
DIRECŢIA BIODIVERSITATE 

Documente de interes public 

Lista cu planurile de management aprobate - MM 

Limitele ariilor naturale protejate – MM 

Listele ariilor naturale protejate incredintate in administrare/custodie – de la ANANP 

Lista asociatiilor de pescari sportivi, personae juridice nonprofit legal constituite si 

forurile lor de reprezentare la nivel national luate in evidenta de catre Ministerul 

Mediului  

Model cerere certificat/permis CITES 

Registre locații cultivare/testare organisme modificate genetic – ANPM 

Categoriile de documente produse și/sau gestionate de către direcția Biodiversitate 

Proiecte de acte normative privind  

- Protecţia şi conservarea ariilor naturale protejate  

- Conservarea diversităţii biologice şi utilizare durabilă a componentelor sale 

- Asigurarea securităţii biologice prin reglementarea activităţilor cu organisme 

modificate genetic 

Puncte de vedere la proiecte de acte normative iniţiate de alte ministere/Parlament 

Analiză și formulare observații la proiecte de acte normative ale UE 

Elaborarea de rapoarte conform obligaţiilor ce decurg ca urmare a aderării la 

Convenţiile internaţionale din domeniul protecţiei naturii la care România este Parte 

Îndeplinirea atribuţiilor ce revin MMAP, în calitate de Autoritate de Management CITES 

(analizare documentații și eliberare permise CITES de import, export) 

 

DIRECȚIA AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE  

Lista documentelor de interes public   

- Versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatului 

privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi a protocoalelor şi a anexelor 

la acestea, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona semnat la 

13 decembrie 2007 la Lisabona;  

- Legea nr. 157/2005 privind ratificarea Tratatului de Aderare România-Uniunea 

Europeana, semnat la 25 aprilie 2005 – Capitolul Mediu;  



- Planurile de implementare în domeniul protecției mediului, elaborate și 

finalizate în perioada aderării României la UE, în vederea fundamentării 

perioadelor de tranziţie solicitate; 

- Lista privind prioritățile Președinției Uniunii Europene;  

- Lista privind propunerile legislative europene în negociere la nivelul Consiliului 

Uniunii Europene ; 

- Lista directivelor, regulamentelor și deciziilor UE și legislația națională de 

transpunere și implementare;  

- Lista Acordurilor Multilaterale de Mediu ratificate de România sau la care 

România a aderat; 

- Lista Memorandumurilor și Acordurilor bilaterale semnate la nivel 

guvernamental sau ministerial în domeniul protecției mediului, schimbărilor 

climatice;  

- Document informativ privind procedura de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor (procedura de infringement);  

- Document informativ privind funcționarea Curții de Justiţie a Uniunii Europene 

și Tribunalului Uniunii Europene;  

- Documente informative privind instituțiile internaţionale, regionale şi europene 

cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.  

  

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate  

A. Categorii de documente produse  

- Pozițiile Ministerului Mediului (MM) față de proiectele de acte normative 

în domeniul protecției mediului promovate de Comisia Europeană și aflate în 

negociere la nivelul Consiliului Uniunii Europene pentru reuniunile ministeriale 

și interministeriale care au loc la nivel național în vederea elaborării; 

- Mandatelor de negociere ale României – documente cu caracter 

confidential;  

- Mandate de negociere ale României la proiectele de acte normative în 

domeniul protecției mediului promovate de Comisia Europeană și aflate în 

negociere la nivelul Consiliului Uniunii Europene – documente cu caracter 

confidential 

pentru reuniunile de experți organizate de Consiliul UE și Comisia 

Europeană  

                  pentru reuniunile Comitetului Reprezentanților Permanenți    

             (COREPER)                           

                      pentru reuniunile Consiliilor de Miniștri ale UE;   



-Documente pentru participarea ministrului mediului la Consiliul Miniștrilor 

Mediului din UE (intervenții, elemente de mandat, documente suport, 

memorandum de participare, memorandum de raportare - documente cu 

caracter confidențial);   

- Liste privind experții nominalizați din cadrul MM să participe la reuniunile 

grupurilor de experți organizate de Consiliul UE, Comisia Europeană și alte 

instituții UE;  

- Răspunsurile MM la solicitările de informații ale Comisiei Europene și la 

scrisorile de punere în întârziere, avize motivate  ale COM – documente cu 

caracter confidențial; 

- Răspunsurile MM la solicitările de informaţii ale Comisiei Europene şi ale 

altor instituţii europene (primite inclusiv prin sistemul EU Pilot) – documente cu 

caracter confidențial; 

- Punctele de vedere ale MM față de susținerile Comisiei Europene din 

scrisorile de punere în întârziere/avizele motivate ale Comisiei Europene din 

faza precontencioasă a procedurii de infringement (coordonator MAE) – 

documente cu caracter confidențial;   

- Punctele de vedere ale MM față de susținerile Comisiei Europene din 

cererea introductivă, memoriul în replică în vederea elaborării poziției României 

(memoriu în apărare, memoriu în duplică) în faza contencioasă (sesizarea Curții 

de Justiție a UE) a procedurii de infringement (coordonator MAE) – documente 

cu caracter confidențial;  

- Puncte de vedere/poziții ale Direcției Afaceri Europene și Relații 

Internaționale (DAERI) privind actele normative de transpunere a legislației 

europene la nivelul sau în afara MM;  

- Tabele de concordanță privind transpunerea legislației europene în 

legislația națională în vederea notificării la Comisia Europeană;  

- Documente necesare semnării de către România a Acordurilor 

Multilaterale de Mediu (memorandum-uri privind aprobarea inițierii 

negocierilor, memorandum-uri pentru aprobarea semnării) – documente cu 

caracter confidențial;  

- Documente necesare ratificării sau aderării României la Acordurilor 

Multilaterale de Mediu semnate de România (proiecte de lege/hotărâri a 

Guvernului, expuneri de motive/note de fundamentare);  

- Proiecte de Memorandum-uri și Acordurilor bilaterale în domeniul 

protecției mediului, schimbărilor climatice și documente necesare semnării la 

nivel guvernamental sau ministerial a acestor Memorandum-uri și Acorduri 

(memorandum-uri privind aprobarea inițierii negocierilor, memorandum-uri 

pentru aprobarea semnării) – documente cu caracter confidențial;  



- Documente necesare aprobării Memorandum-urilor și Acordurilor 

bilaterale în domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice semnate la 

nivel guvernamental sau ministerial (proiecte de hotărâri a Guvernului, note de 

fundamentare);  

- Memorandum-urile și Acordurile bilaterale semnate la nivel 

guvernamental sau ministerial în domeniul protecției mediului, schimbărilor 

climatice şi aprobate prin hotărâri ale Guvernului României – documente 

existente pe pagina web a MM; 

- Documente pentru organizarea comisiilor mixte stabilite prin 

Memorandum-urile și Acordurile bilaterale semnate la nivel guvernamental sau 

ministerial în domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice – documente 

cu caracter confidențial;  

- Documente pentru pregătirea participării ministrului mediului și a 

secretarilor de stat din cadrul MM la reuniunile bilaterale și multilaterale 

organizate la nivel subregional, regional și internațional în domeniul protecției 

mediului, schimbărilor climatice (intervenții, elemente de mandat, documente 

suport, memorandum de participare, memorandum de raportare - documente 

cu caracter confidențial);  

- Fișe privind cooperarea bilaterală a MM cu ministere/instituții omoloage 

din alte state în domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice - 

documente cu caracter confidențial;  

- Răspunsuri la petiții, interpelări, solicitări de informații ale publicului;   

- Rapoarte de activitate și rapoarte privind prioritățile în ceea ce privește 

afacerile europene și relațiile internaționale în domeniul protecției mediului, 

schimbărilor climatice;  

- Proceduri de sistem și proceduri operaționale specifice DAERI în vederea 

implementării sistemului de control intern managerial la nivelul MM și rapoarte 

periodice cu privire la progresul înregistrat în implementarea sistemului de 

control intern managerial la nivelul DAERI;   

- Documente pentru informarea publicului privind afacerile europene și 

relațiile internaționale – documente existente pe pagina web a MM;  

- Condica de prezență și foaia colectivă de prezență a angajaților DAERI;  

- Nomenclatorul arhivistic al DAERI și listele privind documentele DAERI 

transmise spre arhivare;  

- Fișele de post și rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale angajaților DAERI;  

- Registrul pentru înregistrarea corespondenţei DAERI.   

  



B. Categorii de documente gestionate  

- Versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană şi 

Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi a protocoalelor şi a 

anexelor la acestea, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona 

semnat la 13 decembrie 2007 la Lisabona – documente existente pe pagina web 

a MM;  

- Legea nr. 157/2005 privind ratificarea Tratatului de Aderare România-

Uniunea Europeana, semnat la 25 aprilie 2005 – Capitolul Mediu – document 

existent pe pagina web a MM;  

- Planurile de implementare în domeniul protecției mediului, elaborate și 

finalizate în perioada aderării României la UE, în vederea fundamentării 

perioadelor de tranziţie solicitate – documente existente pe pagina web a MM; 

- Lista privind prioritățile Președinției Uniunii Europene – document 

existent pe pagina web a MM; 

- Proiectele de acte normative europene promovate de Comisia Europeană 

– documente existente pe pagina web a MM;    

- Proiectele de acte normative europene aflate în negociere la nivelul 

Consiliului Uniunii Europene – documente cu caracter confidențial;  

- Directivele, regulamentele și deciziile UE în domeniul protecției mediului 

schimbărilor climatice și legislația națională de transpunere și implementare – 

documente existente pe pagina web a MM; 

- Acordurile Multilaterale de Mediu ratificate de România sau la care 

România a aderat – documente existente pe pagina web a MM; 

- Memorandum-urile și Acordurile bilaterale semnate la nivel 

guvernamental sau ministerial în domeniul protecției mediului, schimbărilor 

climatice – documente existente pe pagina web a MM; 

- Pașapoartele de serviciu ale angajaților MM. 

 

DIRECȚIA ECONOMIE VERDE, SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 

-pentru Serviciul Schimbări Climatice, ca document relevant pentru activitatea 

serviciului este H.G. nr.739/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 

schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru 

perioada 2016 - 2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei 

naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse 

de carbon pentru perioada 2016 – 2020. 

-pentru Serviciul Dezvoltare Durabilă și Economie Verde, documentul strategic 

relevant pentru activitatea serviciului este Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030. Menționăm de asemenea că principalul 



document relevant la nivel global pentru domeniul dezvoltării durabile este documentul 

Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare Durabilă, care 

conține cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și 169 de ținte asociate, care 

vor asigura echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile. 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DEȘEURI, SITURI CONTAMINATE ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE 

Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase este 

formată din: 

 Direcția Gestionarea Deșeurilor 

 Serviciul Substanțe Periculoase și Situri Contaminate 

 Programele și strategiile proprii 

 

Serviciul Substanțe Periculoase și Situri Contaminate este format din : 

 Compartimentul Situri Contaminate 

 Compartimentul Substanțe Periculoase 

 

Direcția Gestionarea Deșeurilor are următoarele strategii proprii și anume: 

 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor  

 Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor  

 

Biroul Situri Contaminate are următoarea Strategie: 

 Hotărârea nr.683/2015 privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului 

Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România. 

 

Lista cuprinzând documentele de interes public: 

 

Direcția Gestionarea Deșeurilor 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată; 

 Ordinul nr. 951/2007 al MMDD privind aprobarea Metodologiei de elaborare 

planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor; 

 HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a 

Deşeurilor 2014-2020; 

 HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 

 

Vehicule scoase din uz 

 Legea nr. 212/2015 privind vehiculele și vehiculele scoase din uz; 

 Ordinul nr. 1986/2016 privind actualizarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 

privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz. 



 

 

 

 

Ambalajele şi Deşeurile de Ambalaje 

 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje; 

 Ordinul nr. 794/2012 al MMP privind procedura de raportare a datelor referitoare 

la ambalaje şi deşeuri de ambalaje; 

 Ordinul 932/481 /2016 privind aprobarea procedurii de autorizare pentru 

preluarea responsabilității gestionarii deșeurilor de ambalaje; 

 Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1483/19.07.2016 pentru 

constituirea Comisiei de autorizare a operatorilor economici în vederea 

preluării responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje; 

 Ordinul nr. 647/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care 

adoptă standarde europene armonizate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje. 

 

    Baterii şi acumulatori 

 Hotărârea de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi 

al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr.669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a 

producătorilor de baterii şi acumulatori; 

 Ordinul nr. 1399/2032/ 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de 

evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile 

de baterii şi acumulatori; 

 Ordinul nr. 2743/3189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare 

şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de 

operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile 

privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi 

atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Deşeuri din echipamente electrice şi electronice  

 Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice; 

 Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului 

Economiei şi Comerţului nr. 1223/715 din 2005 privind procedura de înregistrare 

a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele 

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-10-11_OM_nr_1483_2016.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-10-11_OM_nr_1483_2016.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-10-11_OM_nr_1483_2016.pdf


electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului 

Economiei şi Comerţului şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

nr. 556/435/191 din 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor 

electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006; 

 Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1441/2011 privind stabilirea 

metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru 

producătorii de echipamente electrice şi electronice; 

 Ordinul comun al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al Ministrului 

Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri  nr. 1494/846/2016 

pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, 

revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective 

şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în 

mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, 

precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice,cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de 

derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului 

nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în 

echipamentele electrice şi electronice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Uleiuri uzate 

 HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate 

 

     Bifenili policloruraţi şi a terfenili policloruraţi (PCB/TPC) 

 HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi 

controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari, cu modificările și 

completările ulterioare (HG 291/2005, HG 210/2007, HG 975/2007); 

 Ordinul 1018/2005 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor privind 

înfiinţarea în cadrul Direcţiei Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase a 

Secretariatului pentru compuşi desemnaţi, cu modificarile si completarile 

ulterioare (OM 257/2006 şi OM 1349/2007). 

 

Nămoluri de epurare în agricultură 

http://www.anpm.ro/pcb-si-pct/-/asset_publisher/FJNiCz4esJgA/content/ordinul_1018_2005_al_ministrului_mediului_%C5%9Fi_gospod%C4%83ririi_apelor_privind_%C3%AEnfiin%C5%A3area_%C3%AEn_cadrul_direc%C5%A3iei_de%C5%9Feuri_%C5%9Fi_substan%C5%A3e_chimice_periculoase_a_s?_101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fpcb-si-pct%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fpcb-si-pct%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/pcb-si-pct/-/asset_publisher/FJNiCz4esJgA/content/ordinul_1018_2005_al_ministrului_mediului_%C5%9Fi_gospod%C4%83ririi_apelor_privind_%C3%AEnfiin%C5%A3area_%C3%AEn_cadrul_direc%C5%A3iei_de%C5%9Feuri_%C5%9Fi_substan%C5%A3e_chimice_periculoase_a_s?_101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fpcb-si-pct%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fpcb-si-pct%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/pcb-si-pct/-/asset_publisher/FJNiCz4esJgA/content/ordinul_1018_2005_al_ministrului_mediului_%C5%9Fi_gospod%C4%83ririi_apelor_privind_%C3%AEnfiin%C5%A3area_%C3%AEn_cadrul_direc%C5%A3iei_de%C5%9Feuri_%C5%9Fi_substan%C5%A3e_chimice_periculoase_a_s?_101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fpcb-si-pct%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fpcb-si-pct%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/pcb-si-pct/-/asset_publisher/FJNiCz4esJgA/content/ordinul_1018_2005_al_ministrului_mediului_%C5%9Fi_gospod%C4%83ririi_apelor_privind_%C3%AEnfiin%C5%A3area_%C3%AEn_cadrul_direc%C5%A3iei_de%C5%9Feuri_%C5%9Fi_substan%C5%A3e_chimice_periculoase_a_s?_101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fpcb-si-pct%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fpcb-si-pct%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FJNiCz4esJgA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1


 Ordinul comun nr. 344/708 din 2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

şi al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea 

normelor tehnice privind protecţia mediului în special al solurilor, când se 

utilizează nămoluri de epurare în agricultură, modificat şi completat prin OM 

27/2007; 

 Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind 

aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către 

autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul 

tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009. 

 

     Deșeuri din Industriile extractive 

 HG nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive; 

 Ordinul nr. 2042/2934/180 din 2010 al MMP, MECMA şi ANRM privind aprobarea 

procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile 

extractive şi a normativului de conţinut al acestuia; 

 Ordin nr.202/2881/2348 din 4 decembrie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor 

tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a 

mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de 

refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru 

refacerea mediului afectat de activităţile miniere. 

 

Incinerarea deșeurilor 

 HG nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor, modificată și completată prin 

HG nr.268/2005 și HG 427/2010; 

 Ordinul nr. 756/2004 al MMGA pentru aprobarea Normativului tehnic privind 

incinerarea deşeurilor; 

 

Depozitarea deșeurilor 

 HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordinul nr. 95/2005 al MMGA privind stabilirea criteriilor de acceptare şi 

procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională 

de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri; 

 Ordinul nr. 757/2004 al MMGA pentru aprobarea Normativului tehnic privind 

depozitarea deşeurilor, modificat și completat prin OM nr. 1230/2005. 

 

Transferul deșeurilor 

 HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

http://www.anpm.ro/namoluri/-/asset_publisher/FomgCOIzK0bF/content/ordinul_1108_2007_al_ministrului_mediului_si_dezvoltarii_durabile_privind_aprobarea_nomenclatorului_lucr%C4%83rilor_%C5%9Fi_serviciilor_care_se_presteaz%C4%83_de_c%C4%83?_101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fnamoluri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fnamoluri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/namoluri/-/asset_publisher/FomgCOIzK0bF/content/ordinul_1108_2007_al_ministrului_mediului_si_dezvoltarii_durabile_privind_aprobarea_nomenclatorului_lucr%C4%83rilor_%C5%9Fi_serviciilor_care_se_presteaz%C4%83_de_c%C4%83?_101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fnamoluri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fnamoluri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/namoluri/-/asset_publisher/FomgCOIzK0bF/content/ordinul_1108_2007_al_ministrului_mediului_si_dezvoltarii_durabile_privind_aprobarea_nomenclatorului_lucr%C4%83rilor_%C5%9Fi_serviciilor_care_se_presteaz%C4%83_de_c%C4%83?_101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fnamoluri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fnamoluri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/namoluri/-/asset_publisher/FomgCOIzK0bF/content/ordinul_1108_2007_al_ministrului_mediului_si_dezvoltarii_durabile_privind_aprobarea_nomenclatorului_lucr%C4%83rilor_%C5%9Fi_serviciilor_care_se_presteaz%C4%83_de_c%C4%83?_101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fnamoluri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fnamoluri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FomgCOIzK0bF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1


 

Compartimentul Substanțe Periculoase 

 Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice 

periculoase; 

 Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind 

 regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 

 Legea nr. 254/2011 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind 

regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. 

 

Buna practică de laborator (BPL/GLP) 

 HG nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, 

precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor 

efectuate asupra substanţelor chimice; 

 HG nr. 266/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi 

inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra 

substanţelor chimice; 

 HG nr. 448/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 din 24 

ianuarie 2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, 

precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor 

efectuate asupra substanţelor chimice; 

 Ordin comun al ministrului economiei şi comerţului, ministrului sănătăţii publice 

şi ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 394/728/455/2006 

pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de 

testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică 

de laborator. 

 

Domenii specifice – subdomenii pentru care Ministerul Mediului este autoritate 

competentă 

 HG nr. 398/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de 

modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; 

 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor 

aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind privind clasificarea, etichetarea 

şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a 

Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; 



 Producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea de substanţe, ca atare, în 

amestecuri, articole prin proceduri de înregistrare, evaluare, autorizare şi 

restricţionare – REACH; 

 Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice; 

 Legea nr. 249/ 2011 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind 

reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor 

chimice; 

 Ordonanța de urgență nr.60 din 12/06/2013 pentru completarea art. 4alin(1) din 

Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice; 

 Lege nr. 326 din 03 Decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 

349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice/MO nr. nr. 0752 din 2013; 

 HG nr. 477/2009 privind stabilirea dispoziţiilor referitoare la sancţiunile 

aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a 

Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 

1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a 

Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE 

a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE 

ale Comisiei. 

 

Substanțe care epuizează stratul de ozon: 

 Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 decembrie 2014 privind 

determinarea limitelor cantitative și alocarea cotelor, pentru perioada 1 

ianuarie-31 decembrie 2015, pentru substanțele reglementate în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind substanțele care diminuează stratul de ozon; 

 Decizia Comisiei din 18 iunie 2010 privind utilizarea substanțelor reglementate 

ca agenti de proces în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) 

nr.1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului; 

 Decizie CE 2012/C53/09 - Aviz adresat întreprinderilor care intenţionează să 

importe sau să exporte din sau către Uniunea Europeană, în 2013, substanţe 

reglementate care diminuează stratul de ozon si întreprinderilor care 

intenţionează să solicite, pentru 2013, o cotă pentru aceste substanțe pentru 

utilizări de laborator sau analitice; 



 Hotărârea de Guvern nr. 58/2004 (MO nr. 98/02.02.2004) privind aprobarea 

Programului naţional de eliminare treptată a substanţelor care epuizează stratul 

de ozon, actualizat; 

 Legea nr. 150/2001 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la 

Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-

a IX-a reuniune a părţilor, la Montreal, din 15 - 17 septembrie 1997; 

 Legea nr. 281/2005 pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la 

Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing 

la 3 decembrie 1999; 

 Legea nr.252/2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2011 privind 

stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 

privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii 

la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon; 

 Ordonanţa nr.24/2000 (27 ianuarie 2000) (MO nr.38/29.01.2000) pentru 

acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele 

care epuizează stratul de ozon adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992; 

 Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia 

stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind 

substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 

1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind 

substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a 

părţilor, de la Londra, din 27 - 29 iunie 1990; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea 

în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul 

de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul 

comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate 

care distrug stratul de ozon. 

 

Gaze fluorurate cu efect de seră: 

 HG nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră; 

 Ordinul nr. 2210/2010 al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului 

finanțelor publice privind procedura de realizare a controlului produselor și 

echipamentelor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și 

modalitățile de colaborare dintre autoritățile desemnate potrivit prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea 



prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră; 

 Ordinul nr. 756/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind desemnarea 

Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România, ca organism de evaluare şi 

certificare provizorie a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de 

art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 şi a personalului care 

desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 şi 

de certificare provizorie a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai 

multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 

303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele 

măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră; 

 Ordinul nr. 2682/2011 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor 

de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de 

art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere 

reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea 

ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru 

pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a 

personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul 

(CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru 

recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce 

priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră, şi pentru desemnarea Asociaţiei Generale a 

Frigotehniştilor din România ca organism de certificare a personalului care 

desfăşoară activităţile mai sus menţionate şi de certificare a operatorilor 

economici care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de 

art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008; 

 Ordinul nr. 761/2012 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea 

organismului de evaluare şi certificare a personalului care desfăşoară activitatea 

prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 

2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor 

pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu 

recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile 

de distribuţie de înaltă tensiune; 



 Ordinul nr.1129/2012 privind desemnarea Societăţii Comerciale "Rosoos 

Frigotehnic"- S.R.L. ca centru de instruire şi evaluare a personalului care 

desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 

303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea 

certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte 

echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de 

căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de 

instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 

1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, 

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor 

pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în 

ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin 

anumite gaze fluorurate cu efect de seră. 

 

Detergenți 

 HG nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării 

Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene privind detergenţii; 

 Ordin nr. 333/2008 pentru aprobarea listei laboratoarelor din România care 

efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 

648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind 

detergenţii. 

 

Mercur metalic 

 Regulamentul nr. 1102/2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic 

de la nivel UE și depozitarea acestuia în condiții de siguranță pentru sănătatea 

umană și pentru mediu și a Strategiei Europene privind mercurul; 

 Conventia de la Minamata privind gestionarea mercurului; 

 Legea nr.176/2014 pentru ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, 

deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 

2013; 

 HG nr. 654/2012 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea 

 Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi de 

anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur şi depozitarea în condiţii de siguranţă 

a mercurului metalic. 

 



 

Controlul privind exportul-importul substanţelor periculoase Convenţia Rotterdam 

- Procedura PIC 

 Legea nr. 91/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind procedura de 

consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi 

chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, 

adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1988; 

 HG nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi Consiliului nr. 304/ 2003/CEE privind exportul şi 

importul produşilor chimici periculoşi; 

 Ordinul MMDD/MEF/MSP/MMFES/nr.1239/1338/1460/753/2007 privind 

modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici 

periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 

privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi. 

 

Subdomenii pentru care Ministerul Mediului nu este autoritate competentă, dar   

colaborează cu ministerul desemnat ca autoritate competentă pentru produse de 

protecția plantelor: 

 HG nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a 

plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

 HG nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru 

utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României; 

 Ordin nr. 116/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a 

Plantelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordin nr. 134/2006 privind aprobarea Procedurii naţionale de omologare a 

produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi 

pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active 

autorizate în Uniunea Europeană, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Îngrășăminte 

 Ordinul nr. 6/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în 

vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea ro-

îngrăşământ, pentru utilizarea şi comercializarea în România, cu modificările și 

completările ulterioare; 



 Ordinul nr. 349/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea 

îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu 

menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, 

aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al 

ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004. 

 

Biocide 

 HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2012 privind punerea la 

dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide. 

 

Compartimentul Situri Contaminate 

 HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului și 

subsolului;  

 HG 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele 

terestre au fost afectate. 

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate 

 

Direcția Gestionarea Deșeurilor 

 

Documente produse de către Direcția Gestionarea Deșeurilor sunt: 

 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; 

 Proiecte acte normative privind gestionarea deşeurilor; 

 Caiete de sarcini ȋn 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 internă; 

 Puncte de vedere şi răspunsuri la solicitările direcţionate de către Serviciul 

Relaţii Publice pe tema gestionării deşeurilor; 

 Corespondenţă interministerială; 

 Fişe posturi în cadrul direcţiei; 

 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. 

 

Acte normative elaborate la nivelul direcţiei, publicate în Monitorul Oficial, în 

anul 2017 sunt: 

 HG 942/2017 privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor; 

 Ordin nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor 

economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor; 

 Ordin nr. 459/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul 

ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea 

listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 

4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare 

a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.  

 

Compartimentul Situri Contaminate 

 

Documente produse de Biroul Situri Contaminate sunt: 

 Avizare acte normative/ strategii elaborate de alte ministere; 

 Proiecte de acte normative elaborate impreună cu alte autorităţi publice 

centrale 

 Observaţii şi propuneri la proiecte de acte normative/strategii trimise pentru 

analiza direcţiei noastre; 

 Răspunsuri la interpelări primite de la Biroul Relaţii cu Parlamentul; 

 Rapoarte transmise de ANPM /GNM spre analiză din domeniu. 

 Proiecte de acte normative elaborate impreună cu alte autorităţi publice 

centrale în domeniul siturilor contaminate – publice; 

 Observaţii şi propuneri la proiecte de acte normative/strategii trimise pentru 

analiza direcţiei noastre; 

 Rapoarte transmise de ANPM/GNM spre analiză din domeniul siturilor 

contaminate. 

 

Acte normative elaborate la nivelul Biroului Situri Contaminate, publicate în Monitorul 

Oficial, în anul 2017 -niciunul 

 

Compartimentul Substanțe Periculoase 

 



Documente produse de Biroul Substanțe Periculoase sunt: 

 Proiecte acte normative privind gestiunea substanţelor periculoase; 

 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; 

 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). 

 Strategia Naţională privind managementul integrat al chimicalelor – corespunde 

abordării europene bazate pe SAICM și se implementează prin toate 

regulamentele 

        comunitare din domeniu (principal REACH și CLP); 

 Raportări către Comisia Europeană şi către alte organisme internaţionale 

subsidiare convenţiilor in domeniul substanţelor periculoase (clasificate); 

 corespondenţă cu agenţi economici; 

 corespondenţă internă; 

 corespondenţă interministere; 

 fişe posturi în cadrul biroului. 

 

Acte normative elaborate la nivelul biroului Substanțe Periculoase, publicate în 

Monitorul Oficial, în anul 2017 -niciunul 

 

Planuri de implementare a unor Regulamente comunitare cum sunt: 

 REACH 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice;  

 Regulamentul 1005/2009 privind substanţele care depreciază stratul de ozon; 

 Regulamentul 648/2004 privind detergenţii; 

 Regulamentul 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră. 

 

Documente gestionate de Biroul Substanţe Periculoase: 

 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); 

 Documentații în cadrul Programului RO 04 reducerea substanțelor periculoase, 

finanțate prin mecanismul financiar SEE. 

 

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE IMPACT ȘI CONTROLUL POLUĂRII 

I. Pentru Serviciul Evaluare Impact, informațiile de interes public actualizate se regăsesc 

pe site-ul MM la secțiunea: “Domenii/Evaluare Impact”. Acestea sunt structurate astfel: 

- în subsecțiunea Legislație EIA-SEA pot fi accesate informații privind legislația SEA, 

legislația EIA, legislația autorizare, Convenția Aarhus, accesul la informația de mediu 

și răspunderea de mediu; 

- în subsecțiunea Evaluare de mediu pentru strategii/planuri/programe pot fi accesate 

informații privind procedurile SEA derulate sau în curs de derulare; 

- în subsecțiunea Evaluare impact asupra mediului pentru proiecte pot fi accesate 

informații privind procedurile EIA aflate în derulare sau în curs de derulare; 

- în subsecțiunea proceduri de autorizare pot fi accesate informații privind procedurile 

de autorizare derulate sau în curs de derulare ; 

- la secțiunea “informare publică/înregistrări atestări” pot fi accesate informații 

referitoare la Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului  

precum și Situația solicitărilor de înscriere în Registrul Național elaboratori studii 

impact protecția mediului și a solicitărilor de reînnoire a certificatelor de înregistrare. 

II. Informațiile de interes public privind domeniile de activitate aferente Serviciului 

Controlul Poluării și Protecția Atmosferei sunt postate pe site-ul MM la următoarele 

secțiuni: 

- Instrumente ale performanței de mediu 

(http://www.mmediu.ro/categorie/instrumente-ale-performantei-de-mediu/17); 

- Atmosferă/Poluare (http://www.mmediu.ro/categorie/atmosfera-poluare/18); 

- Informații spațiale (http://www.mmediu.ro/categorie/informatii-spatiale/20); 

- Zgomot ambient (http://www.mmediu.ro/categorie/zgomot-ambiant/68). 

Principalele acte normative aferente acestor domenii sunt prezentate, de 

asemenea, pe site-ul MM la fiecare din secțiunile menționate mai sus. 

http://www.mmediu.ro/categorie/instrumente-ale-performantei-de-mediu/17
http://www.mmediu.ro/categorie/atmosfera-poluare/18
http://www.mmediu.ro/categorie/informatii-spatiale/20
http://www.mmediu.ro/categorie/zgomot-ambiant/68


III. Documente produse și/sau gestionate de DGEICP, potrivit legii : 

- Proiecte de acte normative; 

- Observaţii şi propuneri la proiecte de acte normative elaborate de alte 

direcții/autorități; 

- Răspunsuri la solicitări de informații/sesizări/interpelări;  

- Rapoarte conform obligațiilor de raportare la organismele europene și 

internaționale; 

- Avizare acte normative/documente elaborate de alte autorități; 

- Proiecte de acte normative elaborate împreună cu alte autorităţi publice centrale; 

- Documente  necesare derulării procedurii de achiziție publică de prestări de servicii 

și furnizare de produse, precum și documentele necesare derulării 

contractelor/proiectelor. 

 

 

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ 

 

Serviciul Investiții și Achiziții 

 titlurile proiectelor de Hotărâre de Guvern şi lista proiectelor de Hotărâre de 

Guvern ce urmează a fi promovate în următoarele luni: 

   PROIECTE 

o HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

pentru modificarea anexei nr. II/1 din Hotărârea Guvernului   nr. 571/2006 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii 

cuprinse în "Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi 

Zlatna şi Copşa Mică" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului 

din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 

1.441.000.000 euro în perioada 2006 - 2009, pentru finanţarea investiţiilor 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor” 

 

o HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

pentru modificarea anexei nr. II/2 din Hotărârea Guvernului   nr. 537/2006 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii 

cuprinse în "Sistem integrat de management al deșeurilor în Iași și Sibiu" din 

cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 

pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 

2006 - 2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a 

apelor” 

 



 Situaţii privind contractele încheiate 

 Lista cuprinzând documentele produse şi gestionate - 

Programul anual al achiziţiilor publice 

Dosarul achiziţiei: 

o referatul de necesitate; 

o nota privind determinarea valorii estimate; 

o anunţul de intenţie; 

o anunţul de participare şi/sau, după caz, invitaţia de participare; 

o documentaţia de atribuire; 

o nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care 

procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia 

restrânsă; 

o nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este 

o cazul; 

o nota justificativă privind estimarea valorii contractului; 

o procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; 

o formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;  

o raportul procedurii de atribuire; 

o dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; 

o contractul de achiziţie publică; 

o anunţul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare; 

o contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul, 

insoţite de decizille motivate pronunţate de Consiliul National de 

Soluţionare a Contestaţillor; 

o documente referitoare la funcţia de verificare a aspectelor procedurale 

aferente, dacă este cazul;  

o documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale de către contractant; 

o ofertele depuse de către operatorii economici participanţi la procedură; 

o corespondenţă internă; 

o corespondenţă externă; 

o situatii privind contractele încheiate. 

Serviciul Logistică și PSI 

 Documentele care se găsesc în depozitul de arhivă al Ministerului Mediului. 

 

DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE 

Serviciul Asistență Mecanism Financiar SEE 



- ghiduri ce au în vederea implementarea proiectelor finanțate prin 
Mecanismul Financiar SEE, 

- notificări, acte adiționale în vederea optimizării condițiilor de implementare 
a proiectelor contractate și a asigurării condițiilor de îndeplinire a 
obiectivelor propuse și a îndeplinirii indicatorilor asumați de promotori, 

- rapoarte şi alte documente solicitate de Punctul Naţional de Contact şi Oficiul 
Financiar al Mecanismului (FMO) cu privire la acţiunile implementate în 
cadrul Programului. 

 
 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 
 
Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate 
 
- adrese de transmitere ale petițiilor și solicitărilor de informații de interes public    
către structurile MM; 
- adrese de redirecționare ale petiţiilor și solicitărilor de informații de interes 
publicgreșit îndreptate; 
- adrese de transmitere ale răspunsurilor la petiţiile adresate de cetățeni, 
organizaţiile legal constituite şi persoane juridice de drept public şi privat; 
- redactarea răspunsurilor la petiţiile adresate de petenţi, de reprezentanţii 
organizaţiilor legal constituite şi de persoane juridice de drept public şi privat; 
- întocmirea notelor de audienţă pentru cabinetele demnitarilor; 
- gestionarea petițiilor și a solicitarilor primite de către MM 
- gestionarea răspunsurilor la solicitările de informații de interes public 
- Raportul de Evaluare anuală a Implementării Legii nr.544/2001  
- Raportul de Evaluare anuală a Implementării Legii nr.52/2003 
- Mesaje pentru ministru, mape materiale documentare deplasări ministru 
- Discursuri pentru ministru  
- Comunicate de presă 
- Invitații de presă 
- Răspunsuri solicitări de presă 
- Materiale documentare pentru susținerea interviurilor factorilor de decizie din 
  cadrul ministerului 
- Proceduri operaționale 
- Parteneriate și protocoale 
- Mape de presă 
- Strategii de comunicare și conștientizare 
- Rapoarte și referate specifice activității direcției 
- Minutele Comisiei de Dialog Social  
 
 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL 
 

Documente de interes public emise la nivelul Direcției Juridice și Relația cu Parlamentul: 
răspunsuri întrebări/interpelări parlamentare. 


