
 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

 
ORDIN 

 

Nr.      /2020 

pentru aprobarea componenței, regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 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                 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției Substanțe Periculoase și Situri Contaminate nr.               

125090/DSPSC/10.09.2020, 

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

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  

Ținând cont de prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr.74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate 

și a celor contaminate; 

În baza prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării 

și administrației nr. 1423/3687/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate 

și a celor contaminate; 

În temeiul prevederilor: 

- art. 57 alin.(1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor, 

 

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul: 

 

ORDIN 

Art. 1  

Se constituie în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Comisia pentru desemnarea asociațiilor 

profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară 

activități din domeniul gestionării siturilor contaminate. 

Art. 2  

Se aprobă componența, regulamentul și procedura pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției 

mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor 

contaminate, prevăzute în anexa la prezentul ordin. 

Art. 3  

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. 

Art. 4  

Asociația profesională căreia i s-a suspendat activitatea de atestare a persoanelor fizice și juridice care desfășoară 

activități din domeniul gestionării siturilor contaminate sau căreia i s-a retras desemnarea, nu mai are dreptul de a 

atesta persoanele fizice sau juridice pentru efectuarea de activități din domeniul gestionării siturilor contaminate. 

Art. 5  

(1) Certificatele de atestare emise de o asociație profesională a cărei activitate de atestare a fost suspendată sau a 

cărei desemnare a fost retrasă rămân valabile pe toată durata pentru care au fost emise, cu condiția respectării de 

către titulari a condițiilor care au stat la baza emiterii lor.  

(2) Titularii de certificate de atestare, emise de asociații a căror activitate de atestare a fost suspendată sau a căror 

desemnare a fost retrasă în condițiile prezentului ordin, pot solicita altor asociații desemnate, înnoirea 

certificatelor de atestare.  

Art. 6  

Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

COSTEL ALEXE 

 

 

  


