
 

Sistemul Integrat de Mediu,  
Reglementari 

 
Ghid de Utilizare 

 

  1/67 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ghid de Utilizare a sistemului SIM.Webform.Public  

pentru inregistrarea cererilor privind obtinerea sau revizuirea actelor de 

reglementare privind protectia mediului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemul Integrat de Mediu  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
v 5.0 

28 aprilie  201 5



 

Sistemul Integrat de Mediu,  
Reglementari 

 
Ghid de Utilizare 

 

 

  2/67 

 

Cuprins 

1.Introducere ........................................................................................................................ 3 

1.1 Istoric Versiuni ....................................................................................................... 3 
1.2 Abrevieri ................................................................................................................ 4 

2.Obiectiv .............................................................................................................................. 5 
3.Autentificare portal ............................................................................................................ 6 
4.Integrare Portal WebForm – Incadrare SEVESO .................................................................. 8 
5.Operatii portal.................................................................................................................... 9 

5.1 Cerere: Autorizatia de Mediu (AM) ........................................................................ 9 

5.1.1 Cerere: Autorizatia de Mediu (AM)..................................................................... 9 
5.1.2 Documente necesare ....................................................................................... 15 

5.2 Cerere: Autorizatie Integrata de Mediu (AIM) ...................................................... 18 

5.2.1 Cerere: Autorizatie Integrata de Mediu ............................................................ 18 
5.2.2 Documente necesare ....................................................................................... 24 

5.3 Cerere: Aviz de Mediu (AvM) ............................................................................... 26 

5.3.1 Cerere: Aviz de Mediu ......................................................................................... 26 
5.3.2 Documente necesare ....................................................................................... 32 

5.4 Cerere: Acord de Mediu (AcM) ............................................................................. 34 

5.4.1 Cerere Acord de Mediu .................................................................................... 34 
5.4.2 Documente necesare ....................................................................................... 41 

5.5 Cerere pentru stabilirea obligatiilor de mediu ...................................................... 44 

5.5.1 Cerere pentru stabilirea obligatiilor de mediu .................................................. 44 
5.5.2 Documente necesare ....................................................................................... 50 

5.6 Cerere pentru revizuire act de reglementare ........................................................ 52 

5.6.1 Cerere pentru revizuire act de reglementare .................................................... 52 
5.6.2 Documente necesare ....................................................................................... 57 

5.7 Cerere pentru Transfer act de reglementare ........................................................ 59 

5.7.1 Cerere pentru Transfer act de reglementare .................................................... 59 
5.7.2 Documente necesare ....................................................................................... 65 

6. Portal Reglementari: Documente..................................................................................... 67 

 



 

Sistemul Integrat de Mediu,  
Reglementari 

 
Ghid de Utilizare 

 

 

  3/67 

 

1.Introducere 

Secţiunea introductivă a prezentului document organizează informaţii generice 

relevante pentru gestionarea corespunzătoare a documentului, a tipurilor de modificări apărute 

si a extensiilor acestuia in corelatie cu publicarile obligatiilor de raportare pentru operatorii 

economici pe site-ul ANPM. 

 

 

1.1 Istoric Versiuni 

Modificare Descriere 
Data Decizie/ 
Implementare 

Motiv 

Redactare 
specificatii de 
utilizare 

Includerea informatiilor 
relevante pentru realizarea 
unui flux complet de 
inregistrare a operatorilor 
economici 

10 aprilie 2013 

Decizia ANPM cu 
privire la transmiterea 
cererilor privind 
eliberarea si revizuirea 
actelor de reglementare 
in format electronic 

Actualizare 
date 
coodronate 
Stereo 

Actualizare obligativitate 
introducere coordonate 
stereo. 

18 octombrie 2013 

Decizia ANPM cu 
privire la obligativitatea 
introducerii 
coordonatelor stereo. 

Adaugare/ 
Actualizare 
cereri acte de 
reglementare. 

Actualizarea tipurilor de 
acte de reglementare 
comform specificatiilor si 
adaugarea cererilor 
“Stabilire obligatii mediu” 
si “Transfer act 
reglementare” 

14 noiembrie 2013 

Decizia ANPM cu 
privire la adaugarea 
cererilor “Stabilire 
obligatii mediu” si 
“Transfer act 
reglementare” 

Actualizarea 
versiunii 
WebForm 
Extern 

Actualizarea ghidului cu 
mesajele de informare. 

28 aprilie 2015 
Decizia ANPM cu 
privire la adaugarea unor 
mesaje de informare. 
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1.2 Abrevieri 
 
Nr. Abreviere Semnificatie Descriere 

1 SIM 
Sistemul Integrat de 
Mediu 

Sistemul Integrat de Mediu refera totalitea 
subsistemelor de colectare, stocare, diseminare si 
corelare a informatiilor proprii sau derivate 
activitatilor cu impact asupra mediului, structurate 
pe directiile administrative ANPM, prin mecanisme 
automate sau specifice corelate cu reglementarile 
legale in vigoare 

2 ANPM 
Agentia Nationala 
pentru Protectia 
Mediului 

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului 

3 APM 
Agentia pentru 
Protectia Mediului 

Agentia pentru Protectia Mediului 

4 eForm 
Formular Electronic 
de Inregistrare 

Reprezinta subsistemul care permite inregistrarea 
operatorilor economici, persoane fizice sau 
persoane juridice in SIM 

5 Solicitant n/a 

Prin termenul Solicitant se refera absolut toate 
categoriile de persoane fizice sau juridice care 
interactioneaza cu institutia ANPM respectiv APM 
fie in baza unei obligatii de raportare (spre 
exemplu, obligatia de raportare a Inventarelor de 
Emisii Locale conform OM 3299/2012) fie in baza 
intentiei de a obtine eliberarea sau revizuirea unui 
act de reglementare privind protectia mediului 

6 CUI 
Cod Unic de 
Inregistrare 

Codul Unic de Inregistrare eliberat de Ministerul 
Finantelor pentru fiecare persoana juridica din 
Romania. Codul este utilizat in SIM pentru 
identificarea in mod unic a operatorilor economici  

7 CNP 
Cod Numeric 
Personal 

Codul Numeric Personal eliberat de MAI pentru 
toti cetatenii Romaniei. Codul este utilizat in SIM 
pentru identificarea in mod unic a persoanelor 
fizice 

8 
SIM. 

Webform. 
Public 

Componenta 
publica, electronica 
de inregistrare a 
cererilor de 
eliberare si 
revizuire a actelor 
de reglementare 

Componenta subsistemului  SIM.Webform cu 
functii dedicate de administrare a cererilor privind 
eliberarea si/sau revizuirea actelor de regelementare 
la cererea solicitantilor; de asemenea, componenta 
asigura fluxul automat de creare si inregistrare 
electronica a cererii in cadrul APM/ANPM (in 
functie de Autoritatea Competenta selectata in 
Cerere); 
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2.Obiectiv 

Prin acest document, Agentia Nationla pentru Protectia Mediului pune la dispozitia 

operatorilor economici un ghid complet de utilizare a subsistemului SIM.Webform.Public, 

subsistem ce implementeaza functii dedicate de administrare a cererilor venite din partea 

solicitantilor (persoane fizice sau juridice inregistrate in sistemul SIM) privind eliberarea 

si/sau revizuirea actelor de regelementare; de asemenea, componenta asigura fluxul automat 

de creare si inregistrare electronica a cererii in cadrul APM/ANPM (in functie de Autoritatea 

Competenta selectata in Cerere). Fac obiectul subsistemului SIM.Webform.Public 

urmatoarele categorii de activitati si acte de reglementare: a) eliberarea si revizuirea 

Acordului de Mediu, b) eliberarea sau revizuirea Avizului de Mediu, c) eliberarea si 

revizuirea Autorizatiei de Mediu si d) eliberarea si revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu. 

Asa cum a fost mentionat mai sus, cererile de eliberare sau revizuire a unui act de 

reglementare pot fi transmise doar de solicitantii inregistrati cu conturi active in SIM. Pentru 

mai multe detalii privind modalitatea electronica de inregistrare, va rugam consultati ghidul 

de inregistrare publicat pe site-ul http://www.anpm.ro sau solicitati mai multe detalii la adresa 

de mail suportsim@anpm.ro.   

Acest ghid este in continuare structurat in sectiuni denumite in mod corespondent cu 

etapele pe care solicitantii trebuie sa le parcurga pentru inregistrarea corecta a unei cereri de 

eliberare sau revizuire a actelor de reglementare. 

 

In concluzie, începând cu data de 10 aprilie 2013 toți operatorii economici si 

persoanele fizice care solicită eliberarea sau revizuirea actelor de reglementare vor transmite 

cereri atât în format tradițional, pe hârtie, cât și online, electronic, prin intermediul 

subsistemului SIM.Webform.Public; rezolvarea si raspunsul ANPM/APM va depinde de 

existenta cererii in cele 2 formate, electronic si scriptic.  

Pentru situatiile in care operatorul economic nu are posibilitatea de a depune online 

cererea privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare, acesta se va prezenta la sediul 

autorității competente și va fi asistat de către un funcționar din cadrul Serviciului 

Reglementări.
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3.Autentificare portal  

Utilizatorul acceseaza link-ul portalului extern la adresa http://raportare.anpm.ro; in 

aceasta pagina, pasii pentru introducerea userului si parolei sunt prezentati in capturile de mai 

jos (de urmarit cadranul rosu din prima imagine unde este pozitionat butonul pentru 

autentificare): 

 

 
 

Operatorul economic completeaza numele utilizatorului si parola (primite pe mail 

dupa completarea formularului online de solicitare acces “eForm”) si acceseaza   

 



 

Sistemul Integrat de Mediu,  
Reglementari 

 
Ghid de Utilizare 

 

 

  7/67 

 

 
Important! Mecanismul de securitate si confidentialitate implementat in 

sistemul S.I.M. obliga solicitantul sa modifice parola primita prin email in 

urma autorizarii accesului, fiind astfel realizat un pas practic de asigurare a 

confidentialitatii datelor de inregistrare; pasul este prezentat in captura de mai 

jos.  

 
 

Important! Parola modificata nu se mai poate schimba decat printr-o solicitare 

adresata grupului de suport la adresa de email: suportsim@anpm.ro  
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Utilizatorul completeaza vechea parola, primita prin email, ( in campul „Old 

Password” ), completeaza noua parola aleasa (in campul „New Password”)  si reintroduce 

noua parola in campul „Confirm Password”. Utilizatorul acceseaza butonul . In 

cazul in care nu se doreste modificarea parolei, se acceseaza butonul   .  

Sistemul afiseaza pagina principala a portalului extern: 

 
 
Accesand calea  Domenii -> Reglementari -> Documente , utilizatorul poate adauga o cerere 

noua cu ajutorul butonului   si selectand una din optiunile : 

 

 
 

4.Integrare Portal WebForm – Incadrare SEVESO 

 
Titularii activitatilor in care sunt utilizate substante periculoase (cele prevazute in 

anexa nr. 1 din HG 804/2007) au obligatia de a duce la indeplinire dispozitiile referitoare la 

notificarile de incadrare din HG nr. 804/2007, privind controlul activitatilor care prezinta 

pericole de accidente majore in care sunt implicate substate periculoase, prin aplicarea 

procedurilor de notificare.  
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5.Operatii portal 

In sectiunile urmatoare vor fi detaliate cele 7 tipuri principale de actiuni disponibile 

solicitatului in aplicatia SIM.Webform.Public. 

5.1 Cerere: Autorizatia de Mediu (AM) 
5.1.1 Cerere: Autorizatia de Mediu (AM) 

Utilizatorul selecteaza “Autorizatie de mediu ” , aplicatia afisaza ecranul : 
 

 
 

Regiunea cererii pentru completarea detaliilor amplasamentului si pozitionarea 

acestuia. Amplasamentul poate fi Judetean: 
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 sau Trans judetean: 
 

 
 

Pentru mai multe informatii referitoare la tipul amplasamentului se poate apasa 

simbolul  din dreptul fiecarui tip de amplasament, Judetean sau Trans judetean.  

Pentru a adauga un judet unui amplasament transjudetean se apasa 

 iar pentru a elimina un judet se foloseste butonul  din dreptul 

acestuia. 

Important! Coordonatele introduse manual trebuiesc adaugate astfel incat sa 

fie in concordanta cu Judetul amplasamentului ales.  

Important! Pentru autorizatie transjudeteana este necesar introducerea unui 

fisier de coordonate.  
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Regiunea cererii unde solicitantul va completa detaliile privind Autorizatia de Mediu 

si Detaliile de identificare ale Acordului de Mediu detinut.  

 
 

 In sectiunea prezentata mai sus se pot executa urmatoarele operatii: 
- Adaugarea si stergerea fisierelor de coordonate prin intermediul butoanelor 

  

- Accesarea aplicatiei Atlas cu ajutorul butonului  

- Selectarea codurilor de activitate CAEN folosind butonul . Se va 

deschide fereastra si se va selecta codul dorit prin intermediul butonului  
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- Stergerea codurilor CAEN cu butonul  din dreptul codului ce doreste a fi sters 
  
 Din aceasta regiune se va continua prin folosirea optiunii „Documente Necesare” si 
incarcarea documentelor obligatorii si optionale. De asemenea se poate apasa „Renunta” si se 
va reveni la ecranul de alegere al tipului de cerere. 

Urmatoarele campuri trebuiesc completate corect pentru inregistrarea cu succes a unei 

cereri de emitere a autorizatiei de mediu:  

Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

SOLICITANT 

Titular 

Se autocompletaeza cu 
denumirea titularului 
activitatii; denumirea 
este preluata din 
formularul de 
inregistrare in SIM si 
nu va putea fi 
modificata de solicitant 
decat printr-o cerere 
explicita adresata 
ANPM. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

CUI 

Se autocompletaeza cu 
codul de identificare 
fiscala a operatorului 
economic cu informatia 
corespondenta 
completata in 
formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Numeric v 1.2.0 

Adresa Titular/Sediu 
Social 

Se autocompleteaza cu 
adresa sediului social al 
operatorului economic, 
respectiv informatia 
corespondenta 
completata in 
formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Denumire punct de lucru 

Se autocompleteaza cu 
denumirea punctului de 
lucru al operatorului 
economic, respectiv 
informatia 
corespondenta 
completata in 
formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Adresa punct de lucru 

Se autocompleteaza cu 
adresa pucntului de 
lucru, respectiv 
informatia 
corespondenta 
completata in 
formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

DETALII 
AMPLASAMENT Denumire activitate 

Se va completa 
denumirea activitatii 
pentru care se 
elibereaza cererea 
curenta 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Sursa Finantare 
Se alege sursa de 
finantare. 

Nu Lista v 1.0.0 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

Alte surse de finantare 

Se completeaza numai 
pentru Sursa de 
finantare: „ALTE 
FONDURI:” sau 
„FONDURI 
EUROPENE – Alte 
fonduri europene:” 

Nu Alfanumeric v 1.0.0 

Amplasament 

Se va completa tipul 
amplasamentului 
pentru care se solicita 
emiterea sau revizuirea 
Autorizatiei de mediu. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

  
ATENTIE: In functie 
de localizarea 
amplasamentului, 
acesta poate fi de 2 
feluri: 
a.        Amplasament 
Judetean, atunci cand  
localizarea 
amplasamentului este 
in interiorul granitelor 
unui judet (in aceasta 
situatie Autoritatea 
Competenta trebuie sa 
fie judetul respectiv) 
b.        Amplasament 
Transjudetean, atunci 
cand localizarea 
amplasamentului se 
intinde pe 2 sau mai 
multe judete (in aceasta 
situatie, cererea de 
autorizatie este trimisa 
spre rezolvare la 
ANPM 

Incadrare SEVESO 

Bifati pentru 
amplasamentele in 
cadrul carora sunt 
prezente substante 
periculoase in cantitati 
egale sau mai mari 
decat cele prevazute in 
Hotararea 804/25 iulie 
2007. 

Nu Bifa v1.2.0 

Judet amplasament 

Judetul sau judetele 
amplasamentului 
respectiv 

Da Lista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Format Coordonate 

 
 
Se va selecta formatul 
din lista. 

 
 

Da 

 
 

Lista 

 
 
 

v1.2.0 

Longitudine X (m) (E-
V) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (m) (N-S) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZITIONARE 

Longitudine X (E-V) 

Se va completa 
localizarea 
amplasamentului in 
format WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (N-S) 

Se va completa 
localizarea 
amplasamentului in 
format WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Fisier Shape 

Se va incarca fisierul 
de tip ShapeFile care 
reprezinta in 
codificarea specifica 
localizarea 
amplasamentului; 
Sistemul pune la 
dispozitia solicitantului 
un instrument de 
vizualizare a fisierului 
SHAPEFILE pe harta 
pentru validarea 
corectitudinii acestuia; 
Fisierul va face parte 
integranta din cerere. 

Nu - v 1.0.0 

Fisier 
Coordonate(csv,xls,xlsx) 

Se va incarca fisierul 
de tip Excel sau CSV 
in care va fi inclusa o 
serie a coordonatelor 
STEREO70 sau 
WGS84 pentru 
reprezentarea locatiei 
amplasamentului 

Nu - v 1.0.0 

DETALII 
AUTORIZATIE 

DE MEDIU 

Autoritatea Competenta 

Se va selecta 
autoritatea competenta 
careia i se adreseaza 
cererea; 
ATENTIE! 
Incadrarea gresita in 
mod evident va atrage 
dupa sine anularea 
cererii 

Da Lista 
 

Activitatea autorizata 

Se va adauga codul 
CAEN aferent 
activitatii. 

Da - 
 

DETALII 
ACORD DE 

MEDIU 

Numar acord 

Se va completa 
numarul acordului 
detinut de solicitant 

Nu Numeric v 1.0.0 

Data acord 

Se va completa data 
acordului detinut de 
solicitant 

Nu Data v 1.0.0 

Emitent acord 
Se va completa 
emitentul acordului 

Nu Alfanumeric v 1.0.0 

 
 Se apasa butonul „Documente Necesare ” pentru atasarea documentelor specifice 
cererii, sau butonul “Renunta” pentru revernirea in ecranul principal.  
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5.1.2 Documente necesare 

 In aceasta sectiune vor fii incarcate urmatoarele documente: 
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 Fisierele pot fi incarcate si sterse folosind butoanele  aferente fiecarui 
fisier. In sectiunea „Alte documente” se pot adauga mai multe fisiere prin intermediul 

butonului . 
  
 
 
 
 
 Lista Documente: 
 
Grup Denumire Fisier Obl. Tip fisier Versiune 

Documente 
obligatorii 

Cererea pentru eliberarea 
autorizatie de mediu (format 
Word) 

Da doc, docx  



 

Sistemul Integrat de Mediu,  
Reglementari 

 
Ghid de Utilizare 

 

 

  17/67 

 

Cererea pentru eliberarea 
autorizatie de mediu (format 
imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Fisa de prezentare si 
declaratie/Anexa 2 din OM 
1798/2007 

Da doc, docx  

Fisa de prezentare si 
declaratie/Anexa 2 din OM 
1798/2007(format imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Dovada publicarii solicitarii 
(format imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Plan de situatie (format 
imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Plan de incadrare in zona 
(format imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Documente 
Seveso 

Notificare incadrare Seveso 
Pentru 
Bifa 

SEVESO 

doc, docx 
 

 

Notificare incadrare Seveso 
(format imagine) 

pdf, jpeg, jpg, tiff  

Documente 
optionale 

P.V de constatare a 
respectarii conditiilor din 
acordul de mediu (format 
Imagine) 

Nu pdf, jpeg, jpg, tiff  

Nota privind stadiul de 
realizare a programului 
pentru conformare (format 
Imagine) 

Nu pdf, jpeg, jpg, tiff  

Formular de inregistrare 
pentru autorizarea gradinilor 
zoologice,acvariilor 
publice,centre de reabilitare/ 
Anexa 5 din OM 1798/2007  

Nu doc, docx 
 

 

Formular de inregistrare 
pentru autorizarea gradinilor 
zoologice,acvariilor 
publice,centre de reabilitare/ 
Anexa 5 din OM 1798/2007 
(format imagine) 

Nu pdf, jpeg, jpg, tiff  

Dovada achitarii tarifului 
(format imagine) 

Nu pdf, jpeg, jpg, tiff  

Alte 
documente 

Alte documente Nu doc, docx, pdf, jpeg, 
jpg, tiff, zip, csv, xls, 
xlsx, dwg, dxf 

 

 
 Utilizatorul poate apasa butonul “Salveaza” pentru salvarea si transmiterea datelor 
catre ANPM, butonul „Detalii Cerere” pentru intoarcerea in ecranul de completare detalii 
cerere sau butonul “Renunta” pentru revenirea in ecranul principal.  
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5.2 Cerere: Autorizatie Integrata de Mediu (AIM) 
5.2.1 Cerere: Autorizatie Integrata de Mediu 

 Utilizatorul selecteaza “Autorizatie integrata de mediu” , aplicatia afisaza ecranul : 
 

 
  

 Regiunea cererii pentru completarea detaliilor amplasamentului si pozitionarea 
acestuia. Amplasamentul poate fi Judetean: 
 

 
sau Trans judetean: 
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Pentru mai multe informatii referitoare la tipul amplasamentului se poate apasa 

simbolul  din dreptul fiecarui tip de amplasament, Judetean sau Trans judetean.  

Pentru a adauga un judet unui amplasament transjudetean se apasa 

 iar pentru a elimina un judet se foloseste butonul  din dreptul 

acestuia. 

Important! Coordonatele introduse manual trebuiesc adaugate astfel incat sa 

fie in concordanta cu Judetul amplasamentului ales.  

Important! Pentru autorizatie integrata de mediu transjudeteana este necesar 

introducerea unui fisier de coordonate.  
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Regiunea cererii unde solicitantul va completa detaliile autorizatiei integrate de 

mediu: 

 

 In sectiunea prezentata mai sus se pot executa urmatoarele operatii: 
- Adaugarea si stergerea fisierelor de coordonate prin intermediul butoanelor 

  

- Accesarea aplicatiei Atlas cu ajutorul butonului  

- Selectarea codurilor de activitate CAEN folosind butonul . Se va 
deschide fereastra „Selectati codul de activitate CAEN” si se va selecta codul dorit 

prin intermediul butonului . 
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- Stergerea codurilor CAEN cu butonul  din dreptul codului ce doreste a fi sters 

- Selectarea categoriei de activitate prin intermediul butonului . 
Se va deschide fereastra „Selectati categoria de activitate specifica” si se va selecta 

activitatea dorita apasand butonul . 
 

 
 

- Stergerea categoriilor de activitati folosind butonul  din dreptul acestora 
 
 Din aceasta regiune se va continua prin folosirea optiunii „Documente Necesare” si 
incarcarea documentelor obligatorii si optionale. Deasemenea se poate apasa „Renunta” si se 
va reveni la ecranul de alegere al tipului de cerere. 

Urmatoarele campuri trebuiesc completate corect pentru inregistrarea cu succes a unei 

cereri de emitere a autorizatiei de mediu:  

Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

SOLICITANT Titular 

Se autocompletaeza cu 
denumirea titularului; 
denumirea este preluata din 
formularul de inregistrare 
in SIM si nu va putea fi 
modificata de solicitant 
decat printr-o cerere 
explicita adresata ANPM. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

CUI 

Se autocompletaeza cu 
codul de identificare 
fiscala a operatorului 
economic cu informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 

Da Numeric v 1.2.0 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 
inregistrare in SIM 

Adresa Titular/Sediu 
Social 

Se autocompleteaza cu 
adresa sediului social al 
operatorului economic, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Denumire punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
denumirea punctului de 
lucru al operatorului 
economic, respectiv 
informatia corespondenta 
completata in formularul 
de inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Adresa punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
adresa pucntului de lucru, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

DETALII 
AMPLASAMENT 

Denumire obiectiv 

Se va completa denumirea 
obiectivului pentru care se 
elibereaza cererea curenta 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Sursa Finantare Se alege sursa de finantare. 
Nu Lista v 1.0.0 

Alte surse de 
finantare 

Se completeaza numai 
pentru Sursa de finantare: 
„ALTE FONDURI:” sau 
„FONDURI EUROPENE 
– Alte fonduri europene:” 

Nu Alfanumeric v 1.0.0 

Amplasament 

Se va completa tipul 
amplasamentului pentru 
care se solicita emiterea 
sau revizuirea Autorizatiei 
de mediu. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

  
ATENTIE: In functie de 
localizarea 
amplasamentului, acesta 
poate fi de 2 feluri: 

a.        
Amplasament Judetean, 
atunci cand  localizarea 
amplasamentului este in 
interiorul granitelor unui 
judet (in aceasta situatie 
Autoritatea Competenta 
trebuie sa fie judetul 
respectiv) 

b.        
Amplasament 
Transjudetean, atunci 
cand localizarea 
amplasamentului se intinde 
pe 2 sau mai multe judete 
(in aceasta situatie, cererea 
de autorizatie este trimisa 
spre rezolvare la ANPM 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

Incadrare SEVESO 

Bifati pentru 
amplasamentele in cadrul 
carora sunt prezente 
substante periculoase in 
cantitati egale sau mai mari 
decat cele prevazute in 
Hotararea 804/25 iulie 
2007. 

Nu Bifa v1.2.0 

Judet amplasament 
Judetul sau judetele 
amplasamentului respectiv 

Da Lista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZITIONARE 

 
 
Format Coordonate 

Se va selecta formatul din 
lista. 

 
 

Da 

 
 

Lista 

 
 
 

v1.2.0 

Longitudine X (m) 
(E-V) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (m) (N-
S) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Longitudine X (E-V) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (N-S) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Fisier Shape 

Se va incarca fisierul de tip 
ShapeFile care reprezinta 
in codificarea specifica 
localizarea 
amplasamentului; Sistemul 
pune la dispozitia 
solicitantului un instrument 
de vizualizare a fisierului 
SHAPEFILE pe harta 
pentru validarea 
corectitudinii acestuia; 
Fisierul va face parte 
integranta din cerere. 

Nu - v 1.0.0 

Fisier Coordonate 

Se va incarca fisierul de tip 
Excel sau CSV in care va fi 
inclusa o serie a 
coordonatelor STEREO70 
sau WGS84 pentru 
reprezentarea locatiei 
amplasamentului 

Nu - v 1.0.0 

DETALII 
AUTORIZATIE 

Autoritatea 
Competenta 

Se va selecta autoritatea 
competenta careia i se 
adreseaza cererea; 
ATENTIE! Incadrarea 
gresita in mod evident va 
atrage dupa sine 
anularea cererii 

Da Lista 
 

Activitatea autorizata 
Se va adauga codul CAEN 
aferent activitatii. 

Da - 
 

Categoria de 
activitate 

Se va adauga Categoria de 
activitate 

Da -  
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 Se apasa butonul „Documente Necesare ” pentru atasarea documentelor specifice 
cererii, sau butonul “Renunta” pentru revernirea in ecranul principal. 
 
5.2.2 Documente necesare 

 In aceasta sectiune vor fii incarcate urmatoarele documente:  
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 Fisierele pot fi incarcate si sterse folosind butoanele  aferente fiecarui 
fisier. In sectiunea „Alte documente” se pot adauga mai multe fisiere prin intermediul 

butonului . 
 Lista Documente: 
Grup Denumire Fisier Obl. Tip fisier Vers

iune 

Documente 
obligatorii 

Cererea pentru eliberarea 
autorizatie integrata de mediu 
(format Word) 

Da doc, docx  

Cererea pentru eliberarea 
autorizatie integrata de mediu 
(format imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Formular solicitare/Anexa1 
din OM1158/2005 

Da doc, docx  

Formular solicitare/Anexa1 
din OM1158/2005 (format 
imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Dovada publicarii anuntului 
(format imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Raport amplasament (format 
imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Documente 
Seveso 

Notificare incadrare Seveso Pentru 
Bifa 

SEVES
O 

doc, docx 
 

 

Notificare incadrare Seveso 
(format imagine) 

pdf, jpeg, jpg, tiff  

Documente 
optionale 

Dovada achitarii tarifului 
(format imagine) 

Nu pdf, jpeg, jpg, tiff  

Alte 
documente 

Alte documente Nu doc, docx, pdf, jpeg, jpg, 
tiff, zip, csv, xls, xlsx, 
dwg, dxf 

 

 
 Utilizatorul poate apasa butonul “Salveaza” pentru salvarea si transmiterea datelor 
catre ANPM, butonul „Detalii Cerere” pentru intoarcerea in ecranul de completare detalii 
cerere sau butonul “Renunta” pentru revernirea in ecranul principal. 
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 5.3 Cerere: Aviz de Mediu (AvM) 
5.3.1 Cerere: Aviz de Mediu 

 Utilizatorul selecteaza “Aviz de mediu ” , aplicatia afisaza ecranul : 
 

 
 
 Regiunea cererii pentru completarea detaliilor amplasamentului si pozitionarea 
acestuia. Amplasamentul poate fi Judetean, 
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Trans judetean, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sistemul Integrat de Mediu,  
Reglementari 

 
Ghid de Utilizare 

 

 

  28/67 

 

sau National:  
 

 
 

Pentru mai multe informatii referitoare la tipul amplasamentului se poate apasa 

simbolul  din dreptul fiecarui tip de amplasament, Judetean, Trans judetean sau National.  

Pentru a adauga un judet unui amplasament transjudetean se apasa 

 iar pentru a elimina un judet se foloseste butonul  din dreptul 

acestuia. 

Important! Coordonatele introduse manual trebuiesc adaugate astfel incat sa 

fie in concordanta cu Judetul amplasamentului ales.  

Important! Pentru aviz de mediu trans judeteana sau national este necesar 

introducerea unui fisier de coordonate.  
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Regiunea cererii unde solicitantul va completa detaliile privind Avizul de Mediu: 

 

 In sectiunea prezentata mai sus se pot executa urmatoarele operatii: 
- Adaugarea si stergerea fisierelor de coordonate prin intermediul butoanelor 

  

- Accesarea aplicatiei Atlas cu ajutorul butonului  
 

 Din aceasta regiune se va continua prin folosirea optiunii „Documente Necesare” si 
incarcarea documentelor obligatorii si optionale. Deasemenea se poate apasa „Renunta” si se 
va reveni la ecranul de alegere al tipului de cerere. 

Urmatoarele campuri trebuiesc completate corect pentru inregistrarea cu succes a unei 

cereri de emitere a autorizatiei de mediu:  

Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

SOLICITANT 

Titular 

Se autocompletaeza cu 
denumirea titularului; 
denumirea este preluata din 
formularul de inregistrare 
in SIM si nu va putea fi 
modificata de solicitant 
decat printr-o cerere 
explicita adresata ANPM. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

CUI 

Se autocompletaeza cu 
codul de identificare 
fiscala a operatorului 
economic cu informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Numeric v 1.2.0 

Adresa Titular/Sediu 
Social 

Se autocompleteaza cu 
adresa sediului social al 
operatorului economic, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Denumire punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
denumirea punctului de 
lucru al operatorului 
economic, respectiv 
informatia corespondenta 
completata in formularul 

Da Alfanumeric v 1.0.0 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 
de inregistrare in SIM 

Adresa punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
adresa pucntului de lucru, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

DETALII 
AMPLASAMENT 

Denumire 
Plan/Program 

Se va completa denumirea 
panului/programului pentru 
care se elibereaza cererea 
curenta 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Sursa Finantare Se alege sursa de finantare. 
Nu Lista v 1.0.0 

Alte surse de 
finantare 

Se completeaza numai 
pentru Sursa de finantare: 
„ALTE FONDURI:” sau 
„FONDURI EUROPENE 
– Alte fonduri europene:” 

Nu Alfanumeric v 1.0.0 

Amplasament 

Se va completa tipul 
amplasamentului pentru 
care se solicita emiterea 
sau revizuirea Autorizatiei 
de mediu. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

  
ATENTIE: In functie de 
localizarea 
amplasamentului, acesta 
poate fi de 3 feluri: 

a.        
Amplasament Judetean, 
atunci cand  localizarea 
amplasamentului este in 
interiorul granitelor unui 
judet (in aceasta situatie 
Autoritatea Competenta 
trebuie sa fie judetul 
respectiv) 

b.        
Amplasament 
Transjudetean, atunci 
cand localizarea 
amplasamentului se intinde 
pe 2 sau mai multe judete 
(in aceasta situatie, cererea 
de autorizatie este trimisa 
spre rezolvare la ANPM) 

c. 
Amplasament National, 
atunci cand amplasamentul 
este pozitionat in fiecare 
dintre judete (scara 
nationala) 

Incadrare SEVESO 

Bifati pentru 
amplasamentele in cadrul 
carora sunt prezente 
substante periculoase in 
cantitati egale sau mai mari 
decat cele prevazute in 
Hotararea 804/25 iulie 
2007. 

Nu Bifa v1.2.0 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

Judet amplasament 
Judetul sau judetele 
amplasamentului respectiv 

Da Lista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZITIONARE 

 
 
Format Coordonate 

Se va selecta formatul din 
lista. 

 
 

Da 

 
 

Lista 

 
 
 

v1.2.0 

Longitudine X (m) 
(E-V) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (m) (N-
S) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Longitudine X (E-V) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (N-S) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Fisier Shape 

Se va incarca fisierul de tip 
ShapeFile care reprezinta 
in codificarea specifica 
localizarea 
amplasamentului; Sistemul 
pune la dispozitia 
solicitantului un instrument 
de vizualizare a fisierului 
SHAPEFILE pe harta 
pentru validarea 
corectitudinii acestuia; 
Fisierul va face parte 
integranta din cerere. 

Nu - v 1.0.0 

Fisier Coordonate 

Se va incarca fisierul de tip 
Excel sau CSV in care va fi 
inclusa o serie a 
coordonatelor STEREO70 
sau WGS84 pentru 
reprezentarea locatiei 
amplasamentului 

Nu - v 1.0.0 

DETALII AVIZ 
DE MEDIU Autoritatea 

Competenta 

Se va selecta autoritatea 
competenta careia i se 
adreseaza cererea; 
ATENTIE! Incadrarea 
gresita in mod evident va 
atrage dupa sine 
anularea cererii 

Da Lista 
 

Domeniu Se alege domeniul. Da Lista 
 

 
 Se apasa butonul „Documente Necesare ” pentru atasarea documentelor specifice 
cererii, sau butonul “Renunta” pentru revernirea in ecranul principal.  
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5.3.2 Documente necesare 

 In aceasta sectiune vor fii incarcate urmatoarele documente: 
 

 

 

 
 

 Fisierele pot fi incarcate si sterse folosind butoanele  aferente fiecarui 
fisier. In sectiunea „Alte documente” se pot adauga mai multe fisiere prin intermediul 

butonului . 
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 Lista Documente:  
Grup Denumire Fisier Obl. Tip fisier Versiune 

Documente 
obligatorii 

Notificare (format Word) Da doc, docx  

Notificare (format imagine) Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Prima versiune a planului sau 
programului (format Word) 

Da doc, docx  

Prima versiune a planului sau 
programului (format imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Dovada informarii publice 
(format imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Documente 
Seveso 

Notificare incadrare Seveso 
Pentru 
Bifa 

SEVESO 

doc, docx 
 

 

Notificare incadrare Seveso 
(format imagine) 

pdf, jpeg, jpg, tiff  

Documente 
optionale 

Dovada achitarii tarifului 
(format imagine) 

Nu pdf, jpeg, jpg, tiff  

Alte 
documente 

Alte documente Nu doc, docx, pdf, jpeg, 
jpg, tiff, zip, csv, 
xls, xlsx, dwg, dxf 

 

 
 

Acceseaza butonul “Salveaza” pentru salvarea si transmiterea datelor catre ANPM, butonul 
„Detalii Cerere” pentru intoarcerea in ecranul de completare cerere sau butonul “Renunta” 
pentru revenirea in ecranul principal.  
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5.4 Cerere: Acord de Mediu (AcM) 
5.4.1 Cerere Acord de Mediu 

 In cazul unui acord de mediu Transjudetean este necesara inregistrarea cererilor 
conexe pentru fiecare judet de interes al amplasamentului. Aceasta functionalitate va fi 
prezentata detaliat dupa cum urmeaza: cerere amplasament Transjudetean nou urmata de 
cerere amplasament Transjudetean existent. 
  
 Utilizatorul selecteaza “Acord de mediu ” , aplicatia afisaza ecranul :  
 

 
 
 Regiunea cererii pentru completarea detaliilor amplasamentului si pozitionarea 
acestuia. Amplasamentul poate fi: 
 

5.4.1.1 Judetean: 

 Se selecteaza judetean daca amplasamentul care face obiectul cererii este pozitionat 
intr-un singur judet. Sectiunile Detalii amplasament si Pozitionare vor avea urmatoarea 
structura: 
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5.4.1.2 Transjudetean nou:  

 Se va selecta amplasament transjudetean nou daca daca amplasamentul care face 
obiectul cererii este pozitionat in 2 sau mai multe judete; in aceasta situatie, pentru Acord de 
mediu trebuie transmisa cate o cerere pentru fiecare judet pe care este situat amplasamentul , 
aceasta fiind prima cerere transmisa. Este necesar transmiterea acestei cereri pentru a putea 
conexa cererile aferente celorlalte judete. In aceasta situatie structura sectiunilor Detalii 
amplasament si Pozitionare va fi urmatoarea: 
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Pentru a adauga un judet unui amplasament transjudetean se apasa 

 iar pentru a elimina un judet se foloseste butonul  din dreptul 

acestuia. 

 

Important! Coordonatele introduse manual trebuiesc adaugate astfel incat sa 

fie in concordanta cu Judetul amplasamentului ales.  

Important! Pentru acord de mediu transjudeteana este necesara introducerea 

unui fisier de coordonate care contine coordonatele aferente fiecarui judet al 

amplasamentului. 
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5.4.1.2 Transjudetean existent:  

 Se va selecta acest tip de amplasament pentru a 2-a sau urmatoarele cereri ale unui 
amplasament transjudetean deja transmis. Pentru a putea conexa cererile ulterioare este 
necesar, in prealabil, transmiterea unei cereri pentru amplasament Transjudetean existent de 
pe acelasi cont de utilizator. In aceasta situatie sectiunile Detalii amplasament si Pozitionare 
vor avea aceasta structura: 
 

 
 
 La selectarea tipului de amplasamentului Transjudetean existent va aparea in dreptul 
etichetei aferente un camp de tip lista: 
 

 
 Aceasta lista va fi populata cu toate cererile depuse pentru tipul de amplasament 
Transjudetean nou. Se va selecta cererea de conexare aferenta amplasamentului. 

Pentru mai multe informatii referitoare la tipul amplasamentului se poate apasa 

simbolul  din dreptul fiecarui tip de amplasament, Judetean sau Trans judetean.  

Important! Coordonatele introduse manual trebuiesc adaugate astfel incat sa 

fie in concordanta cu Judetul amplasamentului ales.  

Important! Pentru autorizatie integrata de mediu transjudeteana este necesar 

introducerea unui fisier de coordonate.  
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Important! Nu pot fi adaugate cereri multiple pentru acelasi judet.  

Important! Nu pot fi adaugate cereri pentru judetele din afara fisierului shape 

sau a celui de coordonate. 

 

 Dupa alegerea tipului de amplasament, completarea si adaugarea tuturor datelor 
necesare se va trece la regiunea Detalii Acord de Mediu unde se va completa autoritatea 
competenta. 
 

 
 
 In ecranul aferent cererii pentru acord de mediu pot fi efectuate urmatoarele operatii: 

- Adaugarea si stergerea fisierelor de coordonate prin intermediul butoanelor 

  

- Accesarea aplicatiei Atlas cu ajutorul butonului  
  
Din aceasta regiune se va continua prin folosirea optiunii „Documente Necesare” si incarcarea 
documentelor obligatorii si optionale. Deasemenea se poate apasa „Renunta” si se va reveni la 
ecranul de alegere al tipului de cerere. 

Urmatoarele campuri trebuiesc completate corect pentru inregistrarea cu succes a unei 

cereri de emitere a autorizatiei de mediu:  

 Utilizatorul completeaza campurile: 
 

Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

SOLICITANT Titular 

Se autocompletaeza cu 
denumirea titularului; 
denumirea este preluata din 
formularul de inregistrare 
in SIM si nu va putea fi 
modificata de solicitant 
decat printr-o cerere 
explicita adresata ANPM. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

CUI 

Se autocompletaeza cu 
codul de identificare 
fiscala a operatorului 
economic cu informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Numeric v 1.2.0 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

Adresa Titular/Sediu 
Social 

Se autocompleteaza cu 
adresa sediului social al 
operatorului economic, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Denumire punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
denumirea punctului de 
lucru al operatorului 
economic, respectiv 
informatia corespondenta 
completata in formularul 
de inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Adresa punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
adresa pucntului de lucru, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

DETALII 
AMPLASAMENT 

Denumire Proiect 

Se va completa denumirea 
proiectului pentru care se 
elibereaza cererea curenta 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Sursa Finantare Se alege sursa de finantare. 
Nu Lista v 1.0.0 

Alte surse de 
finantare 

Se completeaza numai 
pentru Sursa de finantare: 
„ALTE FONDURI:” sau 
„FONDURI EUROPENE 
– Alte fonduri europene:” 

Nu Alfanumeric v 1.0.0 

Amplasament 

Se va completa tipul 
amplasamentului pentru 
care se solicita emiterea 
sau revizuirea Autorizatiei 
de mediu. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

  
ATENTIE: In functie de 
localizarea 
amplasamentului, acesta 
poate fi de 3 feluri: 
a.        Amplasament 
Judetean, atunci cand  
localizarea 
amplasamentului este in 
interiorul granitelor unui 
judet (in aceasta situatie 
Autoritatea Competenta 
trebuie sa fie judetul 
respectiv) 
b.        Amplasament 
Transjudetean nou, 
atunci cand localizarea 
amplasamentului se intinde 
pe 2 sau mai multe judete 
(aceasta fiind prima cerere 
inregistrata pentru 
amplasament 
transjudetean) 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 
c. Amplasament 
Transjudetean existent, 
atunci cand localizarea 
amplasamentului se intinde 
pe 2 sau mai multe judete 
(acestea fiind cererile 
aferente celorlalte judete) 

Incadrare SEVESO 

Bifati pentru 
amplasamentele in cadrul 
carora sunt prezente 
substante periculoase in 
cantitati egale sau mai mari 
decat cele prevazute in 
Hotararea 804/25 iulie 
2007. 

Nu Bifa v1.2.0 

Judet amplasament 

Judetul sau judetele 
amplasamentului respectiv 
pentru 
Judetean/Transjudetean 
nou 

Da Lista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZITIONARE 

 
 
Format Coordonate 

Se va selecta formatul din 
lista. 

 
 

Da 

 
 

Lista 

 
 
 

v1.2.0 

Longitudine X (m) 
(E-V) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (m) (N-
S) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Longitudine X (E-V) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (N-S) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Fisier Shape 

Se va incarca fisierul de tip 
ShapeFile care reprezinta 
in codificarea specifica 
localizarea 
amplasamentului; Sistemul 
pune la dispozitia 
solicitantului un instrument 
de vizualizare a fisierului 
SHAPEFILE pe harta 
pentru validarea 
corectitudinii acestuia; 
Fisierul va face parte 
integranta din cerere. 

Nu - v 1.0.0 

Fisier Coordonate 

Se va incarca fisierul de tip 
Excel sau CSV in care va fi 
inclusa o serie a 
coordonatelor STEREO70 
sau WGS84 pentru 
reprezentarea locatiei 
amplasamentului 

Nu - v 1.0.0 

DETALII AVIZ 
DE MEDIU 

Autoritatea 
Competenta 

Se va selecta autoritatea 
competenta careia i se 

Da Lista 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 
adreseaza cererea; 
ATENTIE! Incadrarea 
gresita in mod evident va 
atrage dupa sine 
anularea cererii 

 
 
 Se apasa butonul „Documente Necesare ” pentru atasarea documentelor specifice 
cererii, sau butonul “Renunta” pentru revernirea in ecranul principal. 
 

5.4.2 Documente necesare 

 In aceasta sectiune vor fi incarcate urmatoarele documente:  
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 Fisierele pot fi incarcate si sterse folosind butoanele  aferente fiecarui 
fisier. In sectiunea „Alte documente” se pot adauga mai multe fisiere prin intermediul 

butonului . 
  
Lista documente: 
Grup Denumire Fisier Obl. Tip fisier Versiune 

Documente 
obligatorii 

Certificat de Urbanism 
(format imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Notificare/Anexa 1 din OM 
135/2010 

Da doc, docx  

Notificare/Anexa 1 din OM 
135/2010 (format PDF) 

Da pdf  

Planuri anexa la certificatul 
de urbanism (format 
imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Cerere (format Word) Da doc, docx  

Cerere (format PDF) Da pdf  

Documente 
Seveso 

Notificare incadrare Seveso 
Pentru 
Bifa 

SEVESO 

doc, docx 
 

 

Notificare incadrare Seveso 
(format imagine) 

pdf, jpeg, jpg, tiff  

Documente 
optionale 

Dovada achitarii tarifului 
aferent etapei de “Evaluare 
initiala” (format imagine) 

Nu pdf, jpeg, jpg, tiff  
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Alte 
documente 

Alte documente Nu doc, docx, pdf, jpeg, 
jpg, tiff, zip, csv, xls, 
xlsx, dwg, dxf 

 

 
 Utilizatorul poate apasa butonul “Salveaza” pentru salvarea si transmiterea datelor 
catre ANPM, butonul „Detalii Cerere” pentru intoarcerea in ecranul de completare detalii 
cerere sau butonul “Renunta” pentru revernirea in ecranul principal. 
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5.5 Cerere pentru stabilirea obligatiilor de mediu 
5.5.1 Cerere pentru stabilirea obligatiilor de mediu 

 Utilizatorul selecteaza “Stabilire obligatii de mediu”, aplicatia afisaza ecranul: 
 

 
 
 Regiunea cererii pentru completarea detaliilor amplasamentului si pozitionarea 
acestuia. Amplasamentul poate fi judetean: 
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sau Trans Judetean: 
 

 

 
 
 Pentru mai multe informatii referitoare la tipul amplasamentului se poate apasa 

simbolul  din dreptul fiecarui tip de amplasament, Judetean sau Trans judetean.  
Pentru a adauga un judet unui amplasament transjudetean se apasa 

 iar pentru a elimina un judet se foloseste butonul  din dreptul 

acestuia. 

Important! Coordonatele introduse manual trebuiesc adaugate astfel incat sa 

fie in concordanta cu Judetul amplasamentului ales.  

Important! Pentru amplasament trans judetean este necesar introducerea unui 

fisier de coordonate.  
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Regiunea unde solicitantul va completa detaliile cererii: 

 

 In sectiunea prezentata mai sus se pot executa urmatoarele operatii: 
- Adaugarea si stergerea fisierelor de coordonate prin intermediul butoanelor 

  

- Accesarea aplicatiei Atlas cu ajutorul butonului  
  
 Din aceasta regiune se va continua prin folosirea optiunii „Documente Necesare” si 
incarcarea documentelor obligatorii si optionale. Deasemenea se poate apasa „Renunta” si se 
va reveni la ecranul de alegere al tipului de cerere. 
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Urmatoarele campuri trebuiesc completate corect pentru inregistrarea cu succes a unei 

cereri de emitere a autorizatiei de mediu:  

Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

SOLICITANT 

Titular 

Se autocompletaeza cu 
denumirea titularului; 
denumirea este preluata din 
formularul de inregistrare 
in SIM si nu va putea fi 
modificata de solicitant 
decat printr-o cerere 
explicita adresata ANPM. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

CUI 

Se autocompletaeza cu 
codul de identificare 
fiscala a operatorului 
economic cu informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Numeric v 1.2.0 

Adresa Titular/Sediu 
Social 

Se autocompleteaza cu 
adresa sediului social al 
operatorului economic, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Denumire punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
denumirea punctului de 
lucru al operatorului 
economic, respectiv 
informatia corespondenta 
completata in formularul 
de inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Adresa punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
adresa pucntului de lucru, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

DETALII 
AMPLASAMENT 

Denumire Proiect/ 
Activitate/ Obiectiv 
/Plan /Program 

Se va completa denumirea 
panului/programului pentru 
care se elibereaza cererea 
curenta 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Sursa Finantare Se alege sursa de finantare. 
Nu Lista v 1.0.0 

Alte surse de 
finantare 

Se completeaza numai 
pentru Sursa de finantare: 
„ALTE FONDURI:” sau 
„FONDURI EUROPENE 
– Alte fonduri europene:” 

Nu Alfanumeric v 1.0.0 

Amplasament 

Se va completa tipul 
amplasamentului pentru 
care se solicita emiterea 
sau revizuirea Autorizatiei 
de mediu. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 
  
ATENTIE: In functie de 
localizarea 
amplasamentului, acesta 
poate fi de 2 feluri: 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 
a.        Amplasament 
Judetean, atunci cand  
localizarea 
amplasamentului este in 
interiorul granitelor unui 
judet (in aceasta situatie 
Autoritatea Competenta 
trebuie sa fie judetul 
respectiv) 
b.        Amplasament 
Transjudetean, atunci 
cand localizarea 
amplasamentului se intinde 
pe 2 sau mai multe judete 
(in aceasta situatie, cererea 
de autorizatie este trimisa 
spre rezolvare la ANPM 
Se va completa tipul 
amplasamentului pentru 
care se solicita emiterea 
sau revizuirea Autorizatiei 
de mediu. 

Incadrare SEVESO 

Bifati pentru 
amplasamentele in cadrul 
carora sunt prezente 
substante periculoase in 
cantitati egale sau mai mari 
decat cele prevazute in 
Hotararea 804/25 iulie 
2007. 

Nu Bifa v1.2.0 

Judet amplasament 
Judetul sau judetele 
amplasamentului respectiv 

Da Lista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZITIONARE 

 
 
Format Coordonate 

Se va selecta formatul din 
lista. 

 
 

Da 

 
 

Lista 

 
 
 

v1.2.0 

Longitudine X (m) 
(E-V) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (m) (N-
S) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Longitudine X (E-V) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (N-S) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Fisier Shape 

Se va incarca fisierul de tip 
ShapeFile care reprezinta 
in codificarea specifica 
localizarea 
amplasamentului; Sistemul 
pune la dispozitia 
solicitantului un instrument 
de vizualizare a fisierului 
SHAPEFILE pe harta 
pentru validarea 

Nu - v 1.0.0 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 
corectitudinii acestuia; 
Fisierul va face parte 
integranta din cerere. 

Fisier Coordonate 

Se va incarca fisierul de tip 
Excel sau CSV in care va fi 
inclusa o serie a 
coordonatelor STEREO70 
sau WGS84 pentru 
reprezentarea locatiei 
amplasamentului 

Nu - v 1.0.0 

DETALII 
CERERE 

Autoritatea 
Competenta 

Se va selecta autoritatea 
competenta careia i se 
adreseaza cererea; 
ATENTIE! Incadrarea 
gresita in mod evident va 
atrage dupa sine 
anularea cererii 

Da Lista 
 

Motivul stabilirii 
obligatiilor de mediu 

Se alege motivul stabilirii 
obligatiilor de mediu. 

Da Lista 
 

Acte reglementare 
pentru CUI-ul 
punctului de lucru 

Se alege actul de 
reglementare pentru 
stabilirea obligatiilor de 
mediu. Daca nu exista un 
act de reglementare in 
sistem se bifeaza „Actul nu 
exista in sistem”. 

Da Bifa/Lista  

Nr. act pentru care se 
solicita stabilirea 
obligatiilor 

Se introduce numarul 
actului pentru care se 
solicita stabilirea 
obligatiilor 

Da Alfanumeric  

Data act pentru care 
se solicita stabilirea 
obligatiilor 

Se alege data actului pentru 
care se solicita stabilirea 
obligatiilor 

Da Data  
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5.5.2 Documente necesare 

In aceasta sectiune vor fi incarcate urmatoarele documente: 

 

 Fisierele pot fi incarcate si sterse folosind butoanele  aferente fiecarui 

fisier. In sectiunea „Alte documente” se pot adauga mai multe fisiere prin intermediul 

butonului . 
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 Lista Documente: 

Grup Denumire Fisier Obl. Tip fisier Versiune 

Documente 
obligatorii 

Notificare (format Word) Da doc, docx  

Notificare (format imagine) Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Actul Initial pt.care se 
doreste revizuirea (format 
imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Documente 
Seveso 

Notificare incadrare Seveso 
Pentru 
Bifa 

SEVESO 

doc, docx 
 

 

Notificare incadrare Seveso 
(format imagine) 

pdf, jpeg, jpg, tiff  

Alte 
documente 

Alte documente Nu doc, docx, pdf, jpeg, 
jpg, tiff, zip, csv, xls, 
xlsx, dwg, dxf 

 

  

 Utilizatorul poate apasa butonul “Salveaza” pentru salvarea si transmiterea datelor 

catre ANPM, butonul „Detalii Cerere” pentru intoarcerea in ecranul de completare detalii 

cerere sau butonul “Renunta” pentru revernirea in ecranul principal. 
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5.6 Cerere pentru revizuire act de reglementare 
5.6.1 Cerere pentru revizuire act de reglementare 

 Utilizatorul selecteaza “Revizuire Act Reglementare”, aplicatia afiseaza ecranul : 
 

 
 
 Regiunea cererii pentru completarea detaliilor amplasamentului si  pozitionarea 
acestuia. Acesta poate fi Judetean: 
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sau Trans Judetean: 
 

 
 

Pentru mai multe informatii referitoare la tipul amplasamentului se poate apasa 

simbolul  din dreptul fiecarui tip de amplasament, Judetean, Trans judetean sau National.  

Pentru a adauga un judet unui amplasament transjudetean se apasa 

 iar pentru a elimina un judet se foloseste butonul  din dreptul 

acestuia. 

Important! Coordonatele introduse manual trebuiesc adaugate astfel incat sa 

fie in concordanta cu Judetul amplasamentului ales. 

Important! Pentru amplasament trans judeteana este necesar introducerea unui 

fisier de coordonate.  
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Regiunea cererii unde solicitantul va completa detaliile actului: 

 

 In sectiunea prezentata mai sus se pot executa urmatoarele operatii: 
- Adaugarea si stergerea fisierelor de coordonate prin intermediul butoanelor 

  

- Accesarea aplicatiei Atlas cu ajutorul butonului  
 

 Din aceasta regiune se va continua prin folosirea optiunii „Documente Necesare” si 
incarcarea documentelor obligatorii si optionale. Deasemenea se poate apasa „Renunta” si se 
va reveni la ecranul de alegere al tipului de cerere. 

Urmatoarele campuri trebuiesc completate corect pentru inregistrarea cu succes a unei 

cereri de emitere a autorizatiei de mediu:  

Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

SOLICITANT 
Titular 

Se autocompletaeza cu 
denumirea titularului; 
denumirea este preluata 
din formularul de 
inregistrare in SIM si nu 
va putea fi modificata de 
solicitant decat printr-o 
cerere explicita adresata 
ANPM. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

CUI 

Se autocompletaeza cu 
codul de identificare 
fiscala a operatorului 
economic cu informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 

Da Numeric v 1.2.0 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 
inregistrare in SIM 

Adresa Titular/Sediu 
Social 

Se autocompleteaza cu 
adresa sediului social al 
operatorului economic, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Denumire punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
denumirea punctului de 
lucru al operatorului 
economic, respectiv 
informatia corespondenta 
completata in formularul 
de inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Adresa punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
adresa pucntului de lucru, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

DETALII 
AMPLASAMENT 

Denumire Plan/ 
Proiect/ activitate/ 
obiectiv 

Se va completa denumirea 
panului/programului 
pentru care se elibereaza 
cererea curenta 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Sursa Finantare 
Se alege sursa de 
finantare. 

Nu Lista v 1.0.0 

Alte surse de 
finantare 

Se completeaza numai 
pentru Sursa de finantare: 
„ALTE FONDURI:” sau 
„FONDURI EUROPENE 
– Alte fonduri europene:” 

Nu Alfanumeric v 1.0.0 

Amplasament 

Se va completa tipul 
amplasamentului pentru 
care se solicita emiterea 
sau revizuirea Autorizatiei 
de mediu. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

  
ATENTIE: In functie de 
localizarea 
amplasamentului, acesta 
poate fi de 2 feluri: 
a.        Amplasament 
Judetean, atunci cand  
localizarea 
amplasamentului este in 
interiorul granitelor unui 
judet (in aceasta situatie 
Autoritatea Competenta 
trebuie sa fie judetul 
respectiv) 
b.        Amplasament 
Transjudetean, atunci 
cand localizarea 
amplasamentului se 
intinde pe 2 sau mai multe 
judete (in aceasta situatie, 
cererea de autorizatie este 
trimisa spre rezolvare la 
ANPM 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 
Se va completa tipul 
amplasamentului pentru 
care se solicita emiterea 
sau revizuirea Autorizatiei 
de mediu. 

Incadrare SEVESO 

Bifati pentru 
amplasamentele in cadrul 
carora sunt prezente 
substante periculoase in 
cantitati egale sau mai 
mari decat cele prevazute 
in Hotararea 804/25 iulie 
2007. 

Nu Bifa v1.2.0 

Judet amplasament 
Judetul sau judetele 
amplasamentului respectiv 

Da Lista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZITIONARE 

 
 
Format Coordonate 

Se va selecta formatul din 
lista. 

 
 

Da 

 
 

Lista 

 
 
 

v1.2.0 

Longitudine X (m) 
(E-V) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (m) (N-
S) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Longitudine X (E-V) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (N-S) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Fisier Shape 

Se va incarca fisierul de 
tip ShapeFile care 
reprezinta in codificarea 
specifica localizarea 
amplasamentului; 
Sistemul pune la dispozitia 
solicitantului un 
instrument de vizualizare a 
fisierului SHAPEFILE pe 
harta pentru validarea 
corectitudinii acestuia; 
Fisierul va face parte 
integranta din cerere. 

Nu - v 1.0.0 

Fisier Coordonate 

Se va incarca fisierul de 
tip Excel sau CSV in care 
va fi inclusa o serie a 
coordonatelor STEREO70 
sau WGS84 pentru 
reprezentarea locatiei 
amplasamentului 

Nu - v 1.0.0 

DETALII ACT DE 
REGLEMENTARE 

Autoritatea 
Competenta 

Se va selecta autoritatea 
competenta careia i se 
adreseaza cererea; 
ATENTIE! Incadrarea 
gresita in mod evident va 
atrage dupa sine 
anularea cererii 

Da Lista 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

Tipul actului de 
reglementare 

Se alege tipul actului de 
reglementare. 

Da Lista 
 

Cauza revizuire Se alege cauza revizuirii. Da Lista  

Acte reglementare 
pentru CUI-ul 
punctului de lucru 

Se alege actul de 
reglementare pentru 
stabilirea obligatiilor de 
mediu. Daca nu exista un 
act de reglementare in 
sistem se bifeaza „Actul 
nu exista in sistem”. 

Da Bifa/Lista  

Nr. act de 
reglementare 

Se introduce numarul 
actului de reglementare. 

Da Alfanumeric  

Data act de 
reglementare 

Se alege data actului de 
reglementare. 

Da Data  

 

Se apasa butonul „Documente Necesare ” pentru atasarea documentelor specifice 

cererii, sau butonul “Renunta” pentru revernirea in ecranul principal. 

5.6.2 Documente necesare 

 In aceasta sectiune vor fi incarcate urmatoarele documente: 
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 Fisierele pot fi incarcate si sterse folosind butoanele  aferente fiecarui 
fisier. In sectiunea „Alte documente” se pot adauga mai multe fisiere prin intermediul 

butonului . 
 Lista Documente: 
Grup Denumire Fisier Obl. Tip fisier Versiune 

Documente 
obligatorii 

Cerere de revizuire (format 
Word) 

Da doc, docx  

Cerere de revizuire (format 
imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Plan/Program modificat 
(format Word) 

Da doc, docx  

Plan Program modificat 
(format imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Actul Initial pt.care se 
doreste revizuirea (format 
imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Documente 
Seveso 

Notificare incadrare 
Seveso Pentru 

Bifa 
SEVESO 

doc, docx 
 

 

Notificare incadrare 
Seveso (format imagine) 

pdf, jpeg, jpg, tiff  

Documente 
optionale 

Dovada achitarii tarifului 
(format imagine) 

Nu pdf, jpeg, jpg, tiff  

Alte 
documente 

Alte documente Nu doc, docx, pdf, jpeg, 
jpg, tiff, zip, csv, 
xls, xlsx, dwg, dxf 

 

 
 Utilizatorul poate apasa butonul “Salveaza” pentru salvarea si transmiterea datelor 
catre ANPM, butonul „Detalii Cerere” pentru intoarcerea in ecranul de completare detalii 
cerere sau butonul “Renunta” pentru revernirea in ecranul principal. 
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5.7 Cerere pentru Transfer act de reglementare 
5.7.1 Cerere pentru Transfer act de reglementare  

 Utilizatorul selecteaza “Transfer Act Reglementare”, aplicatia afisaza ecranul : 
 

 
 Regiunea cererii pentru completarea detaliilor amplasamentului si  pozitionarea 
acestuia. Acesta poate fi Judetean: 
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sau Trans judetean: 
 

  
Pentru mai multe informatii referitoare la tipul amplasamentului se poate apasa 

simbolul  din dreptul fiecarui tip de amplasament, Judetean, Trans judetean sau National.  

Pentru a adauga un judet unui amplasament transjudetean se apasa 

 iar pentru a elimina un judet se foloseste butonul  din dreptul 

acestuia. 

Important! Coordonatele introduse manual trebuiesc adaugate astfel incat sa 

fie in concordanta cu Judetul amplasamentului ales. 

Important! Pentru amplasament trans judeteana este necesar introducerea unui 

fisier de coordonate sau fisier shape  
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Regiunea cererii unde solicitantul va completa detaliile actului: 

 

 In sectiunea prezentata mai sus se pot executa urmatoarele operatii: 
- Adaugarea si stergerea fisierelor de coordonate prin intermediul butoanelor 

  

- Accesarea aplicatiei Atlas cu ajutorul butonului  
 

 Din aceasta regiune se va continua prin folosirea optiunii „Documente Necesare” si 
incarcarea documentelor obligatorii si optionale. Deasemenea se poate apasa „Renunta” si se 
va reveni la ecranul de alegere al tipului de cerere. 
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Urmatoarele campuri trebuiesc completate corect pentru inregistrarea cu succes a unei 

cereri de emitere a autorizatiei de mediu:  

Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 

SOLICITANT 

Titular 

Se autocompletaeza cu 
denumirea titularului; 
denumirea este preluata 
din formularul de 
inregistrare in SIM si nu 
va putea fi modificata de 
solicitant decat printr-o 
cerere explicita adresata 
ANPM. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

CUI 

Se autocompletaeza cu 
codul de identificare 
fiscala a operatorului 
economic cu informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Numeric v 1.2.0 

Adresa Titular/Sediu 
Social 

Se autocompleteaza cu 
adresa sediului social al 
operatorului economic, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Denumire punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
denumirea punctului de 
lucru al operatorului 
economic, respectiv 
informatia corespondenta 
completata in formularul 
de inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Adresa punct de 
lucru 

Se autocompleteaza cu 
adresa pucntului de lucru, 
respectiv informatia 
corespondenta completata 
in formularul de 
inregistrare in SIM 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

DETALII 
AMPLASAMENT 

Denumire Obiectiv 

Se va completa denumirea 
panului/programului 
pentru care se elibereaza 
cererea curenta 

Da Alfanumeric v 1.0.0 

Sursa Finantare 
Se alege sursa de 
finantare. 

Nu Lista v 1.0.0 

Alte surse de 
finantare 

Se completeaza numai 
pentru Sursa de finantare: 
„ALTE FONDURI:” sau 
„FONDURI EUROPENE 
– Alte fonduri europene:” 

Nu Alfanumeric v 1.0.0 

Amplasament 

Se va completa tipul 
amplasamentului pentru 
care se solicita emiterea 
sau revizuirea Autorizatiei 
de mediu. 

Da Alfanumeric v 1.0.0 
  
ATENTIE: In functie de 
localizarea 
amplasamentului, acesta 
poate fi de 2 feluri: 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 
a.        Amplasament 
Judetean, atunci cand  
localizarea 
amplasamentului este in 
interiorul granitelor unui 
judet (in aceasta situatie 
Autoritatea Competenta 
trebuie sa fie judetul 
respectiv) 
b.        Amplasament 
Transjudetean, atunci 
cand localizarea 
amplasamentului se 
intinde pe 2 sau mai multe 
judete (in aceasta situatie, 
cererea de autorizatie este 
trimisa spre rezolvare la 
ANPM 
Se va completa tipul 
amplasamentului pentru 
care se solicita emiterea 
sau revizuirea Autorizatiei 
de mediu. 

Incadrare SEVESO 

Bifati pentru 
amplasamentele in cadrul 
carora sunt prezente 
substante periculoase in 
cantitati egale sau mai 
mari decat cele prevazute 
in Hotararea 804/25 iulie 
2007. 

Nu Bifa v1.2.0 

Judet amplasament 
Judetul sau judetele 
amplasamentului respectiv 

Da Lista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZITIONARE 

 
 
Format Coordonate 

Se va selecta formatul din 
lista. 

 
 

Da 

 
 

Lista 

 
 
 

v1.2.0 

Longitudine X (m) 
(E-V) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (m) (N-
S) 

Se vor completa 
coordonatele 
amplasamentului in 
standardul STEREO70 

Da Numeric v 1.0.0 

Longitudine X (E-V) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Latitudine Y (N-S) 

Se va completa localizarea 
amplasamentului in format 
WGS84 

Nu Numeric v 1.0.0 

Fisier Shape 

Se va incarca fisierul de 
tip ShapeFile care 
reprezinta in codificarea 
specifica localizarea 
amplasamentului; 
Sistemul pune la dispozitia 
solicitantului un 
instrument de vizualizare a 
fisierului SHAPEFILE pe 

Nu - v 1.0.0 
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Grup Denumire camp Descriere Obl. Tip Versiune 
harta pentru validarea 
corectitudinii acestuia; 
Fisierul va face parte 
integranta din cerere. 

Fisier Coordonate 

Se va incarca fisierul de 
tip Excel sau CSV in care 
va fi inclusa o serie a 
coordonatelor STEREO70 
sau WGS84 pentru 
reprezentarea locatiei 
amplasamentului 

Nu - v 1.0.0 

DETALII ACT DE 
REGLEMENTARE 

Autoritatea 
Competenta 

Se va selecta autoritatea 
competenta careia i se 
adreseaza cererea; 
ATENTIE! Incadrarea 
gresita in mod evident va 
atrage dupa sine 
anularea cererii 

Da Lista 
 

Tipul actului de 
reglementare 

Se alege tipul actului de 
reglementare. 

Da Lista 
 

Acte reglementare 
pentru CUI-ul 
punctului de lucru 

Se alege actul de 
reglementare pentru 
stabilirea obligatiilor de 
mediu. Daca nu exista un 
act de reglementare in 
sistem se bifeaza „Actul 
nu exista in sistem”. 

Da Bifa/Lista  

Nr. act de 
reglementare 

Se introduce numarul 
actului de reglementare. 

Da Alfanumeric  

Data act de 
reglementare 

Se alege data actului de 
reglementare. 

Da Data  

 

Se apasa butonul „Documente Necesare ” pentru atasarea documentelor specifice 

cererii, sau butonul “Renunta” pentru revernirea in ecranul principal. 
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5.7.2 Documente necesare 

 In aceasta sectiune vor fi incarcate urmatoarele documente: 
 

 

 
 

 Fisierele pot fi incarcate si sterse folosind butoanele  aferente fiecarui 
fisier. In sectiunea „Alte documente” se pot adauga mai multe fisiere prin intermediul 

butonului . 
 Deasemenea se pot obtine mai multe informatii aferente fisierelor obligatorii apasand 

butonul   din dreptul fiecarui fisier.  
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 Lista Documente: 
 
Grup Denumire Fisier Obl. Tip fisier Versiune 

Documente 
obligatorii 

Cerere de transfer (Word) Da doc, docx  

Cerere de transfer (imagine) Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Declaratie pe propria 
raspundere (imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Act de reglementare pentru 
care se solicita 
transferul(Acord/ Aviz/ 
Autorizatie/ Autorizatie 
integrata) (imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Act de proprietate asupra 
amplasamentului pentru 
noul proprietar (imagine) 

Da pdf, jpeg, jpg, tiff  

Actul Initial pt.care se 
doreste revizuirea (imagine) 

 pdf, jpeg, jpg, tiff  

Documente 
Seveso 

Notificare incadrare Seveso 
Pentru 
Bifa 

SEVESO 

doc, docx 
 

 

Notificare incadrare Seveso 
(format imagine) 

pdf, jpeg, jpg, tiff  

Alte 
documente 

Alte documente Nu doc, docx, pdf, jpeg, 
jpg, tiff, zip, csv, 
xls, xlsx, dwg, dxf 

 

 
 Utilizatorul poate apasa butonul “Salveaza” pentru salvarea si transmiterea datelor 
catre ANPM, butonul „Detalii Cerere” pentru intoarcerea in ecranul de completare detalii 
cerere sau butonul “Renunta” pentru revernirea in ecranul principal. 
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6. Portal Reglementari: Documente 

 Dupa inregistrarea unei cereri aceasta evolutia acesteia poate fi urmarita in sectiunea 
Reglementari: Documente a portalului. Aceasta va avea statusul: „Se asteapta depunerea 
documentatiei pe suport hartie”: 
 

 
 
Alte statusuri pe care le poate avea cererea sunt urmatoarele: 

· Procedura in lucru 
· Cerere in lucru 
· Procedura finalizata 

 

Deasemenea in aceasta sectiune pot fi vizualizate urmatoarele: 
· Nr/Data Cerere electronica 
· Nr/Data Cerere format hartie 
· Nr/Data Act Reglementare 
· Titular 
· Punct Lucru 
· Tip act 
· Status 
· Observatii 

 
 


