
(1)  AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAŞI 
 (PROIECTANT) 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ing. Dănuţ Pirchiu 
 

F I ŞĂ   T E H N I C Ă 
în vederea emiterii Acordului Unic. 

pentru obţinerea acordului de mediu, 
 

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
1. Denumire (1)              
2. Amplasament (încadrare în prevederile PUG/PUZ) (1)          
3. Beneficiar (1)              
4. Proiect (1) nr.    elaborator (1)          
 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI (1) (în funcţie de tipul de construcţie): 
suprafaţa totală a terenului     suprafaţa construită    regim de înălţime    suprafeţe 
betonate, căi de acces     suprafaţa spaţii verzi    număr locuri de parcare    
alte date               
 2.1. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Instalaţii de preepurare a apelor (astfel încâ să fie 
respectate condiţiile impuse de H.G. 188/2002 pentru 
aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în 
mediul acvatic a apelor uzate) 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... Instalaţii pentru evacuarea şi dispersia poluanţilor în aer 
 ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva 
zgomotului şi vibraţiilor ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva 
radiaţiilor ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului 
 ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... Asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului la 
depozitarea deşeurilor ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... Alte condiţii (pentru obiectivele situate în zone cu regim 
special de protecţie sau de restricţii de construire) ........................................................................................................................... 

 3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI (1): 
Alimentarea cu apă din             
Evacuarea apelor uzate în             
Modul de încălzire al spaţiilor            
Modul de depozitare al deşeurilor            
Alte cerinţe funcţie de tipul obiectivului de investiţii          

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE (1): 
Se completează în funcţie de natura obiectivului de investiţii şi în conformitate cu legislaţia în vigoare    
              
           L.S.           ÎNTOCMIT (2) 

 
 5.Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, 
precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC / PAD / POE), se acordă: 
 

 
 

AVIZ FAVORABIL 
în vederea emiterii Acordului unic fără / cu următoarele condiţii (3)        
              
              
              
 
 
Data :        DIRECTOR EXECUTIV, 

 L.S. Ing. Dănuţ Pirchiu 
 



PRECIZĂRI 
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ,,FIŞĂ TEHNICĂ’’ 

pentru obţinerea acordului de mediu, 
 

I. DATE GENERALE  
1. Baza legală (se completează funcţie de specificul obiectivului de investiţii pentru care se solicită acord de mediu). 

 - Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată; 
 - Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor; 
 - Legea nr. 655/2001 (M. Of. 773 din 4 decembrie 2001) pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei; 
 - Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiere, adoptată la Espoo la 25   
   februarie 1991; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor 
   publice sau private supuse acestei proceduri; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate; 

- Hotărârea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane,  
cauzată  de evacuarea unor substanţe periculoase; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, 
   încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminele şi la staţiile de benzină; 
 - Ordinul MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu modificat cu    
   Ordinul MAPAM nr. 210/2004; 
 - Ordinul MAPM nr. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului; 
 - Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului; 
 - Ordinul MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorii limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi a metodelor de evaluare 
a    dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi    
   ozonului în aerul înconjurător; 
 - Ordinul MAPM nr. 745/2002 pentru stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România; 
 - Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea   
   emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare; 
 - Alte acte de reglementare necesare reducerii impactului asupra mediului (standarde, norme, ordine de ministru, norme ale administraţiei locale etc.) 
 2. Conţinutul documentaţiilor 

- Certificatul de urbanism (copie) însoţit de Fişa tehnică (anexă la certificatul de urbanism) cu datele de identificare a amplasamentului şi activităţilor   
   aferente;  

- Plan de situaţie (anexă la certificatul de urbanism); 
- Plan de încadrare în zonă (anexă la certificatul de urbanism); 
- Pe baza încadrării proiectului mai pot fi depuse, după caz: 
- Memoriu de prezentare a proiectului conform modelului prezentat în Anexa nr. II.2 din Ordinul MAPM nr. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. 

   210/2004; 
- Documentele doveditoare privind informaţiile declarate în cerere şi/sau fişa tehnică; 
- Dovada de plată a tarifului conform anexa nr. V din Ordinul MAPM nr. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. 210/2004. 
 

 3. Durata de emitere a acordului de mediu 
 Se determină în funcţie de etapele parcurse pentru aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiective de investiţii cu impact 
 semnificativ, conform Ordinului MAPM nr. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. 210/2004. 
 II. INDICAŢII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE/EMITERE ACORD DE MEDIU 

a) Temei: - Conform prevederilor HG nr. 918/2002 (pentru taxă) şi a OM nr. 860/2002 modificat cu OM nr. 210/2004 (pentru tarif). 
 b) Valoarea taxei/tarifului de avizare/emitere acord de mediu - în conformitate cu legislaţia menţionată la punctul III a. 
 c) Modalitatea de achitare a taxei/tarifului - în contul curent al instituţiei emitente, după caz.  
 III. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 
 

NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI “FIŞĂ TEHNICĂ” 
(1) De către proiectant – cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. 
(2) De către proiectant – cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat / autorizat în domeniu, potrivit 
prevederilor legale). 
(3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fişei depuse. 


