
 Lista centralizată a autorizaţiilor, avizelor şi acordurilor în domeniul protecţiei mediului 

Sucursala Electrocentrale Deva 

 

Nr.  
crt 

Aviz / Acord / Autorizatie de 
mediu 

Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii  

1. 

Autorizaţia de mediu nr. 
 HD-89/03.05.2010 

Decizie de transfer nr. 3257-
AAA-13.05.2013  

pentru: Transport şi distribuţie energie termică în 
punctele termice din municipiul Deva 

Agentia pentru 
Protectia Mediului 
Hunedoara 

03.05.2020 - 

2. 

Autorizaţia de mediu nr.  
HD-126/02.07.2010   

Decizie de transfer nr. 3258-
AAA- 13.05.2013 a autorizatiei 
de mediu  

pentru: Transporturi rutiere de mărfuri periculoase    
Agentia pentru 
Protectia Mediului 
Hunedoara 

02.07.2020 - 

3. Autorizaţia nr. 22/07.01.2021  
privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru 
perioada 2021-2030 

Agentia Natională 
pentru Protectia 
Mediului 

2030 - 

4. 
Acord de mediu nr. 
9/16.08.2011 

pentru proiectul: „CTE Deva. Instalaţii de desulfurare a 
gazelor de ardere aferente grupului nr. 3” ce face parte 
din instalaţia mare de ardere IMA 2 

Agentia Regională 
pentru Protectia 
Mediului -Timişoara 

Pe perioada 
punerii în 
aplicare a 
proiectului 

- 

5. 
Acord de mediu nr. 
1/16.01.2012 

pentru proiectul: „CTE Deva. Instalaţii de desulfurare a 
gazelor de ardere aferente grupului nr. 4” ce face parte 
din instalaţia mare de ardere IMA 2 

A.R.P.M. Timisoara 

Pe perioada 
punerii în 
aplicare a 
proiectului  

- 

6. 
Aviz de mediu nr. 
12/14.07.2008 

în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu la sistarea 
depozitării deşeurilor industriale nepericuloase pe 
depozitul mal drept râu Mureş 

Agentia pentru 
Protectia Mediului 
Hunedoara 

- - 

7. Aviz nr. 60/3/22.12.2017 privind documentatia de expertiză tehnică „Referat de 
expertizare – avizare a proiectului tehnic de 

Ministerul Apelor si - - 



Nr.  
crt 

Aviz / Acord / Autorizatie de 
mediu 

Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii  

închidere si ecologizare a depozitului de zgură – 
cenusă Bejan”, aferent C.T.E. Deva, amplasat pe 
pârâul Bejan, bazinul hidrografic Mures, în dreptul 
localitătii Bejan, judetul Hunedoara 

Pădurilor -  

Comisia Natională 
pentru Siguranta 
Barajelor si Lucrărilor 
Hidrotehnice (CONSIB 
Bucuresti) 

8. 

Aviz de Gospodărire a Apelor 
nr. 54/01.04.2020 

 

pentru Închiderea depozitului de zgură si cenusă mal 
drept râu Mures de la Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara S.A. din localitatea Mintia, jud. Hunedoara  

Înlocuieste Avizul de gospodărire a apelor nr. 
98/16.04.2018 

 

Administratia Natională 
„Apele Române" 

Administratia Bazinală 
de Ape Mures - Târgu-
Mures 

Valabilitate pe 
toată durata de 
realizare a 
lucrărilor, dacă 
execuţia 
acestora 
începe la cel 
mult 24 de luni 
de la data 
emiterii şi dacă 
sunt respectate 
prevederile 
înscrise în aviz 
si 
documentatia 
tehnică 

- 

9. 
Aviz de gospodărire a apelor 
nr. 32/12.02.2014 

pentru „Închiderea depozitului de zgură-cenuşă Bejan 
de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. 
jud. Hunedoara” 

Lucrările de închidere se află în etapa I – Completarea 
cu material a zonelor depresionare pentru realizarea 
panelor si profilelor necesare stabilitătii depozitului 

Administratia Natională 
„Apele Române" 

Administratia Bazinală 
de Ape Mures  

Valabilitate pe 
toată durata de 
realizare a 
lucrărilor, dacă 
execuţia 
acestora 
începe la cel 
mult 24 de luni 
de la data 
emiterii şi dacă 

- 



Nr.  
crt 

Aviz / Acord / Autorizatie de 
mediu 

Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii  

sunt respectate 
prevederile 
înscrise în aviz 
si 
documentatia 
tehnică 

10. 
Acord de mediu nr. 
11/19.12.2008 

pentru realizarea proiectului: “Extindere pe orizontală a 
depozitului de zgură şi cenuşă mal drept râu Mureş 
(Construire depozit nou)”, în extravilanul comunei 
Şoimuş, judeţul Hunedoara 

Agentia Regională 
pentru Protectia 
Mediului -Timişoara 

Pe perioada 
punerii în 
aplicare a 
proiectului  

- 

11. 

Aviz de gospodărire a apelor 
nr. 277/11.11.2008  

Transfer nr. 
2036/DDC/20.12.2012 

privind investiţia: ”CTE Deva. Extinderea pe orizontală 
a depozitului de zgură-cenuşă mal drept râu Mureş” 

Administratia Natională 
„Apele Române" 

Administratia Bazinală 
de Ape Mures - Târgu-
Mures 

Valabilitate pe 
toată durata de 
realizare a 
lucrărilor, dacă 
execuţia 
acestora 
începe la cel 
mult 24 de luni 
de la data 
emiterii şi dacă 
sunt respectate 
prevederile 
înscrise în aviz 

- 

12. 
Decizia etapei de încadrare nr. 
3/14.01.2011, finală la data de 
14.02.2011 

pentru proiectul: “Valorificarea potenţialului 
hidroenergetic al lacului de acumulare de pe râul 
Mureş, aparţinând Electrocentrale Deva, prin 
instalarea de microhidrocentrale” 

Agentia Regională 
pentru Protectia 
Mediului -Timişoara 

 

Pe toată 
perioada 
punerii în 
aplicare a 
proiectului, în 
condiţiile în 
care nu intervin 
modificări ale 
datelor care au 

- 



Nr.  
crt 

Aviz / Acord / Autorizatie de 
mediu 

Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii  

stat la baza 
emiterii 
acestuia 

13. 
Autorizaţia de Gospodărire a 
Apelor nr. 114/17.04.2018 

Funcţionarea S.C. Electrocentrale Deva S.A. conform 
profilului de activitate şi pentru realizarea lucrărilor 
specifice în vederea închiderii depozitului de zgură – 
cenuşă Valea Bejan” 

Administratia Natională 
„Apele Române" 

30.04.2019 - 

14. 

FIŞA TEHNICĂ în vederea 
emiterii Acordului Unic pentru 
obtinerea Acordului de Mediu 
– 19.12.2008 

„Colectarea si transportul în depozit a zgurii, cenuşii şi 
a produselor de desulfurare” 

Agentia Regională 
pentru Protectia 
Mediului -Timişoara 

- - 

15. 

DECIZIE TRANSFER DECIZIE 
ETAPA DE ÎNCADRARE NR. 
6116/19.07.2016 de acceptare a 
transferului Deciziei etapei de 
încadrare nr. 333/27.09.2012 
(finală la data de 10.10.2012) 
către SCEH S.A. 

pentru proiectul "Închiderea şi ecologizarea depozitului 
de zgură-cenuşă mal drept râu Mureş, de la S.C. 
Electrocentrale Deva S.A." amplasat în comuna 
Şoimuş, sat Bejan, jud. Hunedoara 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Hunedoara 

Pe toată 
perioada de 
punere în 
aplicare a 
proiectului - 

- 

16. Notificare nr. 4.315/24.08.2010 
în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu la sistarea 
depozitării deşeurilor industriale nepericuloase pe 
depozitul Bejan 

Agenţia Regională 
pentru Protecţia 
Mediului Timisoara 

Pe perioada 
lucrărilor de 
închidere si 
dezafectare 

- 

17. 

DECIZIE TRANSFER DECIZIE 
ETAPA DE ÎNCADRARE NR. 
6117/19.07.2016 de acceptare a 
transferului Deciziei etapei de 
încadrare nr. 269/13.10.2011 
(finală la data de 25.10.2011) 
către SCEH S.A. 

pentru proiectul "Închiderea depozitului de zgură-
cenuşă Bejan de la S.C. Electrocentrale Deva S.A." 
amplasat în comuna Şoimuş, sat Bejan, judeţul 
Hunedoara 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Hunedoara 

Pe toată 
perioada de 
punere în 
aplicare a 
proiectului 

- 



Nr.  
crt 

Aviz / Acord / Autorizatie de 
mediu 

Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii  

18. 
Decizia etapei de incadrare 
nr.268/13.10.2011 (finala la 
data de 25.10.2011) 

Lucrari de retehnologizare la grupul nr.4 
Agenţia Regională 
pentru Protecţia 
Mediului Timisoara 

Pe toată 
perioada de 
punere în 
aplicare a 
proiectului 

- 

19. 
Decizia etapei de încadrare nr. 
2.064/11.05.2016 

Pentru proiectul „Demontare si dezafectare grup 1 de 
la SCEH – Sucursala Electrocentrale Deva” 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Hunedoara 

Pe toată 
perioada de 
punere în 
aplicare a 
proiectului 

- 

 
 
Sucursala Electrocentrale Paroseni               

Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de mediu 

Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii 

 AUTORIZATII     

1. 
Autorizaţia de mediu 
nr. HD-321/11.10.2012 

pentru Reţeaua Magistrală de Transport Agent 
Termic din localităţile Petroşani, Aninoasa, 
Vulcan, Lupeni 

Ministerul Mediului 
si Padurilor - 
Agentia Nationala 
pentru Protectia 
Mediului  

11.10.2022  

2. 
Decizie de transfer 
autorizatie de mediu nr. 
9652/R/03.12.2012 

Transfer autorizatie de mediu HD 
321/11.10.2012 catre Complexul Energetic 
Hundeoara 

Ministerul Mediului 
si Padurilor - 
Agentia Nationala 
pentru Protectia 
Mediului  

  

3. 
Autorizaţia nr. 
61/17.02.2021  

privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru 
perioada 2021-2030 

Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor 
Climatice Agenţia 
Naţională pentru 
Protecţia Mediului 

2030 

Atâta timp cât activitatea 
desfăşurată de operator în 
instalaţie se realizează la nivelul 
instalaţiei în conformitate cu 
autorizaţia emisă. 

4. 
Aviz nr. 
521/4/23.12.2016 

privind documentaţa de evaluare a stării de 
siguranţă în exploatare a barajului Jiul de Vest 
(Paroşeni) amplasat pe râul Jiul de Vest, bazinul 
hidrografic Jiu, în zona limitrofă oraşului Lupeni, 

Ministerul Mediului 
Apelor si Padurilor – 
Comisia Nationala 
pentru Siguranta 

  



Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de mediu 

Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii 

judeţul Hunedoara Barajelor Comisia 
centrală de avizare 
a documentaţiilor de 
evaluare a stării de 
siguranţă în 
exploatare a 
barajelor 

5. 
Autorizaţia nr. 
521/4/23.12.2016 

de funcţionare în condiţii de siguranţă a 
barajului Jiul de Vest (Paroşeni) amplasat pe 
râul Jiul de Vest, bazinul hidrografic Jiu, în zona 
limitrofă oraşului Lupeni, judeţul Hunedoara 

Ministerul Mediului 
Apelor si Padurilor  

30.12.2023  

6. 
Autorizatia de 
gospodarire a apelor 
nr. 45/19.02.2019 

Privind functionarea Societatea Complexul 
Energetic Hunedoara SA – Sucursala 
Electrocentrale Paroseni conform profilului de 
activitate si pentru realizarea lucrarilor specifice 
in vederea inchiderii depozitului de zgura si 
cenusa Valea Caprisoara 

Administraţia 
Naţională "Apele 
Române" 

31.08.2021  

7. 
Autorizatia integrata de 
mediu nr.3 din 
02.05.2019 

Pentru functionarea instalatiei de producere a 
energei electrice si a energiei termice  

Agentia pentru 
Protectia Mediului 
Hunedoara 

Pe toata 
perioada de 

functionare cu 
obligativitatea 
obtinerii vizei 

anuale 

 

 AVIZE SI ACORDURI     

1. 
Aviz nr. 
64/2/29.07.2013 

privind documentaţia de expertiză tehnică 
Referat de expertizare-avizare asupra “Proiectul 
tehnic de închidere a depozitului de zgură şi 
cenuşă Valea Căprişoara, la cota 676,00 mdM 
în compartimentul I şi la cota 681,00 mdM în 
compartimentul II în vederea trecerii la 
depozitarea în şlam dens”, amplasat pe valea 
pârâului Căprişoara, pe teritoriul localităţii 
Vulcan, bazinul hidrografic Jiu, judeţul 
Hunedoara 

Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor 
Climatice Comisia 
Nationala pentru 
Siguranta Barajelor 
Comisia centrală de 
avizare a 
documentaţiilor de 
evaluare a stării de 
siguranţă în 
exploatare a 
barajelor 

  

2. 
Acord nr. 
64/2/05.08.2013 

de funcţionare în siguranţă pentru soluţia 
tehnică prevăzută în “Proiectul tehnic de 
închidere a depozitului de zgură şi cenuşă 
Valea Căprişoara, la cota 676,00 mdM în 

Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor 
Climatice  

 

Acordul îşi pierde valabilitatea 
dacă în termen de 2 ani de la 
emiterea acestuia lucrările 
prevăzute în proiectul tehnic nu 



Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de mediu 

Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii 

compartimentul I şi la cota 681,00 mdM în 
compartimentul II în vederea trecerii la 
depozitarea în şlam dens”, amplasat pe valea 
pârâului Căprişoara, pe teritoriul localităţii 
Vulcan, bazinul hidrografic Jiu, judeţul 
Hunedoara 

au început sau dacă realizarea 
lucrărilor nu a fost finalizată în 
timp de 5 ani. 

3. 
Aviz de gospodărire a 
apelor nr. 68/ 
21.05.2013 

privind investiţia: “Proiect tehnic de închidere a 
depozitului de zgură şi cenuşă Valea 
Căprişoara, la cota 676,0 m în compartimentul 1 
şi la cota 681,0 m în compartimentul 2 în 
vederea trecerii pe şlam dens” 

Administraţia 
Naţională "Apele 
Române" 

  

4. 
Aviz de gospodărire a 
apelor nr. 
102/09.07.2012 

privind  „Schimbarea tehnologiei actuale de 
colectare, transport şi depozitare a zgurii şi 
cenuşii” 

Administatia 
Naţională "Apele 
Române" 

 

Avizul de gospodărire a apelor 
îşi menţine valabilitatea pe toată 
durata de realizare a lucrărilor, 
dacă execuţia acestora începe la 
cel mult 24 de luni de la data 
emiterii şi dacă sunt respectate 
prevederile înscrise în acesta; în 
caz contrar avizul îşi pierde 
valabilitatea. 

5. 

Adresa 
6429/DDC/24.04.2013 
de transfer a avizului 
de gospodarire a 
apelor nr. 
102/09.07.2012 

privind  „Schimbarea tehnologiei actuale de 
colectare, transport şi depozitare a zgurii şi 
cenuşii” 

Administatia 
Naţională "Apele 
Române" 

  

6. 
Decizie finala nr. 
2.963/09.06.2009  

pentru proiectul: „Schimbarea tehnologiei 
actuale de colectare, transport şi depozitare a 
zgurii şi cenuşii în vederea respectării Directivei 
europene de mediu 31/1999 privind depozitarea 
deşeurilor” 

Agenţia Regională 
pentru Protecţia 
Mediului - Regiunea 
Vest 

  

7. 

Decizie transfer nr. 
9255/07.01.2014 a 
deciziei finale nr. 
2963/2009 

pentru proiectul: „Schimbarea tehnologiei 
actuale de colectare, transport şi depozitare a 
zgurii şi cenuşii în vederea respectării Directivei 
europene de mediu 31/1999 privind depozitarea 
deşeurilor” 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Hunedoara 

  

8. 

Decizia finală nr. 
2.962/09.06.2009 
revizuită în data de 
29.03.2012 

pentru proiectul: „Instalaţia de desulfurare a 
gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW 
şi CAF de 100 Gcal/h” 

Agenţia Regională 
pentru Protecţia 
Mediului Timişoara   

  



Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de mediu 

Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii 

9. 

Decizie transfer a 
deciziei finale nr. 
2962/2009, revizuita in 
data de 29.03.2012 ,nr. 
9256/07.01.2014 

pentru proiectul: „Instalaţia de desulfurare a 
gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW 
şi CAF de 100 Gcal/h” 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Hunedoara 

  

10. 
Aviz de gospodărire a 
apelor nr. 
100/09.07.2012 

pentru proiectul: „Instalaţia de desulfurare a 
gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW 
şi CAF de 100 Gcal/h” 

Administatia 
Naţională "Apele 
Române" 

 

Avizul de gospodărire a apelor 
îşi păstrează valabilitatea pe 
toată perioada de realizare a 
lucrărilor, dacă execuţia acestora 
începe la cel mult 24 de luni de 
la data emiterii şi dacă sunt 
respectate prevederile înscrise 
în acesta; în caz contrar avizul 
îşi pierde valabilitatea. 

11. 

Adresa nr. 
6428/DDC/13.04.2013 
de transfer a avizului 
de gospodarire a 
apelor nr. 
100/03.07.2012 

pentru proiectul: „Instalaţia de desulfurare a 
gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW 
şi CAF de 100 Gcal/h” 

Administatia 
Naţională "Apele 
Române" 

  

12. 
Aviz de gospodarire a 
apelor nr. J5A din 
28.02.1994 

Privind „Amenajarea hidrotehnica Baleia pentru 
alimentarea cu apa de adaos a CET Paroseni” 

Regia Autonoma 
Apele Romane – 
Filiala Craiova 

  

13. 
Acord de mediu 
nr.14/10.03.1993 

Pentru investitia „Instalarea unui CAF de 
100Gcal/h inclusiv amenajari in gospodaria de 
carbune si lucrari de alimentare cu apa de 
adaos la CET Paroseni” 

Ministerul Apelor, 
Padurilor si 
Proteciei Mediului 

 
Valabil pana la finalizarea 
investitiei 

14. 
Acord de mediu nr. 
116/21.12.2000 

Pentru executarea lucrarii : Reabilitare bloc nr. 4 
de la CET Paroseni 

Ministerul Apelor, 
Padurilor si 
Proteciei Mediului 

  

15. 
Adresa nr. 
5443/10.11.2000 

Pentru executarea lucrarii : Reabilitare bloc nr. 4 
de la CET Paroseni 

Compania 
Nationala Apele 
Romane – Directia 
Apelor Jiu - Craiova 

  

16 
Acord nr 67 din 08 05 
2014 

De functionare in siguranta pentru etapa I din 
proiectul tehnic si detalii de executie pentru 
depozitul de zgura si cenusa de rezerva aferent 
CET Paroseni suprainaltat la cota +630,20 
mdMN, amplasat in terasa malului drept al raului 
Jiul de Vest, bazinul hidrografic Jiu, la vest de 

Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor 
Climatice ANAR - 
Administratia 
Bazinala de Apa Jiu 

  



Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de mediu 

Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii 

municipiul Vulcan, judetul Hunedoara 

17 
Aviz nr 665 din 08 05 
2014 

Privind documentatia de expertiza a sigurantei 
depozitului de zgura si cenusa de rezerva 
aferent CET Paroseni, amplasat in terasa mal 
drept al rau Jiul de Vest, bazinul hidrografic Jiu, 
la vest de municipiul Vulcan, judetul Hunedoara 

Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor 
Climatice ANAR 
Comisia Teritoriala 
Muntenia Vest de 
avizare a 
documentaţiilor de 
evaluare a stării de 
siguranţă în 
exploatare a 
barajelor 

  

18 
Aviz nr. 85 din 
01.08.2014 

privind documentatia „Referat de expertizare-
avizare a proiectului tehnic de suprainaltare la 
cota 711.70 mdMN pentru functionarea in 
tehnologia slamului dens a depozitului de zgura 
si cenusa Valea Caprisoara. 

Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor 
Climatice Comisia 
Nationala pentru 
Siguranta Barajelor 
Comisia centrală de 
avizare a 
documentaţiilor de 
evaluare a stării de 
siguranţă în 
exploatare a 
barajelor 

  

19 
Acord nr 85 din 01 08 
2014 

De functionare in siguranta pentru solutia 
tehnica prevazuta in proiectul tehnic de 
suprainaltare la cota 711.70 mdMN pentru 
functionarea in tehnologia slamului dens a 
depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara 

Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor 
Climatice 
Departamentul 
pentru ape, paduri 
si piscicultura 

  

20 
Aviz de gospodărire a 
apelor nr. 
63/20.05.2015 

privind ,,Schimbarea tehnologiei actuale de 
colectare, transport si depozitare a zgurii si 
cenusii’’, si respectiv „Suprainaltarea depozitului 
de zgura si cenusa Valea Caprisoara la cota 
+711,70 mdMN (+685,00m local) in vederea 
trecerii pe slam dens” 

Administatia 
Naţională "Apele 
Române" 

  

21 
Decizia 184 din 
13.01.2016 

Decizia etapei de evaluare initiala pentru 
proiectul „Marirea si asigurarea capacitatii de 
depozitare sub forma de slam dens si dupa 
2017, a zgurii si cenusii si a slamului de gips, 

Ministerul Mediului 
Apelor si Padurilor – 
APM Hd 

  



Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de mediu 

Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii 

rezultate din functionarea Electrocentrale 
Paroseni” 

22 
Aviz nr. 98 din 
23.12.2016 

Privind documentatia de expertiza tehnica 
„Referat de expertizare – avizare a proiectului 
tehnic „Marirea si asigurarea capacitatii de 
depozitare sub forma de slam dens si dupa anul 
2017 a zgurii, cenusii si a slamului de ghips 
rezultate din functionarea Electrocentrale 
Paroseni” 

Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor 
Climatice Comisia 
Nationala pentru 
Siguranta Barajelor 
Comisia centrală de 
avizare a 
documentaţiilor de 
evaluare a stării de 
siguranţă în 
exploatare a 
barajelor 

  

23 
Decizia 11025 din 
22.01.2018 

Decizia etapei de incadrare initiala pentru 
proiectul „Marirea si asigurarea capacitatii de 
depozitare sub forma de slam dens si dupa 
2017, a zgurii si cenusii si a slamului de gips, 
rezultate din functionarea Electrocentrale 
Paroseni” 

Ministerul Mediului 
Apelor si Padurilor – 
APM Hd 

  

 
 
 
 
DIRECTIA MINIERA 

 

 

EM Lonea 
 
Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de 

mediu 
Referitor la: Emitent 

Termen de 
valabilitate 

Observatii 

1 

Autorizaţie de 
Gospodărire a  
Apelor nr. 
102/14.09.2020  

Activitatea Sucursalei E.M.Lonea 

Administraţia 
Naţională "Apele 
Române"  
Administraţia 
Bazinală Apă Jiu - 
Craiova 

14.09.2021 - 



Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de 

mediu 
Referitor la: Emitent 

Termen de 
valabilitate 

Observatii 

2 
Autorizaţie de 
Mediu nr. HD-28/ 
31.01.2013 

Activitatea Sucursalei E.M.Lonea 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Hunedoara 

31.01.2023 - 

 
 
 
 
 
 
EM Lupeni 
 
Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de 

mediu 
Referitor la: Emitent 

Termen de 
valabilitate 

Observatii 

1 

Autorizaţie de 
Gospodărire a 
Apelor nr. 
79/19.08.2020 

Activitatea Sucursalei E.M.Lupeni 

Administraţia 
Naţională "Apele 
Române" 
Administraţia 
Bazinală Apă Jiu - 
Craiova 

19.08.2021 - 

2 
Autorizaţie de 
Mediu nr. HD-6 
din 17.01.2013 

Activitatea Sucursalei E.M.Lupeni 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Hunedoara 

17.01. 2023 - 

 
EM Livezeni 
 
Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de 

mediu 
Referitor la: Emitent 

Termen de 
valabilitate 

Observatii 

1 

Autorizaţie de 
Gospodărire a 
Apelor nr 
34/09.03.2021 

Activitatea Sucursalei E.M.Livezeni 

Administraţia 
Naţională "Apele 
Române" 
Administraţia 
Bazinală Apă Jiu - 
Craiova 

09.03.2023 - 

2 
Autorizaţie de 
Mediu  nr HD-16 
din 31.01.2020 

Activitatea Sucursalei E.M.Livezeni 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Hunedoara 

Pe toata 
perioada de 
functionare 

cu 
obligativitate

-  



Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de 

mediu 
Referitor la: Emitent 

Termen de 
valabilitate 

Observatii 

a obtinerii 
vizei anuale 

 
 
 
EM Vulcan 

Nr.  
crt
. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de 

mediu 
Referitor la: Emitent 

Termen de 
valabilitate 

Observatii 

1 

Autorizaţie de 
Gospodărire a 
Apelor nr 105 
din 25.09.2020 

Activitatea Sucursalei E.M.Vulcan 

Administraţia 
Naţională "Apele 
Române" 
Administraţia 
Bazinală Apă Jiu - 
Craiova 

25.09.2021 - 

2 
Autorizaţie de 
Mediu nr. . HD-
29/31.01.2013 

Activitatea Sucursalei E.M.Vulcan 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Hunedoara 

30.01.2023 - 

 
 
 
SUCURSALA PRESTSERV PETROSANI 
 
Nr.  
crt. 

Aviz / Acord / Autorizatie de mediu Referitor la: Emitent 
Termen de 
valabilitate 

Observatii 

1 Autorizaţie de Mediu nr. HD -58/09.04.2019 
pentru  transport rutier al materialelor 
explozive 

Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Hunedoara 

Pe toata 
perioada de 
functionare 

cu 
obligavilitatea 
obtineri vizei 

anuale 

- 

2 Autorizaţie de Mediu nr. 90/09.04.2013 
pentru instalatie mobila de producere 
azot 

Agenţia pentru Protecţa 
Mediului Hunedoara 

09.04.2023 
- 

 

 

 



Hotel si Restaurant Onix 
 

Nr.  
crt. 

Aviz / Acord / 
Autorizatie de 

mediu 
Referitor la: Emitent 

Termen de 
valabilitate 

Observatii 

1 
Autorizaţie de 
Mediu nr. HD-15 
din 31.01.2020 

Activitatea Hotelului si Restaurantului 
Onix 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Hunedoara 

Pe toata 
perioada de 
functionare 

cu 
obligativitate

a obtinerii 
vizei anuale 

 

 

31. 08. 2021 


