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Conform Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.195/2005, cu modificările aduse de Legea nr.219/2019,
autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își
păstrează valabilitatea pe toată perioada în care
beneficiarii lor obțin viza anuală.
 

Scopul aplicării vizei anuale este  de a confirma faptul că
titularul desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru
care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația
integrată de mediu și că nu au intervenit modificări care
să afecteze condițiile stabilite prin actele de
reglementare.
 

Pentru obținerea vizei anuale, titularii trebuie să
solicitate extinderea valabilității autorizațiilor de mediu
și autorizațiilor integrate de mediu. În cazul în care nu s-a
solicitat această modificare, înainte cu cel puțin 6 luni de
la expirarea valabilității, titularul trebuie să solicite
emiterea unei noi autorizații în termenele prevăzute de
legislația în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului
de valabilitate a obținut viza anuală.

Procedura de aplicare
a vizei anuale pentru
autorizati̦a de mediu și
autorizati̦a integrată
de mediu

Ce trebuie să știți?

Având în vedere faptul că autorizațiile de mediu și
autorizațiile integrate de mediu emise până la data
intrării în vigoare a Legii nr. 219/2019 aveau o perioadă
de valabilitate stabilită, un prim pas îl reprezintă
obligația solicitării de către titulari a prelungirii
perioadei de valabilitate a autorizației de mediu și a
autorizației integrate de mediu. În acest fel, pentru
autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu se
va putea solicita aplicarea vizei anuale.
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Important!
 

Ce documente sunt necesare
pentru aplicarea vizei anuale?
 

cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la
procedura aprobată prin Ordinul nr. 1171 din 5
noiembrie 2018;
raportul anual de mediu, după caz;
declarația pe propria răspundere că titularul
desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru
care a fost emisă autorizația de mediu sau
autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit
schimbări care să afecteze condițiile stabilite prin
autorizație, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 2 la procedura aprobată prin Ordinul nr. 1171 din
5 noiembrie 2018.

Solicitarea aplicării vizei anuale se face la autoritatea
competentă pentru protecția mediului emitentă a
autorizației de mediu sau autorizației integrate de
mediu, prin depunerea următoarelor documente:

 

Când se solicită aplicarea vizei anuale?
 

Principalul risc legat de nerespectarea prezentei
legislații îl reprezintă pierderea valabilității
autorizației de mediu sau autorizației integrate de
mediu și blocarea activității companiei, iar
funcționarea fără autorizație reprezintă
infracțiune și atrage răspunderea responsabililor,
implicând solicitarea emiterii unei noi autorizații
în condițiile stabilite de legislația specifică.
 
denkstatt România oferă aplicația IT de
management legislativ, denxpert LEGAL, care
dispune de o multitudine de funcții utile
responsabililor din sectorul operațional. Toate
aceste funcții, pornind de la informarea clienților
cu privire la apariția actelor normative aplicabile
companiei, evaluarea conformării cu cerințele ce
reies din actele normative aplicabile companiei și
până la alocarea sarcinilor către persoanele
responsabile, contribuie la minimizarea riscului de
neconformare, reușind astfel evitarea amenzilor
primite de la autorități.

Titularul activității trebuie să solicite aplicarea
vizei în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte
de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de
mediu sau autorizația integrată de mediu.



Seria de standarde AA1000 este fundamentată pe
următoarele patru principii:
1. Incluziune – stakeholderii au un cuvânt de spus
referitor la deciziile care îi afectează.
2. Materialitate–managementul companiei trebuie să
identifice și să prezinte într-un mod clar subiectele
importante care țin de sustenabilitate.
3. Responsivitate – compania trebuie să acționeze
transparent în raport cu subiectele identificate și
impactul acestora.
4. Impact – compania trebuie să monitorizeze, să
măsoare și să fie responsabilă pentru modul în care
acțiunile ei impactează mediul din care face parte.
 
 
 
 

Conform Standardului AA1000AS, există două tipuri de
audit:
Tipul 1 – auditorul evaluează modul și măsura în care
compania auditată aderă la cele 4 principii.
Tipul 2 - auditorul evaluează modul și măsura în care
compania auditată aderă la cele 4 principii precum și
exactitatea datelor furnizate. Aceste date care comunică
performanțele companiei sunt agreate de compania
care raportează împreună cu auditorul și incluse în
Scopul misiunii de audit.
 
Există două niveluri de verificare care pot fi utilizate:
Nivel moderat – se pune accentul pe plauzibilitatea
datelor publicate, prin verificarea datelor primite doar
din interiorul companiei, în general din partea
managementului.

îmbunătățirea imaginii companiei în ochii stakeholderilor, 
avantaje competitive, 
îmbunătățirea proceselor interne de raportare, 
reducerea riscurilor de neconformare în contextul
schimbărilor legislative frecvente.

Declarația de Verificare Independentă (Assurance Statement)
a Raportului de Sustenabilitate este menită să certifice faptul
că acesta a fost elaborat respectând anumite standarde,
oferind astfel o mai mare credibilitate asupra proceselor și
modului în care compania comunică datele în cadrul
Raportului.
 

Beneficiile auditării independente includ:

 

Mai mult decât atât, agenţiile de rating în domeniul
sustenabilităţii acordă un punctaj suplimentar Rapoartelor
de Sustenabilitate care au fost auditate extern ceea ce aduce
un plus de credibilitate în ochii investitorilor, care analizează
din ce în ce mai des, pe lângă criteriile de randament
financiar, şi aspectele de mediu şi cele sociale ale unei afaceri.

 
Auditarea / Verificarea
independentă a
Rapoartelor de
Sustenabilitate 
utilizând seria de
standarde AA1000

  Ce trebuie să știți?

Nivel detaliat – se pune accentul pe exactitatea
datelor publicate, prin verificarea datelor atât din
surse interne (de la toate nivelurile ierarhice ale
companiei) cât și externe (inclusiv stakeholderi
externi).
De asemenea, o parte importantă a procesului de
audit constă în evaluarea procesului de implicare
a stakeholderilor (conform Standardului
AA1000SES), respectiv aspecte ce țin de existența
unui plan de implicare, a unor acțiuni concrete și
a modului de monitorizare și evaluare a
întregului proces.
 
Rezultatul misiunii de audit se concretizează prin
redactarea Declarației de Verificare
Independentă care include aspectele identificate,
concluzii și recomandări de îmbunătățire.
Această Declarație este pusă la dispoziția 
 publicului interesat.
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În iunie 2019, un grup de experți tehnici (TEG) în
domeniul finanțărilor durabile a publicat primul sistem
de clasificare (taxonomie) pentru activități economice
durabile din punct de vedere al mediului. 
 

Acest sistem își propune să ofere îndrumări pentru
industrie, investitori și factori de decizie politică, cu
privire la modul cel mai bun de a sprijini și de a investi în
activități economice care contribuie la atingerea unei
valori nete a amprentei de carbon egală cu zero. Pentru a
se încadra, investițiile ar trebui să contribuie la unul
dintre aceste șase obiective de mai jos.

 
 
 

 
 
În prezent, majoritatea investițiilor nu sunt
compatibile cu obiectivele convenite la nivel
internațional pe criterii de mediu sau sociale. În
2017, Comisia Europeană a estimat că îndeplinirea
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU va
necesita investiții anuale în infrastructură de 4,7-
6,7 mii de miliarde €.
 

Uniunea Europeană acționează: 3 inițiative
legislative vor stimula și vor canaliza investițiile din
sectorul privat către o dezvoltare sustenabilă.
 

La nivel european s-a convenit asupra unui sistem
care să stabilească dacă o activitate economică este
durabilă din punct de vedere al mediului pe baza
criteriilor armonizate la nivelul UE.

Investiti̦ile 
sustenabile - 
 
Ce pregătește
UNIUNEA
EUROPEANĂ?

Ce trebuie să știți?

TEG a publicat un raport provizoriu privind valorile
de referință climatică și elemente de informare
pentru mediu, sociale și guvernanță (ESG) și a lansat
un apel pentru dezbatere publică în iunie 2019.
 

În martie 2019, Parlamentul și Consiliul Uniunii
Europene au ajuns la un acord politic referitor la
îmbunătățirea elementelor de informare pentru
industria producătoare și pentru distribuția de
produse financiare către investitori. Participanții la
piața financiară vor trebui să comunice clienților lor
impactul câștigurilor financiare rezultate din
investițiile lor asupra Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă, iar în 27 noiembrie 2019, demersul s-a
finalizat prin adoptarea Regulamentului (UE)
2019/2088 al Parlamentului European și al
Consiliului privind informațiile privind
durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.
 

Conform UE, pentru îndeplinirea obiectivului
Uniunii de a deveni neutră din punct de vedere al
emisiilor de dioxid de carbon (carbon neutral) până
în anul 2050, vor fi necesare investiții suplimentare
anuale estimate între 175 miliarde € și 290 miliarde
€ în următoarele decade. 
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În februarie 2019, Parlamentul și Consiliul Uniunii
Europene au ajuns la un acord politic referitor la
stabilirea valorilor de referință asociate schimbărilor
climatice și a elementelor de informare asociate valorilor
de referință ale indicatorilor de mediu și sociali. 



Conferința Părților (COP) este reuniunea anuală a
națiunilor semnatare ale Convenției - cadru a Organizației
Națiunilor Unite pentru Schimbările Climatice (UNFCCC),
iar scopul acesteia este de a promova acțiuni globale de
combatere a schimbărilor climatice. Conferința ONU
privind schimbările climatice COP 25 s-a desfășurat sub
președinția Guvernului Chile, cu sprijin logistic din partea
Spaniei, și a avut loc la Madrid în perioada 2 – 15 decembrie
2019 (cu 2 zile mai mult decât a fost stabilit inițial).
Evenimentul a fost astfel redenumit COP25 Chile Madrid.
În cadrul COP25 s-a urmărit stabilirea următorilor pași în
procesul ONU privind schimbările climatice, fiind abordate
subiecte referitoare la necesitatea unor planuri mai
ambițioase de limitare a încălzirii globale în conformitate cu
Acordul de la Paris.
În 2020, statele trebuie să prezinte planuri naționale noi sau
actualizate de acțiune climatică, denumite Contribuții
stabilite la nivel național.
COP25 și-a propus, de asemenea, să dezvolte linii directoare
privind funcționarea piețelor internaționale de carbon
(Articolul 6 din Acordul de la Paris).

Conferinta̦ ONU privind
schimbările climatice -
decembrie 2019 
 
COP 25: Ce s-a realizat
și ce urmează?

Ce trebuie să știți?

Alte subiecte importante discutate au fost adaptarea la
impactul schimbărilor climatice, daunele suferite de
statele în curs de dezvoltare ca urmare a schimbărilor
climatice, finanțarea acțiunilor de decarbonizare (cum
se poate obține finanțarea Fondului Verde pentru
Climă și cum se poate asigura finanțarea pe termen
lung), aprobarea unui Plan de acțiune pentru
egalitatea de gen.
 

Conferința s-a încheiat fără o concluzie clară, deoarece
după două săptămâni de discuții, delegaților le-a fost
dificil să ajungă la un consens cu privire la finalizarea
normelor de funcționare ale Acordului de la Paris și
asigurarea faptului că acesta va deveni operațional
până în 2020. Delegații au preferat astfel să amâne
dezbaterea problemei la următoarea conferință
(COP26, în Glasgow), decât să stabilească ținte ușor de
atins, acest lucru fiind considerat neplăcut pentru
statele care și-au setat ambiții mai ridicate. Această
amânare crește totuși șansele unui acord mai puternic
în 2020.
De asemenea, s-a pus presiune asupra statelor
participante de a-și asuma un calendar clar privind
reducerea emisiilor de CO2. 
Deși state precum China și Brazilia s-au opus obligării
statelor de a stabili angajamente extinse pentru 2020,
argumentând că ar trebui să fie decizia fiecărei țări,
coaliția condusă de Insulele Marshall și susținută de
Comisia Europeană și o serie de State Membre a
subliniat faptul că textul final al deciziei COP25 trebuie
să includă un apel clar către angajamente mai
ambițioase pentru anul 2020, pentru a menține
creșterea temperaturii globale sub 1,5C̊ față de
nivelurile preindustriale.
 

UE a convenit asupra unei ținte neutre din punct de
vedere climatic pentru anul 2050, alăturându-se altor
state care au convenit asupra unui obiectiv similar.
Atingerea unei poziții unanime în ceea ce privește
instrumentele și obiectivele climatice globale nu va fi
o sarcină ușoară și prin urmare va fi necesară
consolidarea mecanismelor de diplomație.
 

Schimbările climatice reprezintă o preocupare
importantă nu doar pentru guverne sau societate în
general, dar și pentru companii. Unii investitori pun
presiune asupra companiilor pe care le dețin pentru
a-și reduce propriile emisii sau emisiile din lanțul de
aprovizionare. Faptul că UE își setează ținte
ambițioase pentru reducerea emisiilor de carbon
înseamnă că vor fi transpuse în reglementări cu
impact asupra companiilor. În fața schimbărilor
climatice, toți factorii interesați trebuie să coopereze.
Practic, toate afacerile se confruntă cu schimbări
severe, fiind nevoite să se adapteze la dinamica pieței.
Fie că este vorba de structura clientului, fie că este
vorba de modalitățile de a comunica, de cerințele
părților interesate – schimbările majore există.
 

Decarbonizarea este unul dintre factorii principali,
determinanți, în ultimul timp.
 

denkstatt poate ajuta companiile prin dezvoltarea
unor strategii de decarbonizare. Credem cu tărie că
evoluția cere schimbare, iar atunci când vine vorba de
sustenabilitate vorbim de principii, valori și
schimbări de comportament.
 
 

 
Referințe web:
https://unfccc.int/cop25,
accesat la 30.01.2020
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