
 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

 
        

ORDIN 

Nr. …….……/……………2020 
 

privind aprobarea comisiilor de evaluare a hărţilor strategice de zgomot de la nivelul autorităţilor 

pentru protecţia mediului şi a regulamentului de funcţionare şi organizare a acestora 

 

Ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției Generale Evaluare Impact și Controlul Poluării 

nr. 101077/DM/17.12.2019, 

Luând  în considerare prevederile art. 91 alin. (1) din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea  și 

gestionarea zgomotului ambiant, 

În temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 

nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 

ministrul mediului, apelor și pădurilor, emite următorul: 

 

O R D I N: 
 

Art. 1 Se aprobă comisiile de evaluare a hărţilor strategice de zgomot de la nivelul autorităților pentru 

protecția mediului, denumite în continuare Comisii, prevăzute în anexa nr. 1. 

 

Art. 2. Autoritățile pentru protecția mediului la nivelul cărora se constituie comisiile, sunt următoarele: 

a) Agenția Națională pentru Protecția Mediului; 

b) Agențiile pentru protecția mediului aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului, pe raza cărora sunt amplasate aglomerările specificate în anexa nr. 7 din Legea nr. 

121/2019; 

c) Agențiile pentru protecția mediului aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului, pe raza cărora sunt amplasate drumuri principale administrate de autoritățile 

administrației publice locale. 

 

Art. 3 Se aprobă regulamentul de funcționare și organizare prevăzut în anexa nr. 2. 

 

Art. 4 Anexele nr. 1 și 2 se actualizează atunci când este cazul. 

 

Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  

 

Art. 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

MINISTRU MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

 

Costel ALEXE 



 

 

 

Anexa nr. 1 

Comisiile de evaluare a hărţilor strategice de zgomot  

 

 

 

1. Comisia de la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului 

2. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului București 

3. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Iași 

4. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj 

5. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș 

6. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța 

7. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj 

8. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Galați 

9. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov 

10. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova 

11. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș 

12. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău 

13. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor 

14. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani 

15. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila 

16. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău 

17. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș 

18. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu 

19. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Arad 

20. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș 

21. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov 

22. Comisia de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 2 

Regulamentul de funcționare și organizare a comisiilor pentru evaluarea hărţilor strategice de 

zgomot 

 

Art. 1 Comisia de la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului prevăzută în anexa nr. 1, se 

organizează din cinci membri cu drept de vot, astfel: 

a) un reprezentat al autorității publice centrale pentru protecția mediului care desfășoară activități 

specifice de gestionare și evaluare a zgomotului ambiant, având calitatea de președinte; 

b) un reprezentat al autorității publice centrale pentru protecția mediului care desfășoară activități 

specifice de gestionare și evaluare a zgomotului ambiant, având calitatea de membru; 

c) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului care desfășoară activități 

specifice de gestionare și evaluare a zgomotului ambiant, având calitatea de membru și secretar; 

d) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului care desfășoară activități 

specifice de reglementare, având calitatea de membru; 

e) un reprezentant din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului care desfășoară 

activități specifice de măsurare a zgomotului, având calitatea de membru. 

 

Art. 2 Comisiile de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului București și a agențiilor județene 

pentru protecția mediului, prevăzute în anexa nr. 1, se organizează din trei membri cu drept de vot, 

astfel: 

a) un reprezentant din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului București sau a agențiilor 

județene de protecția mediului, după caz, care desfășoară activități specifice de gestionare și 

evaluare a zgomotului ambiant, având calitatea de președinte; 

b) un reprezentant din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului București sau a agențiilor 

județene de protecția mediului, după caz, care desfășoară activități specifice de reglementare, 

având calitatea de membru și secretar; 

c) un reprezentant din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului București sau a agențiilor 

județene de protecția mediului, după caz, care desfășoară activități specifice de măsurare a 

zgomotului, având calitatea de membru. 

 

Art. 3 Convocarea Comisiei se face în scris, cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, prin grija 

secretarului. 

Art. 4 

(1) Comisiile sunt legal întrunite în prezenţa tuturor membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul 

majorităţii acestora. 

(2) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru o dată 

ulterioară, dar nu cu mai mult de 5 zile. 

(3) Pentru fiecare şedinţă a comisiilor se întocmeşte câte un proces-verbal, care va fi semnat de 

către toţi membrii comisiei. 

 

Art. 5 

(1) În cazul în care, în urma procesului de evaluare a hărților strategice de zgomot, se constată 

necesitatea completării datelor sau a furnizării unor informaţii noi, comisiile solicită transmiterea 

acestora. 

(2) Solicitarea datelor şi a informaţiilor noi se realizează după cum urmează:  



 

 

a) în baza proceselor-verbale încheiate de comisii, secretarul fiecărei comisii va redacta solicitarea 

de transmitere a datelor în baza prevederilor art. 47 din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și 

gestionarea zgomotului ambiant, sub forma unei adrese oficiale care se transmite de la nivelul 

conducerii agenţiilor pentru protecţia mediului şi după caz de la nivelul conducerii Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Mediului. 

b) adresa oficială prevăzută la lit. a) se transmite către autorităţile administraţiei publice locale şi/sau 

operatorii economici care au obligaţia realizării hărților strategice de zgomot, cu specificarea unui 

termen de răspuns, precum şi spre ştiinţa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; 

c) în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care au obligaţia 

realizării hărților strategice de zgomot, nu transmit în termen datele solicitate de către autoritățile 

pentru protecţia mediului, acestea vor sesiza autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în 

termen de 7 zile de la expirarea termenului de răspuns solicitat autorităţilor administraţiei publice 

locale şi/sau operatorilor economici; 

d) în baza sesizării prevăzute la lit. c), primită de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, 

aceasta va solicita autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau operatorilor economici care au 

obligaţia realizării hărților strategice de zgomot, transmiterea datelor în baza art. 58 din Legea nr. 

121/2019; 

e) în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care au obligaţia 

realizării hărților strategice de zgomot, nu transmit datele solicitate conform lit. d), autoritatea publică 

centrală pentru protecția mediului va solicita Gărzii Naţionale de Mediu punerea în aplicare a 

prevederilor art. 81 lit. e) din Legea nr.121/2019. 

Art. 6 Comisiile specificate în anexa nr. 1, au obligația ca în cadrul activității de evaluare a hărților 

strategice de zgomot să solicite sprijinul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului și să țină 

seama de punctul de vedere al acesteia, pentru a ușura prevenirea și/sau gestionarea, după caz, a 

eventualelor proceduri de punere în întârziere referitoare la hărțile strategice de zgomot, deschise de 

către Comisia Europeană împotriva României. 

Art. 7 Preşedintele comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) convoacă, conduce şi coordonează şedinţele comisiei; 

b) urmăreşte ca procesele-verbale ale întrunirilor comisiei, să conţină obligatoriu concluziile rezultate 

în urma analizării hărților strategice de zgomot. 

 

Art. 8 Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) răspunde de realizarea sarcinilor administrative ale comisiei; 

b) transmite în scris convocarea membrilor comisiei, la solicitarea preşedintelui acesteia; 

c) pregăteşte documentele întrunirii; 

d) răspunde de întocmirea şi arhivarea proceselor-verbale ale întrunirilor; 

e) răspunde de arhivarea tuturor materialelor aferente activităţii de evaluare a hărților strategice de 

zgomot. 

 

Art. 9 Comisiile prevăzute în anexa nr. 1 realizează evaluarea hărților strategice de zgomot care se pun 

la dispoziţia autorităţilor pentru protecţia mediului în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 

121/2019, ținând seama de următoarele: 

a) îndeplinirea criteriilor minime pentru hărțile strategice de zgomot, în conformitate cu 

prevederile anexei nr. 4 din Legea nr. 121/2019; 

b) formatul de prezentare a datelor de expunere la zgomot a populației care reies din hărțile 

strategice de zgomot trebuie să respecte cel puțin prevederile anexei nr. 6 din Legea nr. 

121/2019; 



 

 

c) respectarea prevederilor art. 41 din Legea nr. 121/2019; 

d) respectarea actelor normative prevăzute la art. 87-89 din Legea nr. 121/2019; 

e) respectarea prevederilor art. 49 lit. c) din Legea nr. 121/2019; 

f) respectarea prevederilor art. 55 din Legea nr. 121/2019; 

g) de solicitările autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului transmise în baza art. 58 din 

Legea nr. 121/2019; 

h) de punctul de vedere al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în activitatea de 

evaluare a hărților strategice de zgomot; 

i) utilizarea la elaborarea hărților de conflict a valorilor limită stabilite conform prevederilor art.  

91 alin. (3) din Legea nr.121/2019; 

j) Ghidul de evaluare a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune care se aprobă 

conform prevederilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 121/2019. 

k) Ghidul de realizare a hărţilor strategice de zgomot care se aprobă conform prevederilor art. 91 

alin. (5) din Legea nr. 121/2019. 

 

Art. 10  

(1) Până la data intrării în vigoare a actelor normative care aprobă valorile limită, Ghidul de 

evaluare a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune și Ghidul de realizare a hărţilor 

strategice de zgomot, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 121/2019, 

comisiile evaluează planurile de acțiune ținând seama de prevederile art. 9 lit. a)-h). 

(2) După intrarea în vigoare a actelor normative care aprobă valorile limită, Ghidul de evaluare a 

hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune și Ghidul de realizare a hărţilor strategice de 

zgomot, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 121/2019, comisiile 

evaluează hărțile strategice de zgomot ținând seama de prevederile art. 9. 

 

Art.11 

Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de către membrii acesteia, indiferent de funcţiile îndeplinite, 

nu este remunerată. 

 
 


