TARIFE percepute de către autorităţile competente pentru protecţia mediului pentru
parcurgerea etapelor procedurale (ORDIN nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea
Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru
protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin
ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife
în domeniul protecţiei mediului):
Nr.
crt.

Scopul lucrării sau al
serviciului

Tipul lucrării sau al serviciului
care se prestează

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

Evaluarea iniţială a solicitării
Etapa de încadrare a
proiectului în procedura de
evaluare a impactului asupra
mediului

Cuantumul
tarifului care se
încasează, fără
TVA (lei)

100
400

Etapa de definire a domeniului
evaluării şi de realizare a
raportului evaluării impactului
asupra mediului
Etapa de analiză a calităţii
raportului evaluării impactului
asupra mediului
Revizuirea /actualizarea
acordului de mediu
Evaluarea documentaţiei în
vederea emiterii autorizaţiei de
mediu
Analiza bilanţului de mediu

1.000

Finalizarea programului pentru
conformare, după caz
Revizuirea autorizaţiei de
mediu
3. Parcurgerea
Încadrare
procedurii de
Analiza calităţii raportului:
emitere a avizului
- planuri /programe locale
de mediu pentru
- planuri /programe judeţene
planuri şi
programe (diverse - planuri /programe regionale
etape)
- planuri /programe naţionale
4. Parcurgerea
Analiza preliminară a
procedurii de
documentaţiei, realizată de
emitere a
către autorităţile publice
autorizaţiei
pentru protecţia mediului
integrate de mediu Analiza propriu-zisă a
sau revizuirea
documentaţiei de susţinere a
/actualizarea
solicitării autorizaţiei integrate
acesteia (diverse
de mediu
etape)
Revizuirea /actualizarea
autorizaţiei integrate de mediu

1.000

2. Parcurgerea
procedurii de
emitere a
autorizaţiei de
mediu

Precizări suplimentare

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

2.000

500
500

1.000

Se aplică şi pentru analiza
bilanţului de mediu pentru
stabilirea obligaţiilor de
mediu.

250
500
500
1.500
2.000
2.500
1.000

5.000

2.500

1

