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#B: Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1000/2012
Acte modificatoare
#M1: Hot râreaăGuvernuluiănr.ă568/2013
Modific rileăşiăcomplet rileăefectuateăprinăactulămodificatorăsuntăscriseăcuăfontă
italic.ăÎnăfa aăfiec reiămodific riăsauăcomplet riăesteăindicatăactulănormativ care a
efectuatămodificareaăsauăcompletareaărespectiv ,ăînăformaă#M1.
#B
În temeiul art. 108 dinăConstituţiaăRomâniei,ărepublicat ,ăşiăalăart. V din
Ordonanţaădeăurgenţ ăaăGuvernuluiănr.ă58/2012ăprivindămodificareaăunorăacteă
normative din domeniulăprotecţieiămediuluiăşiăp durilor,
GuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăhot râre.
CAPITOLUL I
Dispoziţiiăgenerale
ART. 1
(1)ăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediului,ăinstituţieăpublic ăcuă
personalitateăjuridic ,ăfinanţat ădeălaăbugetulădeăstat,ăseăreorganizeaz ăcaăorganădeă
specialitateăalăadministraţieiăpubliceăcentrale,ăînăsubordineaăautorit ţiiăpubliceă
centraleăpentruăprotecţiaămediului,ăcuăcompetenţeăînăimplementareaălaănivelă
naţionalăaăpoliticilor,ăstrategiilorăşiăaălegislaţieiăînădomeniulăprotecţieiămediului.
(2)ăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediuluiăareăsediulăînămunicipiulă
Bucureşti,ăSplaiulăIndependenţeiănr.ă294,ăsectorulă6.
ART. 2

(1)ăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediuluiăareăînăsubordineă42ădeăagenţiiă
judeţeneăpentruăprotecţiaămediului,ăinstituţiiăpubliceăcuăpersonalitateăjuridic ,ă
finanţateăintegralădeălaăbugetulădeăstat.
(2)ăAgenţiileăjudeţeneăpentruăprotecţiaămediului au statut de servicii publice
deconcentrate.
(3)ăInstituţiileăpubliceăcuăpersonalitateăjuridic ăceăfuncţioneaz ăînăsubordineaă
AgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului,ăfinanţateăintegralădeălaăbugetulădeă
stat,ăsuntăprev zuteăînăanexa nr. 2.
CAPITOLUL II
FuncţiileăşiăatribuţiileăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului
ART. 3
AgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediului,ăcaăautoritateădeăexecuţieăşiă
implementare,ăînăsubordineaăautorit ţiiăpubliceăcentraleăpentruăprotecţiaămediului,
areăurm toareleăfuncţiiăînădomeniulăprotecţieiămediului:
a)ăfuncţiaădeăsuportătehnicăpentruăfundamentareaăproiectelorădeăacteăcuăcaracteră
normativ,ăaăstrategiilorăşiăpoliticilorăsectoriale,ăprecumăşiăaăplanurilorădeăacţiuneăînă
domeniulăprotecţiei mediului;
b)ăfuncţiaădeăimplementareăaăpoliticilor,ăstrategiilorăşiălegislaţieiădinădomeniulă
protecţieiămediului,ălaănivelănaţional;
c)ăfuncţiaădeăcoordonare,ămonitorizareăşiăcontrolăalăactivit ţiiăagenţiilorăpentruă
protecţiaămediuluiădinăsubordine;
d)ăfuncţiaădeăautoritateăcareăemiteăacteădeăreglementare,ăpotrivităprevederiloră
legale;
e)ăfuncţiaădeăinstruireăşiăperfecţionareăcontinu ăaăpersonaluluiăaparţinândă
agenţiilorăjudeţeneăpentruăprotecţiaămediuluiădinăsubordine;
f)ăfuncţiaădeăreprezentareăînădomeniulăs uădeăactivitate,ăînărelaţiileăinterneăşiă
externe,ăconformămandatuluiăacordatădeăc treăconduc torulăautorit ţiiăpubliceă
centraleăpentruăprotecţiaămediului.
ART. 4
Înărealizareaăfuncţiilorăsale,ăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediuluiăareă
urm toareleăatribuţiiăprincipale:
1.ăatribuţiiăpentruărealizareaăfuncţieiădeăsuportătehnicăpentruăfundamentareaă
proiectelorăactelorăcuăcaracterănormativ,ăaăstrategiilorăşiăaăpoliticilorăsectoriale,ă
precumăşiăaăplanurilorădeăacţiuneăînădomeniulăprotecţieiămediului;
a)ăasigur ăsuportulătehnicăprivindăconsolidareaăsistemuluiăstatisticădeămediu,ă
propuneăşiăparticip ălaăelaborareaăsistemuluiăindicatorilorăstatisticiăaiădezvolt riiă
durabile,ăsubăcoordonareaăautorit ţiiăcentraleăpentruăprotecţiaămediului:

b)ăasigur ăsuportătehnicăpentruăelaborareaădocumentelorădinădomeniulăprotecţieiă
mediuluiăcareăderiv ădinăobligaţiileăRomânieiăcaăstatămembruăalăUniuniiăEuropeneă
sauăcaăparteălaăconvenţiiăinternaţionale;
c)ăasigur ăsuportătehnicăprivindăstabilireaăcondiţiilor,ămetodelorăşiămijloaceloră
utilizateăpentruămonitorizareaăcalit ţiiăfactorilorădeămediu;
2.ăatribuţiiăpentruărealizareaăfuncţieiădeăimplementareăaăpoliticilor,ăstrategiilorăşiă
legislaţieiădinădomeniulăprotecţieiămediului,ălaănivelănaţional:
a)ăurm reşteăstadiulăşiăasigur ăimplementareaălegislaţieiănaţionaleăşiăeuropeneăînă
domeniulăprotecţieiămediuluiăşiăchimicalelorăşiăîntocmeşteăperiodicăşiălaăsolicitareaă
autorit ţiiăpubliceăcentraleăpentruăprotecţiaămediuluiărapoarteăprivind stadiul
realiz riiăacesteia;
b)ăurm reşteăîndeplinireaăcerinţelorălegislaţieiădeămediuădinăacteleădeă
reglementare,ăconstat ăneconformit ţileăşiăiaăm surileăcareăseăimpunăînă
conformitateăcuăcompetenţeleăstabiliteădeălegislaţiaăînăvigoare;
c) elaboreaz ărapoarteleăînăformateleăstabiliteădeăComisiaăEuropean ,ăAgenţiaă
European ădeăMediu,ăAgenţiaăEuropean ăpentruăChimicale,ăEUROSTATăşiădeă
c treăsecretariateleăconvenţiilorăşiăprotocoalelorăînădomeniulăprotecţieiămediuluiălaă
care România este parte, cuăexcepţiaărapoartelorăprev zuteădeălegislaţiaădină
domeniulăzgomotuluiăambiant,ăşiăleăsupuneăspreăavizareăautorit ţiiăpubliceăcentraleă
pentruăprotecţiaămediuluiăînăvedereaăraport riiăacestora;
d)ăadministreaz ăsistemulăinformaţionalăpentruădomeniileăsale de activitate;
e)ăasigur ăfuncţionareaăBirouluiădeăasistenţ ătehnic ăînădomeniulăchimicalelorăşiă
corespondenţaăcuăbazaădeădateăaăAgenţieiăEuropeneăpentruăChimicale,ăprină
intermediul REACH IT;
f)ăemiteăavizulădeămediuăpentruăproduseădeăprotecţia plantelor, respectiv pentru
autorizareaăîngr ş mintelor,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare;
g)ăadministreaz ălaănivelănaţionalăRegistrulăeuropeanăalăpoluanţilorăemişiăşiă
transferaţi;
h)ăadministreaz ăRegistrulănaţionalăalăproduc torilorăşiăimportatorilorădeă
echipamenteăelectriceăşiăelectroniceăşiăRegistrulănaţionalăalăproduc torilorădeă
bateriiăşiăacumulatori;
i)ăasigur ăfuncţionareaălaboratoarelorănaţionaleădeăreferinţ ăpentruăaer,ădeşeuri,ă
zgomotăşiăvibraţii,ăradioactivitateăşiăorganismeămodificateăgenetică(OMG);
j)ăelaboreaz ăanualărapoarteăprivindăstareaămediuluiălaănivelăteritorialăşiănaţională
şiăleăaduceălaăcunoştinţaăpublicului,ăînăcondiţiileălegii;
k)ăelaboreaz ,ăactualizeaz ăşiămonitorizeaz ăimplementareaăplanurilorădeăacţiuneă
pentruăprotecţiaămediului;
l)ăpoateădelega,ăconformăprevederilorălegale,ăînătotalitateăsauăînăparte,ăinstituţiiloră
din subordine parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,

precumăşiăaăceleiădeăevaluareăadecvat ,ăcuăexcepţiaăemiteriiăactelorădeă
reglementare;
m)ăasigur ărealizareaăanual ăaăInventaruluiăNaţionalăalăEmisiilorădeăGazeăcuă
EfectădeăSer ,ădenumităînăcontinuareăINEGES,ăînăconformitateăcuăprevederileă
legislaţieiănaţionaleăînăvigoareăînădomeniulăSistemuluiănaţionalăpentruăestimareaă
niveluluiăemisiilorăantropiceădeăgazeăcuăefectădeăser ărezultateădinăsurseăsauădină
reţinereaăprinăsechestrareăaădioxiduluiădeăcarbon,ăreglementateăprinăProtocolul de la
Kyoto (SNEEGHG),ăpeăcareăîlăsupuneăaprob riiăautorit ţiiăpubliceăcentraleăpentruă
protecţiaămediuluiăînăvedereaătransmiteriiăacestuiaălaăSecretariatulăConvenţieicadru aăNaţiunilorăUniteăprivindăschimb rileăclimaticeă(UNFCCC),ălaăComisiaă
European ,ăprecumăşiălaăAgenţiaăEuropean ădeăMediu;
n)ăasigur ărealizareaăanual ăaăinventarelorădeăemisiiăindustrialeăînăconformitateă
cuăcerinţeleălegislaţieiăînăvigoare,ăpeăcareăleăsupuneăaprob riiăautorit ţiiăpubliceă
centraleăpentruăprotecţiaămediuluiăînăvedereaătransmiteriiăacestora la Comisia
European ăşiălaăAgenţiaăEuropean ădeăMediu;
o)ăesteăadministratorulănaţionalăalăconturilorădinăRegistrulănaţionalăalăemisiiloră
deăgazeăcuăefectădeăser ăalăUniuniiăEuropene,ăaflateăsubăjurisdicţiaăstatuluiăromân,ă
conform prevederilor legaleănaţionale,ăaleăUniuniiăEuropeneăşiăaleăreglement riloră
internaţionaleăînăvigoare;
p)ăparticip ălaăimplementareaăschemeiădeăcomercializareăaăcertificatelorădeă
emisiiădeăgazeăcuăefectădeăser ,ăsubăcoordonareaăautorit ţiiăpubliceăcentraleăpentruă
protecţiaămediului,ăînăcondiţiileălegii;
q)ăelaboreaz ăinventareleănaţionaleădeăemisiiădeăpoluanţiăînăatmosfer ,ăînă
conformitate cu prevederile Convenţiei asupraăpolu riiăatmosfericeătransfrontiereă
peădistanţeălungiă(CLRTAP)ăşiăaleălegislaţieiăeuropeneădin domeniu;
r)ăcolaboreaz ălaăelaborareaăşiămonitorizareaăplanurilorădeăgestionareăaă
deşeurilor,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare;
s)ăevalueaz ăşiăanalizeaz ăh rţileăstrategiceădeăzgomotăşiăplanurileădeăacţiuneă
pentru reducerea niveluluiădeăzgomot,ăînăcadrulăcomisiilorăpeăcareăleăorganizeaz ălaă
nivel teritorial;
ş)ăasigur ăsecretariatulăComisieiăpentruăsecuritateăbiologic ,ăorganismăştiinţifică
interdisciplinarăcuărolăînăevaluareaăriscurilorăasupraăs n t ţiiăumaneăşiăaămediuluiă
datorateăorganismelorămodificateăgenetic,ăcomisieăînfiinţat ăpotrivităOrdonanţeiădeă
urgenţ ăaăGuvernuluiănr.ă43/2007 privindăintroducereaădeliberat ăînămediuăaă
organismelorămodificateăgenetic,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea
nr. 247/2009;
t)ămonitorizeaz ăactivitateaădeăadministrareăaăariilorănaturaleăprotejateăşiăpoateă
delega,ăînăcondiţiileălegii,ăinstituţiilorădinăsubordineăactivit ţileăcorespunz toareă
managementului ariilor naturale protejate;

ţ)ăimplementeaz ăşi/sauăsprijin ăimplementareaăpoliticilorăşiăstrategiilorăprivindă
educaţiaăecologic ăşiăconştientizareaăpubliculuiăînădomeniulăariilorăprotejate;
u)ăasigur ăaccesulăpubliculuiălaăinformaţiaădeămediu,ăconsultareaăşiăparticipareaă
acestuia la luarea deciziilor privind mediul, în condiţiileălegislaţieiăspecifice;
v)ăasigur ăimplementareaăsistemuluiădeăcontrolămanagerialăintern;
3.ăatribuţiiăpentruărealizareaăfuncţieiădeăcoordonare,ămonitorizareăşiăcontrolăală
activit ţiiăagenţiilorăpentruăprotecţiaămediuluiădinăsubordine:
a)ăcoordoneaz ăactivitateaălaboratoarelorăagenţiilorăpentruăprotecţiaămediului;
b)ăcoordoneaz ădesf şurareaăprocesuluiădeăplanificareădeămediuălaănivelăteritorială
şiărealizareaăplanurilorădeăacţiuneăpentruămediu;
c)ăorganizeaz ăşiăcoordoneaz ăsecretariateleătehnice,ălaănivelănaţional,ăşiă
secretariateleăcomisiilor,ăconstituiteălaăpropunereaăautorit ţiiăpubliceăcentraleă
pentruăprotecţiaămediului,ăşiăasigur ăaccesulăpubliculuiălaăinformaţiaădeămediu,ă
precumăşiăparticipareaăacestuiaălaăluareaădeciziilor privind mediul;
d)ăcoordoneaz ăadministrareaăariilorănaturaleăprotejateăcareănuăsuntăatribuiteăînă
custodie;
e)ăatribuieăadministrareaăariilorănaturaleăprotejate,ăpeăbazaăconvenţiilorădeă
custodie,ăconformălegislaţieiăînăvigoare;
f) coordoneaz ăsistemulănaţionalădeămonitorizareăaăfactorilorădeămediu;
g)ăcoordoneaz ăactivit ţileăspecificeădesf şurateădeăagenţiileăjudeţeneăpentruă
protecţiaămediuluiăînăscopulăinventarierii,ăinvestig rii,ăevalu riiărisculuiăşiă
remedierii zonelor în care solul şiăsubsolulăsuntăcontaminate;
h)ăurm reşteăîndeplinireaăcerinţelorălegislaţieiădeămediuădinăacteleădeă
reglementare,ăconstat ăneconformit ţileăşiăiaăm surileăcareăseăimpunăînă
conformitateăcuăcompetenţeleăstabiliteădeălegislaţiaăînăvigoare;
i) realizeaz ăcontrolulăprevizionalăşiăoperativăasupraăactivit ţiiăagenţiilorăpentruă
protecţiaămediuluiădinăsubordine;
j)ăevalueaz ărezultateleăcontroluluiăşiăprefigureaz ăm suriădeăreglareăaăactivit ţii;
4.ăatribuţiiăpentruărealizareaăfuncţieiădeăautoritateăcareăemiteăacteădeă
reglementare, potrivit prevederilor legale:
a)ăemiteăacteădeăreglementare,ăpotrivităcompetenţelorăstabiliteăînăacteleă
normativeăînăvigoare,ăşiăcoordoneaz ăaplicareaăunitar ăaăacestora,ălaănivelănaţional;
b)ăasigur ăcoordonareaăprocedurilorădeăemitereăaăactelorădeăreglementare;
c)ăconstat ăneconformit ţileădinăacteleădeăreglementareăemiseădeăinstituţiileădină
subordine,ăînăurmaăcontroluluiăpropriuăsauălaăsesizare,ăşiădispuneăm surileălegaleăceă
se impun;
d)ăpoateădelega,ăconformăprevederilorălegale,ăinstituţiilorădinăsubordineă
parcurgerea procedurilor de reglementare;
5.ăatribuţiiăpentruărealizareaăfuncţieiădeăinstruireăşiăperfecţionare:

a)ăasigur ăinstruireaăpersonaluluiăaparţinândăinstituţiilorăpubliceădinăsubordineăcuă
privireălaăimplementareaălegislaţieiădinădomeniulăprotecţieiămediuluiăşiăaăm suriloră
dinăplanurileăşiăprogrameleădeăacţiuneăpentruăprotecţiaămediului;
b)ăasigur ăinstruireaăpersonaluluiăaparţinândăinstituţiilorăpubliceădinăsubordineă
cuăprivireălaăelaborareaădeăproiecteăpentruăprotecţiaămediuluiălaănivelălocal,ăprecumă
şiăpentruăelaborareaăoric rorărapoarteăsauădocumenteăsolicitate;
6.ăatribuţiiăpentruărealizareaăfuncţieiădeăreprezentareăînădomeniulăs uădeă
activitate,ăînărelaţiileăinterneăşiăexterne:
a)ăcolaboreaz ,ăînăexercitareaăatribuţiilorăsale,ăcuăcelelalteăautorit ţiăaleă
administraţieiăpubliceăcentraleăşiălocale,ăinstituţiiăpublice,ăprecumăşiăcuăalteă
organisme interesate;
b) colaboreaz ăcuăagenţiiănaţionaleăsauăfederaleăsimilareăşiădesf şoar ăacţiuniădeă
cooperareăinternaţional ăînălimiteleămandatuluiăacordatădeăautoritateaăpublic ă
central ăpentruăprotecţiaămediului;
c)ăparticip ălaăprogrameăşiăproiecteănaţionaleăşiăinternaţionale, cu avizul
autorit ţiiăpubliceăcentraleăpentruăprotecţiaămediului;
d)ăasigur ăleg turaăcuăAgenţiaăEuropean ădeăMediu,ăprinăcentreleănaţionaleădeă
referinţ ădesemnateălaănivelulăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului;
e)ăîndeplineşteăatribuţiiăînădomeniulăprotecţieiăinformaţiilorăclasificate,ăconformă
prevederilor legale în vigoare;
7.ăîndeplineşteăşiăalteăatribuţiiăstabiliteăprinăacteănormativeăpentruădomeniulăs uă
deăactivitateăoriădeăc treăautoritateaăpublic ăcentral ăpentruăprotecţiaămediului, în
condiţiileălegii.
ART. 5
Înăsensulăprezenteiăhot râri,ăacteleădeăreglementareăauăsemnificaţiaăprev zut ălaă
art. 2 pct.ă2ădinăOrdonanţaădeăurgenţ ăaăGuvernuluiănr.ă195/2005ăprivindăprotecţiaă
mediului,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet ri prin Legea nr. 265/2006, cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
CAPITOLUL III
Conducereaăşiăstructuraăorganizatoric ăaăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaă
Mediului
ART. 6
(1)ăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediuluiăesteăcondus ădeăunăpreşedinte,ă
cuărangădeăsecretarădeăstat,ăajutatădeăunăvicepreşedinte,ăcuărangădeăsubsecretarădeă
stat.
(2)ăPreşedinteleăşiăvicepreşedinteleăsuntănumiţiăşiărevocaţiădinăfuncţie,ăînă
condiţiileălegii,ăprinădecizieăaăprimului-ministru,ălaăpropunereaăconduc toruluiă
autorit ţiiăpubliceăcentraleăpentruăprotecţiaămediului.

(3)ăPreşedinteleăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediuluiănumeşteăşiă
elibereaz ădinăfuncţieăpersonalulăacesteia,ăînăcondiţiileălegiiăşiăaleăprezenteiă
hot râri.
(4)ăÎnăexercitareaăatribuţiilorăsale,ăpreşedinteleăemiteădeciziiăşiăaprob ă
instrucţiuniătehniceăsauămetodologice,ăpotrivităreglement rilorălegaleăînăvigoare.
(5)ăPreşedinteleăconduceăactivitateaăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaă
Mediuluiăşiăîndeplineşteăfuncţiaădeăordonatorăsecundarădeăcredite.
(6)ăPreşedinteleăreprezint ăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediuluiăînă
relaţiileăcuăautoritateaăpublic ăcentral ăpentruăprotecţiaămediului,ăcuăalteăautorit ţiă
şiăinstituţiiăpublice,ăcuăpersoaneăjuridiceăşiăfiziceăromâneăşiăstr ine,ăprecumăşiăînă
justiţie.
(7)ăVicepreşedinteleăesteăînlocuitorulădeădreptăalăpreşedinteluiăcândăacestaănuăîşiă
poateăexercitaătemporarăatribuţiileăcurenteăşiăîndeplineşteăatribuţiileăstabiliteăprină
decizieăaăpreşedinteluiăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului,ăcuăavizul
conduc toruluiăautorit ţiiăpubliceăcentraleăpentruăprotecţiaămediului.
(8)ăPrinăRegulamentulădeăorganizareăşiăfuncţionareăalăAgenţieiăNaţionaleăpentruă
ProtecţiaăMediuluiăseăstabilescăatribuţiileăşiăsarcinileădirecţiilor,ăserviciilor,ă
birourilorăşiăcompartimentelorădinăcadrulăaparatuluiăpropriuăalăAgenţieiăNaţionaleă
pentruăProtecţiaăMediului.
(9)ăRegulamentulădeăorganizareăşiăfuncţionareăalăAgenţieiăNaţionaleăpentruă
ProtecţiaăMediuluiăesteăaprobatăprinădecizieăaăpreşedinteluiăacesteia,ăînătermen de
60ădeăzileădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăhot râri,ăşiăseăsupuneăactualiz riiă
periodice.
ART. 7
(1)ăStructuraăorganizatoric ăaăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediuluiăesteă
prev zut ăînăanexa nr. 1.
(2) Structura organizatoric ăaăaparatuluiăpropriuăalăAgenţieiăNaţionaleăpentruă
ProtecţiaăMediului,ădetaliat ălaănivelădeăservicii,ăbirouriăşiăcompartimente,ăprecumă
şiăstatulădeăfuncţiiăsuntăaprobateăprinădecizieăaăpreşedinteluiăacesteia.
(3)ăPersonalulădinăcadrulăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediuluiăareă
calitateaădeăfuncţionarăpublic,ăcuăexcepţiaăpersonaluluiăcareăexercit ăactivit ţiădeă
secretariat sau administrative.
(4)ăAtribuţiile,ăsarcinileăşiăr spunderileăindividualeăaleăpersonaluluiăseăstabilescă
prinăfişaăpostului,ăînăbazaăRegulamentuluiădeăorganizareăşiăfuncţionareăalăAgenţieiă
NaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului.
(5)ăSalarizareaăfuncţionarilorăpubliciăşiăaăpersonaluluiăcontractualădinăcadrulă
AgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediuluiăseăfaceăpotrivităreglement rilorălegaleă
în vigoare.
CAPITOLUL IV

Organizarea,ăfuncţionareaăşiăatribuţiileăinstituţiilorădinăsubordineaăAgenţieiă
NaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului
ART. 8
(1)ăAgenţiileăjudeţeneăpentruăprotecţiaămediuluiăîndeplinescăatribuţiileăAgenţieiă
NaţionaleăpentruăProtecţiaăMediuluiădeăimplementareăaăpoliticilor,ăstrategiilorăşiă
legislaţieiăînădomeniulăprotecţieiămediuluiălaănivelăjudeţean,ăprecumăşiălaănivelulă
municipiuluiăBucureşti.
(2)ăAgenţiileăjudeţeneăpentruăprotecţiaămediuluiăauăurm toareleăatribuţiiă
principale:
a)ăemităacteădeăreglementareăînăconformitateăcuăcompetenţeleăstabiliteăprină
prezentaăhot râreăşiăprinăalteăacteănormativeăînăvigoareădinădomeniulăprotecţieiă
mediuluiăsauădeăc treăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediului;
b)ăparcurgăprocedurileăşiăemităavizeădeămediuăpentruăplanurileăcareăurmeaz ăaăfiă
implementateăpeăteritoriulăjudeţuluiăsauăalămunicipiuluiăBucureşti,ăcuăinformareaă
prealabil ăaăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului;
c) stabilesc în actele de reglementare valori-limit ăpentruăemisiileăpoluanţilorăînă
mediulăînconjur torăînăfuncţieădeăgradulădeăpoluareăexistent,ăprecumăşiămetodeleădeă
m surareăaleăacestora;
d)ăgestioneaz ăfuncţionareaălaănivelălocalăaălaboratoarelorăpentruăanalizaăaerului,
deşeurilor,ăzgomotuluiăşiăvibraţiilor,ăprecumăşiăaăradioactivit ţiiămediului,ăaflateăînă
structura proprie;
e)ăimplementeaz ăşiămenţinăunăsistemădeămanagementăadecvatăpentruăactivitateaă
laboratoarelorăşiăstaţiilorăprev zuteăînăLegea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjur tor;
f)ăpotăefectua,ălaăcerere,ăm sur riăşiăanalizeădeălaboratorăaleăcalit ţiiăfactorilorădeă
mediu;
g)ăefectueaz ăşiăderuleaz ăactivit ţiădeămonitorizareăaăcalit ţiiămediuluiă
înconjur torălaănivelăteritorial,ăprinăoperareaăechipamentelor,ăcolectareaăşiăvalidareaă
datelorăşiătransmitereaăacestoraăc treăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediului;
h)ăasigur ăcolectareaăşiăvalidareaădatelorăprimareănecesareăevalu riiăcalit ţiiă
aerului,ăpeăcareăleătransmităAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului;
i)ăelaboreaz ăperiodicărapoarteăprivindăstareaăfactorilorădeămediuălaănivelălocal;
j)ăverific ămodulădeăimplementareăaăproiectelorădeătipă"implementareăînăcomun"ă
(JI) în baza Protocolului de la Kyoto;
k) elaboreaz ,ăîmpreun ăcuătitularulădeăactivitateăşiăcuăautorit ţileăimplicate,ă
planurileădeăacţiuneăpeătermenăscurtăînădomeniulăcalit ţiiăaerului;
l)ăparticip ălaăelaborareaăplanurilorădeămenţinereăaăcalit ţiiăaeruluiăşiăaăplanuriloră
deăcalitateăaăaeruluiăşiăleăavizeaz ;

m)ăelaboreaz ărapoarteăprivindăstadiulăşiăefecteleărealiz riiăm surilorădină
planurile de calitate a aerului, din planurile deămenţinereăaăcalit ţiiăaeruluiăşiădină
planurileădeăacţiuneăpeătermenăscurt;
n)ăasigur ăimplementareaălaănivelăteritorialăaăprevederilorălegislaţieiănaţionaleă
referitoareălaăcompuşiiăorganiciăvolatiliărezultaţiădinădepozitarea,ăînc rcarea,ă
desc rcarea şiădistribuţiaăbenzineiălaăterminaleăşiălaăstaţiileădeăbenzin ;
o)ănominalizeaz ăreprezentanţiăînăcadrulăcomisiilorăpentruăevaluareaăşiă
analizareaăh rţilorăstrategiceădeăzgomotăşiăaăplanurilorădeăacţiuneăpentruăreducereaă
nivelului de zgomot;
p) realizeaz ăcolectarea,ăcentralizarea,ăvalidareaăşiăprelucrareaădatelorăşiă
informaţiilorădeămediuălaănivelăjudeţeanăpentruăelaborareaăunitar ăaăinventarelorăşiă
rapoartelorădeăemisiiădeăpoluanţiăatmosfericiăşiădeăgazeăcuăefectădeăser ;
q)ăparticip ălaăelaborareaăplanurilorădeăgestionareăaădeşeurilorăşiălaămonitorizareaă
realiz riiăobiectivelorăstabiliteăprinăacesteăplanuri;
r)ăaprob ăplanurileăelaborateădeăoperatoriiăeconomiciăînăvedereaăelimin riiă
echipamentelorăcareăconţinăsauăsuntăcontaminateăcuăbifeniliăpolicloruraţiă(PCB),ă
conformălegislaţieiăînăvigoare;
s)ăaprob ătransportulădeşeurilorăpericuloaseăpeăteritoriulăRomâniei,ăconformă
legislaţieiăînăvigoare;
ş)ăemităavizulădeăîmpr ştiereăaăn moluluiăconformălegislaţieiăînăvigoareăprivindă
protecţia mediuluiăşi,ăînăspecial,ăaăsolurilor,ăcândăseăutilizeaz ăn moluriădeăepurareă
înăagricultur ;
t)ărealizeaz ăcolectarea,ăvalidareaăşiăprelucrareaădatelorăşiăinformaţiilorăînă
domeniulăgestion riiădeşeurilorăşiăaăcelorăprivindăchimicaleleălaănivelăjudeţean;
ţ)ăasigur ăidentificarea,ăpromovareaăşiămonitorizareaăimplement riiăproiecteloră
prioritareădinăPlanulănaţionalădeăacţiuneăpentruăprotecţiaămediului;ăelaboreaz ăşiă
actualizeaz ăplanulălocalădeăacţiuneăpentruămediu;
u) atribuie administrarea ariilorănaturaleăprotejate,ăpeăbazaăconvenţiilorădeă
custodie,ăconformălegislaţieiăînăvigoare;
v)ăasigur ăadministrareaăariilorănaturaleăprotejateăcareănuăsuntăatribuiteăînă
custodie;
w)ămonitorizeaz ăactivitateaădeăadministrareăaăariilorănaturaleăprotejate;
x)ăelaboreaz ăm suriăminimeădeăconservareăpentruăariileănaturaleăprotejateădeă
interes comunitar care nu sunt atribuite în custodie;
y)ăimplementeaz ăşi/sauăsprijin ăimplementareaăpoliticilorăşiăstrategiilorăprivindă
educaţiaăecologic ăşiăconştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;
z)ăderuleaz ăproceduraădeăevaluareăadecvat ăpentruăplanuri/proiecteăsusceptibileă
s ăgenerezeăunăimpactăsemnificativăasupraăariilorănaturaleăprotejateădeăinteresă
comunitar;

aa)ărealizeaz ălistaăsiturilorăcontaminate/potenţialăcontaminate,ădecideăasupraă
necesit ţiiărealiz riiăinvestig riiăşiăevalu riiăpreliminareăşi/sauădeădetaliuăaăzoneloră
contaminate,ăanalizeaz ăşiăaprob ăprogrameleădeăremediereăaăzonelorăînăcareăsolulă
şiăsubsolulăsuntăafectate;
bb)ăasigur ăaccesulăpubliculuiălaăinformaţiaădeămediu,ăconsultareaăşiăparticipareaă
acestuiaălaăluareaădeciziilorăprivindămediul,ăînăcondiţiileălegislaţieiăspecifice;
cc)ăparticip ălaăprogrameăşiăproiecteănaţionaleăşiăinternaţionale,ăcuăconsultareaă
AgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului;
dd)ăelaboreaz ăpropuneriăprivindădelimitareaăariilorănaturaleăprotejateădeăinteresă
naţional,ăaăc rorălimiteănuăsuntăaprobateăprintr-un act normativ;
ee)ăîndeplinescăatribuţiiăînădomeniulăprotecţieiăinformaţiilorăclasificate,ăconformă
prevederilor legale în vigoare;
ff)ăasigur ăimplementareaăsistemuluiădeăcontrolămanagerialăintern;
gg)ăderuleaz ăproceduraădeăevaluareăaăimpactuluiăasupraămediului,ăproceduraădeă
evaluareăaărapoartelorădeăsecuritateăşiăproceduraădeăevaluareăadecvat ăpentruă
proiecteleăcareăintr ăsubăincidenţaălegislaţieiăprivindăprevenireaăşiăcontrolulăintegrată
alăpolu rii;
hh)ăderuleaz ăproceduraădeăautorizareăintegrat ădeămediuăşiădeăemitereăaă
autorizaţieiăintegrateădeămediu;
ii) urm rescăîndeplinireaăcerinţelorălegislaţieiădeămediuădinăacteleădeă
reglementareăemiseăşi,ăînăcazulăconstat riiăunorăneconformit ţi,ăiauăm surileăcareăseă
impun,ăpotrivităcompetenţelorăstabiliteădeălegislaţiaăînăvigoare;
jj)ăgestioneaz ăinventariereaăinstalaţiilorăceăintr ăsubăschemaădeăcomercializareăaă
emisiilorădeăgazeăcuăefectădeăser ,ăpentruăperioadaă2013ă- 2020;
kk)ăasigur ăfuncţionareaăsecretariatelorădeăriscădeălaănivelălocal;
ll)ăurm rescăaplicareaălaănivelăteritorialăaăprogramelorăşiăm surilorăpentruă
respectareaăconvenţiilor,ăacordurilorăşiătratatelorăinternaţionaleăînădomeniuălaăcareă
România este parte;
mm)ăasigur ăconsiliereaăşiăcoordonareaăprocedurilorădeăemitereăaăactelor de
reglementare;
nn)ăîndeplinescăşiăalteăatribuţiiăstabiliteăprinăacteleănormativeăpentruădomeniulă
s uădeăactivitateăoriădeăc treăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediului,ăînă
condiţiileălegii.
ART. 9
(1)ăConducereaăagenţieiăpentruăprotecţiaămediuluiăesteăasigurat ădeăunădirectoră
executiv,ănumităprinădecizieăaăpreşedinteluiăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaă
Mediului,ăînăcondiţiileălegii.
(2)ăDirectorulăexecutivăalăagenţieiăpentruăprotecţiaămediuluiăîndeplineşteăfuncţiaă
de ordonatorăterţiarădeăcredite.

(3)ăDirectorulăexecutivăalăagenţieiăpentruăprotecţiaămediuluiănumeşteăşiă
elibereaz ădinăfuncţieăpersonalulădeăconducereăalăacesteia,ăcuăavizulăpreşedinteluiă
AgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului,ăînăcondiţiileălegii.
(4)ăDirectorulăexecutivăalăagenţieiăpentruăprotecţiaămediuluiănumeşteăşiă
elibereaz ădinăfuncţieăpersonalulădeăexecuţieăalăacesteia,ăînăcondiţiileălegiiăşiăaleă
prezenteiăhot râri.
(5)ăStructurileăorganizatorice,ăstateleădeăfuncţiiăşiăregulamentul-cadru de
organizareăşiăfuncţionareăaleăagenţiilorăpentruăprotecţiaămediuluiăseăaprob ăprină
decizieăaăpreşedinteluiăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului,ăînătermenădeă
30ădeăzileădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăhot râri.
(6) Regulamentul-cadruădeăorganizareăşiăfuncţionareăalăagenţiilorăpentruă
protecţiaămediuluiăesteăsupusăactualiz riiăperiodice.
(7)ăPersonalulădeăconducereăşiădeăexecuţieădinăcadrulăagenţiilorăpentruăprotecţiaă
mediuluiăareăcalitateaădeăfuncţionarăpublic,ăcuăexcepţiaăpersonaluluiăcareăexercit ă
activit ţiădeăsecretariatăşiăadministrative.
(8)ăPrinădecizieăaădirectoruluiăexecutivăalăagenţieiăpentruăprotecţiaămediuluiăşiăcuă
aprobareaăpreşedinteluiăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului,ăînăcadrulă
structurii organizatoriceăseăpotăorganizaăcolectiveătemporare,ăf r ămodificareaă
structuriiăorganizatorice,ăînăcondiţiileălegii.
CAPITOLUL V
Dispoziţiiăfinale
#M1
ART. 10
(1)ăNum rulămaximădeăposturiăpentruăaparatulăpropriuăalăAgen ieiăNa ionaleă
pentruăProtec iaăMediuluiăşiăinstitu iileădinăsubordineăesteădeă1.936.
#B
(2)ăPosturileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăpentruăagenţiileăpentruăprotecţiaămediuluiăseă
repartizeaz ăpentruăfiecareăagenţieăînăparte,ăprinădecizieăaăpreşedinteluiăAgenţieiă
NaţionaleăpentruăProtecţia Mediului.
(3)ăParculăautoănecesarădesf şur riiăactivit ţiiăAgenţieiăNaţionaleăpentruă
ProtecţiaăMediuluiăşiăaăagenţiilorăpentruăprotecţiaămediuluiădinăsubordineăsuntă
prev zuteăînăanexa nr. 3. Repartizarea parcului de mijloace de transport pentru
instituţiileăpubliceădinăsubordineaăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediuluiăseă
faceăprinădecizieăaăpreşedinteluiăacesteia.
(4)ăNormaădeăconsumălunarăesteăstabilit ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare.
(5)ăFinanţareaăcheltuielilorăcurenteăşiădeăcapitalăaleăAgenţieiăNaţionaleăpentruă
ProtecţiaăMediuluiăşiăaleăagenţiilorăpentruăprotecţiaămediuluiăseăasigur ădeălaă
bugetulădeăstat,ăprinăbugetulăautorit ţiiăpubliceăcentraleăpentruăprotecţiaămediului.

(6)ăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediuluiăşi instituţiileăpubliceădină
subordineăpotăbeneficiaădeăgranturi,ăv rs minte,ădonaţiiăşiăasistenţ ăfinanciar ădină
parteaăunorăorganismeăinternaţionale,ăînăcondiţiileălegii.
ART. 11
(1)ăAgenţiileăregionaleăpentruăprotecţiaămediuluiăseădesfiinţeaz .ăÎnăjudeţeleă
undeăauăfuncţionatăacesteaăseăînfiinţeaz ăagenţiiăjudeţeneăpentruăprotecţiaămediului.
(2)ăPersonalulădinăcadrulăagenţiilorăregionaleăpentruăprotecţiaămediuluiă
desfiinţateăesteăpreluatădeăc treăagenţiileăjudeţeneănou-înfiinţateăînătermenădeă
minimumă30ădeăzileădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăhot râri.
(3)ăPersonalulădinăcadrulăagenţiilorăregionaleăpentruăprotecţiaămediuluiă
desfiinţateăesteăîncadratăpeăfuncţiiăechivalenteăcelorădeţinuteăşiăîşiăp streaz ă
drepturileăsalariale,ăcuărespectareaădispoziţiilorălegaleăaplicabileăfiec reiăcategoriiă
de personal.
(4)ăAtribuţiileăagenţiilorăregionaleăpentruăprotecţiaămediului,ăcareăseă
desfiinţeaz ,ăsuntăpreluateădeăc treăagenţiileăpentruăprotecţiaămediuluiănouînfiinţateăsauădeăc treăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediului,ădup ăcaz.
(5)ăAtribuţiileăreferitoare la emiterea actelor de reglementare pentru
proiecte/activit ţiăcareăseădesf şoar ăpeădou ăsauămaiămulteăjudeţeăsuntăpreluateăşiă
coordonateădeăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediului.
(6)ăPatrimoniileăagenţiilorăregionaleăpentruăprotecţia mediuluiădesfiinţateăsuntă
preluateădeăc treăagenţiileăjudeţeneănou-înfiinţate,ăpeăbaz ădeăprotocolădeăpredareprimire,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaăintrareaăînăvigoareăaăprezenteiăhot râri.
(7)ăCrediteleăbugetareăneutilizateăaferenteăagenţiilorăregionaleăpentruăprotecţiaă
mediuluiăcareăseădesfiinţeaz ăvorăfiăredistribuiteădeăc treăpreşedinteleăAgenţieiă
NaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului,ăînăcalitateaăsaădeăordonatorăsecundarădeă
credite,ăc treăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaăMediuluiăşiăc treăagenţiile pentru
protecţiaămediuluiănou-înfiinţate.
(8)ăPrinădeciziaăpreşedinteluiăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediuluiăseă
stabilescăoriceăalteăm suriădeălichidareăorganizatoric ăşiăpatrimonial ăaăfosteloră
agenţiiăregionaleăpentruăprotecţiaămediuluiăcareăseădesfiinţeaz ,ăînăcondiţiileălegii.
(9)ăDrepturileăşiăobligaţiileăprocesualeădecurgândădinălitigiileăaflateăpeărolulă
instanţelorădeăjudecat ,ăînăcareăagenţiileăregionaleăpentruăprotecţiaămediuluiă
desfiinţateăauăcalitateăprocesual ,ăvorăfiăpreluateădeăc treăagenţiileăjudeţeneăpentruă
protecţiaămediuluiănou-înfiinţate.
(10)ăOriceăreferireădinăacteleănormativeălaăagenţiileăregionaleăpentruăprotecţiaă
mediuluiăvaăfiăconsiderat ăaăfiăf cut ălaăAgenţiaăNaţional ăpentruăProtecţiaă
Mediului, respectiv laăagenţiaăjudeţean ăpentruăprotecţiaămediului,ădup ăcaz,ăînă
funcţieădeăatribuţiileăcareăauăfostăpreluateădeăacestea.
ART. 12

Alineatul (2) al articolului 7 dinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă1.076/2004ăprivindă
stabilireaăproceduriiădeărealizareăaăevalu riiădeămediuăpentruăplanuriăşiăprograme,ă
publicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă707ădină5ăaugustă2004,ăseă
modific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins:
"(2)ăCompetenţaădeăemitereăaăavizuluiădeămediuărevineăagenţiilorăjudeţeneă
pentruăprotecţiaămediului,ăpentruăplanurileăşiăprogrameleălocaleăşiăjudeţene,ăşiă
autorit ţiiăpubliceăcentraleăpentruăprotecţiaămediului,ăpentruăplanurileăşiă
programeleănaţionaleăşiăregionale."
ART. 13
Anexele nr. 1 - 3ăfacăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.
ART. 14
Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăhot râriăseăabrog ăHot râreaăGuvernuluiă
nr. 918/2010 privindăreorganizareaăşiăfuncţionareaăAgenţieiăNaţionaleăpentruă
ProtecţiaăMediuluiăşiăaăinstituţiilorăpubliceăaflateăînăsubordineaăacesteia,ăpublicat ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 septembrie 2010, cu
modific rileăulterioare.
#CIN
NOT :
Reproducem mai jos prevederile art. II dinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă568/2013ă
(#M1).
#M1
"ART. II
(1)ăÎncadrareaăpersonaluluiăînănum rulămaximădeăposturiăaprobatăşiăînănouaă
structur ăorganizatoric ăseăfaceăînătermeneleăşiăcuărespectareaăcondi iiloră
prev zuteădeălegisla iaăînăvigoareăpentruăfiecareăcategorieădeăpersonal.
(2) Aplicarea procedurilorălegaleăprev zuteădeăLegea nr. 188/1999 privind
Statutulăfunc ionarilorăpublici,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ăprecumăşiăaăprevederilorăOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă
77/2013 pentruăstabilireaăunorăm suriăprivindăasigurareaăfunc ionalit iiă
administra ieiăpubliceălocale,ăaănum ruluiădeăposturiăşiăreducereaăcheltuielilorălaă
institu iileăşiăautorit ileăpubliceădinăsubordinea,ăsubăautoritateaăsauăînă
coordonareaăGuvernuluiăoriăaăministerelorăseărealizeaz ăînătermenădeăminimum 30
deăzileădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăhot râri."
#M1
ANEXA 1*)
*)ăAnexaănr.ă1ăesteăreprodus ăînăfacsimil.
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|
| BIODIVERSITATE |
|________________|

| |

| LABORATOARE

| | FINAN E,

| |->| NA IONALE DE

| | ADMINISTRATIV

|

| REFERIN Ă

| |

|

|

| |

|

|___________________|

|
|
|
|
|
|
|
__________________________v_________________________________________
| 41 DE AGEN II JUDE ENE PENTRU PROTEC IA MEDIULUI ŞI AGEN IA PENTRU
|
| PROTEC IA MEDIULUI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
|
|____________________________________________________________________|

TOTALăPOSTURIăDINăCADRULăAGEN IEIăNA IONALEăPENTRUă
PROTEC IAăMEDIULUIăŞIăINSTITU IILORăDINăSUBORDINEăţă1.936ă
(INCLUSIV DEMNITARII)
#B
ANEXA 2
Instituţiileăpubliceăcuăpersonalitateăjuridic ăceăfuncţioneaz ăînăsubordineaă
AgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaăMediului,ăfinanţateăintegralădeălaăbugetulădeă
stat
41ădeăagenţiiăjudeţeneăpentruăprotecţiaămediuluiă(APM)ăşiăAgenţiaăpentruă
ProtecţiaăMediuluiăBucureşti
1. APM Arad
2.ăAPMăArgeş
3. APM Alba
4.ăAPMăBac u
5.ăAPMăBotoşani
6.ăAPMăBucureşti
7. APM Bihor

8.ăAPMăBistriţa-N s ud
9.ăAPMăBraşov
10.ăAPMăBr ila
11.ăAPMăBuz u
12.ăAPMăCaraş-Severin
13.ăAPMăC l raşi
14. APM Cluj
15.ăAPMăConstanţa
16. APM Covasna
17.ăAPMăDâmboviţa
18. APM Dolj
19.ăAPMăGalaţi
20. APM Giurgiu
21. APM Gorj
22. APM Harghita
23. APM Hunedoara
24.ăAPMăIalomiţa
25.ăAPMăIaşi
26. APM Ilfov
27.ăAPMăMaramureş
28.ăAPMăMehedinţi
29.ăAPMăMureş
30.ăAPMăNeamţ
31. APM Olt
32. APM Prahova
33. APM Satu Mare
34.ăAPMăS laj
35. APM Sibiu
36. APM Suceava
37. APM Teleorman
38.ăAPMăTimiş
39. APM Tulcea
40. APM Vaslui
41. APM Vâlcea
42. APM Vrancea
ANEXA 3
Parculăautoănecesarădesf şur riiăactivit ţiiăAgenţieiăNaţionaleăpentruăProtecţiaă
Mediuluiăşiăaăinstituţiilorăpubliceădinăsubordine

__________________________________________
|Nr. |
Numărul maxim de autovehicule
|
|crt.|
|
|____|_____________________________________|
| 1.| 191 de autoturisme
|
|____|_____________________________________|
| 2.| 58 de autoutilitare/autolaboratoare |
|____|_____________________________________|
| 3.| 17 ambarcaţiuni
|
|____|_____________________________________|
| 4.| 9 altele (remorci, peridoc etc.)
|
|____|_____________________________________|

---------------

