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Extras modificări semnificative – Ordin 1150/2020 

 

Articol vechi Ordinul 1150/2020 Modificari aduse prin Ordinul 3309/2022 Observatii 

Art. 5, alin (6) 

Pentru solicitările transmise în termen 
mai scurt decât cel specificat la alin. (4), 
autoritatea publică pentru protecţia 
mediului acceptă solicitarea şi, în termen 
de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o 
notificare cu privire la nerespectarea 
termenului de solicitare şi suspendarea 
actului de reglementare pe o perioadă 
echivalentă cu perioada de întârziere faţă 
de termenul specificat la alin. (4). 
Perioada de suspendare începe după 
data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei 
integrate de mediu (ziua şi luna). 
Totodată, autoritatea publică pentru 
protecţia mediului informează Garda 
Naţională de Mediu 

Art. 5, alin (6) se MODIFICĂ astfel: 

Pentru solicitările transmise în termen 
mai scurt decât cel specificat la alin. (4), 
autoritatea publică pentru protecţia 
mediului decide dacă este posibilă 
derularea procedurii de aplicare a vizei 
anuale până la data corespunzătoare zilei 
şi lunii în care a fost emisă 
autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu 
iniţială sau este necesară aplicarea 
prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Daca nu se respecta termenul de 
depunere a documentatiei pentru 
emiterea vizei anuale (maxim 90 zile si 
minim 60 zile înainte de ziua şi luna 
corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost 
emisă autorizaţia pe care acesta o 
deţine), acum APM va decide daca se 
poate  derula procedura de aplicare a 
vizei anuale sau daca se aplica 
prevederile aferente suspendarii 
autorizatiei. 

Art. 6, alin (2) 

Verificarea amplasamentului este 
obligatorie la prima solicitare de aplicare 
a vizei anuale. În cazul autorizaţiilor 
integrate de mediu, verificarea 
amplasamentului se efectuează la fiecare 
solicitare de aplicare a vizei anuale. În 
cazul autorizaţiilor de mediu, verificarea 
amplasamentului se face cel puţin o dată 

Art. 6, alin (2) se MODIFICĂ astfel: 

Pentru a stabili necesitatea verificării 
amplasamentului, autoritatea publică 
pentru protecţia mediului va lua în 
considerare următoarele aspecte: au 
existat poluări accidentale pe 
amplasamentul autorizat; au fost 
formulate reclamaţii/sesizări referitoare 
la activitatea autorizată; există 

Nu mai este obligatorie vizita la 
amplasament la solicitarea de aplicare a 
vizei anuale, si se stabilesc criterii ce vor 
fi luate in considerare anterior emiterii 
deciziei de emitere a vizei anuale. 
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Articol vechi Ordinul 1150/2020 Modificari aduse prin Ordinul 3309/2022 Observatii 

la 2 ani. Preşedintele Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului poate stabili 
prin deciziile de delegare de competenţă 
emise conform art. 4 alin. (2) - (4)  
frecvenţa de verificare a 
amplasamentelor în cazul autorizaţiilor de 
mediu. 

antecedente în ultimii 3 ani de 
nerespectare a măsurilor de monitorizare 
pentru activitatea autorizată; există 
antecedente în ultimii 3 ani de 
neîndeplinire a obligaţiilor de raportare 
pentru activitatea autorizată; activitatea 
autorizată prezintă risc crescut de 
poluare a mediului şi altele asemenea. 

Art. 6, alin (4)  

În cazul în care în urma verificării 
documentelor transmise şi în urma vizitei 
de amplasament conform alin. (2) se 
constată că activitatea se desfăşoară cu 
respectarea condiţiilor impuse prin 
autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu 
şi că nu au intervenit modificări de fond în 
activitatea desfăşurată, în termen de 5 
zile lucrătoare autoritatea publică pentru 
protecţia mediului emite decizia de 
aplicare a vizei anuale. 

Art. 6, alin (4) se MODIFICĂ astfel  

În cazul în care, în urma verificării 
documentelor transmise şi după caz, în 
urma vizitei de amplasament conform 
alin. (2), se constată că activitatea se 
desfăşoară cu respectarea condiţiilor 
impuse prin autorizaţia/autorizaţia 
integrată de mediu şi că nu au intervenit 
modificări de fond în activitatea 
desfăşurată, în termen de 5 zile lucrătoare 
autoritatea publică pentru protecţia 
mediului emite decizia de aplicare a vizei 
anuale. 

Clarificari privind vizita in teren. 

 
 


