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Ministerul Mediului, Apelor ~i Padurilor 
Agentia Naponala pentru Protecfia Mediului 

ANUNT 

0 
privind aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu ~i autorizatiei 

integra~e de mediu 

AGENTJA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ informeazaa toti 
titularii/detinatorii de autorizatii de mediu/autorizatii integrate de mediu despre intrarea in vigoare, 
fucep4nd cu data de 11.07~020, a OM nr. 115012020 din 27 mal 2020 privlnd aprobarea 
Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizafiei de mediu ~i autorizaJi:ei integrate de mediu, · 
e:mis de Ministerul Mediului, Apelor ~i PMurilor ~i publicat in Monitorul Oficial nr. 495 din 11 · 
iunie 2020 . 

. - Viza se solicita ~i se aplica anual incepand cu data intrlirii in vigoare a prezentului ordin. 
- Solicitarea se face pentru toate autorizapile de mediu sau autorizatiile integrate de mediu. 
- Tennenul in care titularul activit:atii solicit! apiicarea vizei anuale este de maximum 90 de 

zile ~ de minimum 60 de zile inainte de ziua ~i Iuna corespunzMoare zilei ~i lunii in care a fost 
emisa autorizatia pe care acesta o detine. in cazul in care autorizatia pe care acesta o detine a fost 
revizuitA,. termenul de 60 de zile se va calcula In functie de ziua ~i tuna in care a fost emisa 
autorizatia initiala. 

- Pentru solicitarile transmise iri termen mai scurt decat eel specificat mai sus, 
autoritatea public! pentru protecfia medfnlui accept! solicitarea ~i, in termen de S zile 
lucratoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de 
solicitare ~ suspendarea actului de reglementare pe o perioada echivalenta en perioada de 
intarziere fata de termenul specificat la alineatul anterior. Perioada de suspendare incepe 
dupa data emiterii autorizafiei/autorizapei integrate de mediu (ziua ~i luna). Totodata, 
autoritatea public! pentru protecfia mediului informeazi Garda Nafionall de Medin . . 

- Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tatif in cuantum de 100 lei 1n· 
cazul autorizaP.ilor de mediu ~i 300 lei in cazul autorizatiilor integrate de mediu. 

- Tariful se achita in avans, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului sau 
prin ordin de plat!. 

- Cuantumul tarifului se poate actualiza prin ordin al ministruluj mediului, apelor ~i 
pMurilor. 
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