ANEXA nr. 2. din Ordin MMDD nr.1798/2007
NORMATIV DE CONłINUT
pentru memoriul tehnic necesar emiterii autorizatiei de mediu
1. Date generale
- Denumirea unitatii, firmei etc., adresa, telefon, fax.
- Amplasamentul.
- Profilul de activitate.
- Forma de proprietate.
- Regimul de lucru (ore/zi, zile/saptamâna, zile/an).
2. Date specifice activitatii
a) Activitatea desfasurata
Se prezinta activitatea specifica desfasurata cu informatii complete, inclusiv
descrierea proceselor tehnologice.
b) Dotari
Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate), utilaje, instalatii, masini,
aparate, mijloace de transport utilizate În activitate etc.
c) Bilantul de materiale
- Cantitatile de materii prime, auxiliare si combustibili, intrate în proces.
- Pierderile pe faze de fabricatie sau activitate si emisiile în mediu (inclusiv deseuri).
- Cantitatile de produse si subproduse rezultate. Bilantul acestor materiale, care
serveste si la întocmirea si revizuirea bilantului de mediu, trebuie sa se închida, cu
eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita.
d) Utilitati
Modul de asigurare cu utilitati (apa, canal, energie etc.): surse, cantitati, volume.
3. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu
Protectia calitatii apelor
- Sursele de ape uzate si compusii acestor ape.
- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de
retinere a poluantilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publica, canalizare,
platforma industriala).
- Poluantii evacuati în mediu sau în canalizari publice ori în alte canalizari (în mg/l si
kg/zi).
Protectia atmosferei
- Sursele si poluantii pentru aer.
- Instalatii pentru colectarea, epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor.
- Poluantii evacuati în atmosfera (în mg/mc si g/s).
Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor
- Sursele de zgomot si de vibratii.
- Dotarile, amenajarile si masurile de protectie împotriva zgomotului si vibratiilor.
- Nivelul de zgomot si de vibratii produs.
Protectia solului si subsolului
- Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului.
- Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului.
Protectia împotriva radiatiilor
- Sursele de radiatii din activitate.

- Dotarile, amenajarile si masurile pentru protectia împotriva radiatiilor.
- Nivelul radiatiilor emise în mediu.
Protectia fondului forestier
- Situatia afectarii fondului forestier.
- Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs
asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere.
Protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii
- Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor
naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale.
- Masurile pentru protectia ecosistemelor, biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii, în
general.
Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional
- Modul de încadrare a obiectivului în peisaj.
- Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional.
Gestiunea deseurilor
- Sursele de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate.
- Modul de gospodarire a deseurilor; depozitare controlata, transport, tratare,
refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare.
Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase
- Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute, cantitatile utilizate/detinute
si fisele de securitate ale acestora.
- Modul de gospodarire, masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia mediului.
Gestiunea ambalajelor
- Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite.
- Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului.
Încadrarea în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului
Modul de încadrare a obiectivului în cerintele planurilor de urbanism si amenajare a
teritoriului.
Protectia asezarilor umane
- Distanta fata de asezarile umane, localitatile si populatia eventual afectata.
- Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane.
Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care România a aderat
Amenajarile, dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale, a
reglementarilor comunitare si ale organismelor O.N.U. la care România a aderat.
Alte date si informatii privind protectia mediului
Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru
protectia mediului, care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de
interventie în caz de poluari accidentale.
Reconstructia ecologica
Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum si pentru mentinerea
unui ecosistem corespunzator în zona.
Monitorizarea, mediului
Dotari si masuri privind instruirea personalului, managementul exploatarii si analiza
periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti,
supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului.
MENTIUNE:
Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va întocmi si se va prezenta la
autoritatea pentru protectia mediului se va adapta:
- în functie de specificul activitatii;

- continutului-cadru care formeaza obiectul acestei annexe;
- prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu.

