
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

Lista cu documentele produse si a documentelor gestionate 

 

-Bugetul de venituri si cheltuieli anual pentru activitatea ministerului si unitatilor 

subordonate; 

- Situatii financiare contabile trimestriale si anuale ale administratiei centrale si unitatilor 

subordonate; 

- Ordin pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli ale unitatilor aflate in 

coordonarea sau sub autoritatea ministerului; 

- Deschideri de credite pentru activitatea proprie si a unitatilor subordonate (cereri, note de 

fundamentare, dispozitii bugetare, borderouri bugetare; 

- Registrul de inregistrare a documentelor de plata supuse controlului financiar preventiv 

propriu; 

- Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor de personal pentru administratia centrala 

si unitatile subordinate; 

- Ordonantari la plata pe baza documentelor justificative pentru o buna desfasurare a 

activitatii administratiei centrale; 

- Ordine de plata la terti pe baza documentelor primare; 

- Note contabile cu documentele aferente; 

- Precizari trimestriale si anuale privind intocmirea situatiilor financiare pentru unitatile 

subordonate; 

- State de plata a salariilor, concediilor de odihna, concediilor medicale pentru salariatii 

ministerului; 

- Adeverinte de venit pentru salariatii ministerului; 

- State de plata ale indemnizatiilor pentru membrii comisiilor de concurs; 

- Alte adeverinte solicitate de salariatii ministerului; 

- Adeverinte solicitate pentri intocmirea/completarea dosarelor de pensie; 

- Deconturi deplasari in tara sau strainatate; 

- Situatii statistice/raportari privind asigurarile de sanatate, contributia la fondul de somaj, 

CAS, Institutul National de Statistica; 

- Fise sintetice si analitice pentru debitori si furnizori; 

- Liste de inventariere anuala a patrimoniului administratiei centrale si procesul verbal de 

valorificare a acestuia; 

- Documente necesare depunerii/ridicarii din trezorerie/banci a sumelor in lei sau valuta; 

- Registru de inregistrare a corespondentei 

DIRECŢIA MANAGEMENTUL RISCULUI LA INUNDAŢII ŞI SIGURANŢA BARAJELOR 
 Lista cuprinzând documentele de interes public: 



-adrese de raspuns 
-interpelări 
-acte normative 
 
 Lista cuprinzând categorii de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii 
-adrese de raspuns 
-interpelări 
-rapoarte 
-proiecte acte normative 
 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ PĂDURI 

 
                  Lista cuprinzând documentele de interes public: 

  

1. Lista persoanelor fizice și juridice care realizează lucrări de regenerare a pădurilor 

şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, 

precum și proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în 

domeniul silvic. 

2. Lista persoanelor fizice și juridice care realizează proiectarea drumurilor 

forestiere. 

3. Ghidul de bune practici pentru operatorii naţionali în vederea implementării 

corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010. 

4. Lista şefilor de proiect atestaţi pentru lucrări de amenajarea pădurilor; 

    5. Lista unităţilor specializate, atestate pentru elaborarea de amenajamente silvice; 

    6. Lista operatorilor economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră; 

    7. Lista gestionarilor fondurilor cinegetice; 

    8. Situaţia contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice; 

  9. Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru înfiinţarea şi funcţionarea 

crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare; 

   10. Lista licenţelor eliberate gestionarilor fondurilor cinegetice 

   11. Nivelul populaţiilor speciilor sedentare de interes cinegetic; 

   12. Nivelul cotelor de recoltă aprobate pentru practicarea vânătorii; 

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: 

1. Documente legate de negocierea unor proiecte de 

acorduri/memorandumuri/protocoale  

privind cooperarea în domeniul forestier; 

2. Proiecte de acte normative iniţiate de MMAP pentru domeniile:  silvic şi cinegetic; 

2. Rapoarte, sinteze, chestionare;  



3. Ghiduri, metodologii;  

4. Proiecte de ordin privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice; 

5. Proiecte de ordin privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din 

fondul   forestier; 

 6 Proiecte de ordin privind schimbarea destinaţiei terenurilor; 

 7. Proiecte de ordin privind aprobarea amenajamentelor silvice; 

 8. Proiecte de ordin/hotărâre de guvern pentru aprobarea scoaterii definitive a 

terenurilor din fondul forerstier naţional; 

 9. Proiecte de ordin/hotărâre de guvern pentru aprobarea ocupării temporare a 

terenurilor din fondul forestier naţional; 

             10. Proiecte de ordin pentru încadrarea personalului silvic în grad profesional;  

             11. Contractele de gestionare a fondurilor cinegetice; 

             12. Documente specifice atribuirii dreptului de gestionare a fondurilor cinegetice; 

13. Fişele fondurilor cinegetice; 

14. Documente specifice emiterii licenţelor de vânătoare şi a autorizaţiilor pentru 

înfiinţarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare; 

  15. Evidenţa emiterii intervalelor de serii pentru confecţionarea crotaliilor, a 

permiselor de vânătoare permanente şi a permiselor de vânătoare temporare 

16. Răspunsuri la petiţii; 

17. Corespondenţă cu alte instituţii. 

 

Direcția Generală 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, gospodăririi apelor, schimbărilor 

climatice şi silviculturii 

- 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, Apelor și Pădurilor (MMAP) 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 confidențial 

- 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 confidențial 

              - pentru reuniunile de experți organizate de Consiliul UE și Comisia 

Europeană 

                           - pentru reuniunile Comitetului Reprezentanților Permanenți (COREPER 1) 

                           - pentru reuniunile Consiliilor de Miniștri ale UE 

Documente pentru participarea ministrului mediului, apelor și pădurilor 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 MMAP să participe la reuniunile grupurilor 

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

- Răspunsurile MMAP la solicitările de informații ale Comisiei Europene și la scrisorile 

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

- Răspunsurile MMAP 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 MMAP față de susținerile Comisiei Europene din scrisorile de 

punere în întârziere/avizele motivate ale Comisiei Europene din faza pre-

contencioasă a procedurii de infringement (coordonator MAE) – documente cu caracter 

confidențial 

- Punctele de vedere ale MMAP 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 Generale Afaceri Europene și Relații 

Internaționale (DGAERI) privind actele normative de transpunere a legislației 

europene la nivelul sau în afara MMAP 

- Tabele de concordanță privind transpunerea legislației europene în legislația 

națională în vederea notificării la Comisia Europeană 

- Planul de măsuri prioritare în domeniul protecției mediului actualizat periodic pe baza 

informațiilor primite de la direcțiile de specialitate din cadrul MMAP și de la instituțiile 

responsabile (Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu, 

Administrația Națională ”Apele Române”) 

- Documente necesare semnării de către România a Acordurilor Multilaterale de Mediu 

(memorandumuri privind aprobarea inițierii negocierilor, memorandumuri 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 Memorandumuri și Acordurilor bilaterale în domeniul protecției mediului, 

gospodăririi apelor, schimbărilor climatice şi silviculturii și documente necesare 

semnării la nivel guvernamental sau ministerial a acestor Memorandumuri și Acorduri 

(memorandumuri privind aprobarea inițierii negocierilor, memorandumuri pentru 

aprobarea semnării) – documente cu caracter confidențial 

- Documente necesare aprobării Memorandumurilor și Acordurilor bilaterale în 

domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor, schimbărilor climatice şi 

silviculturii semnate la nivel guvernamental sau ministerial (proiecte de hotărâri a 

Guvernului, note de fundamentare) 

- Memorandumurile și Acordurile bilaterale semnate la nivel guvernamental sau 

ministerial în domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor, schimbărilor 

climatice şi silviculturii aprobate prin hotărâri ale Guvernului României – documente 

existente pe pagina web a MMAP 

- Documente pentru organizarea comisiilor mixte stabilite prin Memorandumurile și 

Acordurile bilaterale semnate la nivel guvernamental sau ministerial în domeniul 

protecției mediului, gospodăririi apelor, schimbărilor climatice şi silviculturii – 

documente cu caracter confidențial 

- Documente pentru pregătirea participării ministrului mediului, apelor și pădurilor și a 

secretarilor de stat din cadrul MMAP la reuniunile bilaterale și multilaterale organizate 

la nivel subregional, regional și internațional în domeniul protecției mediului, 

gospodăririi apelor, schimbărilor climatice şi silviculturii (intervenții, elemente de 

mandat, documente suport, memorandum de participare, memorandum de raportare 

- documente cu caracter confidențial) 

- Fișe privind cooperarea bilaterală a MMAP cu ministere/instituții omoloage din alte 

state în domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor, schimbărilor climatice şi 

silviculturii - 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 gospodăririi 

apelor, schimbărilor climatice şi silviculturii 

- Proceduri de sistem și proceduri operaționale specifice DGAERI în vederea 

implementării sistemului de control intern managerial la nivelul MMAP și rapoarte 



periodice cu privire la progresul înregistrat în implementarea sistemului de control 

intern managerial la nivelul DGAERI 

- Documente pentru informarea publicului privind afacerile europene și relațiile 

internaționale – documente existente pe pagina web a MMAP 

- Condica de prezență și foaia colectivă de prezență a angajaților DGAERI 

- Nomenclatorul arhivistic al DGAERI și listele privind documentele DGAERI transmise 

spre arhivare 

- Fișele de post și rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

angajaților DGAERI 

- Registrul pentru înregistrarea corespondenţei DGAERI 

 

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 MMAP 

- 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 MMAP 

- 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 MMAP 

- Lista privind prioritățile Președinției Uniunii Europene – document existent pe pagina 

web a MMAP 

- Proiectele de acte normative europene promovate de Comisia Europeană – documente 

existente pe pagina web a MMAP  

- 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 gospodăririi 

apelor, schimbărilor climatice şi silviculturii și legislația națională de transpunere și 

implementare – documente existente pe pagina web a MMAP 

- Acordurile Multilaterale de Mediu ratificate de România sau la care România a aderat 

– documente existente pe pagina web a MMAP 

- Memorandumurile și Acordurile bilaterale semnate la nivel guvernamental sau 

ministerial în domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor, schimbărilor 

climatice şi silviculturii – documente existente pe pagina web a MMAP 

- Pașapoartele de serviciu ale angajaților MMAP 

-  

Direcția Generală Schimbări Climatice 

Lista cuprinzând documentele de interes public: 

 

 Documentele Direcţiei Implementare Politici pot fi accesate la următoarele linkuri: 

 

http://www.mmediu.ro/categories/view/schimbari-climatice/1/page:2 

http://www.mmediu.ro/categorie/eu-ets/89 

 

http://www.mmediu.ro/categories/view/schimbari-climatice/1/page:2
http://www.mmediu.ro/categorie/eu-ets/89


 Documentele SSNEEGES pot fi accesate la următorul link: 

http://www.mmediu.ro/articol/variante-ale-ineges-transmise-oficial-de-catre-romania-in-

baza-obligatiilor-asumate-la-nivel-international-si-european/378 

HG 529/2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările 

climatice, 2013-2020; 

Strategia UE privind adaptarea la schimbarile climatice; 

Cartea Alba: «Adaptarea la schimbarile climatice: catre un cadru de actiune la nivel 

European»; 

A șasea Comunicare națională privind schimbările climatice. 

 

           Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii; 

Acte normative 

Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase este formată din:  

 Direcția Gestionarea Deșeurilor 

 Biroul Situri Contaminate 

 Biroul Substanțe Periculoase 

  Programele și strategiile proprii 

Direcția Gestionarea Deșeurilor are următoarele Strategii proprii și anume: 

- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 2007-2013 (PNGD) 

- Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 (SNGD) 

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 a 

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. 87/527/411 din 2005 al MMGA, MAI şi MTCT privind aprobarea modelului şi 

a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase 

din uz; 

 Ordinul nr. 1224/722 din 2005 al MMGA şi MEC pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor 

de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilităţii privind 

http://www.mmediu.ro/articol/variante-ale-ineges-transmise-oficial-de-catre-romania-in-baza-obligatiilor-asumate-la-nivel-international-si-european/378
http://www.mmediu.ro/articol/variante-ale-ineges-transmise-oficial-de-catre-romania-in-baza-obligatiilor-asumate-la-nivel-international-si-european/378


realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a 

vehiculelor scoase din uz, modificat si completat prin OM 985/1726 din 2007; 

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; 

Echipamente electrice și electronice 

 OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; 

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

echipamentele electrice şi electronice; 

Baterii si acumulatori  

 HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii 

şi acumulatori, modificata si completata prin HG 1079/2011; 

 Ordinul nr. 669/1304 din 2009 al MM şi al ME privind aprobarea Procedurii de 

înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori; 

 Ordinul nr. 1399/2032 din 2009 al MM şi al ME pentru aprobarea Procedurii privind 

modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la 

deşeuri de baterii şi acumulatori; 

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 modificarile si completarile 

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

Namoluri de epurare în agricultură 

 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 si completat prin OM 27/2007; 

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; 

Incinerarea deșeurilor 

 HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata si completata prin HG 

268/2005 si 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 si completat prin OM nr. 1230/2005; 

Transferul deșeurilor 

http://www.anpm.ro/hotararea_de_guvern_11322008_privind_regimul_bateriilor_si_acumulatorilor_si_al_deseurilor_de_baterii_si_acumulatori_modificata_si_completata_prin_hg_10792011-9179
http://www.anpm.ro/hotararea_de_guvern_11322008_privind_regimul_bateriilor_si_acumulatorilor_si_al_deseurilor_de_baterii_si_acumulatori_modificata_si_completata_prin_hg_10792011-9179
http://www.anpm.ro/ordinul_comun_6691304_din_2009_al_ministrului_mediului_si_al_ministrului_economiei_privind_aprobarea_procedurii_de_inregistrare_a_producatorilor_de_baterii_si_acumulatori-8763
http://www.anpm.ro/ordinul_comun_13992032_din_2009_al_ministrului_mediului_si_al_ministrului_economiei_pentru_aprobarea_procedurii_privind_modul_de_evidenta_si_raportare_a_datelor_referitoare_la_baterii_si_acumulatori_s-8757
http://www.anpm.ro/ordinul_comun_13992032_din_2009_al_ministrului_mediului_si_al_ministrului_economiei_pentru_aprobarea_procedurii_privind_modul_de_evidenta_si_raportare_a_datelor_referitoare_la_baterii_si_acumulatori_s-8757
http://www.anpm.ro/ordinul_comun_13992032_din_2009_al_ministrului_mediului_si_al_ministrului_economiei_pentru_aprobarea_procedurii_privind_modul_de_evidenta_si_raportare_a_datelor_referitoare_la_baterii_si_acumulatori_s-8757


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

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

Biroul 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 Apelor și Pădurilor este 
Autoritate Competenta 

 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/ 2011pentru 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. 

Substante care epuizeaza stratul de Ozon 

 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 si padurilor si al ministrului finantelor 
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 si padurilor 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 Apelor și Pădurilor nu este Autoritate 
Competentă, dar colaborează cu ministerul desemnat ca Autoritate Competentă 
 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 masuri pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului (UE)nr.528/2012 privind punerea la dispoziție 
pe piață și utilizarea produselor biocide. 
 

Biroul Situri Contaminate 

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

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, potrivit legii; 

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. 

Acte normative elaborate la nivelul direcţiei, publicate în Monitorul Oficial, în anul 2015 sunt: 

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

ambalaje; 

 OUG nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri); 

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

 

Documente gestionate de către Direcţia Gestionarea Deșeurilor sunt: 

 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. 

Biroul 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 analiză 
direcţiei noastre; 

 Răspunsuri la interpelări primite de la Biroul Relaţii cu Parlamentul; 

 Rapoarte transmise de ANPM /GNM spre analiză din domeniu. 
Acte normative elaborate la nivelul direcţiei, publicate în Monitorul Oficial, în anul 2015 sunt: 

 Hotărârea nr.683  din 19 august 2015, privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a 

Planului Naţional  pentru  Gestionarea Siturilor Contaminate din România; 

Documente gestionate de către Biroul Situri Contaminate sunt: 

 Avizare acte normative/ strategii elaborate de alte ministere; 

 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 analiză 

direcţiei noastre; 

 Răspunsuri la interpelări primite de la Biroul Relaţii cu Parlamentul; 

 Rapoarte transmise de ANPM /GNM spre analiză din domeniul siturilor contaminate. 

Biroul 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 direcţiei, publicate în Monitorul Oficial, în anul 2015  nu 

sunt publicate în MO, doar proiecte elaborate (respctiv două Hotărâri de Guvern și o Lege); 

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 care depreciază stratul de ozon 

 
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 

Pentru Serviciul Evaluare Impact, informațiile de interes public actualizate se 

regăsesc pe site-ul MMAP 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 procedure 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. 

Informațiile de interes public privind domeniile de activitate aferente Serviciului 

Controlul Poluării și Protecția Atmosferei sunt postate pe site-ul MMAP 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 MMAP la fiecare din secțiunile menționate mai sus. 

Direcția Biodiversitate 
 

- Proiecte acte normative (inclusiv modificare sau completare) din domeniul de 

activitate al direcției sau instituțiilor din subordinea MMAP 

-  Puncte de vedere la proiecte de acte normative iniţiate de alte ministere/ 
Parlament 
-  Analizare și formulare observații la proiecte de regulamente 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 și 
certificate de reexport) 

 
-Documentații instituire arii protejate 

 
-Dosarele de candidatură pentru diferite oferte după momentul finalizării sesiunii de 
atribuire 
 
Direcția de Comunicare și Relația cu Parlamentul 
 

           Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate 
 

- adrese de transmitere ale petițiilorși solicitărilor de informații de interes public 
către structurile MMAP;  

- adrese de redirecționare ale petiţiilor și solicitărilor de informații de interes public 

greșit îndreptate; 

- adrese de transmitere ale răspunsurilor la petiţiile adresate de cetățeni, organizaţiile 

legal constituite şi  persoane juridice de drept public şi privat;  

- redactarea unor răspunsuri 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 catre MMAP 

- gestionarea răspunsurilor la solicitările de informații de interes public  

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-12-04_LISTA_SOLICITARI_decembrie.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-12-04_LISTA_SOLICITARI_decembrie.pdf
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


- Raportul de Evaluare anuală a Implementării Legii nr.544/2001 

- Raportul de Evaluare anuală a Implementării Legii nr.52/2003 

- Mesaje pentru 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 

- Avize de conformitate vizuala pentru materiealele de publicitate realizate în cadrul 

proiectelor derulate prin Programele RO02, RO04, RO07 din cadrul Mecanismului 

Financiar al SEE 2009 – 2014, pentru care MMAP este Operator de Program 

- Mape de presă 

- Strategii de comunicare și conștientizare 

- Rapoarte și referate specifice activității direcției  

- Raspunsuri întrebări/interpelări parlamentare 
- Puncte de vedere asupra inițiativelor legislative din Parlament 
-  Minutele Comisiei de Dialog Social 

 
Serviciul Dezvoltare Durabilă și Politici Publice 

Lista documentelor de interes public  

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

- Strategia Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabilă actualizată  în 2006 

- Strategia Europa 2020 precum şi iniţiativele ei majore   

- Raport privind Cea de a Doua Evaluare a Performanţelor de Mediu a României (Second 

Environmental Performance Review – 2012 – CEE-ONU)  

- HG nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă - 

Orizonturi 2013-2020-2030 

- HG   nr. 540 din 28 august 1998 privind constituirea și funcționarea Comitetului 

interministerial pentru promovarea si urmărirea Planului național de acțiuni pentru 

protecția mediului 

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului; 

- HG Nr. 741/2011 privind reorganizarea Comitetului interministerial pentru 

coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile 

sectoriale la nivel naţional 

- Prevederi ale acordurilor şi protocoalelor internaţionale în domeniul dezvoltării 

durabile şi a economiei verzi (Programul de Acţiune al Naţiunilor Unite de la Rio 1992 

- Agenda 21, Planul de Implementare Johannesburg, Obiectivele de Dezvoltare ale 

Mileniului, în special Obiectivul 7 -  Durabilitatea mediului), implementate; 

- Al şaptelea Program de Acţiune pentru Mediu, (Trăind în limitele planetei noastre) 

-  Documentul final al Conferinţei ONU privind dezvoltarea durabilă, Rio de Janeiro,  

2012 (Conferinţa Rio+20), -  „Viitorul pe care îl dorim” 

- Transformarea lumii în care trăim - Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 

- Temele de elaborare a indicatorilor naționali de dezvoltare durabilă la nivel național 

și lista indicatorilor de dezvoltare durabilă la nivel național  



- Temele de elaborare a indicatorilor naționali de dezvoltare durabilă la nivel teritorial 

și lista indicatorilor de dezvoltare durabilă la nivel teritorial 

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate 

A.- Categorii de documente produse 

- Puncte de vedere/poziții ale României ca deținătoare a funcției de vicepreședinte al 

Biroului Adunării ONU de Mediu a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEA), 

la nivel de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor 

- Puncte de vedere/poziții ale României ca membru în Comitetului de coordonare al 

Cadrului decenal al programelor privind consumul și producția durabile (Boardul 

10YFP) 

-  Elaborarea listei indicatorilor de dezvoltare durabilă la nivel național și teritorial 

pentru monitorizarea obiectivelor cuprinse în Strategia Naţională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 

- Puncte de vedere/poziții ale Românie, pentru reprezentanții serviciului dezvoltare 

durabila si politici publice care participă la Grupuri De Lucru Organizate de Consiliul 

UE și la Grupuri De Lucru Organizate de Comisia Europeană 

- Documente pentru participarea ministrului mediului, apelor și pădurilor la Consiliul 

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

memorandum de participare, pentru domeniu dezvoltării durabile  

- Documente necesare asigurării Secretariatului Tehnic al Comitetului Interministerial 

pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi 

strategiile sectoriale la nivel naţional 

- Documente necesare elaborării profilului de țară în domeniul ecoinovării 

- Documente necesare raportării și actualizării  indicatorilor de dezvoltare durabilă la 

nivel național și teritorial pentru monitorizarea obiectivelor cuprinse în Strategia 

Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României  

- Pregătirea materialelor și a poziției MMAP în domeniul dezvoltării durabile, la 

reuniunile grupurilor de lucru interministeriale pentru elaborarea documentelor de 

politici sectoriale ale diferitelor autorități publice centrale din România, şi analiza 

versiunilor succesive ale documentelor de politică publică 

- Pregătirea materialelor în domeniul dezvoltării durabile, necesare elaborării 

Raportului privind starea factorilor de mediu în România 

- Pregătirea materialelor și elaborarea profilului de țară publicat pe pagina web a 

Reţelei Europene de Dezvoltare Durabilă 

- Elaborarea rapoartelor şi documentelor pe domeniul dezvoltării durabile solicitate de  

Comisia Europeană, Consiliul European şi Eurostat 

- Rapoarte, sinteze, chestionare 

- Corespondență cu alte instituții 

-  documente produse sau gestionate în cadrul Unității de Politici Publice în vederea 

aplicării Ordinului Secretariatului General al guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice 

- Programul anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

- Centralizarea Programelor anuale de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern 

Managerial al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ale instituțiilor subordonate/ 

în coordonare 



- Registrul Riscurilor Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

- Registrul activităților procedurabile, al procedurilor de sistem și operaționale, al 

obiectivelor și indicatorilor în cadrul MMAP 

- Situația centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării și 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul MMAP, a instituțiilor 

subordonate și în coordonare 

- Stadiul implementării standardelor de control intern managerial la data de 31 

decembrie a fiecărui an în cadrul MMAP, a instituțiilor subordonate și în coordonare 

- Situația sintetică a rezultatelor evaluării 

- Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al MMAP la data de 31 

decembrie a fiecărui an 

- Solicitări adresate structurilor ministerului în vederea transmiterii documentelor 

proprii privind controlul intern/managerial în vederea centralizării la nivel de 

instituție 

- Convocări, minute ale reuniunilor Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial 

- Puncte de vedere asupra îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor de formă în realizarea 

procedurilor de sistem 

- Ordine, regulamente de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, 

coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern 

managerial 

- Răspunsuri la solicitările Curții de Conturi a României, Serviciului Audit Public Intern 

privind controlul intern managerial 

- Planuri de măsuri în vederea implementării recomandărilor Curții de Conturi a 

României, Serviciului Audit Public Intern privind controlul intern/managerial 

- Situații de monitorizare a implementării recomandărilor Curții de Conturi a României, 

Serviciului Audit Public Intern privind controlul intern/managerial 

Compartimentul Gestiunea și Protecția Informațiilor Clasificate 

- Corespondență instituții publice; 

- Inventare documente clasificate/neclasificate; 

- Procese Verbale de distrugere; 

- Corespondență internă; 

- Planuri de pregătire și control; 

- Borderouri corespondență poștă militară; 

- Ordin de Ministru; 

- Norme interne privind protecția informațiilor clasificate; 

- Referate de multiplicare documente clasificate; 

- Referate de necesitate pentru achiziționarea de echipamente și birotică. 

 

Serviciul Achizitii  

Lista cuprinzând documentele de interes public:  
- Situaţii privind contractele încheiate 



Lista cuprinzând documentele produse şi gestionate - 
Programul anual al achiziţiilor publice 

Dosarul achiziţiei: 

 Referatul de necesitate 

 nota privind determinarea valorii estimate; 

 anunţul de intenţie; 

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

 documentaţia de atribuire; 

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

procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; 

 nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este 

cazul,. 

 nota justificativă privind estimarea valorii contractului 

 procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor,- 

 formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire raportul 
procedurii de atribuire 

 dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii 

 contractul de achiziţie publică 

 anunţul de atribuire dovada transmiterii acestuia spre publicare 
econtestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul, insoţite 
de decizille motivate pronunţate de Consiliul National de Soluţionare a 
Contestaţillor 

 documente referitoare la funcţia de verificare a aspectelor procedural 
aferente,dacă este cazul 

 documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale de către contractant 

 Ofertele depuse de către operatorii economici participanţi la procedură 

 Corespondenţă internă- 

 Corespondenţă externă 

 Situatii privind contractele încheiate 

Serviciul Investiţii 

 - titlurile proiectelor de Hotărâre de Guvern şi lista proiectelor de Hotărâre de 
Guvern ce urmează a fi promovate în următoarele luni de către Serviciul Investiţii 
şi Control: 

PROIECT HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 11/4 şi 11/8 din Hotărârea 

Guvernuluinr. 571/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul nr. 2-Program-pitot pentru 

reabilitare a zonelor fierbinţi Zlatna şi CopşaMică" 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 investiţillor 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.  

PROIECT HOTĂRÂRE pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu 

pentru efectuarea de tucrări destinate prevenirii şi inlăturării efectelor produse 

de fenomene meteorologice extreme la tucrările de gospodărire a apelor aferente 

unor obiective din domeniut public al statului. 



PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai 

obiectivului de investiţii "Amenajare valea Poiana şi afluenţi, judeţul Sălaj". 

PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Apărarea 
împotriva inundatillor a localitătii Babadag, judetul Tulcea" precum şi a 
caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia. 
PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Punerea în siguranţă 
a tucrăritor hidrotehnice pe râut Dâmboviţa aval acumulare Lacut Morii NH 
Tânganu municipiul Bucureşti, judeţut ilfov şi judeţut Călăraşi" precum şi a 
caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia. 
PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare Valea 
Sălătruc, judeţul Cluj" precum şi a caracteristicitor principate şi a indicatoritor 
tehnico-economici aferenți acestuia. 
PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivutui 
de investiţii „Punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, 
judeţulTimiş". 
PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Someş pe 
tronsonul Ulmeni - Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare" precum şi a caracteristicitor 
principate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia 
PROIECT HOTĂRÂRE privind declanşarea proceduritor de expropriere a imobitelor 
proprietate privata care constituie coridorut de expropriere al lucrării de utititate 
publică de interes naţional "Apararea impotriva inundaţiilor a localitatii Babadag, 
judeţulTulcea". 

PROIECT HOTĂRÂRE privind dectanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
care constituie coriclorut de expropriere al tucrăritor de util itate publică de 
interes naţionat' „Amenajare albie râu Siret la Alexandru loan Cuza, judeţul laşi".  

PROIECT HOTĂRÂRE privind declanşarea proceduritor de expropriere a imobitelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate 
publică de interes naţional „Amenajare albiei râurilor Siret şi Moldova Ia Roman, 
judeţul Neamţ".  
 

PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivutui de investiţii „Reducerea 
eroziunii costiere faza II (2014- 2020)" precum şi a caracteristicitor principale şi a 
indicatoritor tehnico-economici aferenți acestuia. 
 

3. Serviciul Logistica  

Lista cuprinzând documentele de interes public:  



Documentele care se găsesc în depozitul de arhivă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Lista cuprinzând documentele produse şi 
gestionate:  

- corespondenţă internă şi externă; 

- referate de necesitate; 

- caiete de sarcini; 

- procese-verbale de punere 1n funcţiune pentru gestiunea de mijtoace fixe;  

- note de intrare - receptie pentru gestiunea de obiecte de inventar şi 

materiale; - foi de parcurs. 

Serviciul Logistică gestionează următoarele tipuri de documente:  

- contractele de util ităti pentru sedii le aflate în administrarea şi proprietatea 
M.M.A.P., respectiv atimentarea cu energie electrică, apă rece, energie termică, 
telefonie etc; 

-contractele de prestări servicii cu caracter administrativ, de întreținere, revizii și reparații; 

- derulează contracte încheiate în calitate de locatar pentru spatiile deţinute în 
locatii; 

               - contractele de servicii atribuite pe linie de service auto, arhivă;  

- contractele de furnizare carburant auto, birotică şi papetărie

  



 
 


