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Intră în vigoare Ordinul 1150 / 2020 privind procedura              
vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației            
integrate de mediu 
 

Începând din data de 11 iulie 2020, intră în vigoare Ordinul 1150 / 2020 privind procedura de aplicare a 
vizei anuale a autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu („Ordinul”). Actul normativ 
intră în vigoare în contextul în care anteriorul Ordin 1171 / 2018 privind aprobarea Procedurii pentru 
aplicarea viziei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu, emis în baza art. 16, alin. 
21 și 23 din OUG 195 / 2005, introdus prin OUG 75 / 2018, a fost lipsit de efecte juridice, ca urmare a 
admiterii obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea OUG 75 / 2018 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și a regimului străinilor.  

Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de 
mediu emise înainte de intrarea în vigoare a Ordinului, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în 
vigoare. 

Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au 
intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare. 
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I. Conform Procedurii Ordinului, documentele necesare obținerii vizei anuale sunt 
următoarele: 

���� Cererea de solicitare a aplicarii vizei, conform modelului prevazut în Anexa 1 a Procedurii; 

���� Raportul anual de mediu (în cazul autorizațiilor integrate) și/sau alte raportări prevăzute în acte 
specifice de reglementare (raportarea anuală deșeuri, raportarea anuală de ambalaje etc.); 

���� Declarația pe propria răspundere prin care reprezentantul legal al societății declară că desfășoară 
activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația / autorizația integrată de mediu și 
că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform 
modelului prevăzut în Anexa 2 a Procedurii; 

���� Dovada achitării tarifului de 100 lei în cazul autorizațiilor de mediu, respectiv de 300 lei în cazul 
autorizațiilor integrate de mediu. 

Transmiterea documentației se poate face prin mijloace electronice (e-mail) către Agențiile Regionale 
pentru Protecția Mediului, titularul fiind obligat să obțină ulterior un număr de înregistrare sau prin 
serviciul Registratură, la sediul acestora. 

Depunerea documentelor privind obținerea vizei anuale se va realiza în maximum 90 de zile și 
minimum 60 de zile de la data (ziua și luna) emiterii autorizației de mediu sau a autorizației integrate de 
mediu. În cazul autorizațiilor care au fost revizuite pe parcurs, termenul se va calcula de la data emiterii 
inițiale a actelor de reglementare. 

În cazul în care nu se respectă termenele de mai sus și se depune documentația cu întârziere, 
reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului vor accepta documentele, însă în termen de 5 zile 
lucrătoare vor transmite o notificare cu privire la nerespectarea termenului și vor decide suspendarea 
actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere. Notificarea se va transmite 
și către Garda Națională de Mediu, care poate deschide o inspecție.  

În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentației, autoritatea emitentă decide dacă sunt 
necesare completări ale documentației sau dacă este necesară verificarea amplasamentului. De 
asemenea, la prima solicitare a vizei anuale, verificarea amplasamentului este obligatorie, urmând ca 
aceasta să se facă la maximum 2 ani (în cazul autorizațiilor de mediu) și în fiecare an (în cazul 
autorizațiilor integrate de mediu). 

 

II. În urma vizitei pe amplasament a autorității emitente sau a documentației depuse 
de către solicitant, autoritatea poate: 

���� constata că nu au intervenit modificări asupra activității desfășurate, eliberând viza anuală a 
autorizației de mediu sau a autorizației integrate de mediu, 

sau 

���� constată că există modificări, oferind solicitantului un termen de 60 zile pentru a remedia aspectele 
neconforme. Dacă după această perioadă nu au fost remediate aspectele constatate, autoritatea 
informează Garda Națională de Mediu, iar autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu 
se suspendă, autoritatea oferind titularului un termen suplimentar de 5 zile lucrătoare de la data 
constatării neîndeplinirii măsurilor pentru remedierea situației. În cazul în care titularul rămâne în 
pasivitate, viza anuală se respinge, iar autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu își 
pierde valabilitatea, titularul având obligația de a obține un nou act de reglementare. 
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În considerarea intrării în vigoare a noului act normativ, recomandăm titularilor autorizațiilor de mediu și 
autorizațiilor integrate de mediu să pregătească documentațiile necesare aplicării pentru viza anuală, 
pentru a evita astfel riscul suspendării activității, respectiv anulării autorizațiilor curente. 

Echipa noastră vă poate oferi suport juridic, privind întocmirea și depunerea documentației în vederea 
obținerii vizei anuale, inclusiv asistență de specialitate în cadrul discuțiilor sau urmare a corespondenței 
cu autoritatea publică emitentă, în cadrul procedurii de obținere a vizei anuale sau a revizuirii 
autorizațiilor de mediu.  
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