
Proiectant                                                                    I.P.M. Tulcea 

 

…………………………………. 

 

F I S A     T E H N I C A 

in vederea emiterii ACORDULUI UNIC, 

pentru obţinerea acordului de mediu 

 

1. DATE DE IDENTFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 
1.1. Denumire (*1).........................………....................................................................………... 

1.2. Amplasamentul (*1) ……………………………………………………………………….. 

1.3. Benefîciarul(*l) ...............................................................................………...........………... 

1.4. Proiectantul lucrarilor(*l) .............……................................................................…………. 

1.5. Valoare estimativa a lucrarilor(*l)..................din care, pentru protecţia mediului..........….. 

1.6. Perioada de execuţie propusa (*l).......................................................................…………... 

 

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI 
(in funcţie de tipul de construcţie si in conformitate cu anexa nr.2 "Lista activităţilor 

care sunt supuse procedurii de .evaluare a impactului asupra mediului, pentru 

eliberarea acordului de mediu” , din LEGEA PROTECŢIEI MEDIULUI Nr.137/1995 

–republicata) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AWATORULUI (*1)  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR SI RESTRICŢIILOR 

IMPUSE DE AVIZATOR (*1) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Conform specificărilor prezentate in FISA TEHNICA privind modul de 

îndeplinire a cerinţelor de avizare si după analiza documentaţiei depusa pentru 

autorizare ( PAC / PAD / POE ), se acorda : 

AVIZ  FAVORABIL 

in vederea emiterii ACORDULUI UNIC fără / cu următoarele condiţii (3) : 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

DATA.......................                                   L.S. 

-----------------------------(3) 

 

I.P. M. TULCEA 

 



 

 

PRECIZĂRI PRIVIND DOCUMENTAŢIA TEHNICA NECESARA 

pentru obţinerea acordului de mediu 

 

 

 

I. DATE GENERALE 
 

I.1 .Baza legala : 
- Legea nr. 137/1995- a Protecţiei Mediului, modificata si completata prin OUG nr. 

91 / 2002 si Ordinele MAPM nr. 860/2002 si nr. 863/2002 privind procedura de evaluarea a 

impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu pentru proiectele aferente 

activităţilor si / sau instalaţiilor cu impact semnificativ asupra mediului; 

-  HG nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii - cadru de evaluare a impactului 

asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse aceste 

proceduri; 

- OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării- 

aprobata prin Legea nr. 645 / 2002; 

- Legea 107 / 1996 - a Apelor, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protecţia 

atmosferei; Conditile   tehnice   privind   protecţia   atmosferei    si   normele   metodologice   

privin^ determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, aprobate 

pn„ Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993; 

-  H.G. nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor si normele de salubrizare 

orăşeneşti aprobate de autorităţile administraţiei publice locale prin Hotărâri ale Consiliilor 

Locale; 

-  Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate in reţelele de canalizare 

ale localităţilor si direct in staţiile de epurare(NTPA 002/2002), si Normativul privind 

stabilirea limitelor de incarcare cu poluanţi a apelor uzate industriale si orăşeneşti, la 

evacuarea in receptorii naturali (NTPA 001/2002) - aprobate prin H.G. 188/2002; 

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului in zonele protejate; 

- STAS 10009/1998 " Acustica urbana " - limite admisibile ale nivelului de zgomot; 

-  STAS 6156/1986   " Protecţia impotriva zgomotului " in construcţii civile si social-

culturale; 

-  Alte acte de reglementare emise de autoritatea centrala de protecţie a mediului., in 

curs de legiferare. 

 

I.2.  Conţinutul documentaţiilor care se depun la  Inspectoratul de 

Protecţie a Mediului Tulcea: 
- Cerere pentru emiterea acordului de mediu, adresata conducerii I.P.M. Tulcea; 

-  Fisa tehnica completata, la paragrafele (1) si (2), pentru toate solicitările de 

acorduri de mediu pentru activităţi la care, conform prevederilor legale in vigoare privind 

autorizarea prin Biroul Unic, nu se emit autorizaţii de mediu ; 

- Certificatul de urbanism ( copie ); 

- Planul de incadrare in zona; 

-Dovada achitării la Trezoreria Tulcea, in contul 50034994689; a tarifului de 

100000lei, pentru incadrare iniţiala - in copie(conform anexei nr.V din Ordinul MAPM nr. 

860/2002); 

 

 

 

 



1.3. Durata de emitere a acordului de mediu: conform procedurii din 

Ordinul MAPM nr. 860 / 2002 - in funcţie de incadrarea obiectivului in 

conformitate cu prevederile art. 7, definirea domeniului si evaluarea EIM, de către 

IPM Tulcea; 

II. CONDIŢII SI RESTRICŢII SPECIFICE IMPUSE DE AVIZATOR(4*) 

(Caracteristici tehnice care trebuie asigurate prin proiect) 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

III. INDICAŢII PRIVIND TARIFUL DE EMITERE A ACORDULUI(4*) 

Temei legal: Ordinul MAPM nr. 860/2002 ( publicat in M.O. nr. 52/30.01.2003 ) 

sau a altor reglementari ulterioare; 

IV; ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR (4*) 

(la faza de definitivare a formularului FISA TEHNICA): 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA”: 

(1*) De către proiectant, cu datele rezultate din documentaţie, conform cerinţelor 

avizatorului; 

(2*) De către proiectant, cu numele, prenumele, stampila si titlul profesional al acestuia (cu drept 

de semnătura, atestat/autorizat in domeniu - potrivit prevederilor legale; 

 (3*) De către avizator - ca urmare a analizei documentaţiei tehnice si a fisei depuse; 

  (4*) De către avizator - la faza de definitivare a formularului " FISA TEHNICA ". 



 


