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AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
SATU MARE

Instituție publică cu personalitate
juridică care își desfășoară
activitatea în baza HG 1000/2012 cu
modificările și completările
ulterioare, privind reorganizarea și
funcționarea Agenției Naționale
pentru Protecția Mediului și a
instituțiilor publice aflate în
subordinea acesteia.

Instituția îndeplinește atribuțiile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului de
implementare a politicilor, strategiilor și legislației în domeniul protecției mediului la
nivel județean în temeiul prevederilor OUG 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006
privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.



MINISTERUL MEDIULUI
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SATU MARE
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Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii
Atribuții

I. parcurgerea procedurilor de reglementare şi emiterea de avize, acorduri,
autorizaţii de mediu şi autorizaţii integrate de mediu pentru planuri,
proiecte, activităţi ce urmează să se desfăşoare pe teritoriul judeţului, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. asigură implementarea la nivel judeţean a prevederilor legislaţiei
(Directive europene transpuse) privind emisiile industriale: controlului
integrat al poluării industriale (IPPC), controlul asupra pericolelor de
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, COV din
instalaţii şi a Regulamentului European privind înfiinţarea Registrului
European privind poluanţii emişi şi transferaţi (EPRTR)

III. îndeplineşte atribuţiile Secretariatului de risc pentru controlul pericolelor
de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.



Modificări legislative

- Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului

- OUG nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul protecției mediului și al regimului străinilor

- Ordinul nr.1171/2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a
autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, care prin Decizia
nr.214/2019, (referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii
pentru aprobarea OUG nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său) și-a încetat
efectele juridice începând cu data de 18 iulie 2019



Acte de reglementare
AVIZUL DE MEDIU

Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care

confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul

supus adoptării.Procedură de reglementare este prevăzută în HG nr.1076/2004

privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi

programe, reprezentând transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea

efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA).

In primele 9 luni din 2019 s-au emis un nr. de 43 avize /decizii etapă de încadrare,

față de aceeași perioadă a anului 2018 când au fost emise 45 avize/decizii etapă de

încadrare.

Domeniile în care s-au realizat proiecte sunt în principal: dezvoltare urbană-21,

industrie/servicii-12, agricultură-6, zootehnie-4,



ACORDUL DE MEDIU

Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care

sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie

respectate în cazul realizării unui proiect.Procedură de reglementare este prevăzută în

Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra

mediului, reprezentând transpunerea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor

anumitor proiecte publice și private asupra mediului (EIA).

În primele 9 luni s-au emis un nr. de 3 acorduri și 231 decizii etapă de încadrare. Față

de aceeași perioadă a anului 2018 când au fost emise 5 acorduri și 237 decizii etapă de

încadrare

Domeniile în care s-au realizat proiecte sunt în principal: dezvoltare urbană-115,

industrie-38, servicii – 48, agricultură-24, zootehnie-9



AUTORIZAȚIADE MEDIU

Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care

sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai

unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea

în funcţiune

Procedură de reglementare este prevăzută în Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea

Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

În primele 9 luni s-au emis un nr. de 91 autorizații de mediu. Față de aceeași perioadă

a anului 2018 când au fost emise 43 autorizații de mediu

Domeniile în care s-au realizat proiecte sunt în principal: urbanism (alimentări cu apă și

canalizare)-7 industrie-40, servicii -35, agricultură- 7, zootehnie - 2



AUTORIZAȚIAINTEGRATĂ DE MEDIU

Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu

informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care acordă

dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care

să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul

integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori

părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Procedură de reglementare este prevăzută în Legea nr.278/2013 privind emisiile

industriale.

În primele 9 luni s-a emis o autorizație integrate de mediu în domeniul

zootehniei, față de aceeași perioadă a anului 2018 când au fost emise 3 autorizații

integrate de mediu din care una în domeniul industriei și 2 în zootehnie.



VIZAANUALĂ

A fost aplicată conform Ordinului nr. 1171/2018 care prin Decizia Curții Constituționale

nr. 214/2019 și-a încetat efectele juridice începând cu data de 18 iulie 2019.

În perioada ianuarie-mai 2019 s-au emis 199 vize anuale.



SERVICIUL MONITORIZARE ȘI LABORATOARE

Serviciul ML are atribuții în monitorizarea calității factorilor de mediu prin 
laboratorul propriu, dotat cu aparatură performantă, corespunzătoare dotărilor 
cerințelor UE.
Monitorizarea calității mediului are loc în următoarele domenii:
- calitatea atmosferei (2 stații automate și 3 puncte de prelevare) şi a precipitaţiilor (2 
puncte de colectare), 
- a solurilor şi vegetaţiei (28 puncte de recoltare), a zonelor contaminate (10 puncte 
de recoltare) 
- radioactivitatea în aer (720 prelevări), apă de suprafaţă, foraje şi precipitaţii (1020 
recoltări), sol si vegetaţie (54 prelevări)  
-nivelul de zgomot (14 puncte de măsurare).

- Staţiile automate de monitorizare a calităţii 
aerului din judeţul Satu Mare sunt : staţia de fond 
urban SM1 amplasată în curtea Colegiului Naţional
Ioan Slavici şi staţia de fond suburban/trafic SM2
situată în municipiul Carei , pe Str. Someşului nr. 15.



Concentrațiile poluanților măsurate prin stațiile automate pot fi consultate pe 
site-ul www.calitateaer.ro

Afişarea datelor pe panoul exterior amplasată pe clădirea Primăriei municipiului Satu
Mare loc sub formă de indici de poluare: de la 1 la 6 , 1 fiind excelent şi 6 foarte rău.
Acestui cod de indici se asociază un cod de culoare, de la verde la roşu, culoarea
intermediară fiind galben.



Tendința de evoluție a poluanților gazoși conform raportului de an privind
starea mediului reiese că Pulberile în suspensie, fracţiunea PM10 prezintă
încă probleme în zonele urbane, deşi s-au înregistrat scăderi ale
concentraţiilor de pulberi provenite din industrie şi transport, totuşi
încălzirea domestică şi managementul necorespunzător al tratării
deşeurilor vegetale(arderea acestora) au cauzat depăşiri ale acestor valori

în perioada de toamna-iarnă.
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Determinarea calității aerului prin analiza poluanților gazoși în imisie în
municipiul Satu Mare în vederea urmăririi efectului traficului rutier arată
că zona cea mai poluată din municipiu, este zona de intersecție a
Drumului Carei și Colț Burdea, valorile fiind mult mai crescute față de
celelalte puncte ale orașului.
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În graficul de mai jos se prezintă tendința de evoluție a concentrației
oxizilor de azot, evidențiindu-se faptul că din momentul introducerii
Sensului giratoriu amplasat la intersecția Burdea se obțin valorile cele
mai mici față de anii trecuți și față de celelalte puncte din municipiu.

Calitatea aerului, mai ales în zonele centrale ale municipiului Satu Mare, se poate imbunătăți prin
reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere. Rezultatele determinărilor privind calitatea
aerului, impune necesitatea construirii celui de-al treilea pod peste râul Someș, ceea ce prin
fluidizarea traficului rutier ar duce considerabil la scăderea nivelului de poluare a atmosferei.
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COMPARTIMENTUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 

Domeniul Deşeuri

Atribuţii specifice: 
a) monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor, la

nivel judeţean

b) înaintează rapoarte către ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei

referitoare la gestionarea deşeurilor la nivel judeţean

c) elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul gestionarea

deşeurilor

d) aprobă transporturile de deşeuri periculoase pe teritoriul României

e) colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor de gestionare a deşeurilor

f) colectează, validează şi prelucrează date şi informaţii referitoare la gestionarea

deşeurilor, conform cerinţelor legale în vigoare, pe următoarele domenii:



COMPARTIMENTUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 

Domeniul Deșeuri
o generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale

o deşeuri de ambalaje

o deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

o vehicule scoase din uz (VSU)

o deşeurilor de baterii şi acumulatori

o echipamente cu PCB / PCT

o uleiuri uzate

o nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

o depozitarea deşeurilor

o incinerarea deşeurilor

o transportul deşeurilor pe teritoriul României



CFM – Domeniul Deșeuri 

VIZITA DE STUDIU – COMUNA SĂLACEA jud. Bihor

• Cu privire la soluții și modele de bune practici, pentru a veni în sprijinul UAT-
urilor, APM Satu Mare împreună cu reprezentanți din cadrul primăriilor de la
nivelul județului Satu Mare am participat la o vizită de studiu privind prezentarea
unui proiect pilot prin care s-a introdus un sistem de colectare separată a
deșeurilor pe 5 fracții diferite. Proiect cu ajutorul căreia Comuna Sălacea a
reușit să-și atingă țintele obligatorii de reciclare prevăzute în Legea nr.211/2011
cu modificările şi completările ulterioare, în doar 3 luni de la inițiere.

• La această vizită de studiu au fost mobilizați 19 UAT-uri de la nivelul județului
Satu Mare.



VIZITA DE STUDIU – COMUNA SĂLACEA jud. Bihor





Campania de conștientizare a populației”Spune NU pungilor de plastic”.

În ceea ce priveşte reducerea consumului de pungi de transport din plastic subţire se
interzice:

- începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piaţa naţională a pungilor de transport
din plastic subţire şi foarte subţire, cu mâner.

- începând cu data de 1 ianuarie 2019, comercializarea pungilor de transport din plastic
subţire şi foarte subţire, cu mâner.

- operatorii economici care comercializează pungi de transport din plastic sunt obligaţi să
comercializeze numai pungi de transport din plastic care respectă cerinţele esenţiale
privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, astfel încât acestea să corespundă unor
reutilizări multiple, cu excepţia pungilor de transport din plastic foarte subţire.



Campania de conștientizare a populației”Spune NU pungilor de plastic



CFM – Domeniul Biodiversitate

Atribuții:

1. implementează legislaţia din domeniul biodiversităţii şi utilizării durabile a componentelor
sale;

2. derulează împreună cu Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii procedura de evaluare
adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra
ariilor naturale protejate de interes comunitar;

3. analizează capitolul de biodiversitate din cadrul documentaţiilor privind proiectele/planurile
care pot avea un efect negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate, habitatelor
naturale, speciilor de floră şi faună sălbatică;

4. analizează informațiile GIS privind planuri/proiecte/activități în raport cu ariile naturale
protejate;

5. emite autorizaţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de
mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a
plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică în conformitate cu prevederile
legislației specifice;



CFM – Domeniul Biodiversitate

6. analizează documentaţii tehnice în vederea emiterii declaraţiei autorităţii responsabile cu
monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru proiectele majore cu finanţare din fonduri
comunitare, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1828/2006;
7. inventariază, monitorizează şi actualizează trimestrial datele privind grădinile zoologice,
acvariile publice şi centrele de reabilitare şi/sau îngrijire;
8. realizează anual acțiunile necesare pentru evaluarea carnivorelor mari
9. implementează politicile privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în
domeniul ariilor protejate;
10. asigură educarea şi informarea publicului privind obligaţiile ce le revin pentru protecţia
şi conservarea capitalului natural la nivel local.



CFM – Domeniul Biodiversitate

Cadru legislativ:
- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,

a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.

- ORDIN nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a
efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar

- ORDIN nr. 1.447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi
custodie a ariilor naturale protejate

- LEGE nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului

- ORDIN nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare,
capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor
de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a
plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora

- LEGE nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul
localităților



CFM – Domeniul Biodiversitate

Acțiuni:

- Analiza documentatiei privind amplasamentele a 2545 planuri sau proiecte în raport cu
ariile naturale protejate din judeţul Satu Mare şi elaborarea punctelor de vedere necesare
obţinerii actului de reglementare, precum si participarea la şedinţele CIA şi CAT organizate
de APM Satu Mare.

- Deplasarea în teren în vederea emiterii unor avize/puncte de vedere privind tăierea unor
arbori din spaţiile verzi ale oraşului Satu Mare şi din alte localităţi ale judeţului Satu Mare:
8 avize tăieri arbori sănătoși, 64 puncte de vedere;

- Organizarea și participarea la evenimente ecologice: Ziua Mondială a Zonelor Umede prin
derularea de acțiuni la Moftinul Mare și Călinești Oaș; Ziua Apei în orașele Carei, Negrești
Oaș, Satu Mare; Ziua Biodiversității – acțiunea de educare, informare și conștientizare
privind combaterea plantei ambrozia care a avut loc la Liceul Tehnologic Simion Bărnuțiu
Carei, jud. Satu Mare, Ziua Mondială a Mediului- participarea în comisia de jurizare în
cadrul Concursului Transdisciplinar Matematica și Mediul, la Liceul Ioan Slavici Satu
Mare, Campania 28 Septembrie 2019 SOS - Ambrozia;

- Soluționarea unor situații cu privire la arderea miriștilor; întreprinderea unor acțiuni de
combatere a buruienii ambrozia;



CFM – Domeniul Biodiversitate

Acțiuni:

- Deplasarea în teren pentru evaluarea pagubelor produse de fauna cinegetică conform HG.
1679/2008, în jud. Satu Mare – 11 deplasări

- Participare la conferința de presă privind lansarea proiectului pentru planul de management
al ariilor protejate din zona Careiului: Planificarea managementului conservării
biodiversității în siturile Natura 2000 ROSPA 0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului ROSCI
0020 Câmpia Careiului împreună cu ariile protejate 2677 - Pădurea Urziceni - 2677 Dunele
de nisip Foieni - 2679 Mlaștina Vermeș - 2182 Pășunea cu Coynephorus de la Voievozi și
ROSCI 0021 Câmpia Ierului împreună cu aria aprotejată 2183 Complexul Hidrografic Valea
Rece.

- Derularea acțiunii de evaluare a carnivorelor mari, conform metodologiei ANPM/MM
(colectare date în teren, analiză dosare - fișe de observație, centralizare date, ședință cu
gestionarii, introducere date în aplicația IBIS, transmitere date câtre ANPM/CITES)

- Prezentarea proiectului: Coridor verde fără frontiere pe Someșul Inferior - Workshop Casa
Verde cu agenți economici/ reprezentanți autorități publice locale.

- Autorizaţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de mină, a
fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor
din flora şi, respectiv, fauna sălbatică conform Ordinului 410/2008 – 27 autorizații emise


