ordin
Raport anual de mediu și raportari prevăzute în autorizație, după caz (în situația în care raportările
au deja număr de înregistrare la autoritățile de mediu, se precizează numărul de înregistrare și nu
se retrimit raportările)
Declarație pe proprie răspundere - model anexa 2 din Ordin - prin care titularul certifică faptul ca
nu sunt schimbări de natură să afecteze condițiile stabilite prin AM/AIM existentă
Dovada achitării tarifului a 100/300 lei, după caz.

4. Cum se pot transmite solicitările pentru obținerea vizei anuale?
Viza anuală se poate solicita prin depunerea directă a documentelor menționate mai sus la APM-ul care a
emis AM/AIM sau pe adresa oficială de e-mail a autoritații sau pe fax, cu asigurarea că documentele au
ajuns și au fost înregistrate.
5. Care este tariful pentru obținerea vizei anuale?
Tarifele sunt următoarele: pentru AM -100 lei, pentru AIM -300 lei.
6. Care sunt riscurile nesolicitării/neobținerii vizei anuale?
− Nerespectarea termenului de solicitare avizei anuale cu 60 zile înainte de data la care a fost emisă
AM/AIM duce la suspendarea AM/AIM pe o perioadă echivalentă față de termenul obligatoriu de
depunere, suspendarea intrând în vigoare la data emiterii AM/AIM;
− În cazul în care titularul refuză vizita amplasamentului de către APM, autoritatea de mediu poate
emite decizia de respingere a vizei anuale.
− În cazul în care nu sunt respectate condițiile din AM/AIM și titularul nu se conformează măsurilor
impuse de autoritatea de mediu în termen de 60 de zile, AM/AIM se suspendă, conform OUG
195/2005- art. 17, alin.3. Dacă măsurile impuse nu sunt realizate nici în perioada suspendării actului
de reglementare, AM/AIM își pierde valabilitatea și titularul trebuie să solicite o nouă AM/AIM pentru
a putea funcționa.
7. Cum se procedează în cazul în care AM/AIM a fost recent revizuită? Se aplică viza anuală dacă în
decursul aceluiași an AM/AIM a fost revizuită?
Viza anuală a AM/AIM se solicită în anul următor revizuirii.
8. Începând cu ce dată se solicită/aplică viza anuala a AM/AIM?
Pentru vizele anuale solicitate înainte de apariția ordinului și neemise de către APM, autoritatea de mediu
clasează solicitarea și informează titularul referitor la obligația de a solicita viza în anul următor, conform
prevederilor legale.

9. Cum se concretizează viza anuală?
În urma solicitării vizei anuale de către operatorii economici autoritățile pot emite următoarele tipuri de
documente:
−
−
−
−

Decizia de vizare anuală - parte integranta a AM/AIM
Decizia de respingere a vizei anuale
Decizie de suspendare AM/AIM
AM/AIM poate să își piarda valabilitatea și să fie astfel necesară solicitarea unei noi AM/AIM de către
titular pentru a putea funcționa.

10. Întrebări fără răspuns în actul normativ:
Care este procedura și în ce condiții se poate solicita prelungirea valabilității AM/AIM, așa cum prevede
Legea 219/2019 (art. II, alin (2)-(3)?
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Prezenta informare reprezintă un punct de vedere personal în legătură cu modul de implementare a actului normativ și nu
reprezintă punctul de vedere al autorităților

