
 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 

 

ORDIN 
 

nr. ..................... din ………………… 
 

privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului 

asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte 
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100953/DM/06.12.2019 al Direcţiei Generale Evaluare 

Impact și Controlul Poluării, 

Ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 

privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, 

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 783/2019 pentru numirea Guvernului 

României 

În baza art.33 alin.(1) coroborat cu art.12 alin.(10) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 

Luând în considerare art. 75 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

În temeiul:   

-    art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu completările ulterioare,  

- art. 1 alin. (6), art. 6 pct. II.10 şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul: 

 

ORDIN: 

Art. 1 

(1) Se aprobă ghidul general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului, ghidul pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și alte 

ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte, denumite în continuare ghiduri. 



 

 

(2) Ghidul general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este 

prevăzut în anexa nr. 1. 

(3) Ghidul referitor la evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, care 

reprezintă adaptarea la cerințele legislației naționale a ghidului pentru implementarea art. 7 din 

Directiva EIA elaborat de JASPERS în 2013 este prevăzut în anexa nr. 2. 

(4) Adaptarea ghidului sectorial pentru incinerarea deșeurilor municipale elaborat de JASPERS 

în 2013 la cerințele legislației naționale și armonizarea ghidului sectorial pentru incinerarea 

deșeurilor municipale cu legislația UE în domeniu este prevăzută în anexa nr. 3. 

(5) Ghidul privind cariere, exploatații miniere de suprafață inclusiv instalații industriale de 

suprafață pentru extracție este prevăzut în anexa nr. 4. 

(6) Ghidul privind instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă, inclusiv a păsărilor 

de carne, păsărilor ouătoare, porcilor și scroafelor este prevăzut în anexa nr. 5. 

(7) Ghidul privind proiectele de realizare a instalațiilor pentru producerea energiei hidroelectrice 

este prevăzut în anexa nr. 6. 

(8) Ghidul privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație forestieră sau 

defrișare în scopul schimbării destinației terenului este prevăzut în anexa nr. 7. 

Art. 2 - Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor şi 

protecţiei mediului nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor 

procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

 

Costel ALEXE 

 


