RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2007
CENTRALIZAT
Ministere
MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii
1. Instituţia dumneavoastră şi unităţile (instituţiile) din subordine au elaborat şi publicat
informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2007 ?
A1_1
DA
NU

a. Nivel central: minister, plus
instituţii şi unităţi în subordine
b. Nivel local: servicii publice
descentralizate

(câte instituţii)

(câte instituţii)

4
A1_2

DA (câte inst.)
50

NU (câte inst.)

2. Lista a fost făcută publică prin:
La nivel central
(câte instituţii
a. Afişare la sediul instituţiei

1

La nivel local
(câte instituţii)
55

A2_
1
b. Monitorul Oficial al României
c. Mass-media

A2_2

6
29

A2_3
d. Publicaţiile proprii
e. Pagina de Internet proprie

3. Instituţia dumneavoastră şi unităţile (instituţiile) din
subordine au organizat un punct de informare –
documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b) din
Legea 544/2001 şi art. 8, parag. 1 din Normele de aplicare
a legii ?

A2_4
A2_5

A3

1
La nivel central

7
55
La nivel local

DA

DA

(câte instituţii)

(câte instituţii)

1

54
La nivel local

La nivel central

2000

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai
punctelor de informare - documentare

2.755.838

A4

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public
1.Numărul total de solicitări înregistrate, în 2007, departajat pe domenii de interes:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
La nivel central
a.utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli
etc)
b. modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice
c. acte normative, reglementări
d. activitatea liderilor instituţiei
e. informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544
f. altele (se precizează care)-date personale+informaţii de
mediu cf.Hot.878/2005

La nivel local

20

417

21
7

1592
23163
836
108
11129

B1_
1
B1_2
B1_3
B1_4
B1_5
B1_6

1
9

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2007, departajat după modalitatea de soluţionare a
acestora:
La nivel central

a. Solicitări înregistrate rezolvate favorabil

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către
soluţionare altor instituţii
c.Solicitări
înregistrate
respinse, datorită:

a) solicitării de informaţii
exceptate
b) solicitării de informatii
inexistente

La nivel local

58

34875

12

1344

B2_
1
B2_
2
2

B2_
3
62

B2_
4

c) fără motiv

71

B2_
5
d) unor alte motivaţii
(care?)
d. Numărul de solicitări
înregistrate
respinse,
departajat pe domenii de
interes:

a) utilizarea banilor
publici (contracte,
investiţii, cheltuieli etc)

4006

B2_
6
6

B2_
7

b) modul de îndeplinire a
atribuţiilor institutiei
publice
c) acte normative,
reglementări
d) activitatea liderilor
instituţiei
e) informaţii privind
modul de aplicare a Legii
nr. 544
f) altele (se precizează
care)

1

B2_
8
2527

B2_
9
B2_10
B2_11
1506
B2_12

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2007, departajat după tipul solicitantului informaţiilor:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
La nivel central
La nivel local
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane
fizice

18

12947

B3_
1

b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de B3_2
40
27140
persoane juridice
4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2007, departajat după modalitatea de adresare a
solicitării:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
La nivel central
a. pe suport de hârtie

La nivel local

22

23161

37
2500

4786
22754

La nivel central

La nivel local
6

B4_
1
b. pe suport electronic
c. verbal

B4_2
B4_3

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. Numărul de reclamaţii
administrative adresate
instituţiilor publice în anul 2007
în baza Legii nr. 544/2001

a. rezolvate favorabil
reclamantului
b. respinse
c. în curs de soluţionare

C1_
1
C1_2
C1_3

1
La nivel central

2. Numărul de plângeri în
instanţă la adresa instituţiilor
publice în anul 2007 în baza
Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil
reclamantului
b. rezolvate în favoarea
instituţiei
c. pe rol

D. Costuri

La nivel local
2

C2_
1
C2_2
C2_3

1

4
5

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea
şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2007
a.la nivel central

D1_
1

D1_2
550809
b.la nivel local
2. Suma încasată în anul 2007 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes
public furnizate solicitanţilor
a.la nivel central

b.la nivel local

D2_
1
D2_2

9268369,54

II.
LISTA CU DOCUMENTELE PRODUSE ŞI GESTIONATE DE
DIRECŢIILE ŞI SERVICIILE MINISTERULUI MEDIULUI ŞI
DEZVOLTĂRII DURABILE
DIRECŢIA PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

- proiecte de acte normative (hotărâre de guvern, ordine de ministru);
- răspuns la solicitările altor ministere pe teme legate de dezvoltare
durabilă;
- răspunsuri la chestionare ale UE pe probleme de mediu (apă şi sanitaţie,
dezvoltare durabilă, obiective şi principii ale declaraţiilor UE);
- corespondenţă cu diferite autorităţi la nivel central şi local, diferite
organizaţii private;
- corespondenţă cu diferite organisme internaţionale din UE pe teme de
dezvoltare durabilă şi indicatori de mediu;
- documente de organizare ale întrunirilor interministeriale, minute ale
întrunirilor;
- corespondenţă şi documente realizate în colaborare cu INS pe teme legate
de indicatori EUROSTAT şi protocol de colaborare;
- solicitări de răspuns şi formulări de răspuns pe diverse teme de mediu şi
pe teme de organizare internă din partea direcţiilor tehnice MMDD;
- referat, ordin şi mandat de deplasare externă, precum şi raport privind
deplasarea externă;
- diverse materiale cu caracter administrativ (cereri concedii de odihnă,
cereri concedii medicale, fişe de evaluare, pontaj, cursuri specializare,
diverse referate).

Acte normative:
- Hotărârea de Guvern nr. 1216 din 4 octombrie 2007 pentru aprobarea
Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Dezvoltării
Durabile şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România
privind revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, având în
vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a
Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 28 august 2007 şi publicat în
Monitorul Oficial nr. 737/31.10.2007.
- Ordin Ministru nr. 151/13.02.2008 privind constituirea grupului de lucru
pentru revizuirea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă
- Ordin Ministru nr. 165/15.02.2008 privind constituirea Comisiei de
recepţie a rapoartelor tehnice şi financiare şi a documentului draft al
Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă;
- Protocol de colaborare între Ministerul Mediului şi Dezvoltării
Durabile şi Confederaţia Patronală a industriei, serviciilor şi
comerţului
Facem precizarea că toate documentele produse şi gestionate în cadrul Direcţiei
Planificare Strategică pentru Dezvoltare Durabilă au caracter public.
DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ
DIRECŢIA SCHIMBĂRI CLIMATICE
 La nivelul direcţiei există un document (registru) care cuprinde lista
tuturor documentelor produse şi gestionate care menţionează în mod
explicit titlul acestora. Facem precizarea că toate documentele produse şi
gestionate au caracter public;
 Documentele produse şi gestionate la nivelul direcţiei sunt:
Răspunsuri la petiţii şi solicitările scrise (inclusiv electronice) sau
verbale formulate de persoane fizice şi juridice;

Proiecte de acte normative (legi, hotărâri de Guvern, ordine de
ministru);
Raportări în domeniul schimbărilor climatice, conform obligaţiilor
asumate de România ca Stat Membru UE sau în calitate de
semnatară a Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite
asupra Schimbărilor Climatice;
Acte normative precum:
1. Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Conventiei-cadru a Natiunilor Unite
asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
2. Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la
Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat
la 11 decembrie 1997
3. Hotararea Guvernului nr. 645/2005 pentru aprobarea Strategiei
nationale a Romaniei privind schimbarile climatice
4. Hotararea Guvernului nr.1877/2005 pentru aprobarea Planului National
de Actiune in domeniul schimbarilor climatice.
5. Hotararea Guvernului nr. 658/2006 privind reorganizarea Comisiei
Nationale privind Schimbarile Climatice
6. Hotărârea Guvernui nr 780/2006 privind stabilirea schemei de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, M. Of. nr
554/27.06.2006;
7. O.M. nr. 1474/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, M.
OF. nr. 780/2007;
8. OM nr. 1897/2007 pentru pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada
2008-2012, M.Of. 842/2007
9. DECIZIA COMISIEI nr. 589/2007 de stabilire a ghidurilor privind
monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în
conformitate cu Directiva 2003/87CE a Parlamentului European şi a
Consiliului;
10.H.G nr. 60/2008 privind Planul Naţional de Alocare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2007 şi 2008 -2012;
11.Ordinul nr. 1122/17.10.2006 pentru aprobarea Ghidului privind
utilizarea mecanismului implementare in comun (JI) pe baza Modului II
(articolul 6 al Protocolului de la Kyoto)
12.Ordinul nr. 88/2007 pentru stabilirea componentei nominale a Grupului
de lucru privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice

DIRECŢIA GENERALĂ EVALUARE IMPACT, CONTROLUL POLUĂRII ŞI
PROTECŢIA ATMOSFEREI
Lista documentelor produse în Direcţia Legislaţie Orizontală şi
Reglementări
Nr.
crt.
1

2

Legislatie europeana/internationala
Legislatia nationala relevanta (transpunere/ ratificare,
acceptare, aprobare, aderare)
Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC
HOTĂRÂRE nr. 1213 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea
privind evaluarea efectelor anumitor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
proiecte publice şi private asupra mediului,
pentru anumite proiecte publice şi private
modificată prin Directiva Consiliului nr.
ORDIN Nr. 860 din 26 septembrie 2002
97/11/EC şi respectiv prin Directiva
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
2003/35/EC
mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificarile şi
completările ulterioare
ORDIN Nr. 863 din 26 septembrie 2002
privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
ORDIN Nr. 864 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea
Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context
transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în
cazul proiectelor cu impact transfrontieră
Directiva
Parlamentului
şi
a - HOTĂRÂRE nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii
Consiliului European 2001/42/CE din
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor
anumitor planuri şi programe asupra
mediului
Act comunitar/international

3

Directiva Parlamentului European şi a
Consiliului nr.2003/4/CE din 28 ianuarie
2003 privind accesul publicului la
informaţia privind mediul

- HOTĂRÂRE nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului
la informaţia privind mediul

4

Directiva Consiliului şi Parlamentului
European 2004/35/CE privind
răspunderea de mediu cu referire la
măsurile preventive şi de reparare

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind
răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea
prejudiciului asupra mediului

5

Convenţia privind accesul la informaţie,
participarea publicului la luarea deciziei şi
accesul la justiţie în probleme de mediu,
semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.
- Amedamentul privind Organismele
Modificate Genetic (procedura de
acceptare in desfasurare)
- Protocolul privind Registrul Poluantilor
Emisi si Transferati (procedura de ratificare
in desfasurare)

- LEGE nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei
privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea
deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la
Aarhus la 25 iunie 1998

6

1
2

3

4

Convenţia privind evaluarea impactului
asupra mediului în context transfrontieră,
adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.
-Primul amendament (acceptat)
-Al doilea amendament (neacceptat)

- LEGE nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei
privind evaluarea impactului asupra mediului în context
transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
- LEGE nr. 293 din 7 iulie 2006 pentru acceptarea
amendamentului la Convenţia Espoo (Espoo, 25 februarie 1991),
adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor,
la Sofia la 27
- februarie 2001
Legislatie nationala
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizaţiei de mediu
Ordinul ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 978 din 2 decembrie 2003 privind Regulamentul
de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi
bilanţuri de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare
ORDIN nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa
Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri
şi programe
ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe
Avize, acorduri şi autorizaţii de mediu

1

2

3

Avizul de mediu pentru Planurile Regionale de Gestiunea Deşeurilor
Programul Operaţional Sectorial de Mediu
Programul Operaţional Sectorial Transport
Programul Operaţional Regional
Programul Operaţional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Programul National pentru Dezvoltare Rurala
Programul Operational pentru Pescuit
Master Plan-Studiul privind protecţia şi reabilitarea litoralului sudic al României la Marea Neagră
Acordul de mediu pentru Pod Calafat-Vidin
Acordurile de mediu pentru auotostrada Braşov – Oradea
Acordul de mediu pentru autostrada Bucureşti - Braşov
Acordul de mediu pentru Unitatea 2 Cernavodă
Autorizaţie de mediu pentru Unitatea 1 Cernavodă
Rapoarte de implementare

1
2
3
4

Raport de implementare pentru Convenţia Aarhus
Raport de implementare pentru Convenţia Espoo
Raport de implementare al Directivei 85/337/CEE, modificată prin 97/11/CE şi 2003/35/CE (HG 1213/2006)
Raport de implementare al Directivei 2001/42/CEE (HG 1076/2004)

Lista documentelor gestionate în Direcţia Legislaţie Orizontală şi
Reglementări
Raportul de mediu si raportul privind evaluarea impactului asupra mediului

1

Rapoartele de mediu pentru planuri/programe la care s-au emis avize de mediu de către DLOR/MMDD

2

Rapoartele EIA pentru proiectele la care s-au emis/se emit acorduri de mediu de către MMDD

3

Baza de date a ONG-urilor de mediu

4

Răspunsuri agenţi economici cu privire la solicitări de emitere a acordurilor şi autorizaţiilor de mediu

Direcţia Protecţia Atmosferei

Titlul
Acte
normative

I. Calitate aer
1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.243/28.11.2000 privind protecţia
atmosferei (publicată în Monitorul Oficial cu numărul 633/6.12.2000)
2.Legea nr.655/20.11.2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei (publicată în
Monitorul Oficial cu numărul 773/4.12.2001)
3.Ordinul MAPM nr.745/30.08.2002 privind stabilirea aglomerărilor şi
clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în
România (publicat în Monitorul Oficial cu numărul 739/9.10.2002)
4.Ordinul MAPM nr.592/25.06.2002 pentru aprobarea Normativului
privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi
metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor
de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului,
monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător (publicat în
Monitorul Oficial cu numărul 765/21.10.2002)
5.Hotărârea Guvernului nr.543/07.04.2004 privind elaborarea şi punerea
în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului
(publicată în Monitorul Oficial cu numărul 393/4.05.2004)
6.Hotărârea Guvernului nr.586/15.04.2004 privind înfiinţarea şi
organizarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a
calităţii aerului (publicată în Monitorul Oficial cu numărul 389/3.05.2004)
7.Hotărârea Guvernului nr.731/14.05.2004 pentru aprobarea Strategiei
naţionale privind protecţia atmosferei (publicată în Monitorul Oficial cu
numărul 496/2.06.2004)
8.Hotărârea Guvernului nr.738/14.05.2004 pentru aprobarea Planului
naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei (publicată în
Monitorul Oficial cu numărul 476/27.05.2004)
9.Ordinul MMGA nr.1273/14.12.2005 pentru aprobarea listelor rezultate
din evaluare calităţii aerului pentru aglomerarea Bucureşti (publicat pe
pagina de internet a APM Bucureşti, www.arpmb.ro)

10.Ordinul MMGA nr.1294/23.12.2005 pentru aprobarea listelor rezultate
din evaluarea preliminară a calităţii aerului pentru Regiunea 1 Nord-Est
Bacău, Regiunea 4 Sud-Vest Craiova şi Regiunea 6 Nord-Vest Cluj
(publicat pe pagina de internet a MMGA, www.mmediu.ro)
11.Ordinul MMGA nr.35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de
elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a
calităţii aerului (publicat în Monitorul Oficial cu numărul 56/24.01.2007)
12.Ordinul MMGA nr.27/10.01.2007 pentru modificarea şi completarea
unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu (publicat în
Monitorul Oficial cu numărul 194/21.03.2007)
13.Ordonanţă de urgenţă nr.12/28.02.2007 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protecţiei mediului (publicată în Monitorul Oficial cu numărul
153/2.03.2007)
14.Hotărârea Guvernului nr.210/28.02.2007 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protecţiei mediului (publicată în Monitorul Oficial cu numărul
187/19.03.2007)
15.Ordinul MMGA nr.346/12.03.2007 privind aprobarea încadrării
localităţilor din cadrul Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului
MAPM nr.745/2002 (publicat în Monitorul Oficial cu numărul
316/11.05.2007)
16.Ordinul MMGA nr.347/12.03.2007 privind aprobarea încadrării
localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului
MAPM nr.745/2002 (publicat în Monitorul Oficial cu numărul
316/11.05.2007)
17.Ordinul MMGA nr.348/12.03.2007 privind aprobarea încadrării
localităţilor din cadrul Regiunii 3 în liste, potrivit prevederilor Ordinului
MAPM nr.745/2002 (publicat în Monitorul Oficial cu numărul
316/11.05.2007)
18.Ordinul MMGA nr.349/12.03.2007 privind aprobarea încadrării
localităţilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului
MAPM nr.745/2002 (publicat în Monitorul Oficial cu numărul
316/11.05.2007)
19.Ordinul MMGA nr.351/12.03.2007 privind aprobarea încadrării
localităţilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului
MAPM nr.745/2002 (publicat în Monitorul Oficial cu numărul
324/15.05.2007)
20.Ordinul MMGA nr.352/12.03.2007 privind aprobarea încadrării
localităţilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului
MAPM nr.745/2002 (publicat în Monitorul Oficial cu numărul
316/11.05.2007)
21.Ordinul MMGA nr.448/21.03.2007 pentru aprobarea Normativului
privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel, hidrocarburi
aromatice policiclice în aerul înconjurător (publicat în Monitorul Oficial
cu numărul 226/03.04.2007)
22.Ordinul MMDD nr.1095/2.07.2007 pentru aprobarea Normativului
privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării
informării publicului (publicat în Monitorul Oficial cu numărul
513/31.07.2007).

II. Zgomot ambiant
1.HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant,
Republicat;
2.OM 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de
calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din
zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea
aeroporturilor;
3.OM 720/2007 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor
responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile ferate,
drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice
de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul
propriu de activitate, precum şi limitele de competenţă ale acestora;

Directive

4.OM 1830/2007 privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor
strategice de zgomot;
I. Calitate aer
1.Directiva Consiliului nr.96/62/CE privind evaluarea şi gestionarea
calităţii aerului înconjurător (Directiva-cadru);
2.Directiva Consiliului nr.1999/30/EC privind valorile limită pentru
dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie
şi plumbul din aerul înconjurător (Directiva fiică 1);
3.Directiva 2000/69/EC privind valorile limită pentru benzen şi
monoxidul de carbon din aerul înconjurător (Directiva fiică 2);
4.Directiva 2002/3/EC privind ozonul din aerul înconjurător (Directiva
fiică 3);
5.Directiva 2004/107/EC privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul şi
hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător (Directiva fiică
4);
II. Zgomot ambiant
Directiva 2002/49/EC privind evaluarea şi gestionarea zgomotului
ambiant

Personalul din cadrul Direcţiei Protecţiei Atmosferei îndeplineşte activităţile specifice
atribuite de către directorul DPA:
transpune directivele din domeniul calitatea aerului în legislaţia naţională şi
coordonează implementarea acestora la nivel naţional;
elaborează proiectele de acte normative din domeniul calităţii aerului;
propune elaborarea studiilor de cercetare necesare în domeniul specific de activitate şi
participă la avizarea acestora;
coordonează Sistemul naţional de monitorizare şi gestionare integrată a calităţii
aerului, care include Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului şi Sistemul
naţional de inventariere a poluanţilor atmosferici;

coordonează şi, după caz, actualizează aplicarea Strategiei Naţionale şi a Planului
Naţional de Acţiune privind Protecţia Atmosferei;
participă la activităţile derulate pentru reabilitarea şi echiparea Reţelei Naţionale de
Monitorizare a Calităţii Aerului conform standardelor Uniunii Europene, în aglomerări
şi regiuni de evaluare a calităţii aerului;
întocmeşte analize de identificare a necesităţilor de dezvoltare în baza cărora se
realizează propunerile de activităţi privind dezvoltarea RNMCA;
Activităţile desfăşurate de către personalul DPA cu privire la elaborarea şi derularea
proiectelor cu finanţare internaţională privind achiziţionarea echipamentelor necesare
monitorizării calităţii aerului sunt:
1. participarea în cadrul comisiilor de recepţie parţiale, provizorii, finale, pentru
recepţionarea produselor de monitorizarte a calităţii aerului furnizate în cadrul
contractului 84/2006 „Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi
poluarea aerului – componenta 2 – Monitorizarea poluării aerului”,
2. primirea de la agenţiile judeţene pentru protecţia mediului a facturilor emise de
prestatorii de servicii şi documentelor însoţitoare,
3. analiza facturii şi a documentelor însoţitoare pentru avizarea facturii şi
întocmirea ordonanţărilor de plată, în colaborare cu Direcţia de Achiziţii;
asigură elaborarea planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului,
monitorizează elaborarea şi aplicarea lor, analizează rapoartele întocmite conform
actelor normative şi le supune avizării directorului DPA care raportează către Comisia
Europeană;
participă la verificarea şi raportarea datelor în conformitate cu prevederile din
reglementările Uniunii Europene şi cu prevederile convenţiilor internaţionale privind
protecţia atmosferei la care România este parte sau pe care le-a ratificat;
verifică şi avizează capitolul referitor la protecţia atmosferei şi mediul urban din
Raportul privind starea mediului, elaborat de către ANPM;
coordonează şi urmăreşte implementarea legislaţiei naţionale armonizate cu
prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare în domeniul evaluării şi gestionării
zgomotului ambiant;
coordonează Sistemul naţional de evaluare şi gestionare a zgomotului ambiant;
raportează Comisiei Europene datele cu privire la hărţile strategice de zgomot şi
planurile de acţiune aferente în conformitate cu prevederile în vigoare ale legislaţiei
din domeniu;
participă la elaborarea şi derularea proiectelor cu finanţare internaţională, în vederea
achiziţionării de software GIS şi de zgomot, echipamente de măsurare şi monitorizare
a zgomotului;

participă la activităţile specifice legate de accesul publicului la informaţiile privind
„calitatea aerului” şi „zgomotul ambiant” în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare;
soluţionează documentele înaintate de către celelalte direcţii din cadrul MMDD.
Documentele DPA, mai puţin cele cu regim special, sunt arhivate pe tip de
problematică, pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic în locul special destinat din
locaţia DPA.

Lista documentelor produse în Direcţia Controlul Poluării şi
Managementul Riscului din cadrul DGEICPPA
Nr.
Crt.

Legislaţie europeană / internaţională
Act comunitar/ internaţional
Legislaţie naţională relevantă
(transpunere/ ratificare, acceptare,
aderare)
Directiva 96/61/CE privind
prevenirea şi controlul integrat al
poluării (IPPC) amendata de
Directivele 2003/35/CE, 2003/87/CE

O U G nr. 152/2005 privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii - M.Of. nr.
1078/30 noiembrie 2005
Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
152/2005 privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii - MOf. nr. 327/11 aprilie
2006
Ordinul MAPM nr. 37/02.04.2003 pentru
aprobarea Documentului de referinta privind
cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
pentru industria celulozei si hârtiei - M.Of. nr.
247/10.04.2003
Ordinul MAPAM nr. 566/01.09.2003 pentru
aprobarea Documentului de referinţă privind
cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
pentru industria producătoare de ciment şi var
Ordinul MAPAM nr. 818/17.10.2003 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu - M.Of. nr.
800/13.11.2003
Ordinul MMGA nr. 1158/2005 pentru
modificarea si completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, padurilor, apelor si
mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autorizatiei integrate
de mediu - M.Of. nr. 1091/5 decembrie 2005
Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004 privind
aprobarea Ghidului tehnic general pentru
aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu - M.Of. nr. 43/19.01.2004
Ordinul MAPAM nr. 169/02.03.2004 pentru
aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a
Documentelor de referinta privind cele mai

bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de
Uniunea Europeana - M.Of. nr.
206/09.03.2004
Ordinul MAPAM 1301/27.12.2005 pentru
infiintarea Comisiei pentru analiza
contestatiilor in cadrul procedurii de
autorizare integrata

Regulamentul 166/2006/ CE
privind înfiinţarea Registrului
European al Poluanţilor Emişi şi
Transferaţi şi modificarea
Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE

Directiva 2001/80/CE privind
limitarea emisiilor de poluanţi în aer
de la instalaţiile mari de ardere

H G 140/ 2008 privind stabilirea unor măsuri
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European
şi al Consiliului privind înfiinţarea Registrului
European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi
modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE şi 96/61/CE
H G nr. 541/17.05.2003 privind stabilirea
unor masuri pentru limitarea emisiilor în aer
ale anumitor poluanti proveniti din instalatii
mari de ardere - M.Of. nr. 365/29.05.2003
modificata si completata prin HG nr. 322 din
14 aprilie - M.Of. nr. 359/27.04.2005
Hotarare nr. 1502 din 25 octombrie 2006
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr.
541/2003 privind stabilirea unor mãsuri
pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor
poluanti proveniti din instalatii mari de ardere
Ordinul MAPAM nr. 712/24.09.2003 pentru
aprobarea Ghidului privind elaborarea
propunerilor de programe de reducere
progresiva a emisiilor anuale de dioxid de
sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din
instalatii mari de ardere - M.Of. nr.
145/18.02.2004
Ordinul nr. 833 din13 septembrie 2005 pentru
aprobarea Programului nationalde reducere a
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si
pulberi provenite de la instalatii mari de
ardere- M Of. nr.888 din 4 octombrie 2005
Ordinul MAPAM nr. 1052/15.12.2003
privind organizarea si functionarea
Secretariatului tehnic pentru controlul
activitatilor instalatiilor mari de ardere M.Of. nr. 32/15.01.2004
Ordinul MMGA nr. 347/17.08.2004 privind
modelul de notificare a autoritatilor publice
de protectie a mediului privind limitarea
functionarii instalatiilor mari de ardere, în
vederea derogarii de la respectarea valorilor
limita de emisie, conform prevederilor
Hotarârii Guvernului nr. 541/2003 - M.Of. nr.

Directiva 96/82/CE privind riscul
major de accidente ce implică
anumite substante periculoase
amendata de Directiva 2003/105/CE

786/26.08.2004
HG 804/ 2007 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase
Ordinul MAPAM nr. 1084/22.12.2003
privind aprobarea procedurilor de notificare a
activitatilor care prezinta pericole de
producere a accidentelor majore în care sunt
implicate substante periculoase si, respectiv, a
accidentelor majore produse - M.Of. nr.
118/10.02.2004
Ordinul MAPAM 142/25.02.2004 pentru
aprobarea Procedurii de evaluare a raportului
de securitate privind activitatile care prezinta
pericole de producere a accidentelor majore în
care sunt implicate substante periculoase
Ordinul MMGA nr. 251/2005 pentru
organizarea si functionarea secretariatelor de
risc privind controlul activitatilor care
prezinta pericole de accidente majore în care
sunt implicate substante periculoase - M.Of.
nr. 298/11 aprilie 2005
OM nr. 1299 din 23 decembrie 2005 privind
aprobarea Procedurii de inspecţie pentru
obiectivele care prezintă pericole de
producere a accidentelor majore în care sunt
implicate substanţe periculoase
OM nr. 520 din 29 mai 2006 privind
aprobarea Procedurii de investigare a
accidentelor majore în care sunt implicate
substanţe periculoase
OM nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgenţă în caz de accidente în
care sunt implicate substanţe periculoase

Directiva nr. 2001/81/CE privind
plafoanele naţionale de emisie pentru
anumiţi poluanţi atmosferici
(Directiva NEC)

H G nr. 1856/2005 privind plafoanele
naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi
atmosferici;
H G nr. 1879/2006 pentru aprobarea
Programului naţional de reducere progresivă a
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot,
compuşi organici volatili şi amoniac.

Regulamentul nr. 761/2001 care
permite participarea voluntară a
organizaţiilor la schema comunitară
de eco-management şi audit (EMAS)

Ordin nr. 50/2004 privind Procedura de
organizare şi coordonare a schemei de
management şi audit de mediu (EMAS),
care permite participarea voluntară a
organizaţiilor la această schemă, cu
modificările şi completările ulterioare (OM
nr. 444/2006, OM nr. 1313/2006);

Ordin nr. 1018/2006 pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare EMAS;
Ordin nr. 790/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului
EMAS;
Ordin nr. 1201/2006 privind Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Comisiei pentru
acreditarea persoanelor
fizice şi juridice ca verificatori de mediu
OM nr. 1100/2007 privind modificarea şi
completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Comisiei pentru acreditarea
persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de
mediu, aprobat prin OM nr. 1201/2006.
Directiva 1994/63/CE – COVb
privind controlul emisiilor de
compuşi organici volatili compuşi
organici volatili (COV) rezultaţi din
depozitarea benzinei şi distribuţia sa
de la terminale la staţiile service.

H G 568/2001 privind stabilirea cerinţelor
tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi
organici volatili rezultaţi din depozitarea,
încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei
la terminale şi la staţiile de benzină –
Republicată;
OM 781/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind măsurarea emisiilor de
compuşi organici volatili rezultaţi din
depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei
la terminale;

Directiva 2004/42/CE privind
limitarea emisiilor de compusi
organici volatili cauzate de folosirea
unor solventi organici in diverse
vopseluri pentru autovehicule care
modifica Directiva 1999/13/CE

H G 735/2006 privind limitarea emisiilor de
compuşi organici volatili datorate utilizării
solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri
şi în produsele de refinisare a suprafeţelor
vehiculelor
H G nr. 699/12.06.2003 privind stabilirea
unor masuri pentru reducerea emisiilor de
compusi organici volatili datorate utilizarii
solventilor organici în anumite activitati si
instalatii - M.Of nr. 489/ 08.07.2003
modificata si completata de HG nr.
1902/04.11.2004 M.Of. nr. 1102/25.11.2004
si HG 1339/ 2006

Ordinul MMGA 859/2005 pentru
aprobarea unor ghiduri.
Regulamentul 850/2004 al
Parlamentului European şi al
Consiliului privind poluanţii
organici persistenţi şi pentru
modificarea Directivei 79/117/CEE,
cu modificǎrile şi completǎrile
ulterioare

Proiect de HG privind stab unor masuri
pentru punerea în aplicare a prvederilor
Regulamentului 850/2004 privind poluanţii
organici persistenţi şi pentru modificarea
Directivei 79/117/CEE, cu modificǎrile şi
completǎrile ulterioare

Convenţia Stockholm privind
poluanţii organici persistenţi

Legea 261/2004 pentru ratificarea Convenţiei
privind poluanţii organici persistenţi, adoptată
la Stockholm la 22 mai 2001

Convenţia asupra poluării
atmosferice transfrontiere pe
distanţe lungi

Legea 8/1991 pentru ratificarea Conventiei
asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe
distante lungi, incheiata la Geneva la 13
noiembrie 1979

Protocoalele Convenţiei asupra
poluării atmosferice transfrontiere
pe distanţe lungi (Gothenburg,
POPs, metale grele)

Regulamentul 1980/2000 privind
Stabilirea schemei de acordare a
etichetei ecologice comunitare

Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea
protocoalelor Convenţiei asupra poluării
atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi,
încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979,
adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la
Gothenburg la 1 decembrie 1999

H G nr. 236/2007 privind stabilirea unor
masuri pentru asigurarea aplicarii
Regulamentului Parlamentului European si al
Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie
2000 privind sistemul revizuit de acordare a
etichetei ecologice europene (MO nr.
184/16.03.2007).

DIRECŢIA SUBSTANŢE PERICULOASE
A. Documente produse de Direcţia Substanţe Periculoase;
Proiecte acte normative privind gestiunea substanţelor periculoase;(publice).
Strategii şi politici de mediu privind substanţele chimice periculoase pe care le supune
guvernului spre aprobare;(Planul Naţional de eliminare a substanţelor care depreciază
stratul de ozon)(publice).
Programe

pentru conştientizarea populaţiei în privinţa acţiunilor de gestiune a

substanţelor chimice periculoase şi de educare în domeniul substanţelor chimice
periculoase;(Ozon, Reach, Mercur), (publice)
Acte normative elaborate la nivelul direcţiei, publicate în Monitorul Oficial, în anul
2007;(publice)
Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul
managementului substanţelor chimice
HG nr. 803/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 privind evaluarea şi controlul riscurilor
substanţelor existente;
HG nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr.
304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
HG nr. 498/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor
substanţe şi preparate chimice periculoase;
HG 658/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului 648/2004
privind detergenţii
HG 882/2007 pentru implementarea Regulamentului 1907/2006 privind
REACH
HG nr 597/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003
HG nr 859/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
vederea finalizării transpunerii acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei
mediului
HG nr 1159/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1300/2002
privind notificarea substanţelor chimice.
Ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, ministrului sănătăţii
publice şi
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi al familiei nr.
1238/1461/718/2007 pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a
Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă
şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase;
Ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, ministrului
economiei şi finanţelor, ministrului sănătăţii publice şi ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi al familiei nr. 1239/1338/1460/753/2007 pentru
modalitatea de realizare a controlului exportului-importului de substanţe
chimice periculoase;

Avize de mediu în vederea omologării Pesticidelor/PPP, în urma analizei
documentaţiilor tehnice si anume evaluării dosarelor pentru produsele de protecţia
plantelor partea de Ecotoxicologie şi Comportare in Mediu (ape, aer, sol).(clasificat).
Avize de mediu pentru utilizarea îngrăşamintelor noi în România;(clasificat).
Acte de reglementare referitoare la controlul activităţilor privind gestiunea substanţelor
chimice periculoase; elaborate împreună cu celelalte autorităţi publice;( ex HG
658/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului 648/2004 privind
detergenţii)
Tematici de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi studii necesare domeniilor
gestiunii substanţelor chimice periculoase;(clasificat).
Caiete de sarcini în vederea contractării studiilor de cercetare;
Rapoarte tehnice pentru studiile de cercetare;(clasificat).
Adeverinţe de import export privind procedura PIC.(clasificat).
Planuri de implementare a unor Regulamente Comunitare cum sunt:
o

REACH

1907/2006

privind

înregistrarea,

evaluarea,

autorizarea

şi

restricţionarea substanţelor chimice,
o

Regulamentul 793/1993 referitor la evaluarea şi controlul riscului substanţelor
existente;

o

Regulamentul 304/2002 privind controlul importului şi exportului anumitor
substanţe chimice periculoase, Regulamentul 2037/2000 privind substanţele
care depreciază stratul de ozon;

o

Regulamentul 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi;

o

Regulamentul 648/2004 privind detergenţii;

Strategia Naţională privind managementul integrat al chimicalelor , împreună cu alte
autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în domeniul substanţelor chimice;(în curs de
elaborare )
Raportări către Comisia Europeană şi către alte organisme internaţionale subsidiare
convenţiilor in domeniul substanţelor periculoase;(clasificate)
Propuneri de planuri comune, ale structurilor din subordine, pentru inspecţia agenţilor
economici care comercializează şi utilizează substanţe chimice, pentru conformarea
acestora cu prevederile legislative în vigoare referitoare la substanţele chimice;
(clasificat). .
corespondenţă cu agenţi economici
corespondenţă internă
corespondenţă interministere
fişe posturi în cadrul direcţiei
proceduri ISO elaborate la nivelul direcţiei

B. Documente gestionate de Direcţia Substanţe Periculoase:
Documentaţii tehnice, dosare de Ecotoxicologie şi comportare în mediu a
Pesticidelor/Produse de Protecţia Plantelor în vederea emiterii avizelor de mediu
pentru omologarea pesticidelor. (clasificate).
Proiecte de acte normative, separat sau împreună cu alte autorităţi publice, referitoare
la evaluarea efectelor pe care substanţele biocide le au asupra mediului;(publice)
Planuri comune, ale structurilor din subordine, pentru inspecţia agenţilor economici
care comercializează şi utilizează substanţe chimice, pentru conformarea acestora cu
prevederile legislative în vigoare referitoare la substanţele chimice;(clasificate).
Documentaţii privind colaborarea cu unităţile implicate în implementarea proiectelor,
PHARE din domeniul substanţelor chimice periculoase;(clasificate).
Documentaţii şi rapoarte transmise de ANPM spre analiză din domeniul substanţelor
chimice periculoase (tehnologii noi, tehnologii curate, studii şi cercetări;(clasificate).

DIRECŢIA GENERALĂ SOL, SUBSOL, GESTIUNE DEŞEURI
C. Documente produse de către Direcţia Generală Sol, Subsol, Gestiune
Deşeuri:
Strategii şi planuri privind gestionarea deşeurilor pe care le supune guvernului
spre aprobare (Strategia naţională de gestionare a deşeurilor, Planul naţional de
gestionare a deşeurilor) - publice;
Rapoarte naţionale către Uniunea Europeană privind fluxurile de deşeuri conform
legislaţiei europene;
Acte normative elaborate la nivelul direcţiei, publicate în Monitorul Oficial, în anul
2007 – publice:
Nr
1

Numărul

Lege / H.G. / Ordin
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul deşeurilor,
DECIZIE referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51
alin. (1) pct. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000
privind regimul deşeurilor

511/29.05.2007
M.Of. 410/19.06.2007

3

HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005
privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

HG 1872/21.12.2006
M.Of. 15/10.01.2007

4

ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi
apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi
internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor
de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii
privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor
de ambalaje.
HG privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.1013/2006 privind transferul
de deşeuri
ORDIN-ul ministrului mediului şi gospodaririi apelor pentru modificarea şi
completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi
mediului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al
ministrului economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea
Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul
României.
HG privind gestionarea uleiurilor uzate care abrogă HG nr. 662/2001 privind
gestionarea uleiurilor uzate.
HG pentru modificarea anexei nr. 2 ”Planul naţional de gestionare a
deşeurilor” la Hotarârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea
Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor şi a Planului Naţional de
Gestionare a Deşeurilor
ORDIN-ul comun al MMGA şi al MEC de aprobare a planurilor regionale de
gestionare a deşeurilor
OM privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea,
modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate
sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean.
OM privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi
judeţene de gestionare a deşeurilor.

2

5

6

7
8

9
10

11

12

ORDIN comun MMDD şi MEF pentru modificarea Ordinului ministrului
mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr.

L 27/15.01.2007
M.Of. 38/18.01.2007

Ord. 1207/25.07.2007
M.Of. 740/01.11.2007

HG 788/17.07.2007
M.Of. 255/02.08.2007
OM 2188/21.11.2006
M.Of. 66/29.01.2007

HG 235/2007
M.Of. 199/22.03.2007
HG 358/2007
M.Of. 271/24.04.2007

OM 1364/1499/2006
M.Of. 232/04.04.2007
OM 1385/29.12.2006
M.Of. 66/29.01.2007
OM 951/06.06.2007
M.Of. 497 şi 497bis/
25.07.2007
OM 706/1667/2007
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14

15

16

17

18

19

20

1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de
evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice
şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodării apelor
nr. 66/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a
organizaţiilor colective ȋ n vederea preluării responsabilităţii privind
realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi
valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi
apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind
aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor
colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor
anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice.
ORDIN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005
privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele
electrice şi electronice.

Ord. 1226/30.07.2007
M.Of. 626/12.09.2007

HG pentru modificarea HG nr.173/2000 pentru reglementarea regimului
special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor
compuşi similari.

HG 975/2007
M.Of. 598/30.08.2007

1

M.Of. 307/09.05.2007

Ord. Intern
1099/02.07.2007

Ord. 910/31.05.2007
M.Of. 428/27.06.2007

3

ORDIN privind abrogarea prevederilor articolelor 2 - 2 ale Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodării apelor nr. 1018/2005
privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe periculoase a
Secretariatului pentru compuşi desemnaţi, cu modificările şi completările
ulterioare.
ORDIN privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către
operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase
din uz.
Ordin pentru modificarea şi completarea ORDIN nr. 1224/722/2005 pentru
aprobarea procedurii şi condiţiilor de autorizare pentru persoanele juridice în
vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de
reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a VSU
HG privind refacerea zonelor ȋ n care solul, subsolul şi ecosistemele terestre
au fost afectate.

21

HG privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi
subsolului.

22

ORDIN pentru modificarea Ordinului nr. 493/2006 privind constituirea
Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea
preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare
şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare

OM 1349/03.09.2007
M.Of. 629/13.09.2007

Ord. 625/2007
M.Of. 252/16.04.2007

Ord. 985/1726/2007
M.Of. 561/15.08.2007
HG
1403/19.11.2007
M.Of. 804/26.11.2007
HG 1408/19.11.2007
M.Of. 802/23.11.2007

Ord. 1823/21.11.2007
M.Of. 838/07.12.2007

Proiecte acte normative privind gestionarea deşeurilor – publice;
Proiectul „Campaniei de educare şi informare privind managementul deşeurilor”,
finanţat de UE prin programul PHARE Europe Aid/121478/D/SV/RO – public;
Acte de reglementare referitoare la controlul activităţilor privind gestionarea
deşeurilor elaborate împreună cu celelalte autorităţi publice (Proiect de HG privind
unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului 2150/2002 privind statistica
deşeurilor; Proiect de HG privind deşeurile din construcţii şi demolări)

Tematici de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de studii necesare
domeniului gestionării deşeurilor
Caiete de sarcini ȋ n vederea contractării studiilor de cercetare Referate tehnice
pentru studiile de cercetare Propuneri de planuri comune, ale structurilor din
subordine, pentru inspecţia operatorilor economici pe tema gestionării deşeurilor;
Corespondenţă cu operatori economici;
Corespondenţă internă
Corespondenţă interministerială;
Fişe posturi în cadrul direcţiei;
Proceduri ISO elaborate la nivelul direcţiei ;
Materiale pentru organizarea unor comunicate de presă, radio şi TV ȋ n vederea
informării publicului, asupra modificărilor legislative, precum şi alte elemente de
noutate care vizează activitatea de gestionare a deşeurilor - publice;
Puncte de vedere şi răspunsuri la solicitările direcţionate de către Serviciul Relaţii
Publice pe tema gestionării deşeurilor;
Materiale de prezentare susţinute ȋ n cadrul conferinţelor/ seminariilor pe tema
gestionării deşeurilor.
D. Documente gestionate de către Direcţia Generală Sol, Subsol,
Gestiune Deşeuri:
Planuri de implementare a următoarelor directive - publice:
Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje,
amendata prin Directiva 2004/12/EC;
Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor
Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz;
Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice;
Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor;
Planurile regionale de gestionare a deşeurilor, planurile judeţene de gestionare a
deşeurilor - publice;
Ghiduri elaborate in cadrul PHARE Twinning Project RO2004/IB/EN-07
„Implementation and enforcement of the environmental Acquis focussed on
industrial waste management” – publice;
Avizare acte normative/ strategii elaborate de alte ministere;
Proiecte de acte normative elaborate impreună cu alte autorităţi publice centrale
în domeniul gestionării deşeurilor – publice;
Observaţii şi propuneri la proiecte de acte normative/strategii trimise pentru
analiză direcţiei noastre;
Răspunsuri la interpelări primite de la Biroul Relaţii cu Parlamentul;
Rapoarte transmise de ANPM /GNM spre analiză din domeniul gestionării
deşeurilor.

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU MANAGEMENTUL
INSTRUMENTELOR STRUCTURALE
Lista documentelor cu caracter public elaborate de către DGMIS, după cum
urmează:
Programul Operaţional Sectorial de Mediu, varianta aprobată prin Decizia CE
nr. 3467/2007;
Document Cadru pentru Implementarea POS Mediu aprobat prin Ordinul
comun Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministerul Economiei şi
Finanţelor nr. 1755/2148/2007;
Ghidul de implementare a proiectelor POS Mediu;
Ghidul de pregatire si evaluare a proiectelor;
Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 1 "Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apa si apa uzata";
Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 2 a POS Mediu, Domeniul Major de
Intervenţie 1 "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi
extinderea infrastructurii de management al deşeurilor";
Cerinţe obligatorii pentru aplicaţiile de finanţare aferente proiectelor de finaţare
din Fondurile Structurale şi de Coeziune;
Prima solicitare de proiecte pentru Axa prioritara 4 - Implementarea sistemelor
adecvate de management pentru protectia naturii: Ghidul solicitantului – Axa
prioritară 4 POS Mediu – Octombrie 2007 şi Formularul Cererii de Finanţare.
Precizăm faptul că aceste
www.mmediu.ro/integrare/pos.htm.

documente

sunt

prezentate

pe

site-ul

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE ŞI POLITICI COMUNITARE
Lista documentelor produse
de Direcţia Afaceri Europene si Politici Comunitare
1. Poziţiile Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) la
proiectele de acte normative în domeniul protecţiei mediului promovate
de Comisia Europeană şi aflate în negociere la nivelul Consiliului Uniunii
Europene pentru reuniunile ministeriale şi interministeriale care au loc la
nivel naţional în vederea elaborării Mandatelor de negociere ale
României – documente cu caracter confidenţial
2. Mandate de negociere a României la proiectele de acte normative în
domeniul protecţiei mediului promovate de Comisia Europeană şi aflate
în negociere la nivelul Consiliului Uniunii Europene – documente cu
caracter confidenţial
pentru reuniunile grupurilor de lucru pe mediu care au loc la
nivelul Consiliului UE si Comisie Europene
pentru reuniunile Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi
(COREPER 1)
pentru reuniunile Consiliilor de Miniştri ai UE
3. Documentele pentru participarea ministrului mediului şi dezvoltării
durabile la Consiliul Miniştrilor Mediului din UE (intervenţii, elemente de
mandat, documente suport, memorandum de participare)
4. Documentele pentru participarea ministrului mediului şi dezvoltării
durabile la Comitetele pentru Afaceri Europene prezidate de PrimulMinistru (intervenţii, documente suport)
5. Puncte de vedere/poziţii ale Direcţiei Afaceri Europene şi Politici
Comunitare referitoare la actele normative de transpunere a legislaţiei
comunitare la nivelul sau în afara MMDD
6. Tabele de concordanţă privind transpunerea legislaţiei comunitare în
legislaţia naţională în vederea notificării la Comisia Europeană
7. Actualizarea lunară a stadiului realizării măsurilor din Planul de măsuri
prioritare în domeniul protecţiei mediului pe baza informaţiilor primite
de la direcţiile de specialitate din cadrul MMDD şi de la instituţiile
responsabile (Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda
Naţională de Mediu, Administraţia Naţională ”Apele Române”)
8. Documente pentru informarea publicului privind afacerile europene şi
politicile comunitare – documente existente pe pagina web a MMDD
9. Registrul de corespondenţă al Direcţiei Afaceri Europene şi Politici
Comunitare

Lista documentelor gestionate
de Direcţia Afaceri Europene si Politici Comunitare

1. Legea nr. 157/2005 privind ratificarea Tratatului de aderare al României şi
Bulgariei la UE – sector protecţia mediului – document existent pe pagina
web a MMDD
2. Planurile de implementare în domeniul protecţiei mediului elaborate şi
finalizate în perioada aderării României la UE în vederea fundamentării
perioadelor de tranziţie solicitate – documente existente pe pagina web a
MMDD
3. Acquis-ul comunitar din domeniul protecţiei mediului (Directive,
Regulamente, Decizii, Comunicări, Strategii, Cărţi Verzi, Cărţi Albe) şi
actele normative naţionale care transpun directivele UE şi actele
normative naţionale pentru aplicarea regulamentelor UE – documente
existente pe pagina web a MMDD
4. Proiectele de acte normative comunitare promovate de Comisia
Europeană – documente existente pe pagina web a MMDD
5. Proiectele de acte normative comunitare promovate de Comisia
Europeană şi aflate în negociere la nivelul Consiliului Uniunii Europene –
documente cu caracter confidenţial
6. Registrul de corespondenţă al Direcţiei Afaceri Europene şi Politici
Comunitare

DIRECŢIA COOPERARE BILATERALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
Tratate la nivel interguvernamental şi interministerial in domeniul
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor

1. Conventia intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind
colaborarea in domeniul mediului inconjurator
Ratificata prin Legea nr. 97/1992. – document public
2. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ecuador privind
cooperarea in domeniul protectiei mediului inconjurator
Ratificat prin HG 128/2000 – document public
3. Acord de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare
privind cooperarea in domeniul protectiei mediului
Ratificat prin Hotararea Guvernului nr. 1050/2000. – document public
4. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania
privind colaborarea in domeniul protectiei mediului
Ratificat prin Hotararea Guvernului nr. 149/2000. – document public
5. Acord intre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Ministerul
Mediului din Danemarca privind colaborarea in domeniul protectiei mediului
Ratificat prin Hotararea Guvernului nr. 1049/2000. – document public
6. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind
colaborarea in domeniul protectiei mediului
Ratificat prin Hotararea Guvernului nr. 53/2002. – document public
7. Acord de cooperare in domeniul protectiei mediului intre Ministerul Apelor,
Padurilor si Protectiei Mediului din Romania si Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului din China.
Acord intrat in vigoare la data semnarii, aprobat de Guvernul
Romaniei–
document public
8. Memorandumul de Intelegere intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
din Romania si Ministerul Mediului si Teritoriului din Italia, privind cooperarea
in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile
Ratificat prin HG 252/2005 – document public
9. Memorandum de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Republica
Kenya privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului,
Aprobat prin H.G nr. 1526/1 noiembrie 2006 – document public

10. Acord de cooperare in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor intre
Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel
Ratificat de Romania prin Hotararea Guvernului nr. 488/2000. –
document public
11. Protocolul in domeniul protectiei mediului si gospodaririi resurselor de apa
dintre Ministerul mediului din Romania si Ministerul Mediului si Protectiei
Naturii si Ministerul Minelor, Energiei si Hidraulicii din Republica Senegal
Aprobat prin HG nr. 520/07.04.2004 – document public
12. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind
cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea
pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti
Ratificat prin HG nr. 1207/2003. – document public
13. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in
domeniul gospodaririi apelor de frontiera
Ratificat prin Legea nr. 16/1999. – document public
14. Acord intre Ministerul Mediului si Amenajarii Teritoriului al Republicii
Moldova, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului din Romania si
Ministerul Mediului si Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea in
zona formata din ariile protejate ale Deltei Dunarii si Prutul de Jos
Ratificat prin HG nr. 1028/2003 – document public
15. Conventia intre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Cehia, Guvernul
R.R.S. Iugoslavia, Guvernul URSS si Guvernul Republicii Ungare privind
protectia apelor raului Tisa si a afluentilor ei impotriva poluarii.
HCM nr.136/12.07.1986 – document public

16. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind
cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera
Ratificat prin HG nr. 577/2004 – document public
17. Acord intre Ministerul mediului si Gospodaririi Apelor din Romania si
Ministerul Mediului si Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea in
domeniul gospodaririi apelor
Ratificat prin HG nr. 2419/2004 – document public
18. Acord dintre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului din Romania si
Ministerul Gospodaririi Apelor din Republica Populara Chineza, privind
colaborarea in domeniul gospodaririi apelor
Ratificat prin Hotararea Guvernului nr. 744/1994. – document public

19. Memorandumul de Intelegere intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
din Romania si Ministerul Gospodaririi si dezvoltarii Resurselor de Apa din
Kenia privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor
Ratificat prin HG nr. 521/2004 – document public
20. Acord intre R.P.Romania (azi Romania) si R.P.F. Iugoslavia (azi Uniunea
Statala Serbia si Muntenegru) privind problemele hidrotehnice de pe sistemele
hidrotehnice si cursurile de apa de pe frontiera sau intretaiate de frontiera de
stat
Decret nr.242/17.06.1955 – document public
21. Acord de cooperare stiintifica, tehnologica si de Mediu intre Guvernul
Romaniei si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat de Agentia
Nationala pentru Stiinta si Tehnologie.
Ratificat prin HG nr. 342/2004 – document public
22. Acord de cooperare intre Romania si Centrul European pentru Prognoze
Meteorologice pe durata medie
Ratificat prin Legea 549/2003 – document public
23. Acordul dintre Romania si Organizatie Europeana pentru Exploatarea Satelitilor
Meteorologici, privind statutul de stat cooperant
Ratificat prin Legea 549/2003 – document public
24. Memorandum de Intelegere intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
din Romania si Serviciul National Meteorologic – Administratia Oceanica si
Atmosferica a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnica in
domeniiile meteorologiei si hidrologiei
HG nr. 744/27.10.1994 – document public
25. Memorandum de Intelegere intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
din Romania si Serviciul National Meteorologic – Administratia Oceanica si
Atmosferica a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnica si
domeniile meteorologiei si hidrologiei
Ratificat prin HG 2422/2004 – document public
26. Acordulul privind participarea României la Agentia Europeana de Mediu si la
Reteaua europeana de informare si observare a mediului (EIONET), adoptat la
Bruxelles la 9 octombrie 2000, si Acordul dintre România si Comunitatea
Europeana privind participarea României la Agentia Europeana de Mediu si la
Reteaua europeana de informare si observare a mediului
Ratificat prin Legea nr. 622 din 7 noiembrie 2001– document public
27. Memorandum de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Elvetiei in
domeniul schimbarilor climatice

Ratificat prin Legea nr. 201/2001 – document public
28. Memorandum de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Olandei (I),
in domeniul schimbarilor climatice
Ratificat prin Legea nr. 368/2002, care a aprobat Ordonanta de
Urgenta nr. 41/2002 – document public
29. Memorandum de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului
Norvegiei in domeniul schimbarilor climatice
Ratificat prin Legea nr. 302/2003 – document public
30. Memorandum de Intelegere intre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din
Romania si Ministerul Federal pentru Agricultura, Paduri, Mediu si
Gospodarirea Apelor din Austria pe domeniul schimbarilor climatice
Ratificat prin Legea nr. 584/2004 – document public
31. Memorandum de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului
Danemarcei in domeniul schimbarilor climatice
Ratificat prin Legea nr. 532/2004 – document public
32. Memorandum de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii
Franceze in domeniul schimbarilor climatice
Ratificat prin Legea 104/2005 – document public
33. Memorandum de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului
Suediei privind schimbarile climatice
Ratificat prin Legea nr. 587/2004 – document public
34. Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
din România şi Ministerul Mediului, Teritoriului şi Mării din Republica Italia
privind cooperarea în domeniul schimbărilor
Ratificat prin H.G. nr. 1240 – document public
35. Acord de tara (Host Country Agreement) cu Banca Internationala pentru
Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala), ca imputernicit al Fondului
Prototip al Carbonului
Ratificat prin Legea nr. 57/2004 – document public

DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ

Potrivit Ordinului nr. 1012/19 octombrie 2005, pentru aprobarea
Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind
gospodărirea apelor - Art. 4 alin. (2), informaţiile de interes public privind
gospodărirea apelor deţinute în cadrul DMRA sunt următoarele:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Starea calităţii apelor:
sinteza anuală a calităţii apelor
starea diversităţii biologice
indicatori privind calitatea apelor din punct de vedere fizico-chimic
situaţia globală a apelor uzate
situaţia poluărilor accidentale
clasele de calitate a apelor
stadiul implementării directivelor europene privind calitatea apelor

2. Sursele de poluare a apelor:
a) surse punctiforme prioritare de poluare
b) evaluarea şi monitorizarea poluanţilor

Lista categoriilor de documente produse şi/sau gestionate în cadrul
Direcţiei Managementul Resurselor de Apă:
- acte normative
- rapoarte privind starea calităţii apelor
- documente privind sursele de poluare
- memorandumuri
- rapoarte de deplasare
- rapoarte de sinteză anuale
- sesizări/memorii din teritoriu
- metodologii şi regulamente privind gospodărirea apelor
- acte normative care transpun şi reglementează directivele europene
- textele tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniul
gospodăririi apelor la care România este parte, precum şi legislaţia
locală, regională, naţională sau comunitară în domeniul gospodăririi
apelor.

Acordurile/convenţiile internaţionale, bilaterale şi interministeriale
în domeniul apelor internaţionale/mediul marin/resurse piscicole

Titlul acordului/convenţiei

Actul normativ de
aprobare/ratificare

Convenţia privind protectia Marii Negre împotriva poluarii,
semnata la Bucuresti în data de 21 aprilie 1992

Legea nr.98/16.09.1992

Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea
durabila a fluviului Dunarea (Conventia pentru protecţia
fluviului Dunarea), semnata la Sofia in data de 29 iunie
1994

Legea nr. 14/24.02.1995.

Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa
transfrontiera si a lacurilor internationale, semnata la
Helsinki in 1992

Legea nr. 30/26.04.1995

Protocolul Apa si sanatatea la Conventia privind protectia si Legea nr. 228/30.11.2000
utilizarea cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor
internationale, Londra, 17 iunie 1999

Conventia intre Guvernul Romaniei, Guvernul R.Cehia, HCM nr. 136/12.07.1986
Guvernul R.R.S. Iugoslavia, Guvernul URSS si Guvernul
R. Ungare privind protectia apelor raului Tisa si a
afluentilor ei impotriva poluarii, semnata la Szeged in data
de 28 mai 1986
Acord intre R.P. Romană (azi Romania) si R.P.F. Decret nr. 242/17.06.1955.
Iugoslavia (azi Serbia) privind problemele hidrotehnice de
pe sistemele hidrotehnice si cursurile de apa de pe frontiera
sau intretaiate de frontiera de stat, semnat la Bucuresti in
data de 7 aprilie 1955.

Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei Legea nr.16/11.01.1999
privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de
frontiera, Galati, 30 septembrie 1997

Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernului Republicii
Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea
durabila a apelor de frontiera, Budapesta, 15 septembrie
2003

HG nr. 577/15.04.2004

Memorandum de intelegere intre Ministerul Mediului si HG nr. 1105/15.07.2004
Gospodaririi Apelor din Romania si Ministerul
Transporturilor, Lucrarilor Publice si Gospodaririi Apelor
din
Olanda
privind
cooperarea
in
domeniul
managementului integrat al apelor, Bucuresti, 14 aprilie
2004

Memorandum de intelegere intre Ministerul Apelor si HG nr. 521/07.04. 2004
Protectiei Mediului din Romania si Ministerul Gospodaririi
si Dezvoltarii Resurselor de Apa din Kenya privind
cooperarea in domeniul gospodaririi apelor, semnat la
Bucuresti în data de 5 mai 2003
Protocol in domeniul protectiei mediului si gospodaririi
resurselor de apa dintre Ministerul Apelor si Protectiei
Mediului din Romania si Ministerul Mediului si Protectiei
Naturii si Ministerul Minelor, Energiei si Hidraulicii din
Republica Senegal, semnat la Dakar in data de 2 iunie 2003

HG nr. 520/07.04.2004

Acord dintre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei HG nr. 744/27.10.1994
Mediului din Romania si Ministerul Gospodaririi Apelor
din Republica Populara Chineza privind colaborarea in
domeniul gospodaririi apelor, semnat la Beijing in luna
martie 1994

Acord de cooperare intre Romania si Centrul European Legea nr. 549/18.12.2003
pentru Prognoze Meteorologice pe durata medie, semnat la
Bucuresti în data de 21 mai 2003
Acord dintre Romania si Organizatia Europeana pentru
Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT)
privind statutul Romaniei de stat cooperant, semnat la
Cheia in data de 15 iulie 2003

Memorandum de intelegere intre Ministerul Mediului si
Gospodarirea Apelor din Romania si Serviciul National
Meteorologic – Administratia Oceanica
si Atmosferica a Statelor Unite ale Americii privind
cooperarea tehnica in domeniile meteorologiei si
hidrologiei, semnat la Bucuresti in data de 21 septembrie
2004

HG nr. 2422/21.12. 2004

Acord intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor din
Romania si Ministerul Mediului si Apelor din Republica
Bulgaria privind cooperarea in domeniul gospodaririi
apelor, semnat la Bucuresti in data de 12 noiembrie 2004

HG nr. 2419/21.12. 2004

Declaratie intre Ministerul Mediului si Apelor din Bulgaria,
Ministerul Mediului si Amenajarii Teritoriului din
Republica Moldova, Ministerul Apelor, Padurilor si
Protectiei Mediului din Romania si Ministerul Mediului si

Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea in
legatura cu crearea Coridorului Verde al Dunarii Inferioare,
semnata la Bucuresti in data de 5 iunie 2000
Declaratia adoptata la Aix les Bains – Franta in 1994
privind infiintarea Retelei Internationale a Organismelor de
Bazin (RIOB)

Declaratia adoptata la Varsovia in 23 iunie 2001, privind
constituirea “Retelei Organismelor de Bazin Central si Est
Europene”

Declaratia de colaborare in domeniul gospodaririi apelor
intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor din
Romania si Ministerul Mediului, Sanatatii si Protectiei
Consumatorilor din Bavaria, semnata la Munchen in data de
25 aprilie 2005
Declaratia adoptata la Thonon les Bains – Franta in data de
26 noiembrie 2002 privind infiintarea Retelei Organismelor
de Bazin Transfrontiere

Memorandum de cooperare in domeniul apelor intre
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Ministerul
Mediului si Dezvoltarii Durabile din Franta, semnat la 18
octombrie 2001
Scrisoare de intentie intre Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor (Departamentul Ape) si Ministerul
Ecologiei si Dezvoltarii Durabile (Directia de Ape) din
Franta privind cooperarea in domeniul managementului
integrat al apelor
Declaratia ministrilor din Romania, Ungaria, Ucraina,
Iugoslavia si Slovacia privind infiintarea Forumului Tisei
pentru aparare impotriva inundatiilor, semnata la Budapesta
in data de 25 mai 2001

Initiativa de la Budapesta (adoptata la nivelul primministrilor) privind întarirea cooperarii internationale
pentru managementul durabil al inundatiilor, semnata la
Budapesta in data de 1 decembrie 2002

Situaţie Transpunere şi Implementare Calitatea Apei
Actul normativ românesc
asigură
Transpunerea/Implementarea
(T/I)
Directiva 2000/60/CE care stabileşte cadrul comunitar de acţiune în domeniul politicii apelor – transpusa
total
OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi
T
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protecţiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr.
395/12.06.2007)
Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006) pentru modificarea şi
T
completarea Legii apelor nr. 107/1996
Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004) pentru modificare Legii
T
Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)
Legea apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)
T
HG nr. 472/2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri de
I
protecţie a calităţii resurselor de apă
OM nr. 1146/2002 (MO nr. 197/27.03.2002) privind aprobarea
I
Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea
calitatii apelor de suprafaţă
OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea
I
Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de
gospodărire a apelor
OM nr. 1258/2006 (MO nr. 17/10.01.2007) privind aprobarea
I
Metodologiei şi a Instrucţiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor
directoare
OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea
I
Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare
necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de
gospodărire a apelor, care amendeaza OM nr. 277/1997
Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei urbane reziduale, modificată de Directiva 98/15/EC – transpusa
total
HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea HG nr.
T
188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme
privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea
T
Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de
gospodărire a apelor
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si
T
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protectiei mediului
OM nr. 344/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) pentru aprobarea
T
Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor,
când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură
OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea
I
Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare
Directiva/Actul normativ românesc

necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de
gospodărire a apelor, care amendeaza OM nr. 277/1997
Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul
acvatic al Comunităţii – transpusa total
HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea
T
Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor
de substanţe prioritar periculoase
HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006) pentru modificarea şi
T
completarea anexei la HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005)
privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor,
emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si
T
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protectiei mediului
Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006) pentru modificarea şi
T
completarea Legii apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)
OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi
T
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protecţiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr.
395/12.06.2007)
OUG nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005) privind prevenirea şi
T
controlul integrat al poluării
OM nr. 245/2005 (MO nr. 565/01.07.2005) pentru aprobarea
I
Metodologiei de evaluare a riscului substanţelor periculoase din listele
I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic
prin modelare matematică şi a Metodologiei de evaluare a impactului
substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor
prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste
ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, peşti
OM nr. 501/2003 (MO nr. 591/20.08.2003) privind aprobarea
I
Regulamentului pentru întocmirea inventarului iniţial al surselor de
poluare pentru mediul acvatic şi apele subterane
OM MAPM/MSF nr. 1406//191/2003 (MO nr. 213/01.04.2003)
I
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a riscului pentru
mediu şi sănătatea umană
OM nr. 44/2004 (MO nr. 154/23.02.2004) privind aprobarea
I
Regulamentului privind realizarea monitoringului calităţii apelor
pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase
OM nr. 479/2006 (MO nr. 619/18.07.2006) pentru aprobarea
I
metodologiei şi chestionarelor de raportare a datelor din domeniul
apelor
OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea
I
Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare
necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de
gospodărire a apelor, care amendeaza OM nr. 2771997
OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea
I
Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de
gospodărire a apelor care abroga OM nr. 1141/2002
1. Directiva 86/280/CEE privind valorile limită şi obiectivele calitative pentru evacuarile anumitor
substanţe periculoase incluse în Lista I din Anexa la Directiva 76/464/CEE

2. Directiva 88/347/CEE care amendeaza Anexa II a Directivei 86/280/EEC privind valorile limită şi
obiectivele calitative pentru evacuarile anumitor substanţe periculoase incluse în Lista I din Anexa la
Directiva 76/464/CEE
3. Directiva 90/415/CEE care amendeaza Anexa II a Directivei 86/280/EEC privind valorile limită şi
obiectivele calitative pentru evacuarile anumitor substanţe periculoase incluse în Lista I din Anexa la
Directiva 76/464/CEE
4. Directiva 82/176/CEE privind valorile limită şi obiectivele calitative pentru evacuari de mercur din
sectorul electrolizei cloralcanilor
5. Directiva 83/513/CEE privind valorile limită şi obiectivele calitative pentru evacuarile de cadmiu
6. Directiva 84/156/CEE privind valorile limită şi obiectivele calitative pentru evacuari de mercur din alte
sectoare decat cel al electrolizei cloralcanilor
7. Directiva 84/491/CEE privind valorile limită şi obiectivele calitative pentru evacuarile de
hexaclorciclohexan – transpuse total
HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea
T
programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor
de substanţe prioritar periculoase
HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006) pentru modificarea şi
T
completarea anexei la HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005)
privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor,
emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si
T
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protectiei mediului
OM nr. 31/2006 (MO nr. 234 bis/15.03.2006) privind aprobarea
T/I
Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de
Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR), care abroga OM
nr. 35/2003
OUG nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005) privind prevenirea şi
T
controlul integrat al poluării
OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea
I
Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare
necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de
gospodărire a apelor, care abroga OM nr. 277/1997
OM nr. 662/2006 (MO.nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea
I
Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de
gospodărire a apelor
Directiva 2006/044/CE privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţiri în vederea
întreţinerii vieţii piscicole (versiune codificată) – transpusa total
HG nr. 202/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor
T
tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi
ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole.
HG nr. 563/2006 (MO nr. 406/10.05.2006) privind modificarea şi
T
completarea HG nr. 202/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru
aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care
necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole.
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si
T
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protectiei mediului
Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată) – transpusa total
HG nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor
T

tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte
HG nr. 467/2006 (MO nr. 349/18.04.2006) pentru modificarea
T
Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, aprobate prin
HG nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002)
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si
T
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protectiei mediului
HG nr. 859/2007 (MO nr. 535/07.08.2007) pentru modificarea şi
T
completarea unor acte normative în vederea finalizării transpunerii
acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului
OM 1950/12.12.2007 şi nr. 38/18.01.2008 pentru delimitarea şi
catalogarea zonelor pretabile pentru creşterea şi exploatarea moluştelor
(publicat pe site-ul MMDD)
OM 1888/28.11.2007 pentru aprobarea listei cu substanţe
organohalogenate şi metale grele, precum şi a limitelor maxime
admisibile pentru substanţe organohalogenate şi metale grele (publicat
pe site-ul MMDD)
Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse
agricole – transpusa total
HG nr. 1360/2005 (MO nr. 1061/28.03.2005) pentru modificarea şi
T
completarea HG nr. 964/2000 (MO nr. 526/25.10.2000) privind
aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării
cu nitraţi proveniţi din surse agricole
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si
T
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protectiei mediului
OM nr. 1387/2006 (MO nr. 91/05.02.2007) privind aprobarea
I
Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau
revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea
cu nitraţi din surse agricole
OM nr. 1072/2003 (MO nr. 71/28.01.2004) privind aprobarea
I
organizării Monitoringului suport naţional integrat de supraveghere,
control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniţi din
surse agricole în apele subterane şi de suprafaţă şi pentru aprobarea
Programului de supraveghere şi control corespunzător şi a procedurilor
şi instrucţiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanţilor
proveniti din surse agricole in apele de suprafaţă şi in apele subterane
OM MAPM/MAPDR nr. 452/105.951/2001 (MO nr. 296/06.06.2001)
I
privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse
agricole
OM MMGA/MAPDR nr. 241/196/2005 (MO nr. 508/15.06.2005)
I
pentru aprobarea Listei localităţilor pe judeţe unde există surse de
nitraţi din activităţi agricole şi a Listei localităţilor din bazinele/spaţiile
hidrografice unde există surse de nitraţi din activităţi agricole (zone
vulnerabile şi potenţial vulnerabile)
OM MMGA/MAPDR nr. 242/197/2005 (MO nr. 471/03.06.2005)
I
pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat
al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului

de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al
reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi
potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea
Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat
al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului
de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al
reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi
potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi
OM MMGA/MAPDR nr. 296/216/2005 (MO nr. 529/22.06.2005)
I
privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru
elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu
nitraţi din surse agricole
OM MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005 (MO nr. 224/13.03.2006)
I
privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole
Directiva 76/160/CEE referitoare la calitatea apei de îmbăiat – transpusa total
HG nr. 459/2002 (MO nr. 350/27.05.2002) pentru aprobarea Normelor
T/I
de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman – transpusa total
Lege nr. 311/2004 (MO nr. 582/30.06.2004) pentru amendarea Legii
T
nr. 458/2002 (MO nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile
HG nr. 974/2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aprobă normele de
T
supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile
şi procedura de autorizare sanitară pentru folosirea şi stocarea apei
potabile
OM nr. 341/2007 (MO nr. 149/01.03.2007) pentru aprobarea normelor
T
de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate,
altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor,
comercializate sub denumirea de apă de masă
OM nr. 536/1997 (MO nr. 140/3.07.1997) care aprobă normele de
I
igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei
HG nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor
I
speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi
hidrogeologică
OM nr. 764/2005 (MO nr. 729/11.08.2005) pentru aprobarea
T
procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care
efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului
oficial al apei potabile
Directiva 75/440/CEE referitoare la calitatea cerută apelor de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă
în statele membre – transpusa total
HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor
T
de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă
utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de
măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de
suprafaţă destinate producerii de apă potabilă
HG nr. 567/2006 (MO nr. 417/15.05.2006) privind modificarea
T
Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de
suprafaţă utilizate pentru potabilizarea NTPA – 013, aprobate prin HG
nr 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002)
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si
T

completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protectiei mediului
HG nr. 662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005) privind modificarea HG
I
nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de
calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate
pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi
frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă
destinate producerii de apă potabilă.
OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea
I
Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în
vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă
Directiva 79/869/CEE privind metodele de măsurare, frecvenţele de prelevare şi analiza apelor de suprafaţă
destinate prelevării apei pentru consum uman în statele membre – transpusa total
HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor
T
de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă
utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de
măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de
suprafaţă destinate producerii de apă potabilă
HG nr. 662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005) pentru aprobarea Normelor
T
de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă
utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de
măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de
suprafaţă destinate producerii de apă potabilă
(care amendează HG nr. 100/2002).
HG nr. 567/2006 (MO nr. 417/15.05.2006) privind modificarea
T
normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplineasca apele de
suprafaţă utilizate pentru potabilizarea NTPA – 013, aprobate prin HG
nr 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002)
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si
T
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protectiei mediului
Directiva 80/68/CEE privind protecţia împotriva poluării apelor subterane cu anumite substanţe periculoase
– transpusa total
HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006) pentru modificarea şi
T
completarea anexei la HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005)
privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor,
emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si
T
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protectiei mediului
Legea apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)
T
OM nr. 31/2006 (MO nr. 234/15.03.2006) privind aprobarea
I
Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de
Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR) (care abroga OM
nr. 35/2003)

DIRECŢIA MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Documente cu caracter public :
I.Lista informaţiilor de interes public :
1. Atenţionările şi avertizările hidrometeorologice
2. Evoluţia fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a accidentelor la
construcţii hidrotehnice, precum şi măsurile întreprinse de Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru diminuarea efectelor acestora
3. Măsuri preventive de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, secetă
hidrologică şi poluări accidentale.
II. Lista categoriilor de documente produse şi/sau gestionate în cadrul
direcţiei :
1. Raport anual privind evoluţia şi efectele fenomenelor hidrometeorologice
periculoase. Măsuri întreprinse pentru diminuarea efectelor şi măsurile
necesare.
2. Raport anual privind modul de funcţionare al fluxului informaţional
pentru avertizarea-alarmarea populaţiei.
3. Raport anual privind starea tehnică şi funcţională a construcţiilor
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, induferent de
deţinător de pe râurile interioare şi de la Dunăre.

DIRECŢIA AMENAJAREA BAZINELOR HIDROGRAFICE
A) Lista cuprinzând documentele de interes public
Nr.
crt.

Sectorul de mediu/
Act normativ

Direcţia/Instituţia
iniţiatoare/
Coiniţiatoare

1

Siguranţa Barajelor
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000
privind siguranţa barajelor
Siguranţa Barajelor
Lege nr. 466/2001 pentru aprobarea O.U.G. 244/2000
privind siguranţa barajelor

MMDD

Situaţia intermediară a
actului normativ
(modificări, completări,
republicări)
-

MMDD

-

Siguranţa Barajelor
NTLH – 014 : « Regulament privind organizarea şi
certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stǎrii
de siguranţǎ în exploatare a barajelor încadrate în
categoriile de importanţă A şi B » , aprobat prin
Ordinul nr. 114 din 11 februarie 2002 al ministrului
apelor şi protecţiei mediului (ANEXA Nr. 1)
Siguranţa Barajelor
NTLH – 015 : « Procedurǎ de avizare a specialiştilor
pentru evaluarea stǎrii de siguranţǎ în exploatare a
barajelor încadrate în categoriile categoriile de
importanţǎ C şi D ». aprobatǎ prin Ordinul nr. 114 din
11 februarie 2002 al ministrului apelor şi protecţiei
mediului (ANEXA Nr. 2)
Siguranţa Barajelor
NTLH – 021 : « Metodologie privind stabilirea
categoriilor de importanţǎ a barajelor », aprobatǎ prin
Ordinul comun nr. 115 din 11 februarie 2002, al
ministrului apelor şi protecţiei mediului şi nr. 288 din 6
martie 2002, al ministrului lucrǎrilor publice,
transporturilor şi locuinţei
Siguranţa Barajelor
NTLH – 022 : « Metodologie privind evaluarea stǎrii
de siguranţǎ în exploatare a barajelor şi lacurilor de
acumulare », aprobatǎ prin Ordinul comun nr. 116 din
11 februarie 2002 al ministrului apelor şi protecţiei
mediului şi nr. 289 din 6 martie 2002, al ministrului
lucrǎrilor publice, transporturilor şi locuinţei (ANEXA
Nr. 1)

MMDD

-

O nr.114/2002
NTLH-014
publicat în M.O. nr.
427/19.VI.2002

MMDD

-

O nr.114/2002
NTLH-015
publicat în M.O. nr.
427/19.VI.2002

MMDD
MDLPL

-

Ordin comun nr.115/200
al MMGA şi MLPTL
NTLH – 021
publicat în M.O. nr.
427/19.VI.2002

MMDD
MDLPL

-

Ordin comun nr.116/200
al MMGA şi MLPTL
NTLH–022
publicat în M. Of. Nr. 42
din 19 iunie 2002.

7

Siguranţa Barajelor
NTLH – 023 : « Metodologie privind evaluarea stǎrii
de siguranţǎ în exploatare a barajelor şi digurilor care
realizeazǎ depozite de deşeuri industriale », aprobatǎ
prin Ordinul comun nr. 116 din 11 februarie 2002 al
ministrului apelor şi protecţiei mediului şi nr. 289 din 6
martie 2002, al ministrului lucrǎrilor publice,
transporturilor şi locuinţei (ANEXA Nr. 2)

MMDD
MDLPL

-

Ordin comun nr.116/200
al MMGA şi MLPTL
NTLH-023
publicat în M.O. nr.
427/19.VI.2002

8

Siguranţa barajelor
NTLH – 031 : « Regulament privind certificarea
personalului de conducere şi coordonare a activitǎţii de
umǎrire a comportǎrii în timp a barajelor », aprobat
prin Ordinul nr. 117 din 11 februarie 2002 al

MMDD

-

O nr.117/2002
NTLH-031
publicat în M. O. nr.
427/19.VI.2002

2

3

4

5

6

Nr. Actului / Publicat in
M.Of. nr.:

OUG 244/2000
publicat în M.O. nr.
96/4.II.2002
L466/2001
publicat în M.O. nr.
428/31.VII.2001

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ministrului apelor şi protecţiei mediului
Siguranţa Barajelor
NTLH – 032 : « Procedurǎ de emitere a acordului şi
autorizaţiei de funcţionare în siguranţǎ a barajelor ,
aprobatǎ prin Ordinul nr. 118 din 11 februarie 2002 al
ministrului apelor şi protecţiei mediului
Siguranţa Barajelor
NTLH – 033 : « Procedurǎ de trecere în conservare,
postutilizare sau abandonare a barajelor », aprobatǎ
prin Ordinul nr. 119 din 11 februarie 2002 al
ministrului apelor şi protecţiei mediului
Siguranţa Barajelor
NTLH – 034 : « Procedura şi competenţele de
efectuare a controlului privind siguranţa în exploatare a
barajelor », aprobatǎ prin Ordinul nr. 120 din 11
februarie 2002 al ministrului apelor şi protecţiei
mediului
Siguranţa Barajelor
NTLH – 035 : « Ordinul nr. 121 al ministrului apelor şi
protecţiei mediului pentru aprobarea Fişei de evidenţǎ a
barajelor »
Siguranţa Barajelor
NTLH – 036 : « Procedurǎ de declarare publicǎ a
caracteristicilor generale, a categoriei de importanţǎ şi
a gradului de risc asociat barajelor », aprobatǎ prin
Ordinul nr. 147 din 21 februarie 2002 al ministrului
apelor şi protecţiei mediului
Siguranţa Barajelor
NTLH – 040: « Instrucţiuni de organizare şi
funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor
de evaluare a stǎrii de siguranţǎ în exploatare a
barajelor», aprobate prin Ordinul nr. 105 din 22 aprilie
2003 al Ministrului apelor şi protecţiei mediului
Siguranţa Barajelor
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2005
privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu
folosinţă piscicolă, de agrement sau de interes local,
din categoriile de importanţă C şi D.
Siguranţa Barajelor
Legea nr. 13/11.I.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranţă a
acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau de
interes local, din categoriile de importanţă C şi D
Siguranţa Barajelor
NTLH-025: „Procedura de atestare a personalului de
exploatare calificat al miciilor acumulări cu folosinţă
piscicolă, de agrement sau de interes local, din
categoriile C şi D”, conform prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 138/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin L13/2006
Siguranţa Barajelor
Ordinul nr. 76/23.01.2006 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi
aprobare a regulamentelor de exploatare şi a
programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a
normelor metodologice pentru elaborarea
regulamentelor de exploatare bazinală şi a
regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor,
lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă.

MMDD

-

O nr. 118/2002
NTLH – 032
publicat în M.O. nr.
427/19.VI.2002

MMDD

-

O nr. 119/2002
NTLH – 033
publicat în M. O. nr.
427/19.VI.2002

MMDD

-

O nr.120/2002
NTLH – 034
publicat în M.O. nr.
445/25.VI.2002.

MMDD

-

MMDD

-

O nr. 121/2002
NTLH – 035
publicat în M. O. nr. 425
/18.VI.2002
O nr.147/2002
NTLH – 036
publicat în M. O. nr.
445/25.VI.2002

MMDD

-

O nr.105/2003
NTLH – 040
publicat în M.O.nr
368/21.V.2003

MMDD

-

OUG 138/2005
publicat în M.O. nr.
916/13.10.2005

MMDD

-

L nr. 13/2006
publicat în M.O nr.
37/16.I.2006

MMDD

-

OUG nr. 138/2005
NTLH-025
publicat în M.O nr.
619/18.VII.2006

MMDD

-

O nr. 76/2006
publicat în M.O. nr.
192/01.03.2006

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Siguranţa Barajelor
Ordinul nr. 09/23.01.2006 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare a planurilor de restricţii şi
folosire a apei în perioadele deficitare
Siguranţa Barajelor
Ordin nr. 184/20.02.2007 privind aprobarea
componenţei nominale ale comisiilor de
certificare/avizare, a listelor actualizate ale corpurilor
de experţi certificaţi şi a specialiştilor avizaţi pentru
evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi
a tarifelor de emitere şi prelungire a valabilităţii
certificatelor/avizelor de expert
Siguranţa Barajelor
Ordin nr. 176/21.02.2006 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi
Lucrărilor Hidrotehnice-CONSIB, a Listei cuprinzând
unităţile şi numărul de membri care sunt reprezentaţi în
CONSIB şi a componenţei nominale a CONSIB şi al
Secretariatului Tehnic Permanent al CONSIB
Siguranţa Barajelor
Ordin privind actele de reglementare necesare
închiderii iazurilor de decantare aferente perimetrelor
miniere, aprobat prin ordin comun, MMDD şi MEF, cu
nr. 818/A.K./15 mai 2007 de ministrul mediului şi
dezvoltării durabile şi cu nr. 1.687/V.V. din 28 mai
2007 de ministrul economiei şi finanţelor
Siguranţa Barajelor
Ordin nr.1300/27.12.2005 privind aprobarea
componenţei Comisiei de certificare a personalului de
conducere şi coordonare a activităţii de urmărire a
comportării în timp a barajelor şi a componenţei
nominale a acesteia
Cadastrul Apelor
Ordinul nr. 1276/14.XII.2005 privind aprobarea
Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a
Cadastrului apelor din România
Cadastrul Apelor
Ordin nr. 362/12.03.2007 pentru aprobarea
Metodologiei privind delimitarea albiilor minore care
aparţin domeniului public al statului
Scheme directoare
Ordinul nr. 796/07.08.2006 privind reglementarea
activităţii în cadrul ,,Proiectului de diminuare a
riscurilor şi de pregătire pentru situaţii de urgenţă’’ Componenta C
Scheme directoare
Ordin nr. 374/15.04.2006 privind constituirea Comisiei
de concurs pentru selectarea şi angajarea personalului
Unităţii de Management al ,,Proiectului de diminuare a
riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi
pregătirea pentru situaţii de urgenţă’’
Scheme directoare
Ordin nr. 276/21.03.2006 privind înfiinţarea ,,Unităţii
de Management al Proiectului’’ pentru Proiectul de
diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor
naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”.

MMDD

-

O nr. 09/2006
publicat în M.O. nr.
331/06.04.2006

DABH

-

Nu se publică în
Monitorul Oficial

DABH

-

Nu se publică în
Monitorul Oficial

DABH
MEF

-

O MMDD nr.
818/A.K./15.05.2007 şi
nr.
1.678/V.V./28.05.2007,
publicat în M.O. nr.
375/1.VI.2007

DABH

-

Nu se publică în
Monitorul Oficial

MMDD

Modificarea Ordinului nr.
399/1997

O nr. 1276/2005
publicat în M.O. nr.
1180/28.XII.2005

MMDD

-

O nr. 362/2007
publicat în M.O. nr.
213/29.III.2007

DABH

-

Nu se publică în
Monitorul Oficial

DABH

-

Nu se publică în
Monitorul Oficial

DABH

-

Nu se publică în
Monitorul Oficial

29

30

Scheme directoare
Ordin nr. 1.268/20.11.2006 privind aprobarea
,,Metodologiei pentru elaborarea schemelor
directoare”.
Scheme directoare
Ordin nr. 1.163/2007 privind aprobarea unor masuri
pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si
de realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare si
reamenajare a cursurilor de apa pentru atingerea
obiectivelor de mediu din domeniul apelor.

MMDD

O nr. 1.258/2006
publicat în M.O. nr. 17 b
10/I.2007
O nr. 1.163/2006
publicat în M.O. nr. 17
550/13.VIII.2007

B) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate
- acte normative;
- rapoarte şi note privind starea de siguranţă a barajelor;
- documente privind schemele de amenajare;
- memorandumuri;
- rapoarte de deplasare;
- rapoarte de sinteză anuală;
- raporte zilnice privind situatia volumelor in principalele lacuri de acumulare;
- răspunsuri la sesizări din teritoriu;
- metodologii şi proceduri privind schemele de amenajare, cadastrul apelor şi
siguranţa barajelor;
- lista cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriilor de
importanţă şi a gradului de risc asociat barajelor.

DIRECŢIA GENERALĂ PREGĂTIRE, PROMOVARE ŞI URMĂRIRE A
PROIECTELOR DE INVESTIŢII
DIRECŢIA URMĂRIRE PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ

Propuneri legislative privind promovarea şi finanţarea obiectivelor de
investiţii în cadrul programelor multianuale prioritare de mediu şi
gospodărire a apelor, şi anume:
o Ordonanţa Guvernului nr. 40 din 9 august 2006 pentru
aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de
mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare au
fost aprobate programele multianuale prioritare de mediu şi
gospodărirea apelor ce conţin obiective de investiţii în
infrastructura de mediu;
o Hotărârea de Guvern nr. 465/2007 privind unele măsuri pentru
realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi
gospodărire a apelor, ce conţin obiective de investiţii în
infrastructura de mediu ale unităţilor administrative teritoriale
care se vor executa în perioada 2007-2009;
o Hotărârea de Guvern nr. 904/2007 privind unele măsuri pentru
realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi
gospodărire a apelor, ce conţin obiective de investiţii în
infrastructura de mediu ale unităţilor administrative teritoriale
care se vor executa în perioada 2007-2013;
o Hotărârea de Guvern nr. 920/2007 privind finanţarea
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a
apelor, ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de
mediu, care se vor executa în perioada 2007-2010 pe teritoriul
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;
o HOTĂRÂRE nr. 1500 din 6 decembrie 2007 privind unele
măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de
mediu şi gospodărire a apelor, ce conţin obiective de investiţii în
infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de
investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării
grădinilor zoologice;
o ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 20 iunie 2007 privind
instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;
o ORDIN nr. 1166 din 17 iulie 2007 pentru aprobarea Ghidului de
finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.

DIRECŢIA MANAGEMENTUL CREDITELOR EXTERNE

I.

Documentele de interes public

1. Regulamentul

de

Organizare

şi

funcţiomare

pentru

Direcţia

Managementul Creditelor Externe 2. Proiectele MMDD - DGPPUPI-DMCE finanţate din credite externe
rambursabile
3. Proiectele MMDD - DGPPUPI-DMCE finanţate din credite externe
rambursabile – Proiecte finalizate
4. Proiectele MMDD- DGPPUPI-DMCE finanţate din credite externe
rambursabile – Proiecte în derulare
5. Proiectele MMDD- DGPPUPI-DMCE finanţate din credite externe
rambursabile – Proiecte în curs de aprobare
6. Proiectele MMDD- DGPPUPI-DMCE finanţate din credite externe
rambursabile – Proiecte de perspectivă.
Totodată, vă informăm că date de interes public privind proiectele
MMDD produse şi gestionate de Direcţia Managementul Creditelor Externe,
sunt

puse

la

dispoziţia

publicului

larg,

pe

pagina

web:

http://www.mmediu.ro/informatii/credite_externe.htm.

II.

Categorii de documente produse de DMCE
Acte normative promovate :

1. Proiecte de OG, OUG, HG pentru aprobarea ITE ai obiectivelor de
investiţii finanţate din credite externe rambursabile – anexele
cuprinzând ITE sunt clasificate potrivit legii
2. Avizarea proiectelor de Acord de Împrumut în vederea aprobării prin
lege a Acordurilor de Împrumut semnate între guvernul României

reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor şi bancile
finanţatoare şi/s-au alte instituţii financiare internaţionale
Categorii de documente produse şi/sau gestionate de DGPPUPIDMCE :
3. Rapoarte lunare privind datoria publică pentru creditele directe sau
garantate derulate de MMDD- DGPPUPI-DMCE
4. Rapoarte lunare privind alocaţiile pentru creditele derulate de MMDDDGPPUPI-DMCE
5. Raportări periodice, conform prevederilor din Acordurile de
Împruumul, către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi respectiv către
bancile finanţatoare şi/s-au alte instituţii financiare internaţionale
6. Raport de activitate al DGPPUPI-DMCE pentru anul curent şi planul
de acţiune pentru anul următor
7. Întocmirea centralizatoarelor privind alocările din creditele externe
rambursabile angajate de MMDD pentru fiecare proiect
8. Întocmirea centralizatoarelor privind alocările de la bugetul de stat,
cofinanţare, pentru proiectele derulate de MMDD
9. Strategia de dezvoltare a managementului creditelor externe pentru
proiectele derulate de MMDD- DGPPUPI-DMCE
10.Proiect de buget pentru creditele externe rambursabile pentru anul
curent şi în perspectivă pe trei ani, pentru creditele directe şi garantate
derulate de MMDD
11.Punct de vedere asupra actelor normative promovate de alte direcţii
şi/sau instituţii care implică responsabilitatea DGPPUPI-DMCE.
12.Răspunsuri la interpelări şi/sau petiţii
13.Fişele de post pentru angajaţii DGPPUPI-DMCE

INSPECŢIA DE STAT A APELOR
Lista documentelor produse şi a documentelor gestionate de Inspecţia de Stat a
Apelor:
Registrul de evidenţă a documentelor cu circuit intern şi extern.
Registrul de evidenţă a documentelor supuse spre analiză şi/sau aprobare
în circuit intern.
Registrul de corespondenţă externă.
Registrul documentaţiilor întocmite şi depuse de societăţile comerciale
specializate în domeniul gospodăririi apelor conform Ordinului
M.M.G.A nr. 589/ 2005.
Registrul de evidenţă a certificatelor de atestare emise în baza Ordinului
M.M.G.A nr. 589/ 2005.
Registru delegaţii.
Rapoarte control sistematic şi tematic în domeniul gospodăririi apelor.
Ordin de deplasare.
Note de constatare.
Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor – tipizate
cu regim special.
Certificate emise în baza Ordinului 589/ 2005.
Corespondenţă internă cu direcţiile M.M.D.D.
Corespondenţă cu unităţile aflate în subordonarea, în coordonarea şi sub
autoritatea M.M.D.D.
Corespondenţă cu instituţiile autorităţilor publice locale şi centrale.
Corespondenţă cu societăţile comerciale specializate în domeniul
gospodăririi apelor.
Corespondenţă cu organizaţiile neguvernamentale.
Răspunsuri la petiţii.
Răspunsuri la solicitările privind informaţiile de interes public..
Planul de inspecţie anual al Inspecţiei de Stat a Apelor.
Raportul de activitate anual al Inspecţiei de Stat a Apelor.

DIRECŢIA PROTECŢIA NATURII, BIODIVERSITATE,
BIOSECURITATE
Documente produse şi/sau gestionate de Serviciul Biodiversitate :
Documente elaborate pentru uz intern şi la nivel naţional
1. Puncte de vedere privind dezvoltarea strategiilor şi politicilor privind
conservarea biodiversităţii la nivel naţional
2. Legislaţie în domeniul biodiversităţii (tabel...)
3. Amendamente la acte legislative conexe domeniului de biodiversitate (tabel..)
4. Adrese răspuns petiţii privind speciile sălbatice, vânătoarea şi pescuitul
5. adrese răspuns solicitări - clarificări legislative şi alte tipuri de informaţii
6. acord pentru export, specii de floră şi faună sălbatică
7. acord pentru import, specii de floră şi faună sălbatică
8. permis CITES de import – export
9. certificat CITES de re – export
10. certificat CITES pentru utilizarea în interiorul Comunităţii Europene
11. certificat CITES pentru expoziţii itinerante
12. certificat CITES pentru bunuri personale
Documente elaborate pentru uz intern şi la nivel comunitar
13. Rapoarte deplasări în străinătate
14. Raportări la Comisia Europeană privind implementarea prevederilor Directivei
Păsări şi Directivei Habitate din punct de vedere al speciilor
15. Raportări la Comisia Europeană privind aplicarea Regulamentelor UE privind
comerţul cu specii de floră şi faună sălbatică
16. Participări la grupurile de lucru de la Consiliul Europei privind aspectele
internaţionale de mediu Biodiversitate şi Habitate – aspecte legate de specii
17. Participări la grupurile de lucru experţi nominalizaţi pentru diferite aspecte
legate de biodiversitate
a. ABS,
b. SBSTTA
c. specii invazive
d. specii migratoare
e. ORNIS
f. Habitate – aspecte de biodiversitate
18. Exprimarea unor puncte de vedere privind strategia de dezvoltare în domeniul
biodiversităţii a Uniunii Europene pentru participări la diferite COP MOP ale
Conveniţiilor Internaţionale
19. Puncte de vedere privind aspecte tehnice în contextul interpelării din partea
Curţii de Justiţie Comunitare

Documente produse şi/sau gestionate de Serviciul Biodiversitate :
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

CONVENŢII INTERNAŢIONALE
Convenţiei privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1994.
Ratificată prin Legea 58/1994
Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, Berna
la19.07.1979 Ratificată prin Legea nr. 13/1993
Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la
Bonn la 23 iunie 1979. Ratificată prin Legea nr.13/1998
Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la
Bonn la 23 iunie 1979. Ratificată prin Legea nr.13/1998
Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice. Ratificată
prin Legea nr. 89/2000
Acordul privind conservarea liliecilor în Europa. Aderarea României prin Legea nr.
90/2000
Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona
contiguă a Atlanticului. Ratificată prin Legea nr.91/2000
Planul de acţiune privind conservarea cetaceelor din apele româneşti ale Mării Negre.
Aprobat prin Ordinul nr.374/2004
Convenţia Internaţională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la
Washington, la 2 decembrie 1946 şi la Protocolul la Convenţia Internaţională privind
Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 noiembrie 1956
Aderarea Guvernului Romaniei prin Legea nr. 314/2007
Convenţiei Europene pentru Protecţia Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente şi
alte Scopuri Ştiinţifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 şi a Protocolului de
Amendare a Convenţiei Europene pentru Protecţia Animalelor Vertebrate Utilizate în
Experimente şi alte Scopuri Ştiinţifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate
de România la 15 februarie 2006. Ratificată prin Legea nr. 305/2007
Conventiei-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la
22 mai 2003 Ratificată prin Legea nr. 389/2006
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de
dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973 Aderare a României prin Legea
nr.69/1994
Amendamentul la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi
floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington şa 3 martie 1973, adoptat la cea de-a
parta Conferinţă a Părţilor, la Gaborone, la 30 aprilie 1983. Acceptat prin Legea nr.
105/2007
LEGISLAŢIE COMUNITARĂ ŞI NAŢIONALĂ
Regulamentul (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin
reglementarea comerţului cu acestea.
Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 338/97
Ordinul nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii
Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră
Regulamentul (CE) nr. 349/2003 privind suspendarea introducerii în Comunitate a
indivizilor unor specii din flora şi fauna sălbatică
Regulamentul (CE) nr. 348/81 privind reguli comune pentru importul balenelor sau altor
produse obţinute din cetacee
Ordinul nr. 647/2001 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare,
capturare şi/sau achiziţie şi comercializarea pe piaţa internă sau la export a plantelor şi
animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora.
(Monitorul Oficial nr. 416/26.07.2001).
Ordinul nr. 1369/2007 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de
protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică.
Ordinul nr. 1386/2007 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi
pisică sălbatică.
Ordinul nr. 1367/2007 privind consituirea grupului de lucru pentru conservarea
carnivorelor mari din România

23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
Ordinul nr. 262/330/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind conservarea populaţiilor de sturioni din
apele naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni din România.
Ordinul nr. 237/627/2007 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al al
ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind prohibiţia pescuitului în anul 2007.
Ordinul nr. 1231/812/2007 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Programului pentru popularea de
susţinere cu puiet de sturioni a Dunării în anul 2007
Legea nr. 191/2002 a Grădinilor zoologice şi acvariile publice.
(Monitorul Oficial nr.271/23.04.2002)
Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
(anexa 5 – autorizarea grădinilor zoologice, a acvariilor publice şi a centrelor de
realbilitare/îngrijire).
Ordinul nr. 755/2007 privind aprobarea modelului fişei de evidenţă a fiecărei grădini
zoologice şi fiecărui acvariu public, precum şi a Registrului naţional al grădinilor
zoologice şi acvariilor publice.

31.

Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

32.

Regulametul (CE) nr. 614/2007 al Parlamentulului European şi al Consiliului din 23 mai
2007 privind Instrumentul financiar
pentru mediu (LIFE+)

Documente produse şi/sau gestionate de Serviciul Protecţia Naturii:
Documente elaborate pentru uz intern şi la nivel naţional:
1. Puncte de vedere privind dezvoltarea strategiilor şi politicilor privind ariile
naturale protejate la nivel naţional
2. Legislaţie în domeniul protecţiei naturii (tabel...)
3. Amendamente la acte legislative conexe domeniului protecţia naturii
(tabel..)
4. Adrese de răspuns petiţii
5. Adrese răspuns solicitări - clarificări legislative şi alte tipuri de informaţii
6. Avize Natura 2000
7. Ordine Consilii Ştiinţifice şi Regulamentele acestora.
8. Participare în cadrul Consiliilor Ştiintifice şi Consiliilor Consultative ale
Parcurilor Naţionale şi Naturale
Documente elaborate pentru uz intern şi la nivel comunitar:
9. Raportări la CE pentru aplicarea prevederilor Directivei Păsări şi
Directivei Habitate
10. Raportări la Secretariatele Convenţiei la care România este parte, din
punct
de vedere al ariilor naturale protejate
11. Participări la grupurile de lucru experţi nominalizaţi pentru diferite aspecte
legate de arii naturale protejate
12. Exprimarea unor puncte de vedere privind strategia de dezvoltare în
domeniul biodiversităţii a Uniunii Europene pentru participări la diferite
COP MOP ale Conveniţiilor Internaţionale
13. Rapoarte deplasări în străinătate

2.

CONVENŢII INTERNAŢIONALE
Convenţia privind Protecţia Patrimoniului Mondial, Cultural şi Natural. Acceptată prin
Decretul 187/1990
Convenţia privind Protecţia zonelor umede de importanţă internaţională (Ramsar) .
Ratificată prin LEGE Nr. 5 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia
asupra zonelor umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor
acvatice

3.

Convenţia Europeană a Peisajului. Ratificată prin Legea nr.
451/ 2002

Nr.crt.
1.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

LEGISLAŢIE COMUNITARĂ ŞI NAŢIONALĂ
Directiva Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice adoptată
la 2 aprilie 1979
Şi Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale
şi a florei şi faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992 Transpuse prin OUG 57/2007 privind
regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
HOTĂRÂRE nr. 1586 din 8 noiembrie 2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate
în categoria zonelor umede de importanţă internaţională
Legea 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării (modificată prin
OUG 112/2000 şi Legea nr. 454 din 18 iulie 2001) – în curs de modificare.
HOTĂRÂRE nr. 1586 din 8 noiembrie 2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate
în categoria zonelor umede de importanţă internaţională
Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional – secţiunea a III-a – zone protejate.
Hotărârea de Guvern 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, a parcurilor
naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora.
Ordinul 552/2003 al MAPAM privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi
naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice.
Ordinul 494/2005 al MMGA privind procedura de încredinţare a administrării sau de
atribuire a custodiei ariilor naturale protejate.
Hotărârea de Guvern nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată
pentru noi zone.
Ordinul 604/2005 pentru aprobarea clasificării peşterilor şi sectoarelor de peşteri – arii
naturale protejate.
Hotărârea de Guvern nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată
pentru noi zone.
Hotărârea de Guvern nr. 1.586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în
categoria de zone umede de importanţă internaţională.
OUG 195/2005 de protecţie a mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2006.
Hotărârea de Guvern nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate. (M Of.
nr. 739/31.10.2007
HG 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte
integrantă a reţelei Natura 2000 în România (M Of. nr. 739/31.10.2007)
OM 1.710/2007 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului
de arie naturală protejată de interes naţional (MO 815/29 noiembrie 2007)

Documente produse şi/sau gestionate de Compartimentul Biosecuritate :
Documente elaborate pentru uz intern şi la nivel naţional:
1. Puncte de vedere privind dezvoltarea strategiilor şi politicilor privind
biosecuritatea la nivel naţional
2. Legislaţie în domeniul biosecurităţii (tabel...)
3. Amendamente la acte legislative conexe domeniului de biosecuritate
(tabel..)
4. Adrese răspuns petiţii privind organismele şi microorganismele modificate
genetic
5. adrese răspuns solicitări - clarificări legislative şi alte tipuri de informaţii
Documente elaborate pentru uz intern şi la nivel comunitar
6. Rapoarte deplasări în străinătate
7. Raportări la Comisia Europeană privind implementarea prevederilor
Directivei 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a
organismelor modificate genetic
8. Raportări la Comisia Europeană privind implementarea prevederilor
Directivei 1998/81/CE privind utilizarea în condiţii izolate a
microorganismelor modificate genetic
9. Raportarea stadiului de implementare a Protocolului de la Cartagena
privind Biosecuritatea la BCH catre Comisia Europeana si SCBD
10. Puncte de vedere privind aspecte tehnice în contextul interpelării din
partea Curţii de Justiţie Comunitare
11. Participări la grupurile de lucru experţi nominalizaţi pentru răspundere şi
reparaţie
12. Exprimarea unor puncte de vedere privind strategia de dezvoltare în
domeniul biosecurităţii a Uniunii Europene pentru participări la diferite COP
MOP ale Conveniţiilor Internaţionale

Documente produse şi/sau gestionate de Compartimentul Biosecuritate:
Nr. crt.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

CONVENŢII INTERNAŢIONALE
Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea
biologica semnata la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro, adoptat la Montreal la 29.01.2000,
M.Of. 192/26.03.2003. Legea nr. 59/11.03.2003
Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul
la justitie în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, M.Of
224/22.05.2000. Legea nr. 86/10.05.2000
LEGISLAŢIE COMUNITARĂ ŞI NAŢIONALĂ
ORDIN nr. 1829 din 21 noiembrie 2007 pentru aprobarea îndrumarului privind evaluarea
riscurilor asupra mediului şi sănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în mediu şi pe
piaţă a organismelor modificate genetic
ORDIN nr. 98 din 25 ianuarie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Comisiei pentru Securitate Biologică
OUG 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a OMG
Legea nr. 3/2008
OUG 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a
microorganismelor modificate genetic
HG 497/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului (CE) nr. 1946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea
transfrontieră a organismelor modificate genetic
Ordinul 55/2007 pentru înfiinţarea Registrului naţional al informaţiei cu privire la
modificările genetice din organismele modificate genetic şi transmiterea informaţiei către
Comisia Europeană
Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului
OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului
Ordin nr. 1295/ 2005 pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării
privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri
decât introducerea pe piaţă
Ordinul nr. 838/2005, pentru aprobarea Îndrumarului privind aplicarea anexei nr. 12
"Planul de monitoring" la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere,
testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile
biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002
Ordinul nr. 923/2005, privind aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului
notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, ca atare sau în
produse
Ordinul nr. 606/2005, privind aprobarea Formularului pentru prezentarea rezultatelor
introducerii deliberate în mediu a plantelor superioare modificate genetic, în alte scopuri
decât introducerea pe piaţă
Legea nr. 266/15.05.2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii,
comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si înregistrarea soiurilor de
plante, M.Of. 343/23.05.2002
pentru ratificarea
Ordin 1108/2007 privind tarifele prestate de autoritatile de mediu

BIROUL RELAŢIA CU PARLAMENTUL

A. LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE:

- Adrese către partenerii sociali ai dialogului tripartit
- Memoriu de activitate pentru Secretariatul General al GuvernuluiDepartamentul pentru Dialog Social;
- Răspunsuri la întrebările şi interpelările parlamentarilor;

B. LISTA DOCUMENTELOR GESTIONATE

- Punctele de vedere ale Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile
privind iniţiativele legislative;
- Avizele şi rapoartele intocmite de comisiile de specialitate ale
Parlamentului;
- Răspunsuri la intrebările şi interpelările parlamentarilor

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE
DOCUMENTE PRODUSE ŞI GESTIONATE:

- propuneri de politică publică produse în cadrul ministerului;
- Planul strategic al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile;
- capitolele de mediu din diverse Programe nationale intersectoriale (Planul
Naţional de Reforme, Planul de Acţiune pentru Politica Industrială,
Programul de Guvernare);
- Ghid pentru promovarea eco-responsabilităţii.

DIRECŢIA RESURSE UMANE
I). Informaţiile de interes public specifice Direcţiei Resurse Umane care se
comunică din oficiu
1. Structura organizatorică;
2. Atribuţiile departamentelor;
3. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile;
4. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ministerului şi ale
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
5. Lista cuprinzând documentele de interes public;
6. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate.
II). Lista cuprinzând documentele de interes public
1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ministerului Mediului şi
Dezvoltării Durabile;
2. Regulamentul de Ordine Internă al Ministerului Mediului şi Dezvoltării
Durabile;
3. Organigrama Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile;
4. Declaraţii de interese ale angajaţilor aparatului propriu al ministerului;
5. Declaraţii de avere ale angajaţilor aparatului propriu al ministerului;
6. Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de angajare;
7. Planul de ocupare a funcţiilor publice;
8. Proiecte de acte normative privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile sau a instituţiilor din subordine, sub autoritate
sau în coordonare;
9. Fişe de risc profesional a locurilor de muncă;
10. Norme specifice Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru paza
contra incendiilor;
11. Norme specifice Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru
securitatea şi sănătatea în muncă.
III). Lista categoriilor de documente produse şi/sau gestionate de Direcţia
Resurse Umane
A. Categorii de documente produse de Direcţia Resurse Umane:
1. Planul de ocupare a funcţiilor publice;
2. Organigrama;
3. proiecte de ordine privind numirea în funcţie, încheierea, începerea,
modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi a contractelor
individuale de muncă;
4. Proiecte de acte normative privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile sau a instituţiilor din subordine, sub autoritate
sau în coordonare;
5. Strategia de dezvoltare a managementului resurselor umane din cadrul
aparatului propriu al ministerului ;

6. Statul de funcţii al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile;
7. Proiectul de buget pentru cheltuieli de personal pentru aparatul propriu al
ministerului;
8. Statul nominal de personal pentru aparatul propriu al ministerului;
9. Registrul general de evidenţă a angajaţilor din aparatul propriu al
ministerului;
10. Contracte individuale de muncă ale angajaţilor din aparatul propriu al
ministerului;
11. Adeverinţe privind calitatea de angajat al Ministerului Mediului şi Dezvoltării
Durabile;
12. Legitimaţii de serviciu;
13. Programarea anuală a concediilor de odihnă;
14. Planuri de evacuare în caz de incendiu;
15. Proiecte de ordine privind acordarea drepturilor salariale ale angajaţilor
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi a conducătorilor unităţilor aflate
în subordine, sub autoritate sau în coordonarea Ministerului Mediului şi
Dezvoltării Durabile;
16. referate privind acordarea stimulentelor şi premiilor pentru angajaţii
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile;
17. proiecte de ordine privind numirea în comisii, consilii, comitete a angajaţilor
din aparatul propriu al ministerului;
18. Carnete de muncă ale angajaţilor aparatului propriu al ministerului;
19. Ordine privind sancţionarea angajaţilor;
20. Programul anual de perfecţionare profesională a angajaţilor;
21. Regulamentul de organizare şi funcţionare;
22. Regulamentul de ordine internă;
23. Fişele de post pentru angajaţii Direcţiei Resurse Umane;
24. Dosare de concurs de recrutare/promovare;
25. Foaia colectivă de prezenţă;
26. Legitimaţii de control;
27. Raportări statistice privind numărul de personal;
28. Registrul pentru înregistrarea corespondenţei direcţiei;
29. Fişele de instructaj privind securitatea şi sănătatea muncii;
30. Fişele de instructaj privind apărarea împotriva incendiilor;
31. Norme specifice Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru
securitatea şi sănătatea în muncă;
32. Norme specifice Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru paza
contra incendiilor;
33. Planul de audit intern al Sistemului de Management al Calităţii;
34. Rapoartele de audit intern al Sistemului de Management al Calităţii;
35. Procesele verbale ale analizei efectuate de management asupra Sistemului de
Management al Calităţii;
36. Planul obiectivelor calităţii;
37. Listele de difuzare a documentelor calităţii;
38. Lista de evidenţă a documentelor calităţii;
39. Fişe de risc profesional a locurilor de muncă.

B. Categorii de documente gestionate de Direcţia Resurse Umane:

1. Fişe de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului contractual;
2. Rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici;
3. Fişele de post pentru angajaţii din aparatul propriu al ministerului;
4. Declaraţii de avere;
5. Declaraţii de interese;
6. Condicile de prezenţă;
7. Cereri de efectuare a concediilor;
8. Foile de prezenţă;
9. Rapoartele privind starea de sănătate a angajaţilor, emise de medicul de
medicina muncii;
10. Jurăminte de credinţă depuse la numirea în funcţia publică;
11. Dosare profesionale ale funcţionarilor publici;
12. Dosare personale ale personalului contractual;
13. Manualul Sistemului de Management al Calităţii;
14. Procedurile de sistem pentru Sistemul de Management al Calităţii;
15. Procedurile operaţionale ale Sistemului de Management al Calităţii;
16. Rapoartele de neconformitate ale Sistemului de Management al Calităţii;
17. Rapoartele de audit extern al calităţii;
18. Certificatul acordat de organismul de certificare care atestă că Sistemul de
Management al Calităţii este implementat şi certificat conform cerinţelor ISO
9001:2000;
19. Nota de lichidare întocmită la plecarea din instituţie.

DIRECŢIA JURIDICĂ
Lista documentelor care pot fi considerate informaţii de interes public
1. Programul legislativ al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile
pe anul 2008;
2. Proiecte de acte normative din domeniul de activitate al Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile;
3. Note de observaţii asupra proiectelor de acte normative întocmite de
alte ministere sau autorităţi centrale ;
4. Stadiul de îndeplinire a măsurilor cuprinse în programul legislative.
5. Dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile are calitatea de parte;
6. Situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care
M.M.D.D. are calitatea de parte (electronic);
7. Actele procedurale întocmite de MMDD în dosarele în care are
calitatea de parte;
8. Răspunsuri date cererilor, sesizărilor şi altor petiţii primite de la
persoane juridice şi fizice;
9. Notificările formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 de foştii proprietari
ai terenurilor din zona Lacului Văcăreşti;
10.Registrul de intrare – ieşire a corespondenţei;
11.Condica de evidenţă a termenelor de judecată.

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE

Compartimentul Comunicare
Documente gestionate
Materiale documentare primite din direcţiile tehnice
Monitorizarea presei
Materiale audio-video de la evenimentele de presă
Minutele şedinţelor de colegiu ale MMDD
Documente produse
Comunicate de presă
Informări de presă
Mape de presă pentru diverse evenimente
Discursuri şi declaraţii ale demnitarilor MMDD
Strategii de comunicare şi de conştientizare
Drepturi la replică
Răspunsuri la întrebările solicitate de presă
Puncte de vedere la diverse materiale apărute în presă
Referate şi rapoarte specifice activităţii Compartimentului Comunicare
Interviuri solicitate de presă
Materiale audio-video de la evenimentele de presă
Minutele şedinţelor de colegiu ale MMDD

Compartimentul Relaţii cu Publicul
Documente gestionate
Documentele adresate MMDD a căror evidenţă este gestionată de
Registratură în registrul unic de intrări-ieşiri
Documente produse şi gestionate

Solicitările de informaţii de interes public adresate MMDD şi evidenţa
adreselor de răspuns sau după caz, de redirecţionare a lor către alte
instituţii cu competenţă în rezolvarea acestora.
Petiţiile adresate MMDD şi evidenţa adreselor de răspuns sau după caz,
de redirecţionare a lor către alte instituţii cu competenţă în rezolvarea
acestora.
Registrul de evidenţă a petiţiilor adresate MMDD
Registrul de evidenţă a solicitărilor de informaţii de interes public
adresate MMDD
Note de audienţe adresate demnitarilor MMDD
Rapoarte de Evaluare a Implementării Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003
Alte documente de ordin administrativ ale serviciului
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al MMDD
Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi gestionate de
direcţiile şi serviciile MMDD

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Lista cu documentele produse si a documentelor gestionate
Bugetul de venituri si cheltuieli anual pentru activitatea ministerului si unitatilor
subordonate;
- Situatii financiare contabile trimestriale si anuale ale administratiei centrale si
unitatilor subordonate;
- Ordin pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli ale unitatilor aflate in
coordonarea sau sub autoritatea ministerului;
- Deschideri de credite pentru activitatea proprie si a unitatilor subordonate (cereri,
note de fundamentare, dispozitii bugetare, borderouri bugetare;
- Registrul de inregistrare a documentelor de plata supuse controlului financiar
preventiv propriu;
- Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor de personal pentru administratia
centrala si unitatile subordinate;
- Ordonantari la plata pe baza documentelor justificative pentru o buna desfasurare a
activitatii administratiei centrale;
- Ordine de plata la terti pe baza documentelor primare;
- Note contabile cu documentele aferente;
- Precizari trimestriale si anuale privind intocmirea situatiilor financiare pentru
unitatile subordonate;
- State de plata a salariilor, premiilor, stimulentelor, concediilor de odihna,
concediilor medicale pentru salariatii ministerului;
- Fise fiscale pentru salariatii ministerului;
- State de plata ale indemnizatiilor pentru membrii comisiilor de concurs;
- Adeverinte solicitate de salariatii ministerului;
- Adeverinte solicitate pentri intocmirea/completarea dosarelor de pensie;
- Deconturi deplasari in tara sau strainatate;
- Situatii statistice de raportari privind asigurarile de sanatate, contributia la fondul
de somaj, CAS, Institutul National de Statistica;
- Fise sintetice si analitice pentru debitori si furnizori;
- Liste de inventariere anuala a patrimoniului administratiei centrale si procesul
verbal de valorificare a acestuia;
- Documente necesare depunerii/ridicarii din trezorerie/banci a sumelor in lei sau
valuta;
- Registru de inregistrare a corespondentei

DIRECŢIA ACHIZIŢII ADMINISTRATIV
Lista documentelor produse şi gestionate
Referate de aprobare a procedurilor şi estimare a valorii contractelor.
Anunţul de intenţie
Anunţul de participare
Documentaţia de atribuire
Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire
Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor.
Ofertele, inclusiv formularele de ofertă depuse, în cadrul procedurii de atribuire
(gestionate)
8. Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite pentru documentaţia
de atribuire.
9. Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite cu privire la ofertele
prezentate.
10. Raportul procedurii de atribuire
11. Comunicări privind rezultatul procedurii şi dovada transmiterii lor
12. Contractul de achiziţie publică/acordul cadru
13. Anunţul de atribuire
14. Contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire (gestionate)
15. Avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale,daca este cazul
16. Documentul constatator care conţine informaţii referitoare la neîndeplinirea
obligaţiilor contractuale de către contractant (dacă este cazul)
17. Invitaţii de participare
18. Note de numire a comisiilor de evaluare
19. Programul anual al achiziţiilor publice
20. Note privind cerinţele minime de calificare şi criterii de punctaj
21. Referate de necesitate (primite de DAA de la alte direcţii;gestionate)
22. Rapoarte ale achiziţiilor efectuate
23. Adrese de corespondenţă cu UCVAP,CNSC,ANRMAP.
24. Diverse adrese de corespondenţă.
Toate documentele sunt publice mai puţin ofertele (cu exceptia formularului de
ofertă care este un document public) şi adresele de corespondenţă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SERVICIUL ADMINISTRATIV
Lista cu documentele produse şi gestionate
propuneri achiziţie de materiale şi servicii
referate de reparaţii auto
caiete de sarcini necesare achiziţiei de bunuri şi servicii
procese - verbale de recepţie la finalizarea serviciilor sau lucrărilor
efectuate la sediile MMDD
deconturi
ordonanţări de plată
note de intrare – recepţie
fişe de magazie
bonuri de consum
procese – verbale de predare – primire
arhivare documente
fişe ale activităţii zilnice pentru autoturismele MMDD
adrese de recuperare cote părţi pentru utilităţi către instituţiile care îşi
desfăşoară activitatea în sediul MMDD din Bd. Libertăţii Nr. 12
răspunsuri la solicitărilor petenţilor cu privire la existenţa în arhiva
MMDD a anumitor documente

