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COMUNICAT
privind măsurile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș
în vederea prevenirii răspândirii infecției cu Coronavirus – Covid-19
În contextul demersurilor la nivel național, pentru gestionarea și prevenirea răspândirii infecției
cu virusul COVID-19, având în vedere evoluția la nivel mondial și la nivel național a
amenințării create de infecția cu virusul COVID-19 și a adresei Ministerului Afacerilor Interne
cu nr. 7834/CA/04.03.2020 înregistrată la APM Maramureș cu nr. 2557/06.03.2020,
vă aducem la cunoștință măsurile întreprinse de Agenția pentru Protecția Mediului
Maramureș, în vederea minimalizării răspândirii infecției :
Actele și documentele mai jos indicate, vor putea fi transmise, exclusiv în format electronic,
pe adresa de e-mail: office@apmmm.anpm.ro.
Actele adresate serviciului Avize, Acorduri, Autorizații (AAA):
 Toate solicitările și documentele aferente de reglementare;
 Transmiterea actelor de reglementare, emise către beneficiari.
Actele adresate biroului Calitatea Factorilor de Mediu (CFM):
 Solicitările privind verificarea perimetrelor în raport cu ariile naturale protejate;
 Documentații privind autorizarea activității de recoltare/ achiziționare/ comercializare floră
și faună sălbatică;
 Rapoartele lunare/anuale privind gestionarea deșeurilor generate din activitatea desfășurată
de operatorii economici;
 Rapoartele anuale privind gestionarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase;
 Informațiile furnizate pentru Inventarele anuale cuprinse în Sistemul Integrat de Mediu;
 Plata tarifelor aferente procedurilor de reglementare, se va face direct în contul APM
Maramureș, deschis la Trezoreria Maramureș nr. RO12 TREZ 4362 0330 108X XXXX,
cod fiscal 3627307. Informații suplimentare la telefon 0262-276.304 .
Actele adresate compartimentului Relații Publice și Tehnologia Informației (RP-TI):
 Solicitările de informații, formulate în baza Legii nr. 544/2001 - privind liberul acces la
informațiile de interes public, petițiile, reclamațiile, sesizările sau orice alte cereri adresate
instituției noastre.
Aceste măsuri sunt implementate până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire în
funcție de evoluția situației la nivel național.
Director executiv,
Alexandru COSMA
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