
 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE DE PRESĂ 

 

Ref: Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1134/2020 privind 
aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de 
atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului de 
organizare şi funcționarea Comisiei de atestare 

 

București, 28 mai 2020 

 

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1134/2020 privind aprobarea 
condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice 
și juridice și a componenței și Regulamentului de organizare și funcționarea Comisiei de 
atestare a fost publicat în data de 27 mai 2020, în Monitorul Oficial, cu nr. 445/27 mai 
2020, Partea I. 

Directiva 2014/52/UE din 16 aprilie 2014, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului a fost transpusă 
în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului. 

Acest act normativ prevede cerințe referitoare la garantarea integralității și calității 
studiilor pentru protecția mediului.  

În consecință, MMAP propune dezvoltarea unui sistem de atestare care să îndeplinească 
noile cerințe specifice ale Directivei EIA cu privire la experții competenți. A fost regândit 
sistemul de recunoaștere a competențelor specialiștilor implicați în pregătirea studiilor 
de mediu prin schimbarea sistemului de înregistrare într-un sistem de atestare.   

Astfel, actul normativ instituie obligativitatea atestării atât pentru persoanele fizice cât 
și pentru persoanele juridice care vor elabora studii de mediu. 

Atestarea se realizează de către Comisia de atestare care va funcționa în cadrul unei 
asociații profesionale din domeniul protecției mediului, recunoscută la nivel național. 

Certificatele de atestare au perioada de valabilitate de 1 an pentru “experți atestați - 
nivel asistent” și de 3 ani pentru “experți atestați – nivel principal”. Comisia de atestare 
va funcționa în afara MMAP deoarece aceasta activitate poate fi îndeplinită de organizații 
profesionale din domeniul protecției mediului care sunt de utilitate publică și active la 
nivel național, dispun de logistică,  membrii și personal calificat, și doresc să contribuie 
la dezvoltarea acestui sistem de certificare.  
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Totodată, actul normativ stabilește o perioadă de pregătire a asociațiilor profesionale de 
utilitate publică, din domeniul protecției mediului, care se vor implica în activitatea de 
atestare. Până la desemnarea asociației profesionale în cadrul căreia se va constitui 
Comisia de atestare, în cadrul MMAP va funcționa un sistem de înscriere a solicitărilor de 
elaborare a studiilor de mediu, atât pentru cei cărora le-a expirat certificatul, cât si 
pentru cei care continuă sau inițiază aceasta activitate, fără perceperea unor tarife. 
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