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Regulament de organizare i func ionare al Agen iei pentru Protec ia Mediului

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNC IONARE
AL
AGEN IEI JUDE ENE PENTRU PROTEC IA MEDIULUI
Întocmit în temeiul Hot rârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea
i func ionarea Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului i a institu iilor
publice aflate în subordinea acesteia.
PARTEA I
ROLUL I FUNC IILE
AGEN IEI PENTRU PROTEC IA MEDIULUI
1. Agen ia Jude ean pentru Protec ia Mediului (denumit în continuare APM)
se reorganizeaz i func ioneaz în conformitate cu prevederile Hot rârii
Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea i func ionarea Agen iei
Na ionale pentru Protec ia Mediului i a institu iilor publice aflate în
subordinea acesteia, ale Hot rârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea
i func ionarea Ministerului Mediului i P durilor, precum i a altor acte
normative aplicabile.
2. Agen ia pentru Protec ia Mediului este institu ie public cu personalitate
juridic , aflat în subordinea Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, cu
statut de serviciu public deconcentrat, finan at de la bugetul de stat.
3. Agen ia pentru Protec ia Mediului îndepline te la nivel jude ean atribu iile
Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, respectiv: implementarea
politicilor, strategiilor i legisla iei în domeniul protec iei mediului la nivel
jude ean.
4. Agen ia pentru Protec ia Mediului emite acte de reglementare în domeniul
protec iei mediului, în conformitate cu competen ele atribuite de c tre Agen ia
Na ional pentru Protec ia Mediului, prev zute în legisla ia în vigoare.
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PARTEA a II-a
STRUCTURA DE ORGANIZARE I FUNC IONARE A AGEN IEI
PENTRU PROTEC IA MEDIULUI
1. Agen ia pentru Protec ia Mediului asigur , prin compartimentele de specialitate,
realizarea activit ilor de protec ie a mediului la nivelul jude ului
2. Structura organizatoric a Agen iei pentru Protec ia Mediului este stabilit prin
organigrama i se aprob prin decizie a pre edintelui Agen iei Na ionale pentru
Protec ia Mediului.
3. Regulamentul de Organizare i Func ionare al Agen iei pentru Protec ia Mediului
se supune periodic actualiz rii.
Agen ia pentru Protec ia Mediului are urm toarea structur organizatoric :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Director Executiv
Compartimentul Rela ii Publice i Tehnologia Informa iei
Serviciul Avize, Acorduri, Autoriza ii
Serviciul/Biroul/Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu
Serviciul/Biroul/Compartimentul Monitorizare i Laboratoare
Biroul/Compartimentul Buget, Finan e, Administrativ i Resurse umane

PARTEA a III-a
CONDUCEREA AGEN IEI JUDE ENE PENTRU PROTEC IA MEDIULUI
Conducerea Agen iei pentru Protec ia Mediului este asigurat de un director
executiv numit prin decizie a pre edintelui Agen iei Na ionale pentru Protec ia
Mediului, în condi iile legii.
ATRIBU IILE DIRECTORULUI EXECUTIV AL
AGEN IEI PENTRU PROTEC IA MEDIULUI
Directorul executiv al Agen iei pentru Protec ia Mediului are urm toarele atribu ii
principale:
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a) organizeaz , coordoneaz , îndrum , controleaz i r spunde de întreaga activitate a
Agen iei pentru Protec ia Mediului , cu respectarea procedurilor legale utilizate în
realizarea acesteia, conform regulamentului de organizare i func ionare;
b) îndepline te func ia de ordonator ter iar de credite, i r spunde, potrivit legii, de :
b1) angajarea, lichidarea i ordonan area cheltuielilor în limita creditelor
bugetare repartizate i aprobate numai pentru realizarea sarcinilor agen iei pe care o
conduce, potrivit prevederilor din bugetul aprobat i în condi iile stabilite prin
dispozi iile legale;
b2) realizarea veniturilor;
b3) angajarea i utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
b4) integritatea bunurilor încredin ate agen iei pe care o conduce;
b5) organizarea i inerea la zi a contabilit ii i prezentarea la termen a
situa iilor financiare asupra situa iei patrimoniului aflat în administrare i execu iei
bugetare;
b6) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizi ii publice i
a programului de lucr ri de investi ii publice;
b7) organizarea eviden ei programelor, inclusiv a indicatorilor aferen i
acestora;
c) coordoneaz procesul de colaborare cu celelalte agen ii jude ene pentru protec ia
mediului i cu Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului, prin serviciile de specialitate
ale agen iei pe care o conduce;
d) verific i r spunde de modul de organizare i coordonare, luând m suri imediate de
eliminare a deficien elor constatate a activit ilor de parcurgere a procedurilor de
reglementare i emitere a avizelor/acordurilor, autoriza iilor/autoriza iilor integrate de
mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) r spunde pentru nerespectarea procedurilor în emiterea actelor de reglementare (
referitoare la competen , termene, încadrare, etc. );
f) reprezint agen ia pentru protec ia mediului în rela iile cu ter ii, precum i în fa a
instan elor de judecat sau în fa a organelor de control;
g) dispune, urm re te îndeplinirea i r spunde pentru m surile operative necesare în
vederea realiz rii atribu iilor ce revin agen iei, din actele normative în vigoare i din
deciziile conducerii ANPM;
h) coordoneaz , monitorizeaz i r spunde de implementarea la nivel local a legisla iei,
politicilor i strategiilor de mediu care transpun legisla ia european i interna ional
adoptat de România;
i) coordoneaz , monitorizeaz i r spunde pentru îndeplinirea obliga iilor asumate prin
acordurile i tratatele interna ionale la care România este parte, la nivel jude ean;
j) coordoneaz ini ierea, elaborarea i implementarea programului/programului integrat
de gestionare a calit ii aerului, fiind pre edintele Comisiei Tehnice pentru elaborarea
programului de gestionare a calit ii aerului;
k) asigur
i r spunde pentru raportarea, la termenele stabilite, a stadiului
implement rii legisla iei de mediu la nivel jude ean;
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l) verific i r spunde de modul de organizare i coordonare, luând m suri imediate
de eliminare a deficien elor constatate în activit ile de monitorizare a ariilor naturale
protejate;
m) verific i r spunde de modul de organizare i coordonare, luând m suri imediate
de eliminare a deficien elor constatate în activit ile de administrare a ariilor naturale
protejate neatribuite în custodie;
n) verific i r spunde de modul de organizare i coordonare, luând m suri imediate
de eliminare a deficien elor constatate a activit ilor de elaborarea de m suri de
conservare a ariilor naturale de interes comunitar care nu sunt atribuite în custodie;
o) reprezint agen ia în procedura de atribuire a custodiei ariilor naturale f r
custozi;
p) elaboreaz propuneri privind delimitarea ariilor natural protejate de interes
national a c ror limite nu sunt aprobate prin printr-un act normativ;
q) îndepline te atribu ii referitoare la managementul ariilor natural protejate pe baza
deleg rii de competen din partea Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului;
r) coordoneaz procesul de dezvoltare durabil la nivel jude ean i asigur demersurile
necesare în vederea institu ionaliz rii i aprob rii PLAM de c tre autorit ile
competente;
s) coordoneaz , monitorizeaz i r spunde pentru desf urarea în condi ii optime a
activit ilor privind colectarea, prelucrarea, raportarea i gestionarea datelor de mediu, la
nivel local, de inute de serviciile din subordinea sa;
) coordoneaz , monitorizeaz i r spunde pentru desf urarea în condi ii optime a
activit ilor privind realizarea, între inerea i actualizarea bazelor de date la nivelul
agen iei;
t) r spunde de administrarea site-ului agen iei;
) aprob documenta ia tehnic întocmit de serviciile i compartimentele tehnice
precum i a celui economico-administrativ aflat în subordine;
u) aprob fundamentarea necesarului de cheltuieli materiale, investi ii i de personal,
precum i pentru alte titluri de cheltuieli i le înainteaz ordonatorului secundar de
credite;
v) reprezint agen ia în rela iile i întâlnirile de lucru cu alte autorit i i institu ii, în
scopul aplic rii politicilor de mediu la nivelul jude ului;
w) as igur înt rirea capacit ii institu ionale i administrative a agen iei;
x) nume te i elibereaz din func ie, în condi iile legii, personalul de conducere al APM ,
cu avizul pre edintelui ANPM;
y) nume te i elibereaz din func ie, în condi iile legii, personalul de execu ie al APM ;
z) coordoneaz gestionarea eficient i unitar a resurselor umane din cadrul agen iei;
aa) r spunde de realizarea evalu rii performan elor profesionale a întregului personal i
realizeaz evaluarea performan elor profesionale pentru efii de servicii/birouri i a
personalului din compartimentele aflate în subordonare direct ;
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bb) organizeaz constituirea colectivelor temporare, f r modificarea structurii
organizatorice, cu aprobarea pre edintelui ANPM;
cc) are obliga ia asigur rii condi iilor de exercitare a activit ii pentru tot personalul ANPM,
care- i desf oar efectiv activitatea în cadrul APM;
dd) r spunde de rezolvarea peti iilor, plângerilor prealabile i reclama iilor
administrative;
ee) r spunde, potrivit legii, de luarea m surilor necesare pentru protec ia securit ii i
s n t ii personalului agen iei, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale,
asigurarea inform rii i instruirii personalului, de aplicarea m surilor de ap rare
împotriva incendiilor i de consecin ele producerii incendiilor, precum i de
organizarea i func ionarea pazei unit ilor, bunurilor i valorilor pe care le de in, cu
orice titlu;
ff) r spunde de administrarea i gestionarea, în condi iile legii, a integrit ii
patrimoniului agen iei;
gg) r spunde de respectarea prevederilor în vigoare referitoare la p strarea
secretului/confidentialit ii asupra datelor, informa iilor i documentelor referitoare la
activitatea agen iei;
hh) are obliga ia de a organiza controlul financiar preventiv propriu i eviden a
angajamentelor în cadrul Biroului/compartimentului Buget, Finan e, Admistrativ i
Resurse Umane i s stabileasc proiectele de opera iuni supuse controlului financiar
preventiv, documentele justificative i circuitul acestora, cu respectarea dispozi iilor
legale;
ii) solicit deschiderea/retragerea de credite bugetare conform Legii nr. 500/2002;
jj) aduce la cuno tin a conducerii ANPM problemele deosebite ap rute pe parcursul
activit ii, propunând totodat m surile necesare pentru îmbun t irea activit ii agen iei;
kk) coordoneaz activitatea de informare a factorilor de decizie în situa ii de urgen
generate de riscurile specifice MMP i respectiv de urgen radiologic ;
ll) coordoneaz activit ile legate de programe i proiecte na ionale i interna ionale;
mm) asigur facilitarea accesului speciali tilor la informa ia tehnic de mediu i
încurajeaz activitatea de cercetare în domeniul mediului;
nn) stabile te m surile privind formarea profesional a angaja ilor din subordine i
coordoneaz activit ile necesare pentru realizarea acestora;
oo) dispune m suri pentru furnizarea, din oficiu sau la cerere, a informa iilor sau datelor
de mediu, în conformitate cu prevederile legale;
pp) coordoneaz colaborarea cu Garda Na ional de Mediu i cu reprezentan ii locali ai
Administra iei Na ionale „Apele Române” în emiterea actelor de autorizare i în
realizarea controlului conform rii i aplic rii legisla iei de mediu;
qq) prezint Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului: „Planul anual de activitate al
Agen iei pentru Protec ia Mediului ” i raportul anual privind modul de realizare al
acestuia;
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rr) asigur accesul publicului la informa ia de mediu i în procesul de luare a deciziilor
privind reglementarea activit ilor/instala iilor care intr sub inciden a legisla iei de mediu
în vigoare;
ss) r spunde de cre terea capacit ii institu ionale în conformitate cu cerin ele
directivelor europene în domeniul protec iei mediului;
) asigur implementarea Sistemului Integrat de Mediu la nivelul Agen iei pentru
Protec ia Mediului;
tt) r spunde de luarea m surilor necesare pentru elaborarea i/sau dezvoltarea,
precum i de operarea optim a sistemului de control intern/managerial, inclusiv a
procedurilor formalizate pe activit i în cadrul agen iei pe care o conduce i
constituie, prin decizie, o comisie pentru monitorizarea, coordonarea i îndrumarea
metodologic
a implement rii
i/sau dezvolt rii sistemului de control
intern/managerial, numind pre edintele acestei comisii;
) r spunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribu iilor privind protec ia informa iilor
clasificate;
uu)verific i r spunde de modul de organizare i coordonare, luând m suri imediate de
eliminare a deficien elor constatate în procesul de identificare a instala iilor în care se
desf oar activit i care intr sub inciden a schemei de comercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de ser în perioada 2013-2020;
vv) verific i r spunde de modul de organizare i coordonare, luând m suri imediate de
eliminare a deficien elor constatate în procesul de colectare i transmitere a datelor i
informa iilor necesare pentru elaborarea Inventarului Na ional al Emisiilor de Gaze cu
Efect de Ser (INEGES) de c tre ANPM;
ww) verific i r spunde de modul de organizare i coordonare, luând m suri
imediate de eliminare a deficien elor constatate a activit ilor privind prelevarea,
preg tirea, m surarea, interpretarea, validarea, raportarea i gestionarea analizelor de
mediu, la nivel local, de inute de serviciile din subordinea sa;
xx) asigur suportul financiar în limita prevederilor bugetare pentru promovarea
particip rii voluntare a organiza iilor din sistemul comunitar de eco management de
mediu i mediu (EMAS) i eticheta ecologica;
yy) r spunde pentru respectarea structurii re elei informatice propuse la nivel central de
ANPM si asigura implementarea propunerilor IT în reteaua locala;
zz) r spunde de respectarea strategiei unitare de integrare i consolidare a
infrastructurii IT aprobat de ANPM;
aaa) verific i r spunde de modul de organizare i coordonare, luând m suri imediate
de eliminare a deficien elor constatate în activitatea de formulare a r spunsurilor la
solicit rile referitoare la desf urarea procedurilor de reglementare i la implementarea
legisla iei specifice în domeniul legisla ie orizontal ;
bbb) coordoneaz , monitorizeaz i r spunde de modul de implementare a legisla iei
referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte i
activit i cu impact asupra mediului;
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ccc) coordoneaz i monitorizeaz i r spunde de implementarea legisla iei de mediu
privind Directivele IPPC, LCP,COV, SEVESO II, Regulamentul EMAS, Regulamentul
privind eticheta ecologic a Uniunii Europene i administreaza la nivel local bazele de
date;
ddd) coordoneaz i monitorizeaz i r spunde de implementarea legisla iei care
transpune directivele specifice domeniului legisla iei orizontal ;
eee) coordoneaz i monitorizeaz i r spunde de implementarea legisla iei privind
responsabilitatea pentru prevenirea i remedierea daunelor aduse mediului (OUG
68/2007 privind r spunderea de mediu) i asigurarea de consultan în stabilirea
m surilor reparatorii i la evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra
mediului în conformitate cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind r spunderea de
mediu.
fff) particip împreun cu reprezentan i ai MMP, ANPM, în cadrul comisiilor de
specialitate/secretariate tehnice pe probleme de mediu;
ggg) verific i r spunde de modul de organizare a activit ii de arhivare la nivelul
APM, conform legisla iei în vigoare;
hhh) verific i r spunde de modul de organizare i coordonare, luând m suri
imediate de eliminare a deficien elor constatate în activit ile specifice domeniului
De euri, domeniului Chimicale i domeniului Sol-Subsol în vederea îndeplinirii
atribu iilor prev zute în legisla ie i ROF;
iii) verific i r spunde de modul de organizare i coordonare, luând m suri imediate
de eliminare a deficien elor constatate în activit ile de colectare i prelucrare a
datelor în vederea urm ririi implement rii legisla iei în domeniul gestion rii
de eurilor i chimicalelor i elabor rii rapoartelor i indicatorilor specifici;
jjj) verific i r spunde de modul de organizare i coordonare, luând m suri imediate
de eliminare a deficien elor constatate în activit ile specifice, conform prevederilor
legale în vigoare, în scopul inventarierii, investig rii, evalu rii, remedierii i
monitoriz rii zonelor în care solul i subsolul sunt contaminate;
kkk) coordoneaz , monitorizeaz i r spunde de derularea programelor i proiectelor
finan ate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum i din
împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau
nerambursabile;
lll) coordoneaz activitatea personalului ANPM, care- i desf oar efectiv activitatea
în cadrul APM –ului respectiv, sau care a fost pus la dispozi ie de pre edintele
ANPM;
mmm) poate numi în componen a diferitor comisii/comitete/grupuri de lucru
organizate la nivelul agen iei jude ene pentru protec ia mediului, personalul ANPM
care- i desf oar efectiv activitatea în cadrul APM –ului respectiv;
nnn) îndepline te orice alte atribu ii prev zute de actele normative în vigoare în
domeniul protec iei mediului, sau stabilite de c tre conducerea Agen iei Na ionale
pentru Protec ia Mediului în condi iile legii.
PARTEA a IV-a

7

Regulament de organizare i func ionare al Agen iei pentru Protec ia Mediului

ATRIBU IILE I RELA IILE FUNC IONALE EXISTENTE ÎN
STRUCTURA DE ORGANIZARE A AGEN IEI PENTRU PROTEC IA
MEDIULUI
SEC IUNEA I
COMPARTIMENTUL
RELA II PUBLICE I TEHNOLOGIA INFORMA IEI
Compartimentul Rela ii Publice i Tehnologia Informa iei î i desf oar activitatea
în domeniile:
1. Rela ii Publice i Comunicare
2. Tehnologia Informa iei
Atribu ii generale:
a)
b)
c)
d)

asigur derularea activit ii de rela ii cu publicul conform legisla iei în vigoare;
asigur accesul cet enilor la informa iile de interes public;
ini iaz , sprijin , încurajeaz i dezvolt parteneriatul cu societatea civil ;
asigur leg tura cu mass-media i cu organiza iile nonguvernamentale care
activeaz în domeniul protec iei mediului;
e) împreun cu compartimentele de specialitate din APM organizeaz manifest ri
de promovare i diseminare privind informa ia de mediu (întâlniri,
simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.);
f) îmbun t e te procesul de comunicare intern i extern în cadrul apm;
g) asigur comunicarea prin canale func ionale, conform legisla iei în vigoare, la
solicitarea conducerii APM.
h) colaboreaz cu celelalte compartimente din APM pentru transmiterea de
informa ii referitoare la activitatea agen iei, cu respectarea legisla iei în
vigoare;
i) realizeaz pentru activit ile specifice: procedurile, bazele de date i rapoartele
necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agen iei;
j) asigur cooperarea în domeniul rela iilor interna ionale, cu acordul ANPM.
1.

Domeniul Rela ii Publice i Comunicare
Atribu ii specifice:

k) actualizeaz permanent informa iile de interes public postate pe site-ul APM;
l) r spunde la solicit rile de informa ii de interes public i urm re te termenele de
solu ionare a peti iilor;
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m) întocme te r spunsurile la peti iile, reclama iile i sesiz rile transmise
institu iei, în func ie de punctele de vedere primite de la compartimentele de
specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare;
n) asigur , la solicitarea scris sau verbal , accesul popula iei la informa iile de
interes public;
o) realizeaz accesul la informa iile de interes public care se comunic din oficiu
prin: afi are la sediul institu iei, publicare în mijloacele de informare în mas
i/sau publica ii proprii (când este cazul), precum i pe pagina proprie de
internet;
p) pentru informa iile solicitate verbal, se precizeaz condi iile în care are loc
accesul la informa iile de interes public i dup caz furnizarea pe loc a
informa iile solicitate;
q) înainteaz peti iile, reclama iile, sesiz rile c tre compartimentele de
specialitate, în func ie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de
trimitere a r spunsului;
r) urm re te solu ionarea i redactarea în termen a r spunsului i se îngrije te de
expedierea r spunsului c tre peti ionar, conform prevederilor legale;
s)întocme te un raport semestrial pe baza c ruia institu ia va analiza activitatea
proprie de solu ionare a peti iilor;
t) întocme te la solicitarea ANPM, raport ri privind informa ia public de
mediu/informa ii de interes public;
u) asigur publicarea buletinului informativ al APM, care cuprinde informa iile de
interes public comunicate din oficiu;
v) se preocup de men inerea unei bune organiz ri în cadrul APM a punctului de
informare-documentare al institu iei i a accesului publicului la informa iile
furnizate din oficiu;
w) proceseaz date i informa ii primite de la toate compartimentele din APM, în
vederea alc tuirii de inform ri i/sau comunicate de pres , conform legisla iei
în vigoare;
x) transpune în form publicistic informa iile primite de la compartimentele de
specialitate i transmite informa iile solicitate de mass-media prin email sau
fax;
y) asigur partea de comunicare a APM-ului, redacteaz materialele de pres , le
supune spre aprobarea conducerii i urm re te transmiterea lor în timp util;
colaboreaz cu compartimentele de specialitate din cadrul APM pentru
realizarea unei inform ri coerente c tre mass-media;
z) organizeaz (atât logistic, cât i informa ional) conferin e de pres i alte
evenimente mediatice;
aa)
p streaz eviden a interviurilor i declara iilor oficiale din cadrul
reuniunilor interne i interna ionale din domeniu;
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bb)
realizeaz actualizarea i înregistrarea acredit rilor de pres i stabile te
leg turi permanente i amiabile cu jurnali tii acredita i la APM;
cc) urm re te modul în care se reflect în pres activit ile APM , conform
monitoriz rilor mass-media;
dd)
gestioneaz , din punctul de vedere al comunic rii eficiente, situa iile de
criz ;
ee) propune drepturi la replic la articolele ap rute în mass-media, acolo unde se
impune acest lucru, împreun cu conducerea APM;
ff) informeaz i consiliaz conducerea institu iei i compartimentele din cadrul
APM asupra materialelor ap rute în mass-media;
gg)
stabile te interviuri, particip ri la emisiuni radio/TV, precum i
întrevederi ale reprezentan ilor APM cu jurnali tii din presa scris i audiovizual ;
hh)
întocme te materialele-suport în vederea particip rii la diferite emisiuni
radio/TV, în baza informa iilor primite de la compatimentele de specialitate;
ii) asigur realizarea de bro uri sau materiale de prezentare necesare
evenimentelor organizate de APM, sau evenimente la care particip
reprezentan i ai APM, conform bugetelor prev zute;
jj) asigur organizarea de evenimente mediatice (seminarii, mese rotunde,
concursuri, expozi ii etc.) pe plan intern i interna ional;
kk)
identific tematici în vederea organiz rii de evenimente mediatice;
ll) asigur logistica realiz rii unei arhive în format electronic a imaginilor audiovideo a
momentelor importante din cadrul evenimentelor mediatice, în
vederea transmiterii c tre mass-media, precum i a post rii lor pe site-ul APM;
mm)
verific actualizarea site-ului oficial al APM;
nn)
se îngrije te de elaborarea actelor necesare pentru desf urarea
campaniilor de informare i de rela ii publice ale APM;
oo)
întocme te zilnic sinteza presei în format electronic, pe care o prezint
factorilor interesa i;
pp)
analizeaz i evalueaz reflectarea în pres a ac iunilor întreprinse de
APM;
qq)
asigur leg tura cu organiza iile non-guvernamentale la nivel local.

2. Domeniul Tehnologia Informa iei
Atribu ii specifice:
a) asigur asisten tehnic pentru utilizarea aplica iilor informatice din APM ;
b) asigur helpdesk-ul sistemului de operare pentru sta iile de lucru existente în
APM ;
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c) asigur asisten tehnic în implementarea, exploatarea i dezvoltarea solu iei de
sistem informatic integrat adoptat de ANPM ;
d) asigur inventarul electronic al echipamentelor hardware i comunica ii
existente în APM ;
e) asigur inventarul electronic a licen elor sistemelor de operare existente în
APM;
f) administreaz aplica ia de email pe domeniul APM ;
g) administreaz portalul web pe sec iunea dedicat APM ;
h) asigur securitatea i protec ia datelor la nivel de APM ;
i) asigur implementarea politicilor de securitate adoptate la nivel na ional pentru
APM ;
j) asigur eviden a în format electronic i pe suport hârtie a coresponden ei între
prizele de re ea i switch-uri, routere etc;
k) asigur între inerea i exploatarea optim a echipamentelor de tehnic de calcul
i de comunica ii la nivelul APM ;
l) asigur suport tehnic i asisten tehnic de specialitate pentru achizi iile publice
specifice;
m) asigur suport tehnic i asisten tehnic de specialitate în proiectele cu
component privind Tehnologia Informa iei i Comunica ii;
n) organizeaz i administreaz biblioteca informa ional a APM : c r i, bro uri,
compact discuri etc;
o) gestioneaz i dezvolt baze de date privind rezultatele monitoriz rilor transmise
de c tre agen ii economici i/sau alte institu ii de la nivel jude ean cu care APM
se afl în rela ii de colaborare.
SEC IUNEA II
SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZA II
Serviciul Avize Acorduri Autoriza ii î i desf oar activitatea în domeniile:
1. Evaluare Impact
2. Controlul Polu rii
3. SEVESO, EMAS, Eticheta Ecologic
4. Schimb ri Climatice
Atribu ii generale:
a) particip la fundamentarea tehnico- tiin ific pentru elaborarea actelor normative în
domeniul evalu rii impactului asupra mediului, evaluarea strategic a planurilor i
programelor, participarea publicului la luarea deciziilor i a documentelor necesare
11
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procesului de armonizare a legisla iei na ionale cu legisla ia UE la solicitarea MMP
i/sau ANPM;
b) particip la activitatea de elaborare a procedurilor de emitere a avizelor/acordurilor/
autoriza iilor/autoriza iilor integrate de mediu la solicitarea MMP i/sau ANPM;
c) parcurge proceduri de reglementare i emite avize/acorduri, autoriza ii/autoriza ii
integrate de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) colaboreaz , la solicitarea MMP, în procesul de aplicare a procedurii de
autorizare/autorizare integrat a activit ilor cu posibil impact transfrontier precum i
pentru proiectele care intr sub inciden a directivei EIA;
e) elaboreaz raport ri specifice la solicitarea ANPM;
f) întocme te r spunsuri la solicit rile referitoare la desf urarea procedurilor de
reglementare i la implementarea legisla iei specifice în domeniul legisla ie orizontal ;
g) monitorizeaz implementarea legisla iei referitoare la emiterea actelor de reglementare
pentru planuri, programe, proiecte i activit i cu impact asupra mediului.;
h) coordoneaz i monitorizeaz implementarea legisla iei de mediu privind Directivele
IPPC, LCP,COV, SEVESO II, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta
ecologic a Uniunii Europene i administreaza la nivel local bazele de date;
i) r spunde de implementarea legisla iei care transpune directivele specifice domeniului
legisla iei orizontal
j) asigura implementarea legisla iei privind responsabilitatea pentru prevenirea i
remedierea daunelor aduse mediului (OUG 68/2007 privind r spunderea de mediu) i
asigurarea de consultan în stabilirea m surilor reparatorii i la evaluarea caracterului
semnificativ al prejudiciului asupra mediului în conformitate cu prevederile Directivei
2004/35/CE privind r spunderea de mediu.
k) colaboreaz cu celelalte servicii din cadrul institu iei pentru elaborarea rapoartelor
privind stadiul realiz rii la nivel local a implement rii legisla iei specifice din acquisului comunitar de mediu;
l) colaboreaz cu celelalte servicii din cadrul institu iei în scopul elabor rii rapoartelor de
sintez privind starea mediului;
m) colaboreaz cu celelalte servicii din cadrul institu iei în vederea elabor rii programelor
de preg tire de specialitate a personalului apar inând altor autorit i cu atribu ii în
domeniul protec iei mediului;
n) colaboreaz cu celelalte servicii din cadrul institu iei în vederea întocmirii
r spunsurilor la peti ii, plângeri prealabile i alte solicit ri de informa ii specifice, dup
caz;
o) particip împreun cu reprezentan i ai MMP, ANPM, în cadrul comisiilor de
specialitate/secretariate tehnice pe probleme de mediu;
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p) colaboreaz cu Compartimentul Resurse Umane, în vederea elabor rii programelor de
preg tire de specialitate a personalului apar inând autorit ii publice locale pentru
protec ia mediului;
q) asigur i stabile te cerin ele privind actualizarea paginii de web a APM pentru
domeniile specifice serviciului;
r) sus ine i se implic în ini iativele societ ii civile în domeniul protec iei mediului;
s) stabile te leg turi cu autorit i i institu ii publice pentru comunicarea de date i
informa ii de mediu;
t) constat neconformit ile cu actele de reglementare emise, la sesizarea GNM i/sau a
altor autorit i competente conform atribu iilor stabilite prin OUG 195/2005 aprobat
prin Legea 265/2006 cu modific rile i complet rile ulterioare, adopt i propune
m surile legale în vigoare;
u) colaboreaz cu GNM în procesul de emitere a actelor de autorizare i aplic rii
legisla iei de mediu;
v) colaboreaz , la nivel local, la derularea activit ilor specifice rezultate din
angajamentele interna ionale ale României în domeniul protec iei mediului;
w) organizeaz , asigur secretariatul i particip la edin ele CAT;
x) coordoneaz la nivel local activit ile specifice privind informarea publicului i asigur
participarea publicului la luarea deciziilor;
y) contribuie la informarea operatorilor privind acordarea Etichetei UE ecologice de c tre
Ministerul Mediului i P durilor conform Regulamentului privind Eticheta UE
ecologic .
z) preg te te documentele în vederea arhiv rii;
aa) realizeaz pentru activit ile specifice: procedurile, bazele de date i rapoartele
necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agen iei;
bb)
sus ine i se implic în înfiin area, dotarea i func ionarea bibliotecii de
specialitate a APM, prin propuneri privind achizi ionarea c r ilor de specialitate,
normative, stas-uri, reviste de specialitate.
Atribu ii specifice
1. Domeniul Evaluare Impact
a) parcurge
proceduri
de
reglementare
i
emite
avize/acorduri/autoriza ii/autoriza ii integrate de mediu, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
b) organizeaz la nivel local bazele de date referitoare la eviden a avizelor,
acordurilor, autoriza iilor de mediu, autoriza iilor integrate de mediu;
c) colaboreaz cu structurile GNM în vederea asigur rii respect rii cerin elor din
actele de reglementare;
13
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d) organizeaz , asigur secretariatul i particip la edin ele CAT;
e) particip la dezbaterile publice organizate conform procedurilor de emitere a
actelor de reglementare;
f) centralizeaz la nivel local raport rile referitoare la activitatea de emitere a
actelor de reglementare, informa ia de mediu i modul de implementare a
legisla iei specifice i transmite inform ri periodice la ANPM;
g) parcurge anumite etape din procedura de emitere a avizelor de mediu pentru
planuri i programe, acorduri de mediu, autoriza ii de mediu pe baza
competen elor delegate/stabilite de c tre ANPM;
h) organizeaz la nivel local bazele de date referitoare la eviden a procedurilor de
emitere a avizelor, acordurilor, autoriza iilor/autoriza iilor integrate de mediu,
în vederea actualiz rii i disemin rii acestor date, inclusiv pe pagina web
proprie;
i) constat neconformit ile cu actele de reglementare emise, la sesizarea GNM
i/sau a altor autorit i competente conform atribu iilor stabilite prin OUG
195/2005 aprobat prin Legea 265/2006 cu modific rile i complet rile
ulterioare, adopt i propune m surile legale în vigoare;
j) colaboreaz cu GNM în procesul de emitere a actelor de autorizare i aplic rii
legisla iei de mediu;
k) analizeaz calitatea rapoartelor de EIM/BM elaborate de persoane
fizice/juridice atestate si emit recomand ri la cerere în vederea atest rii i
reatest rii acestora, sau propun retragerea atestatului;
l) acord la cerere consultan tehnic de specialitate persoanelor fizice/juridice
referitoare la procedurile de reglementare, con inutul documenta iilor i a altor
probleme specifice privind mediul;
m) acord asisten la cererea MMP, ANPM i/sau ARPM în evaluarea rapoartelor
de mediu pentru planurile i programele elaborate de alte autorit i i în luarea
deciziilor privind emiterea/respingerea acord rii avizului de mediu;
n) centralizeaz datele la nivel local i transmite la GNM m surile din programele
pentru conformare conform protocolului încheiat între ANPM i GNM.
2) Domeniul Controlul Polu rii
a)
b)
c)
d)

monitorizeaz implementarea Directivei 2008/1/CE(IPPC)
monitorizeaz implementarea Directivei 2001/80/CE (LCP);
monitorizeaz implementarea Directivei 1999/13/CE (COV din solven i);
monitorizeaz implementarea Regulamentului nr. 166/2006 (EPRTR) –
Registrul European al Poluan ilor Emi i i Transfera i;
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e) analizeaz i valideaz , la nivel local, calitatea datelor din bazele de date
referitoare la Directivele IPPC, LCP, COV din solven i, SEVESO II,
Regulamentul EPRTR, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta
ecologic a Uniunii Europene, în vederea actualiz rii i disemin rii acestor
date, inclusiv pe pagina web proprie;
f) realizeaz /reactualizeaz , la nivel local, inventarele instala iilor/activit ilor
care intr sub inciden a Directivelor IPPC,LCP i COV din solven i i
realizeaz eviden a instala iilor c rora li se aplic Regulamentul nr.166/2006;
g) particip la comisii de lucru consultative, specifice domeniilor de activitate
precizate în Anexa 1 a Directivei IPPC, pentru coordonarea implement rii în
domeniul prevenirii i controlului integrat al polu rii industriale;
h) analizeaz i valideaz inventarele anuale ale instalatiilor mari de ardere si ale
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot i pulberi provenite de la acestea la
nivel local;
i) valideaz i transmit datele privind eviden a orelor de func ionare utilizate i
neutilizate din timpul acordat pentru r mânerea în exploatare a instala iilor
mari de ardere declarate sub articolul 4(4) din Directiva 2001/80/CE (LCP)
(IMA derogare – func ionare în limita a 20000 ore în perioada 2008 – 2015)
pentru realizarea de c tre ANPM a raportului anual;
j) monitorizeaz stadiul implement rii m surilor din Programul Na ional de
Reducere a Emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot i pulberi provenite din
instala iile mari de ardere si raporteaz trimestrial acest stadiu c tre ANPM;
k) verific calculul bilan ului de solven i i stabile te conformarea instala iilor
care utilizeaz solven i organici cu con inut de COV;
l) realizeaz inventarul anual al instala iilor ce utilizeaz substan e clasificate ca
fiind cancerigene, mutagene i toxice pentru reproducere (CMR) i a
cantit ilor folosite;
m) centralizeaz i valideaz inventarele emisiilor totale anuale de COV provenite
din activit i i instala ii care utilizeaz solven i organici cu con inut de COV;
n) întocme te eviden a instala iilor care desf oar activit i conform Anexei I al
Regulamentele nr.166/2006 pe raza jude ului respectiv i informeaz ANPM
despre necesitatea reactualiz rii intr rilor în Registrul E-PRTR din anul în
curs;
o) informeaz operatorii de pe raza jude ului, care au ob inut autoriza ii noi de
func ionare, i desf oar activit i listate în Anexa I, de necesitatea cunoa terii
prevederilor Ghidului de raportare sub Regulamentul nr.166/2006 i condi iile
în care se înscriu în Registrul EPRTR;
p) popularizeaz adresa accesibil pe Internet a Registrului Na ional PRTR i a
Registrului European PRTR (E-PRTR);
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q) aloc operatorilor num rul unic de identificare în Registrul na ional al
poluan ilor emi i i transfera i (EPRTR) i administreaz eviden a acestora pe
durata a minimum 10 ani, conform algoritmului stabilit la nivel na ional;
r) monitorizeaza raportarea on line a operatorilor economici care s-au înscris în
Registrul E-PRTR
s) analizeaz i valideaz , la nivel local, calitatea datelor din baza de date EPRTR din punct de vedere al consisten ei, consecven ei i credibilit ii în
colaborare cu serviciul monitorizare i biroul de euri din cadrul APM.
t) anun ANPM despre situa iile în care operatorii refuz înscrierea în Registrul
E-PRTR i întocme te lista operatorilor care încalc prevederile Art. 4 al HG
nr.140/2008 privind stabilirea unor m suri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 166/2006.
3) Domeniul SEVESO, EMAS, Eticheta Ecologic
a) acord asisten specific organiza iilor, grupurilor de organiza ii i r spunde
solicit rilor adresate de acestea, în vederea îndeplinirii cerin elor de
înregistrare, conform prevederilor Regulamentului EMAS i asigur furnizarea
informa iilor;
b) particip la ac iunile de supraveghere a activit ii verificatorilor de mediu în
cadrul procedurii de înregistrare a organiza iilor la sistemul EMAS;
c) asigur , la solicitarea Biroului EMAS din cadrul ANPM, transmiterea
informa iilor privind respectarea cerin elor legale de c tre organiza iile care
solicit înregistrarea/reînnoirea înregistr rii EMAS;
d) pune la dispozi ia responsabilului IT, spre publicare, informa iile privind
solicit rile de înregistrare/reînnoire a înregistr rii EMAS i transmite Biroului
EMAS din cadrul ANPM observa iile primite din partea publicului, a p r ilor
interesate, referitoare la organiza iile solicitante;
e) particip la ac iunile de promovare a particip rii organiza iilor la sistemul
comunitar de management de mediu i audit (EMAS);
f) organizeaz i particip la ac iuni de promovare a etichet rii ecologice;
g) îndepline te atribu iile Secretariatului de risc pentru controlul pericolelor de
accident major în care sunt implicate substan e periculoase;
h) monitorizeaz i r spunde de implementarea la nivel de jude a dispozi iilor
HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care
sunt implicate substan e periculoase i ale legisla iei subsecvente;
i) identific /inventariaz titularii activit ilor, respectiv amplasamentele care intr
sub inciden a prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 804/2007 i ale legisla iei
subsecvente;
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j) particip la verificarea în teren a amplasamentelor, respectiv a titularilor de
activitate, cu privire la obliga iile prev zute în Hot rârea Guvernului nr.
804/2007;
k) colaboreaz i schimb informa ii, în condi iile legii, cu autorit ile locale i cu
organisme neguvernamentale;
l) solicit titularilor de activitate i celorlalte autorit i locale informa ii necesare
desf ur rii activit ii Secretariarului de risc ;
m) verific luarea m surilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra
s n t ii omului i a mediului i limitarea consecin elor acestora;
n) colaboreaza cu autorit ile publice învestite la nivel jude ean în aplicarea
prevederilor HG 804/2007;
o) în caz de accident major:
- informeaz imediat Secretariatul de risc din ANPM privind producerea
unui accident;
- verific con inutul notific rii accidentelor conform legisla iei în
vigoare;
- particip la schimbul de informa ii cu reprezentan ii desemna i de
titularul de activitate i cu celelalte autorit i locale;
- particip la cercetarea la fa a locului a accidentelor i întocme te
raportul final pe care îl transmite Secretariatului de risc din ANPM;
- ine eviden a notific rilor;
- urm re te luarea tuturor m surilor de interven ie i remediere necesare,
urgente, pe termen mediu sau lung, de c tre titularul activit ii;
- colecteaz i verific informa iile necesare pentru analizarea complet a
aspectelor tehnice, organizatorice i manageriale ale accidentului
major;
- stabile te împreun cu titularii activit ilor m surile preventive ce se
impun pentru evitarea unor viitoare accidente;
- pune la dispozi ie compartimentului pentru rela ii publice informa ii
privind posibile efecte, inclusiv pentru situa ii cu impact transfrontier;
- organizeaza comisia pentru investigarea accidentelor majore si
particip la lucr rile acesteia.
p) particip la evaluarea grupurilor de obiective i a situa iilor probabile
declan rii efectului Domino;
q) instituie i actualizeaz un registru care va cuprinde urm toarele:
- informa iile referitoare la amplasamentele care intr sub inciden a
Hot rârii Guvernului nr. 804/2007 i a legisla iei subsecvente;
- eviden a accidentelor;
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- analiza cauzelor producerii accidentului major, experien a acumulat i
m surile preventive necesare pentru prevenirea altor asemenea
accidente.
q) pune la dispozi ie compartimentului pentru rela ii publice informa ii referitoare la:
- proiectarea unor noi amplasamente c rora le sunt aplicabile prevederile
Hot rârii Guvernului nr. 804/2007 i ale legisla iei subsecvente;
- modific rile aduse amplasamentelor existente, c rora le sunt aplicabile
prevederile Hot rârii Guvernului nr. 804/2007 i ale legisla iei
subsecvente;
- dezvolt rile în jurul amplasamentelor existente, care intr sub inciden a
Hot rârii Guvernului nr. 804/2007 i a legisla iei subsecvente.
r) transmite informa iile solicitate de secretariatele de risc din ANPM i MMP.
4) Domeniul Schimb ri Climatice
a) identific instala iile în care se desf oar activit i care intr sub inciden a
schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser în
perioada 2013-2020 i informeaz ANPM cu privire la acestea;;
b) verific realizarea monitoriz rii reducerilor de emisii de gaze cu efect de ser de
c tre participan ii la proiectele de tip „ Implementare în comun” (JI) precum i
corectitudinea datelor înregistrate;
c) colecteaz datele i informa iile necesare pentru elaborarea Inventarului Na ional
al Emisiilor de Gaze cu Efect de Ser (INEGES) de c tre ANPM, în vederea
transmiterii acestora la ANPM;
d) îndepline te orice alte atribu ii stabilite prin actele normative în domeniul
schimb rilor climatice.
e) r spunde, în limita competen ei la sesiz rile transmise de c tre ANPM.
SEC IUNEA III
SERVICIUL/BIROUL/COMPARTIMENTUL
CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
Serviciul/Biroul/Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu î i desf oar
activitatea în urm toarele domenii:
1. Domeniul De euri
2. Domeniul Chimicale
3. Domeniul Biodiversitate
4. Domeniul Sol, Subsol
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5. Dezvoltare Durabil
6. Programe, Proiecte
1. Domeniul De euri
Atribu ii specifice:

o
o
o
o
o
o

a) monitorizeaz implementarea legisla iei de mediu în domeniul gestion rii
de eurilor, la nivel jude ean
b) înainteaz rapoarte c tre ANPM privind ac iunile de implementare a
legisla iei referitoare la gestionarea de eurilor la nivel jude ean
c) elaboreaz rapoarte privind starea mediului la nivel jude ean, pe domeniul
gestionarea de eurilor
d) asigur suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe
domeniul propriu de activitate, i particip la vizite de amplasament
e) asigur suportul tehnic pentru elaborarea r spunsurilor la sesiz ri,
reclama ii, întreb ri din partea presei, pe domeniul propriu de activitate
f) asigur suportul tehnic i particip la activit i de informare i
con tientizare, pe domeniul propriu de activitate
g) particip la controale tematice, la solicitarea GNM
h) particip în programe i proiecte na ionale i interna ionale în domeniul
gestion rii de eurilor
i) colaboreaz la elaborarea i monitorizarea planurilor de gestionare a
de eurilor
j) aprob transporturile de de euri periculoase pe teritoriul României
k) emite avizul de împr tiere a n molului conform legisla iei în vigoare
privind protec ia mediului i în special a solurilor, când se utilizeaz
n moluri de epurare în agricultur
l) aprob planurile elaborate de operatorii economici în vederea elimin rii
echipamentelor care con in sau sunt contaminate cu PCB
m) identific operatorii economici care trebuie s raporteze date i informa ii
referitoare la generarea i gestionarea de eurilor i asigur instruirea
acestora
n) colecteaz , valideaz i prelucreaz date i informa ii referitoare la
gestionarea de eurilor, conform cerin elor legale în vigoare, pe urm toarele
domenii:
generarea i gestionarea de eurilor municipale i industriale
de euri de ambalaje
de euri de echipamente electrice i electronice (DEEE)
vehicule scoase din uz (VSU)
de eurilor de baterii i acumulatori
echipamente cu PCB / PCT
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o
o
o
o
o

uleiuri uzate
n moluri de la epurarea apelor uzate or ene ti
depozitarea de eurilor
incinerarea de eurilor
transportul de eurilor pe teritoriul României
o) realizeaz pentru activit ile specifice: procedurile, bazele de date i
rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în
cadrul agen iei;
2. Domeniul Chimicale

a) monitorizeaz implementarea legisla iei de mediu în domeniul chimicale, la nivel
jude ean
b) înainteaz rapoarte c tre ANPM privind ac iunile de implementare a legisla iei
referitoare la chimicale la nivel jude ean
c) elaboreaz rapoarte privind starea mediului la nivel jude ean, pe domeniul
chimicale
d) asigur suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul
propriu de activitate, i particip la vizite de amplasament
e) asigur suportul tehnic pentru elaborarea r spunsurilor la sesiz ri, reclama ii,
întreb ri din partea presei, pe domeniul propriu de activitate
f) asigur suportul tehnic i particip la activit i de informare i con tientizare, pe
domeniul propriu de activitate
g) particip la controale tematice, la solicitarea GNM
h) particip în programe i proiecte na ionale i interna ionale în domeniul chimicale
i) identific operatorii economici care trebuie s raporteze date i informa ii
referitoare la chimicale i asigur instruirea acestora
j) colecteaz , valideaz i prelucreaz date i informa ii în domeniul chimicale,
conform cerin elor legale în vigoare, i întocme te inventarele specifice privind:
o importatorii i exportatorii de substan e i preparate sub inciden a procedurii
PIC
o substan ele care depreciaz stratul de ozon i operatorii economici care
desf oar activit i cu aceste substan e
o gazele fluorurate cu efect de sera i operatorii economici care desf oar
activit i cu aceste substan e
o cl dirile care con in azbest în construc ie, al articolelor i materialelor cu
con inut de azbest care devin de euri, al depozitelor cu de euri de azbest
o poluan ii organici persisten i i substan ele care vor fi incluse în anexele
Regulamentului 850/2004 si ale Conven iei Stockholm privind poluan ii
organici persisten i
o operatorii economici care desf oar activit i cu mercur i metale grele
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o operatorii implica i si substantele restrictionate conform Regulamentului

552/2009
o operatorii implicati în activit i cu substan e eligibile la înregistrare conform
Regulamentului 1907/2006
k)realizeaz pentru activit ile specifice: procedurile, bazele de date i rapoartele
necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agen iei;
3. Domeniul Biodiversitate
Atribu ii generale:
a) particip la elaborarea i implementarea programelor i proiectelor în domeniul
protec iei naturii, conservarea speciilor i habitatelor, ce urmeaz a fi finan ate din
bugetul public na ional sau din alte surse, cu consultarea ANPM;
b) implementeaz i/sau sprijin implementarea politicilor i strategiilor privind
educa ia ecologic i con tientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;
c) asigur accesul publicului la informa ia de mediu, consultarea i participarea
acestuia la luarea deciziilor privind mediul;
d) sus ine i se implic în ini iativele societ ii civile în domeniul protec iei mediului;
e) realizeaz pentru activit ile specifice: procedurile, bazele de date i rapoartele
necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agen iei;
Atribu ii specifice:
a) implementeaz legisla ia din domeniul conserv rii naturii, biodiversit ii i
utiliz rii durabile a componentelor sale;
b) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baz de conven ii de custodie,
conform legisla iei în vigoare;
c) asigur administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie;
d) monitorizeaz activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;
e) elaboreaza masuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes
comunitar care nu sunt atribuite in custodie;
f) îndepline te atribu ii referitoare la managementul ariilor naturale protejate pe
baza delegarii de competen din partea Agen iei Na ionale pentru Protec ia
Mediului;
g) deruleaz procedura de evaluare adecvat pentru planuri/proiecte susceptibile s
genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar;
h) analizeaz capitolul de biodiversitate din cadrul documenta iilor privind
proiectele/planurile care pot avea un efect negativ semnificativ asupra ariilor
naturale protejate, habitatelor naturale, speciilor de flor i faun s lbatic ;
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i) analizeaz documenta ii tehnice în vederea emiterii declara iei autorit ii
responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru proiectele majore cu
finan are din fonduri comunitare, în conformitate cu prevederile Regulamentului
CE 1828/2006;
j) analizeaz informa iile GIS privind planuri/proiecte/activit i în raport cu ariile
naturale protejate;
k) particip în cadrul Comisiilor de Analiz Tehnic ;
l) contribuie la monitorizarea speciilor i habitatelor de interes na ional i comunitar;
m) realizeaz i gestioneaz baza de date privind re eaua de arii naturale protejate;
n) implementeaz Sistemul Integrat de Management i Con tientizare în România a
re elelei Natura 2000 (SINCRON);
o) implementeaz componenta Conservarea Naturii din cadrul Sistemului Integrat
deMediu (SIM);
p) elaboreaz propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes
na ional, a c ror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;
q) emite autoriza ii de recoltare/capturare i/sau achizi ie i/sau comercializare a
florilor de min , a fosilelor de plante i fosilelor de animale vertebrate i
nevertebrate, precum i a plantelor i animalelor din flora i, respectiv, fauna
s lbatic în conformitate cu prevederile legisla iei specifice;
r) transmite Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, un raport referitor la
aplicarea derog rilor în cazul speciilor strict protejate, conform legisla iei în
vigoare;
s) inventariaz , monitorizeaz i actualizeaz trimestrial datele privind gr dinile
zoologice, acvariile publice i centrele de reabilitare i/sau îngrijire;
t) actualizeaz anual lista colec iei de animale de inute în gr dinile zoologice,
acvariile publice, centrele de reabilitare i/sau îngrijire;
u) transmite Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului date relevante în
conformitate cu cerin ele registrului na ional privind capturile i uciderile
accidentale;
v) înregistreaz i realizeaz inventarul privind specimenele CITES în conformitate
cu prevederile legisla iei specifice;
w) particip la cursuri i programe de perfec ionare profesional , întâlniri, conferin e,
simpozioane, pe probleme de protec ia naturii;
x) asigur educarea i informarea publicului privind obliga iile ce le revin pentru
protec ia i conservarea capitalului natural la nivel local.
y) îndepline te orice alte obliga ii specifice care decurg din prevederile legislative
în vigoare sau care sunt atribuite de c tre ANPM.
z) realizeaz i actualizeaz baza de date privind privind loca iile pentru introducerea
deliberat în mediu i introducerea pe pia a organismelor modificate genetic la
nivel local;
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aa)
public la sediul agen iei pentru protec ia mediului, din jude ul unde
urmeaz s aib loc introducerea deliberat în mediu a unui organism modificat
genetic, informa ia destinat publicului conform procedurii de autorizare.
4.Domeniul Sol, Subsol
Atribu ii specifice:
a) desf oar activit ile specifice, conform prevederilor legale în vigoare, în scopul
inventarierii, investig rii, evalu rii, remedierii i monitoriz rii zonelor în care
solul i subsolul sunt contaminate;
b) realizeaz pentru activit ile specifice: procedurile, bazele de date i rapoartele
necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agen iei;
5. Domeniul Dezvoltare Durabil
Atribu ii specifice:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

elaboreaz /actualizeaz Planul Local de Ac iune pentru Mediu (PLAM),
monitorizeaz i raporteaz periodic stadiul implement rii acestuia c tre Agen ia
Na ional pentru Protec ia Mediului ;
întreprinde demersuri în vederea institu ionaliz rii i aprob rii PLAM de c tre
Consiliul Jude ean;
elaboreaz Raportul anual de evaluare a rezultatelor implement rii PLAM la nivel
jude ean;
colaboreaz cu institu ii publice i operatori economici pentru identificarea,
promovarea propunerilor de proiecte de mediu ce vor fi incluse în PNAPM;
urm re te, la nivel jude ean stadiul implement rii i sursele de finan are pentru
proiectele cuprinse în Portofoliul PNAPM i trimite rapoarte periodice Agen iei
Na ionale pentru Protec ia Mediului;
colaboreaz cu consiliile locale i jude ene pentru urm rirea i evaluarea stadiului
implement rii Agendei Locale 21;
acord asisten de specialitate autorit ilor administra iei publice locale pentru
desf urarea proiectului Agenda Local 21, în localit ile în care acest proiect nu a
fost implementat;
transmite ANPM-ului date privind indicatorii de mediu necesari complet rii
fi elor i chestionarelor statistice;
particip la elaborarea, monitorizarea i actualizarea strategiei i planului de
dezvoltare la nivel jude ean;
organizeaz i deruleaz activit i de educa ie în domeniul protec iei mediului i
dezvolt rii durabile i sus ine ini iativele societ ii civile în aceste domenii;
realizeaz pentru activit ile specifice: procedurile, bazele de date i rapoartele
necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agen iei;
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5) Domeniul Programe, Proiecte
Atribu ii specifice:
a) evalueaz i actualizeaz periodic în colaborare cu Agen ia Na ional pentru
Protec ia Mediului i cu alte autorit i publice, oportunit ile de finan are din cadrul
programelor cu diferite surse de finan are;
b) colaboreaz cu toate compartimentele din cadrul APM la actualizarea surselor
poten iale de finan are, pentru proiectele propuse sau derulate de c tre Agen ia pentru
Protec ia Mediului;
c) particip la programe, proiecte interna ionale i parteneriate în proiecte de interes
public, cu avizul Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului;
d) particip i elaboreaz propuneri de proiecte în domeniul protec iei mediului, în
vederea acces rii de fonduri na ionale i interna ionale;
e) faciliteaz accesul speciali tilor la informa iile tehnice de mediu i sprijin
activitatea de cercetare în domeniul protec iei mediului;
f) asigur realizarea periodic a rapoartelor privind monitorizarea derul rii proiectelor
de la nivelul institu iei i a unei eviden e a programelor i proiectelor finan ate din
fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum i din împrumuturi externe
contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, care se
actualizeaz permanent;
g) asigur urm rirea derul rii în bune condi ii a proiectelor ce urmeaz a se implementa
într-un domeniu de interes, pentru zona propus (derularea finan rilor, îndeplinirea
intelor din termenii de referin agrea i ai proiectului);
h) sprijin implementarea acordurilor, conven iilor, protocoalelor încheiate de
ANPM/APM în domeniul protec iei mediului;
i) particip la elaborarea de propuneri de proiecte în domeniul protec iei mediului, în
vederea acces rii de fonduri na ionale i internationale;
j) asigur suportul pentru managementul proiectelor în vederea derul rii în bune
condi ii a acestora;
k) realizeaz pentru activit ile specifice: procedurile, bazele de date i rapoartele
necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agen iei;
l) îndepline te i alte atribu ii în domeniu stabilite de c tre conducerea institu iei.
SEC IUNEA V
SERVICIUL/BIROUL/COMPARTIMENTUL
MONITORIZARE I LABORATOARE
Serviciul/Biroul/Compartimentul Monitorizare
coordonarea sa urm toarele compartimente:
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1. Domeniul Evaluare Calitate Aer
2. Domeniul Sintez i Rapoarte
3. Domeniul Zgomot
4. Domeniul Laboratoare
Atribu ii generale:
a) înainteaz rapoarte lunare c tre ANPM privind ac iunile de implementare ale
directivelor cuprinse în acquis-ul comunitar de mediu din domeniul protec iei
atmosferei i schimb rilor climatice la nivel jude ean;
b) r spunde, în limita competen ei, la sesiz rile din teritoriu transmise de c tre
ANPM;
c) urm re te modul de implementare a Strategiei Na ionale pentru Protec ia
Atmosferei i a Planului Na ional de Ac iune pentru Protec ia Atmosferei, la
nivel local;
d) urm re te modul de implementare a Strategiei i Planului na ional de ac iune
privind schimb rile climatice, la nivel local;
e) dispune m suri pentru ameliorarea i men inerea calit ii aerului, în func ie de
rezultatele evalu rii calit ii acestuia, la nivel jude ean;
f) asigur accesul publicului la informa iile privind calitatea aerului în
conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare, la elaborarea rapoartelor în
conformitate cu prevederile legisla iei Comunit ii Europene i cu prevederile
conven iilor interna ionale privind protec ia atmosferei, la care România este
parte;
g) particip la activitatea de fundamentare tehnico- tiin ific pentru elaborarea
actelor normative în domeniul legisla iei orizontale la solicitarea ANPM;
h) implementeaz legisla ia specific din domeniul protec iei mediului;
i) elaboreaz rapoarte de sintez , la nivel jude ean, privind starea mediului;
j) elaboreaz Raportul anual privind starea factorilor de mediu la nivel jude ean, pe
care îl transmite la ANPM;
k) monitorizeaz stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protec iei
mediului, la nivel jude ean, asumate prin planurile de implementare negociate
cu Comisia European în procesul de aderare la Uniunea European i
întocme te periodic rapoarte de evaluare pentru informarea Agen iei Na ionale
pentru Protec ia Mediului;
l) colaboreaz , la nivel jude ean, la derularea activit ilor specifice rezultate din
angajamentele interna ionale ale României în domeniul protec iei mediului;
m) colaboreaz cu institu ii publice i operatori economici pentru identificarea i
promovarea propunerilor de proiecte de mediu ce vor fi incluse în PNAPM;
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n) urm re te, la nivel jude ean, stadiul implement rii i sursele de finan are pentru
proiectele cuprinse în PNAPM i trimite rapoarte periodice Agen iei Na ionale
pentru Protec ia Mediului;
o) urm re te stadiul implement rii Agendei Locale 21 în jude ele i localit ile în
care se desf oar acest proiect;
p) colaboreaz cu alte autorit i publice la elaborarea, monitorizarea i
actualizarea strategiei i planului de dezvoltare la nivel jude ean;
q) organizeaz i deruleaz activit i de educa ie în domeniul protec iei mediului
i dezvolt rii durabile i sus ine ini iativele societ ii civile în aceste domenii;
r) asigur suportul tehnic la solu ion rile notific rilor, primite din teritoriu, de la
ANPM, din partea altor autorit i publice centrale, Administra ia Preziden ial ,
Parlament în domeniul s u de activitate;
s)transmite date i rapoarte solicitate de c tre Agen ia Na ional pentru Protec ia
Mediului;
t) coordoneaz colectarea i analiza datelor din teritoriu, la nivel jude ean, în
vederea fundament rii strategiilor i programelor regionale;
u) particip
la completarea/actualizarea chestionarelor privind stadiul
implement rii directivelor, deciziilor i reglement rilor din acquis-ul
comunitar, la nivel jude ean;
v) coordoneaz activitatea de evaluare a efectelor instrumentelor politicii de
mediu asupra activit ii agen ilor economici din jude ;
w) organizeaz i opereaz monitorizarea integrat a factorilor de mediu din jude ,
din punct de vedere al calit ii aerului, nivelului de zgomot, de eurilor i
radioactivit ii mediului;
x) verific atingerea standardelor i a intelor de calitatea aerului la nivel jude ean,
conform prevederilor legisla iei europene i na ionale;
y) identific tendin ele pe termen lung a concentra iilor de poluan i în aerul
ambiental, la nivel jude ean;
z) evalueaz eficien a politicilor i m surilor de control al polu rii, la nivel
jude ean;
aa) asigur implementarea, la nivel jude ean, a prevederilor legisla iei în vigoare
privind func ionarea Re elei Na ionale de Monitorizare a Calit ii Aerului;
bb) particip la elaborarea planurilor de men inere a calit ii aerului i a planurilor
de calitate a aerului i monitorizeaz , împreun cu autoritatea public de
inspec ie i control în domeniul protec iei mediului, aplicarea acestora i
asigur integrarea acestora în planul local de ac iune pentru protec ia mediului,
în colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autorit i de specialitate
ale administra iei publice centrale, cu autorit ile administra iei publice locale,
cu alte institu ii specializate i cu titularii de activitate;
cc) urm resc i analizeaz aplicarea planurilor i programelor de gestionare a
calit ii aerului la nivel teritorial i elaboreaz rapoarte anuale;
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dd) particip la derularea activit ilor din cadrul Sistemului na ional de evaluare i
gestionare integrat a calit ii aerului;
ee) informeaz operativ ANPM, autoritatea public central pentru protec ia
mediului, alte autorit i centrale i locale, potrivit atribu iilor i competen elor
acestora, în cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra
calit ii aerului i care aduc prejudicii s n t ii umane;
ff) pune la dispozi ia autorit ilor teritoriale pentru s n tate, agricultur
i
alimenta ie, lucr ri publice, administra iei publice locale, informa iile necesare
în activitatea de elaborare i punere în aplicare a strategiilor sectoriale legate de
calitatea atmosferei; particip la programe i proiecte interna ionale i la
parteneriate în proiecte de interes public, în baza mandatului Pre edintelui
Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului;
gg) urm re te respectarea conform rii cu angajamentele asumate în cazul
instala iilor care au ob inut perioade de tranzi ie;
hh) coordoneaz , la nivel jude ean, activit ile specifice pe domeniile de
activitate, conforme cu subcapitolele de negociere aferente Capitolului 22 din
Documentul de pozi ie;
ii) realizeaz pentru activit ile specifice: procedurile, bazele de date i rapoartele
necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agen iei;

1. Domeniul Evaluare Calitate Aer
Atribu ii specifice:
a) urm re te la nivel local stadiul implement rii legisla iei privind ratificarea
protocoalelor Conven iei asupra polu rii atmosferice transfrontiere pe distan e
lungi referitor la reducerea acidifierii, eutrofizarii i nivelului de ozon
troposferic;
b) realizeaz i actualizeaz inventarul de emisii de poluan i atmosferici, la nivel
jude ean, pe care îl transmite la ANPM pentru validare, în conformitate cu
legisla ia în vigoare;
c) elaboreaz baza de date care cuprinde informa ii privind tehnici i m suri de
reducere a emisiilor în aer pentru SO2, NO2, COV, NH3, POPs i metale grele;
d) urm re te respectarea plafoanelor de reducere progresiv a emisiilor de
poluan i atmosferici în conformitate cu legisla ia în vigoare;
e) urm re te stadiul implement rii la nivel jude ean a legisla iei europene i
na ionale privind evaluarea i managementul calit ii aerului înconjur tor;
f) asigur implementarea cerin elor legisla iei în vigoare privind calitatea aerului
înconjur tor precum i a celei referitoare la gestionarea Re elei Na ionale de
Monitorizare a Calit ii Aerului la nivel jude ean;
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g) particip la activit ile desf urate la nivel jude ean privind Sistemul Na ional
de Gestionare Integrat a Calit ii Aerului care include Sistemul Na ional de
Monitorizare a Calit ii Aerului i Sistemul Na ional de Inventariere a
Poluan ilor Atmosferici;
h) elaboreaz planul de ac iune pentru implementarea strategiei de monitorizare a
calit ii aerului la nivel jude ean;
i) valideaz datele provenite din Re eaua Na ional de Monitorizare a Calit ii
Aerului la nivel jude ean i le transmite la ANPM;
j) evalueaz calitatea aerului, pe baz de m sur tori, la nivel de jude ;
k) integreaz rapoartele privind evaluarea calit ii aerului la nivel local, realizat
prin modelarea dispersiei atmosferice, în evaluarea calit ii aerului la nivel
jude ean;
l) particip la elaborarea i implementarea programelor de asigurare a calit ii
datelor;
m) particip la elaborarea planurilor de men inere a calit ii aerului i a planurilor
de calitate a aerului i monitorizeaz , împreun cu autoritatea public de
inspec ie i control în domeniul protec iei mediului, aplicarea acestora;
n) elaboreaz rapoarte privind stadiul i efectele realiz rii m surilor din planurile
de calitate a aerului, din planurile de men inere a calit ii aerului i din
planurile de ac iune pe termen scurt;
o) implementeaz , la nivel jude ean, prevederile normelor i reglement rilor
privind calitatea aerului i emisiile de poluan i în atmosfer ;
p) asigur implementarea la nivel teritorial a prevederilor legisla iei na ionale
privind stabilirea cerin elor tehnice pentru limitarea emisiilor de compu i
organici volatili rezulta i din depozitarea, înc rcarea, desc rcarea i distribu ia
benzinei la terminale i la sta iile de benzin i transmite rapoarte c tre
ANPM, la solicitarea acesteia;
q) transmite date necesare realiz rii Inventarului Na ional privind instala iile de
depozitare, înc rcare, desc rcare i distribu ie benzin la terminale i sta iile
de benzin ;
2. Domeniul Sintez i Rapoarte
Atribu ii specifice:
a)

elaboreaz Raportul anual privind starea factorilor de mediu la nivel jude ean, pe
care îl transmite Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului i îl afi eaz pe
pagina de WEB a institu iei;
b) realizeaz rapoarte sintetice, la nivel jude ean, privind calitatea factorilor de
mediu, la cererea ANPM sau a altor institu ii i organiza ii de la nivel na ional i
local;
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c)

monitorizeaz stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protec iei
mediului, la nivel jude ean, asumate prin planurile de implementare negociate cu
Comisia European în procesul de aderare la Uniunea European i întocme te
periodic rapoarte de evaluare pentru informarea Agen iei Na ionale pentru
Protec ia Mediului, astfel:
• sintetizeaz în format standard i raporteaz lunar c tre ANPM, stadiul de
realizare la nivel jude ean al m surilor cuprinse în Planul anual de m suri
prioritare în domeniul protec iei mediului i restan ele din planurile de m suri
prioritare aferente anilor anteriori înso ite de avizul Comisariatului jude ean al
GNM fa de acestea;
• sintetizeaz în format standard i raporteaz trimestrial ANPM în vederea
aviz rii, m surile cuprinse în planul de m suri prioritare, comunicate ulterior
Institu iei Prefectului din fiecare jude împreun cu avizul ANPM;
• particip
la completarea/actualizarea chestionarelor privind stadiul
implement rii directivelor, deciziilor i reglement rilor din acquis-ul
comunitar, la nivel jude ean;
d) sintetizeaz în format standard i raporteaz s pt mânal c tre ANPM, agendele de
activit i ale APM cu precizarea activit ilor/evenimentelor de impact realizate pentru
s pt mâna în curs i cele preconizate a se realiza în s pt mâna ce urmeaz ;
e) asigur colectarea i analiza datelor la nivel jude ean în vederea fundament rii
strategiilor i programelor na ionale;
f) monitorizeaz situa iile de urgen produse pe raza administrativ-teritorial i le
raporteaz c tre ANPM i COSU – MMP la termenele i în formatele standard
stabilite prin Ordinul MMP pentru aprobarea fluxului informa ional-decizional de
avertizare-alarmare în cazul producerii unor situa ii de urgen generate de riscurile
specifice MMP;
g) realizeaz i transmite c tre ANPM alte materiale de sintez i/sau rapoarte
solicitate de aceasta.
3. Domeniul Zgomot
Atribu ii specifice:
a) desemneaz un reprezentant al Agen iei pentru Protec ia Mediului în cadrul
Comisiei pentru analizarea i evaluarea h r ilor de zgomot, h r ilor strategice
de zgomot i a planurilor de ac iune.
b) deleag un reprezentant al autorit ii jude ene pentru protectia mediului în
calitate de observator, la procedurile de participare i consultare a publicului
organizate de autoritatile responsabile cu elaborarea hartilor strategice de
zgomot si planurile de actiune;
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c) solicit informa ii trimestrial de la autorit ile administra iei publice locale
care realizeaz cartarea zgomotului i elaboreaz h r ile strategice de zgomot i
planurile de ac iune potrivit prevederilor legisla iei în vigoare
d) asigur , la nivel local, gestionarea datelor ob inute în procesul de realizare a
cart rii zgomotului i a h r ilor strategice de zgomot si planurilor de actiune;
e) informeaz trimestrial Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului cu privire
la stadiul realiz rii cart rii zgomotului i a h r ilor strategice de zgomot,
precum i a planurilor de ac iune;
f) transmit autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului i Agen iei
Na ionale pentru Protec ia Mediului toata documentatia primita privind hartile
strategice de zgomot si planurile de actiune, conform legisla iei in vigoare;
g) transmit autorit ilor administra iei publice locale, lista cu toate
amplasamentele instala iilor industriale care se afl în interiorul aglomer rilor
i care desf oar activit i industriale, precum i toate datele i informa iile cu
privire la sursele de zgomot identificate în interiorul acestor amplasamente
conform cerin elor legisla iei în vigoare;
h) solicit autorit ilor administra iei publice locale i operatorilor economici,
care administreaz aglomerari, drumuri jude ene, aeroporturi i porturi
furnizarea unor date suplimentare fa de cele predate potrivit prevederilor
legislatiei in vigoare, dac acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii
obliga iilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene
i) asigura conform legislatiei in vigoare func ionarea comisiilor înfiin ate pentru
hartile strategice de zgomot si planurile de actiune.
4. Domeniul Laboratoare
Atribu ii specifice:
a) efectueaz prelev ri i încerc ri în domeniile: calitatea aerului (inclusiv a
precipita iilor atmosferice), radioactivitatea factorilor de mediu (ap , aer, sol,
vegeta ie), nivel de zgomot ambiant, poluare rezultat din gestionarea
de eurilor i aplic m surile prevederilor din legisla ia specific în cazul
producerii unor evenimente deosebite;
b) efectueaz monitorizarea continu a calit ii aerului i a radioactivit ii
mediului, precum i monitorizarea periodic a calit ii mediului afectat de
gestionarea de eurilor i a nivelului de zgomot ambiant, sub coordonarea
Laboratoarelor Na ionale de Referin de specialitate din cadul ANPM;
c) opereaz i administreaz sta iile automate din re eaua de monitorizare a
calit ii aerului i a radioactivit ii mediului la nivel jude ean, în conformitate
cu legisla ia în vigoare i cu procedurile de operare standard la nivel na ional;
d) asigur calitatea i controlul calit ii datelor ob inute în procesul de
monitorizare;
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e) asigur prestarea unor servicii de laborator pentru persoane fizice sau
juridice (clien i externi) în domeniile sale de competen , f r a perturba
activitatea desf urat conform prevederilor i cerin elor legislative na ionale
i comunitare;
f) asigur , cu aprobarea Laboratoarelor Na ionale de Referin din cadrul
DLNR-ANPM, servicii de monitorizare, verificare echipamente i analize de
laborator celorlalte agen ii pentru protec ia mediului (clien i interni) care nu
sunt dotate corespunz tor;
g) asigur desf urarea programului standard i special de prelevare, preg tire,
m surare a radioactivit ii factorilor de mediu;
h) implementeaz i respect legisla ia na ional armonizat cu prevederile i
cerin ele legisla iei comunitare i referen ialele în vigoare, în toate activit ile
de prelevare/m surare/încercare desf urate;
i) asigur calitatea analizelor efectuate prin implementarea, acreditarea i
men inerea unui sistem de management, în conformitate cu standardul SR EN
ISO/ CEI 17025:2005 - Cerin e generale pentru competen a laboratoarelor de
încerc ri i etalonare;
j) asigur
verificarea, între inerea i etalonarea corespunz toare a
echipamentelor din cadrul sta iile automate de monitorizare i din laborator, cu
respectarea referen ialelor i procedurilor în vigoare, stabilite la nivel na ional;
k) asigur trasabilitatea tuturor m sur rilor efectuate la etaloanele, materialele
de referin na ionale i interna ionale;
l) particip la scheme de compar ri interlaboratoare, la nivel na ional i
interna ional;
m) asigur informa iile necesare actualiz rii bazelor de date privind
monitorizarea factorilor de mediu la nivel na ional;
n) transmite ANPM i MMP raport rile privind func ionarea RNMCA, în
conformitate cu reglement rile în vigoare;
o) transmite ANPM raport rile privind func ionarea SSRM i SNAARM din
cadrul RNSRM, în conformitate cu reglement rile în vigoare;
p) particip la stabilirea cerin elor de monitorizare din autoriza iile integrate de
mediu, ajut la interpretarea datelor ob inute din automonitorizare, efectueaz
verific ri ale datelor din automonitorizare i contribuie cu informa ii la
revizuirea periodic a acestor autoriza ii;
r) particip , sub coordonarea ANPM, la derularea activit ilor în caz de
accident nuclear sau urgen radiologic sau la exerci ii de simulare a unei
urgen e radiologice sau accident nuclear, derulate în cadrul RNSRM, la nivel
na ional sau interna ional potrivit procedurilor specifice;
s) colaboreaz , la nivel jude ean, la derularea activit ilor specifice rezultate
din angajamentele interna ionale ale României în domeniul protec iei mediului;
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) colaboreaz cu agen ii interna ionale similare i desf oar ac iuni de
cooperare interna ional , în baza mandatului Pre edintelui ANPM;
t) particip la programe i proiecte interna ionale, în baza mandatului
Pre edintelui ANPM;
) particip la instruirile organizate de c tre ANPM sau de alte institu ii
abilitate;
u) r spunde, în limita competen ei, la sesiz ri primite de la persoane fizice i
juridice i asigur suportul tehnic la solu ion rile notific rilor primite de c tre
APM i ANPM, din partea altor autorit i publice centrale, Administra ia
Preziden ial , Parlament;
v) asigur furnizarea datelor i informa iilor necesare realiz rii inform rii
publicului cu privire la calitatea mediului, potrivit reglement rilor legale în
vigoare;
x) sus ine i se implic în ini iativele societ ii civile în domeniul protec iei
mediului.
y) implementeaz legisla ia specific din domeniul protec iei mediului;

SEC IUNEA VI
BIROUL/COMPARTIMENTUL
BUGET, FINAN E, ADMINISTRATIV I RESURSE UMANE
Biroul/Compartimentul Buget, Finan e, Administrativ
desf oar activitatea în urm toarele domenii:

i Resurse Umane î i

1. Financiar-contabilitate
2. Elaborare buget i execu ie
3. Achizi ii publice i urm rire contracte
4. Administrativ
5. Resurse Umane
Atribu ii generale:
a) organizeaz i ine eviden a financiar contabil a agen iei, potrivit Legii nr. 500/2002
privind finan ele publice, Legii nr. 82/1991-Legea contabilit ii republicat ;
b) asigur fundamentarea i elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli pentru
activitatea proprie i îl supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite;
c) propune rectific ri în bugetul de cheltuieli propriu;
d) organizeaz i conduce contabilitatea opera iunilor de încas ri i pl i derulate prin
conturile proprii;
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e) întocme te situa iile financiare trimestriale i anuale;
f) reflect în contabilitatea agen iei opera iunile privind primirea i utilizarea sumelor
din contribu ia financiar nerambursabil a Comunit ii Europene i cofinan area de
la bugetul de stat;
g) exercit controlul financiar preventiv propriu asupra opera iunilor stabilite prin
decizia Directorului executiv i aprobat de ordonatorul secundar de credite;
h) efectueaz calculul drepturilor salariale i al altor drepturi de personal cu aplicarea
reglement rilor legale;
i) întocme te lunar raport rile privind asigur rile de s n tate, contribu ia la fondul de
omaj, CAS etc.;
j) organizeaz i îndrum inventarierea valorilor materiale i b ne ti în cadrul agen iei;
k) urm re te asigurarea lunar a surselor de finan are pentru materiale, personal,
obiectivele de investi ii i alte titluri de cheltuieli, elaborand necesarele de credite
bugetare pentru fiecare titlu de cheltuieli si transmitandu-le spre aprobare
ordonatorului secundar ;
l) asigur monitorizarea tuturor titlurilor de cheltuielilor ( personal, bunuri si servicii,
investitii,fonduri europene etc) prev zute în bugetul agen iei i o transmite
ordonatorului secundar de credite;
m) analizeaz i urm re te cheltuiala cu eficien a fondurilor bugetare aprobate
agen iei;
n) promoveaz investi iile i elaboreaz documentele privind aprobarea acestora;
o) fundamenteaz lista de investitii i o supune spre avizare conducerii agen iei i spre
aprobare ordonatorului secundar de credite;
p) actualizeaz periodic, conform prevederilor legale i a modului de realizare a
obiectivelor de investi ii, lista cheltuielilor de capital, o înainteaz spre analiz i
avizare conducerii APM , în vederea trimiterii spre aprobare ordonatorului secundar
de credite;
q) centralizeaz realiz rile fizice i valorice, lunare, trimestriale i anuale, corelându-le
cu datele contabile, pentru programul de investi ii al agen iei, aflat în derulare,
conform listelor aprobate;
r) asigur activitatea de achizi ii de bunuri i servicii, cas ri de mijloace fixe;
s) organizeaz serviciile de paza a sediului, între inerea i cur enia locurilor de munc ,
a echipamentelor de birou, a instala iilor sanitare, de iluminat i de înc lzire;
t) organizeaz activit ile de registratur : primirea i înregistrarea tuturor documentelor
interne sau din afara institu iei, prezentarea acestora conducerii agen iei pentru
repartizare sau semnare, asigur distribuirea i expedierea acestora i ine eviden a
timbrelor i m rcilor po tale;
u) organizeaza activitatea de înregistrare i p strare a documentelor ce alc tuiesc arhiva
institu iei;
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v) procur , în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospod re ti, cu
respectarea prevederilor legale privind achizi iile publice;
w) urm re te i execut activitatea de exploatare i reparare a mijloacelor de transport i
urm re te încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor;
x) colaboreaz cu organele de control ale Cur ii de Conturi, punând la dispozi ie
documentele supuse controlului i întocmind situa iile solicitate de acestea în timpul
misiunilor;
y) urm re te încadrarea în plafoanele alocate pentru plata convorbirilor telefonice;
z) verific documentele justificative privind avansurile acordate salaria ilor pentru
îndeplinirea unor atribu ii de serviciu;
aa) urm re te decontarea în termen legal a avansurilor acordate salaria ilor care au
efectuat deplas ri;
bb) realizeaz pentru activit ile specifice: procedurile, bazele de date i rapoartele
necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agen iei.
1. Domeniul Financiar Contabilitate
Atribu ii specifice:
a) organizeaz i ine eviden a financiar contabil a agen iei, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finan ele publice, Legii nr. 82/1991-Legea contabilit ii
republicat ;
b) analizeaz legalitatea i oportunitatea opera iunilor i ac iunilor cuprinse în
documentele de cheltuieli i corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasifica iei
bugetare;
c) întocme te situa iile financiare proprii, trimestriale i anuale;
d) organizeaz i îndrum inventarierea valorilor materiale i b ne ti în cadrul
Agen iei pentru Protec ia Mediului ;
e) particip la stabilirea rezultatelor inventarierii i la valorificarea acestora;
f) exercit controlul financiar preventiv propriu asupra opera iunilor din care se nasc,
se modific ori se sting drepturi i obliga ii patrimoniale între Agen ia pentru
Protec ia Mediului i alte persoane juridice i fizice, în condi iile legii;
g) reflect în contabilitatea Agen iei pentru Protec ia Mediului
, opera iunile
privind primirea i utilizarea sumelor din cofinan are i finan are din fondurile
externe nerambursabile;
h) colaboreaz cu organele de control ale Cur ii de Conturi, punând la dispozi ie
documentele supuse controlului i întocmind situa iile solicitate de acestea în
timpul misiunilor;
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i) controleaz i r spunde de aplicarea cu stricte e a reglement rilor legale privind
calculul drepturilor salariale i altor drepturi de personal pentru salaria ii din
Agen ia pentru Protec ia Mediului
;
j) întocme te lucr ri cu privire la plata salariilor în conformitate cu prevederile
legale, pentru salaria ii agen iei;
k) întocme te lucr ri privind monitorizarea cheltuielilor cu salariile, bunurile i
serviciile, alte transferuri, proiecte cu finan are din FEN;
l) întocme te lunar raport rile privind asigur rile de s n tate, contribu ia la fondul de
omaj, CAS, etc.;
m) elibereaz adeverin e privind salariile (veniturile) realizate de salaria ii agen iei,
pentru ob inerea unor credite, pentru giran i, case de s n tate, judec torie, medicul de
familie etc.;
n) organizeaz fluxul intern a documentelor de eviden primar ;
o) ine eviden a sintetic i analitic a cheltuielilor, în func ie de natura acestora;
p) întocme te notele contabile i centralizatoarele pentru debitarea, respectiv
creditarea conturilor;
q) urm re te încadrarea în plafoanele alocate pentru plata convorbirilor telefonice;
r) întocme te documenta ia necesar ridic rii din banc a sumelor pentru efectuarea
deplas rilor în str in tate i în ar , în conformitate cu prevederile legale;
s) verific deconturile întocmite de salaria ii care se deplaseaz în str in tate i în ar în
interesul serviciului;
t) verific documentele justificative privind avansurile acordate salaria ilor pentru
îndeplinirea unor atribu ii de serviciu;
u) urm re te respectarea dispozi iilor legale privind decontarea, cheltuielilor pentru
procurarea de materiale, a lucr rilor de repara ii i între inere, privind activitatea
proprie a Agen iei pentru Protec ia Mediului ;
v) efectueaz opera iuni de casierie.
2. Domeniul Elaborare Buget i Execu ie
Atribu ii specifice:
a) stabile te necesarul de credite pentru Agen ia pentru Protec ia Mediului
i
modific rile necesare;
b) urm re te i verific respectarea disciplinei financiare i bugetare;
c) întocme te i înainteaz direc iei de resort din cadrul ANPM, în termenele i
condi iile prev zute de reglement rile în vigoare, cererile pentru deschideri de
credite pentru activitatea proprie;
d) verific i analizeaz legalitatea i necesitatea actelor justificative de cheltuieli i
justa lor încadrare pe subdiviziunile clasifica iei bugetare;
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e) urm re te modul de executare a bugetului de venituri i cheltuieli i propune
m surile necesare pentru respectarea dispozi iilor legale privind disciplina
financiar ;
f) colaboreaz cu departamentul financiar-contabilitate din ANPM în vederea
întocmirii situa iilor financiare trimestriale i anuale;
g) fundamenteaz , pe baza documentelor justificative, necesarul de credite bugetare
pentru cheltuielile de personal, materiale i capital;
h) verific contractele pentru achizi ii de bunuri, servicii sau lucr ri din agen ie,
întocme te formele de plat pe care le supune controlului financiar preventiv propriu
i execut plata;
i) urm re te derularea contractelor prin încadrarea pl ilor efectuate în prevederile
contractuale;
j) analizeaz disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita
creditelor bugetare deschise;
k) efectueaz alte opera iuni rezultate din sarcinile trasate de conducerea agen iei sau de
legisla ia în vigoare.
3. Domeniul Achizi ii Publice i Urm rire Contracte
Atribu ii specifice:
a) întocme te planul anual de achizi ii publice pe care îl supune spre aprobare conducerii
agen iei;
b) întocme te in colaborare cu compartimentele beneficiare ale institutiei documenta ia
de atribuire a contractelor de achizi ii publice de la publicarea anun ului de
participare, pân la încheierea contractului i urm re te derularea acestuia;
c) întocme te programul de investi ii publice, precum i notele de fundamentare ale
obiectivelor de investi ii i le supune spre avizare conducerii agen iei i spre aprobare
ordonatorului secundar de credite;
d) participa la întocmirea documenta iei necesar aviz rii în C.T.E - APM a studiilor de
prefezabilitate i de fezabilitate pentru investitiile cu finan are de la bugetul de stat,
credite externe sau alte surse constituite în acest scop i le prezint spre aprobare în
C.T.E. – ANPM;
e) colaboreaz cu institutele de proiectare - cercetare i cu alte societ i comerciale de
proiectare care elaboreaz documenta iile tehnico-economice pentru realizarea
investitiilor;
f) solicit , întocme te documenta ia necesar
i urm re te ob inerea avizelor i
acordurilor prev zute de reglement rile legale pentru promovarea investi iilor
publice;
g) verific proiectele tehnice, urm rind încadrarea acestora în prevederile studiilor de
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fezabilitate, precum i respectarea condi iilor din acordurile i avizele emise;
h) verific documenta iile tehnico-economice i supune aviz rii conducerii agen iei,
devizele generale ale obiectivelor de investi ii definitivate ca urmare a rezultatelor
licita iilor pentru lucr ri noi, a celor modificate ca urmare a index rilor legale, cu
încadrarea în limita valoric conform Legii nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu
avizul prealabil al ordonatorului principal de credite i a celor definitivate în urma
termin rii lucr rilor, conform situa iior de pl i;
i) particip , ca reprezentan i ai agen ei, în comisiile de recep ie la terminarea lucr rilor,
recep ii finale i comisii de evaluare pentru lucr rile publice,
j) participa la redactarea deciziilor de constituire a comisiilor de evaluare, comisii de
recep ii la terminarea lucr rilor i comisii de recep ii finale pentru fiecare investi ie
din lista cheltuielilor de capital, le supune aviz rii conducerii agen iei i asigur
difuzarea acestora.
4.

Domeniul Administrativ
Atribu ii specifice:

a) achizi ioneaz , în limitele necesarului aprobat, materialele administrativgospod re ti, articole de birotic , consumabile, cu respectarea prevederilor legale
privind achizi iile publice;
b) urm re te derularea contractelor de între inerea i cur enia locurilor de munc , a
serviciilor de paz , a echipamentelor de birou, a instala iilor sanitare, de iluminat
i de înc lzire;
c) întocme te i ine la zi eviden a tehnico-operativ a aprovizion rii cu materiale i
piese de schimb;
d) elaboreaz i înainteaz spre aprobare programul de între inere, revizii i repara ii
a mijloacelor fixe, ma inilor i utilajelor din dotarea agen iei;
e) elibereaz foile de parcurs, asigur i acord viza de bun circula ie rutier a
mijloacelor de transport;
f) urm re te între inerea i repararea mijloacelor de transport din dotarea unit ii în
condi ii de siguran în circula ie;
g) emite i semneaz bonuri de consum, de piese de schimb, subansamble, carburan i
i lubrefian i pentru mijloacele de transport din dotarea agen iei;
h) organizeaz activit ile de registratur : primirea i înregistrarea tuturor
documentelor interne sau din afara institu iei, prezentarea acestora conducerii
APM pentru repartizare sau semnare, asigur distribuirea i expedierea acestora i
ine eviden a timbrelor i m rcilor po tale;
i) r spunde de respectarea prevederilor legale referitoare la confec ionarea, utilizarea
i înregistrarea tampilelor i sigiliilor;
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j) r spunde de înregistrarea, organizarea i p strarea documentelor ce alc tuiesc
arhiva institu iei;
k) execut i alte atribu ii stabilite prin dispozi ia conducerii APM
5. Domeniul Resurse Umane
Atribu ii specifice:
a) întocme te structura organizatoric detaliat i statul de func ii ale agen iei i le
supune spre aprobare Pre edintelui Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului;
b) întocme te statul nominal de personal al agen iei i îl supune aprob rii
directorului executiv;
c) urm re te i asigur aplicarea corect a reglement rilor legale în vigoare
referitoare la numirea/încadrarea, salarizarea i promovarea personalului din
aparatul propriu al agen iei;
d) stabile te drepturile salariale pentru personalul agen iei, în conformitate cu actele
normative în vigoare;
e) elaboreaz documenta ia privind cheltuielile cu salariile aferente aparatului
propriu i o transmite la Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului pentru
fundamentarea proiectului pentru bugetul de venituri i cheltuieli;
f) elaboreaz trimestrial, dac este cazul, documenta ia privind aprobarea
transform rii posturilor vacante, precum i modificarea în ceea ce prive te
calitatea acestor posturi i o transmite spre aprobare Agen iei Na ionale pentru
Protec ia Mediului;
g) elaboreaz documenta ia pentru avizarea func iilor publice de conducere i de
execu ie utilizate de agen ie, de c tre Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici;
h) elaboreaz Planul de ocupare a func iilor publice pentru agen ie i îl transmite
Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului în vederea centraliz rii;
i) asigur organizarea concursurilor, elaborarea documenta iilor pentru ob inerea
avizelor prev zute de reglement rile legale în vigoare i monitorizeaz ocuparea
posturilor vacante pentru aparatul propriu al agen iei;
j) asigur secretariatul comisiilor de concurs i al comisiilor de solu ionare a
contesta iilor pentru concursurile organizate în vederea recrut rii sau promov rii
personalului agen iei;
k) întocme te, periodic sau de câte ori este cazul, raport ri statistice privind situa ia
posturilor vacante existente în Agen ia pentru Protec ia Mediului i gradul de
ocupare a acestora i le comunic Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului
sau altor institu ii interesate;
l) întocme te i transmite, în termen, d rile de seam statistice privind for a de
munc i cheltuielile de personal i toate celelalte situa ii privind salaria ii
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agen iei;
m) elaboreaz proiecte de decizii privind numirea/eliberarea, modificarea sau
suspendarea raportului de serviciu, atât pentru func ionarii publici de conducere
cât i pentru cei de execu ie, precum i de sanc ionare pentru personalul din
aparatul propriu al Agen iei pentru Protec ia Mediului ;
n) comunic Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, în termen de 10 zile
lucr toare, orice modificare intervenit în situa ia func ionarilor publici;
o) elaboreaz contracte individuale de munc pentru personalul contractual i le
modific prin acte adi ionale, în condi iile legii, de câte ori este cazul;
p) elaboreaz proiecte de decizii privind constituirea comisiilor de concurs i a
comisiilor de solu ionare a contesta iilor de câte ori se organizeaz concursuri
pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul agen iei;
q) asigur operarea permanent a tuturor modific rilor intervenite în raporturile de
serviciu i de munc ale personalului agen iei;
r) asigur întocmirea, completarea permanent , p strarea i eviden a dosarelor
profesionale ale func ionarilor publici i personalului contractual din aparatul
propriu al agen iei;
s) elibereaz adeverin e sau alte documente prev zute de reglement rile legale, la
solicitarea salaria ilor sau a altor persoane fizice sau juridice îndrept ite;
t) coordoneaz activitatea de elaborare a fi elor postului, pentru toate func iile
cuprinse în statul de func ii, în conformitate cu atribu iile stabilite prin
Regulamentul de Organizare i Func ionare al agen iei;
u) coordoneaz activitatea de elaborare a rapoartelor de evaluare a performan elor
profesionale individuale pentru func ionarii publici i a fi elor de evaluare pentru
personalul contractual din cadrul agen iei;
v) asigur organizarea perioadei de stagiu pentru func ionarii publici debutan i i
definitivarea acestora la încheierea stagiului;
w) întocme te i actualizeaz permanent documenta ia privind vechimea în munc a
salaria ilor agen iei i acord , în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
drepturile ce decurg din aceasta;
x) elaboreaz documenta ia privind programarea concediilor de odihn pentru
salaria ii agen iei, o supune aprob rii directorului executiv al agen iei i
urm re te modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii;
y) elaboreaz documenta ia privind programarea concediului de odihn pentru
directorul executiv al agen iei, o supune aprob rii pre edintelui Agen iei
Na ionale pentru Protec ia Mediului i urm re te modul de efectuare sau
reprogramare a acestor concedii;
z) prime te i ine eviden a declara iilor de avere i a declara iilor de interese pentru
func ionarii publici care ocup func ii publice de conducere i de execu ie din
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cadrul agen iei, asigur afi area lor pe pagina de Internet a institu iei i le
transmite la Agen ia Na ional de Integritate (ANI);
aa)
elaboreaz proiectul de regulament intern pe care îl supune spre
aprobare directorului executiv al agen iei, dup consultarea compartimentelor din
structura organizatoric i a sindicatului sau a reprezentan ilor salaria ilor, dup
caz;
bb)
comunic Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, trimestrial,
raportul privind respectarea normelor de conduit ;
cc) acord asisten de specialitate efilor de serviciu/birou i salaria ilor agen iei
pentru aplicarea corect a legisla iei în vigoare;
dd) organizeaz , coordoneaz i monitorizeaz activitatea de formare profesional
a personalului din agen ie în conformitate cu actele normative în vigoare;
ee) întocme te anual proiectul planului de formare profesional a personalului,
proiectul planului de m suri privind perfec ionarea profesional a personalului
agen iei, le supune consult rii sindicatelor, aviz rii de c tre comisia paritar i
aprob rii directorului executiv i le transmite la Agen ia Na ional pentru
Protec ia Mediului pentru avizare;
ff) monitorizeaz aplicarea m surilor privind formarea profesional a func ionarilor
publici din cadrul institu iei i întocme te trimestrial un raport privind stadiul
realiz rii m surilor planificate pe care îl transmite Agen iei Na ionale pentru
Protec ia Mediului;
gg) întocme te anual raportul privind planul de perfec ionare profesional i
fondurile alocate în scopul instruirii func ionarilor publici, în formatul standard
stabilit prin ordin al A.N.F.P., asigurând transmiterea acestuia Agen iei Na ionale
pentru Protec ia Mediului;
hh) asigur consultan i asisten func ionarilor publici de conducere din cadrul
institu iei în stabilirea m surilor privind formarea profesional a func ionarilor
publici din subordine;
ii) asigur , conform solicit rilor, comunicarea c tre ANPM a altor situa ii statistice
i rapoarte curente pe linie de formare profesional a angaja ilor proprii;
jj) sus ine Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului în derularea unor activit i
de educa ie i instruire în domeniul protec iei mediului, conform prevederilor
specifice din cadrul protocoalelor de colaborare dezvoltate de aceasta cu institu ii
de înv mânt i/sau alte organiza ii;
kk) asigur suport tiin ific Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului în
vederea edit rii de materiale cu caracter informativ.
PARTEA a V-a
DISPOZI II FINALE
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1. Prezentul Regulament-cadru de Organizare i Func ionare al Agen iei pentru
Protec ia Mediului intr în vigoare la data aprob rii prin decizia pre edintelui
ANPM , dup consultarea cu toate compartimentele de specialitate din structura
ANPM .
2. Regulamentul de Organizare i Func ionare va fi completat sau modificat ori de
câte ori intervin noi atribu ii de serviciu stabilite în competen a agen iilor conform
actelor normative aprobate.
3. Personalul din compartimentele structurii organizatorice a Agen iei pentru
Protec ia Mediului este obligat s cunoasc
i s aplice prevederile
Regulamentului de organizare i func ionare, precum i prevederile fi ei postului
pe care îl ocup .
4. Potrivit competen elor, eful direct este obligat s întocmeasc fi a postului pentru
to i salaria ii din subordine.
5. Nerespectarea prevederilor din Regulamentul de organizare i func ionare constituie
abatere disciplinar i atrage dup sine aplicarea sanc iunilor prev zute prin Legea nr.
188/1999 privind statutul func ionarilor publici, republicat , cu complet rile i
modific rile ulterioare.
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