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DIRECȚIA SUBSTANȚE PERICULOASE ȘI SITURI CONTAMINATE  

Nr. 134257/DSPSC/23.12.2021            

 

REFERAT DE APROBARE 

a Ordinului pentru desemnarea Asociației Române de Mediu 1998 ca organism național în 

vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul 

gestionării siturilor contaminate 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) și 
art.30 alin.(1) lit. c) și alin.(2) din Legea nr.24/2000, republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de ordin pentru 
desemnarea Asociației Române de Mediu 1998 ca organism național în vederea atestării 
persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor 
contaminate. 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1423/3687/2020 privind aprobarea Metodologiei 
de investigare a siturilor potențial contaminate şi a celor contaminate, atestarea experţilor 
care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor potenţial contaminate şi a celor 
contaminate se realizează de către asociaţia/asociaţiile profesională/profesionale în domeniul 
protecţiei mediului, desemnată/desemnate de către autoritatea publică centrală pentru 
protecţia mediului ca organism naţional în vederea atestării experţilor la nivel naţional care 
desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate. 

În vederea desemnării, asociațiile profesionale în domeniul protecției mediului trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele criterii: 

a) să fie de utilitate publică în domeniul protecţiei mediului; 

b) să aibă activitate neîntreruptă, cel puţin în ultimii trei ani; 

c) să activeze la nivel naţional; 

d) să aibă experienţă/activitate dovedită în domeniul protecţiei mediului; 

e) să aibă o echipă competentă de evaluatori/specialişti cu expertiză recunoscută în domeniul      
protecţiei mediului, cu precădere în gestionarea siturilor contaminate. 

Asociaţia profesională în domeniul protecţiei mediului care face dovada respectării criteriilor 
prevăzute mai sus, solicită autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului desemnarea 
ca asociaţie în vederea atestării experţilor care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării 
siturilor contaminate. 
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Ordinul nr.1423/3687/2020 prevede la art. 175 alin.1) că ”în vederea desemnării asociaţiei 
profesionale, se înfiinţează în cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, 
Comisia pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului pentru 
atestarea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării 
siturilor contaminate”. Ca urmare a acestei prevederi, a fost publicat Ordinul nr.2118/2020 
care aprobă componența precum și regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei 
menționate mai sus. 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art.3 coroborate cu  
prevederile art.2 alin. (1) litera d) din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor 
nr.2118/2020 pentru aprobarea componenței, regulamentului de organizare și funcționare a 
Comisiei pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în 
vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul 
gestionării siturilor contaminate, precum și a  procedurii pentru desemnarea asociațiilor 
profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice 
care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate. 

Potrivit art.3 din Ordinul nr.2118/2020 „desemnarea/retragerea desemnării asociației 
profesionale în domeniul protecției mediului pentru atestarea persoanelor fizice și juridice care 
desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate se face la propunerea 
Comisiei și se aprobă de către conducătorul autorității publice centrale pentru protecția 
mediului în conformitate cu prevederile legale în vigoare”. 

Având în vedere depunerea la data de 19.05.2021 de către Asociația Română de Mediu 1998 a 
solicitării de desemnare ca asociație profesională în domeniul protecției mediului în vederea 
atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării 
siturilor contaminate, precum și a întâlnirilor Comisiei din data de 28.06.2021, 22.11.2021 și 
22.12.2021, membrii acesteia au decis în unanimitate asupra propunerii de desemnare a 
Asociației Române de Mediu 1998, ca organism național în vederea atestării persoanelor fizice 
și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate. Ca urmare 
a ședinței, a fost întocmit Procesul verbal nr. 134255/DSPSC/22.12.2021. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre avizare proiectul de Ordin pentru desemnarea 

Asociației Române de Mediu 1998 ca organism național în vederea atestării persoanelor fizice 

și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate. 

 

Flavius ARDELEAN 

Director  

 

 

 

 


