
ANEXA Nr. 1  

Secţiunea 1 

Lucrări şi servicii prestate de către autorităţile publice pentru protecţia mediului  

Nr. 
crt. 

Scopul lucrării sau al 
serviciului  

Tipul lucrării sau al 
serviciului care se 
prestează  

Cuantumul 
tarifului 
care se 
încasează, 
fără TVA 
(lei)  

Precizări suplimentare  

0  1  2  3  4  

1.  

Parcurgerea procedurii 
de evaluare a 
impactului asupra 
mediului pentru 
anumite proiecte 
publice şi private 
(diverse etape) sau 
revizuirea/actualizarea 
acordului de mediu  

Evaluarea iniţială a 
solicitării  100   

Etapa de încadrare a 
proiectului în procedura 
de evaluare a impactului 
asupra mediului  

400  

În cazul proiectelor pentru 
care este obligatorie 
efectuarea raportului la 
studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului 
nu se tarifează această 
etapă.  

Etapa de definire a 
domeniului evaluării şi de 
realizare a raportului 
evaluării impactului 
asupra mediului  

1.000   

Etapa de analiză a 
calităţii raportului 
evaluării impactului 
asupra mediului  

2.000   

Revizuirea/Actualizarea 
acordului de mediu  500   

0  1  2  3  4  

2.  

Parcurgerea procedurii de 
emitere a autorizaţiei de 
mediu/autorizaţiei 
integrate de mediu sau 
revizuirea/ actualizarea 
acesteia (diverse etape)  

Analiza documentaţiei de 
susţinere a solicitării de 
emitere a autorizaţiei de 
mediu  

1.500   

Finalizarea programului 
pentru conformare, după 
caz  

1.000   

Revizuirea/Actualizarea 
autorizaţiei de mediu  250   
Analiza documentaţiei de 
susţinere a solicitării 
autorizaţiei integrate de 
mediu  

6.000   

Revizuirea/Actualizarea 2.500   



autorizaţiei integrate de 
mediu  

3.  

Parcurgerea procedurii de 
emitere a avizului de 
mediu pentru planuri şi 
programe (diverse etape)  

Încadrare  500   
Analiza calităţii raportului:   
- planuri/programe locale  500   
- planuri/programe 
judeţene  1.500   
- planuri/programe 
regionale  2.000   
- planuri/programe 
naţionale  2.500   

4.  

Parcurgerea procedurii în 
vederea emiterii 
permisului de aplicare în 
agricultură a nămolului 
de la epurarea apelor 
uzate  

Analiza documentaţiei 
depuse şi verificarea în 
teren  

150   

5.  

Parcurgerea procedurilor 
pentru reglementarea 
activităţilor cu 
microorganismele 
modificate genetic 
(MMG), utilizate în 
condiţii de izolare  

Procedura de autorizare pentru MMG/o singură incintă  
Evaluarea dosarului de 
notificare: - clasele 1 şi 2 - 
clasele 3 şi 4 Emiterea 
autorizaţiei: - clasele 1 şi 2 
- clasele 3 şi 4  

1.000 
7.000 
4.000 
10.000

 

Procedura de revizuire a autorizaţiei pentru MMG/o singură 
incintă  
Evaluarea dosarului de 
notificare: - clasele 1 şi 2 - 
clasele 3 şi 4 Emiterea 
autorizaţiei: - clasele 1 şi 2 
- clasele 3 şi 4  

1.000 
4.000 
4.000 
6.000  

 

Emiterea acordului de import/un singur MMG  
Analiza documentaţiei şi 
emiterea acordului de 
import: - clasele 1 şi 2 - 
clasele 3 şi 4  

5.000 
15.000 

6.  

Parcurgerea procedurilor 
pentru reglementarea 
activităţilor privind 
introducerea deliberată în 
mediu şi pe piaţă a 
organismelor modificate 
genetic (OMG)  

A. Introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate 
genetic (testare, cercetare)/un singur organism/o singură locaţie 
Procedura de autorizare/un singur organism/o singură locaţie  
Analiza dosarului de 
notificare  2.000   

Emiterea autorizaţiei  4.000   
0  1  2  3  4  

  

Procedura simplificată de autorizare  
Analiza dosarului de 
notificare  2.000   
Emiterea autorizaţiei  6.000   
Procedura de revizuire a autorizaţiei  



Analiza dosarului de 
notificare  2.000   
Emiterea autorizaţiei  4.000   
Emiterea acordului de import/un singur organism  
Analiza documentaţiei şi 
emiterea acordului de 
import  

15.000 

B. Introducerea pe piaţă a unui organism modificat genetic  
Analiza dosarului de 
notificare  7.000   
Elaborarea raportului de 
evaluare  85.000 
Emiterea autorizaţiei  30.000 

7.  

Aprobarea planurilor de 
eliminare a 
echipamentelor şi 
materialelor cu conţinut 
de PCB/PCT  

Analiza, verificarea în 
teren şi aprobarea planului 
de eliminare  

300   

8.  

Înregistrarea 
producătorilor de 
echipamente electrice şi 
electronice şi a 
producătorilor de baterii 
şi acumulatori  

Analiza documentaţiei şi 
înregistrarea în registrul de 
punere pe piaţă a 
echipamentelor electrice şi 
electronice şi în registrul 
producătorilor de baterii şi 
acumulatori  

500   

Actualizarea numărului de 
înregistrare în registrul 
producătorilor de baterii şi 
acumulatori şi al 
producătorilor de 
echipamente electrice şi 
electronice  

100   

9.  
Parcurgerea procedurii de 
aprobare pentru 
transportul deşeurilor  

Procedura de aprobare 
pentru transportul intern 
de deşeuri periculoase  

200   

Procedura de aprobare 
pentru importul deşeurilor 
periculoase destinate 
valorificării  

1.500   

Procedura de aprobare 
pentru importul sau 
tranzitul de deşeuri 
nepericuloase  

100   

Procedura de aprobare 
pentru exportul sau 
tranzitul de deşeuri 
periculoase  

500   

 


