MINISTERUL MEDIULUI

ORDIN
nr............ din .............
pentru aprobarea criteriilor sectoriale și pragurilor critice aferente sectorului Apă, păduri și
mediu, subsectorul ”Protecția mediului înconjurător”
Având în vedere Referatul de aprobare nr. .....................................,
În temeiul prevederilor art.7 alin.(2) lit. a), art. 9 alin.(2) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 98/2010
privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, cu modificările și
completările ulterioare,
și a prevederilor art. 13 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și
completările ulterioare,
viceprim-ministru, ministrul mediului emite prezentul
O R D I N:
Art.1 Se aprobă criteriile sectoriale și pragurile critice aferente sectorului Apă, păduri și mediu
subsectorul ”Protecția mediului înconjurător”, prevăzute în anexa*), care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art.2 Instituțiile publice din subordinea, sub autoritatea și în coordonarea Ministerului Mediului
pun în aplicare prevederile prezentului ordin în scopul identificării infrastructurilor critice din
domeniul de competență.
Art.3 Criteriile sectoriale și pragurile critice aferente sectorului Apă, păduri și mediu, subsectorul
”Protecția mediului înconjurător” pot fi revizuite la propunerea uneia dintre instituțiile publice din
subordinea, sub autoritatea și în coordonarea Ministerului Mediului.
Art.4 În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, potențialii proprietari
de infrastructure critice naționale(ICN) au obligația de a înainta la Ministerul Mediului:
1. propuneri fundamentate pentru identificarea ICN, în vederea susţinerii acestora spre desemnare;
2. compartimentul desemnat ca specializat în domeniul ICN;
3. ofiţerii de legătură temporari, datele lor de contact şi modalitatea de menţinere a legăturii
permanente cu aceştia.
Art.5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
VICEPRIM-MINISTRU,
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Grațiela Leocadia GAVRILESCU

____________
*)
Anexa se comunică instituțiilor interesate, fiind clasificată potrivit legii.
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