
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

Hotărâre 

 

pentru definirea obligațiilor de administrare a subdomeniului Folosința Terenurilor, 

Schimbarea Folosinței Terenurilor și Silvicultură (LULUCF),  

parte a domeniului Schimbări Climatice 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale 

 

Art. 1  

 

Prezenta hotărâre stabilește cadrul legal, instituţional şi procedural privind administrarea 

Subdomeniului Folosința Terenurilor, Schimbarea Folosinței Terenurilor și Silvicultură (LULUCF). 

 

Art. 2 

 

(1)  Pentru implementarea prezentei hotărâri se desemnează ca autorități competente următoarele:  

a) autoritatea publică centrală pentru protecția mediului; 

b) autoritatea publică centrală pentru ape și păduri; 

c) autoritatea publică centrală pentru cercetare și inovare prin Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” (INCDS), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Protecția Mediului (INCDPM), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie 

Carafoli" (INCAS Bucureşti) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, 

Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA București); 

d)  Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM). 

(2)  Autoritățile menționate la alin. (1) pot realiza parteneriate cu alte instituții care dețin date relevante 

corespunzătoare cerințelor de raportare. 

(3)  Autoritățile menționate la alin. (1) trebuie să-și asigure instruirea personalului propriu. 

 

Art. 3  

 

Activitățile prezentei hotărâri sunt implementate în acord cu reglementările relevante la nivel 

internațional și european 

 

 



CAPITOLUL II 

Administrarea Subdomeniului LULUCF din cadrul Inventarului Național al Emisiilor de Gaze 

cu Efect de Seră (INEGES) 

 

Art. 4 

 

(1) INCDPM monitorizează și estimează/raportează emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și 

absorbția anuală asociată schimbării stocurilor de C din terenurile agricole cultivate (Cropland), 

pajiști (Grassland), zone umede (Wetlands), așezări umane (Settlements) și alte terenuri (Other Land) 

cu excepția emisiilor și absorbției din soluri minerale şi organice. 

(2) INCDPM monitorizează și estimează emisiile de CO2 și alte GES nespecifice folosinței (cu 

excepția celor asociate terenurilor forestiere). 

(3) INCDPM implementează următoarele activități în privința subsectoarelor LULUCF în 

conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 

(United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC): 

a)  identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; 

b) colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea, INEGES, cu 

informarea ANPM, INCDS și INCAS; 

c) identifică şi documentează necesarul de activităţi de procesare ulterioară a unor 

date/informaţii/planuri/alte elemente primare relevante şi le transmite instituţiei care procesează 

(INCDS/APIA) astfel încât să fie obţinute serii de date şi informaţii utilizabile în pregătirea INEGES; 

d) transmite către INCDS/APIA necesarul de activităţi de procesare ulterioară a unor 

date/informaţii/planuri/alte elemente primare relevante şi colectează rezultatele acestor procesări, cu 

informarea ANPM, INCDS și INCAS; 

e) procesează datele şi informaţiile, incluzând şi valorile parametrilor naţionali (date de 

activitate/factori de emisie/alţi parametrii) relevanţi estimării E/R generate/reţinute urmare a 

activităţilor specifice LULUCF, în acord cu obligaţiile sub UNFCCC şi Protocolului de la Kyoto 

(KP); 

f) estimează E/R a GES generate/reţinute urmare a activităţilor specifice LULUCF în acord cu 

obligaţiile sub UNFCCC, pentru toate categoriile de folosinţă a terenului; 

g) estimează E/R a GES generate/reţinute urmare a activităţilor specifice LULUCF în acord cu 

obligaţiile sub KP; 

h) ia toate măsurile necesare și asigură coerența la nivelul tuturor elementelor parte a subdomeniului 

LULUCF; 

i) pregăteşte şi furnizează către ANPM, Sectorul LULUCF în formatul Comun de Raportare, precum 

şi Raportul la INEGES, incluzând și elementele pregătite și furnizate de către INCDS şi INCAS 

conform art.5 din prezentul act normativ;  

j) efectuează activităţi privind Controlul şi Asigurarea Calităţii (QA/QC) şi, respectiv, privind 

verificarea datelor LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv sub KP, în mod coroborat cu activităţile QC 

desfăşurate la nivelul ANPM şi INCAS, pe care le documentează; 

k) efectuează recalculări ale nivelurilor E/R cuprinse în INEGES şi CRF pentru anii anteriori, după 

caz; 

l) furnizează datele privind incertitudinile asociate factorilor de emisie/altor parametrii consideraţi în 

estimarea nivelelor de E/R/ urmare a activităţilor LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv sub KP; 

m) arhivează datele şi informaţiile parte a/considerate în administrarea subdomeniului LULUCF 

(toate datele/informaţiile, inclusiv documentele de fundamentare a acestora, foi de calcul şi a alte 

documente relevante utilizate/considerate/generate în activităţile specifice pregătirii subdomeniului 

LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv sub KP. Aceste documente vor cuprinde inclusiv matricile 

schimbării folosinţei terenurilor relevante, sub UNFCCC şi, respectiv sub KP şi le transmite ANPM, 

spre arhivare la nivelul autorităţii competente; 



n) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a subdomeniului INEGES sub 

UNFCCC, sub KP şi furnizează elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate la solicitarea Echipei 

Experţilor Revizori (ERT) coordonată de către Secretariatul UNFCCC, împreună cu reprezentanţi ai 

ANPM; 

o) colaborează cu reprezentanţii ANPM, INCDS și INCAS în toate etapele de elaborare a Raportului 

subdomeniului LULUCF din INEGES, în vederea abordării unitare a INEGES şi a creşterii nivelului 

de expertiză cu privire la acest sector din partea ambelor părţi; 

p) reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional 

care se referă sau includ aspecte asociate administrării subdomeniului LULUCF; 

r) implementează termenele și cerințele de raportare potrivit deciziilor UNFCCC, legislației europene 

și ghidurilor metodologice de raportare (IPCC). 

 

Art. 5 

 

INCDS implementează următoarele activități: 

a) monitorizarea folosinței terenului și a schimbării folosinței terenurilor în sistem spațial explicit și 

estimează emisiile de GES și absorbția anuală asociată schimbării stocurilor de C din terenuri 

forestiere și conversiile lor la și de la pădure, inclusiv pentru solurile minerale și organice, ca și 

emisiile de CO2 și alte gaze cu efect de seră nespecifice folosinței; 

b) realizează estimări pentru activitățile corespondente de despăduriri, împăduriri/reîmpăduriri, 

gospodărirea pădurilor și revegetare, inclusiv cantitățile contabilizabile anual de raportat, estimările 

privind emisiile de GES din perturbări naturale, eventuala valoare a corecției tehnice a nivelului de 

referință pentru gospodărirea pădurilor (FMRL) și a nivelului de referința pentru păduri (FRL). 

c) identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; 

d) colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea, INEGES, cu 

informarea ANPM, INCDPM şi INCAS; 

e) identifică şi documentează necesarul de activităţi de procesare ulterioară a unor 

date/informaţii/planuri/alte elemente primare relevante astfel încât să fie obţinute serii de date şi 

informaţii utilizabile în pregătirea INEGES; 

f) generează rezultatele procesărilor menționate la punctul anterior, cu informarea ANPM, INCDPM 

şi INCAS; 

g) procesează datele şi informaţiile, incluzând şi valorile parametrilor naţionali (date de 

activitate/factori de emisie/alţi parametrii) relevanţi estimării E/R generate/reţinute urmare a 

activităţilor specifice LULUCF în acord cu obligaţiile sub UNFCCC şi KP; 

h) estimează E/R a GES generate/reţinute urmare a activităţilor specifice LULUCF în acord cu 

obligaţiile subdomeniului UNFCCC, pentru toate categoriile de folosinţă a terenului; 

i) estimează E/R a GES generate/reţinute urmare a activităţilor specifice LULUCF în acord cu 

obligaţiile KP; 

j) pregăteşte şi furnizează către INCAS şi INCDPM sectorul LULUCF sub forma Formatului Comun 

de Raportare şi Raportului la INEGES;  

k) efectuează activităţi privind Controlul şi Asigurarea Calităţii (QA/QC) şi, respectiv, privind 

verificarea datelor LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv sub KP, în mod coroborat cu activităţile QC 

desfăşurate la nivelul ANPM, INCDPM şi INCAS, şi le documentează; 

l) implementează recalculări ale nivelurilor E/R cuprinse în INEGES şi CRF pentru anii anteriori, 

după caz; 

m) furnizează datele privind incertitudinile asociate factorilor de emisie/altor parametrii consideraţi 

în estimarea nivelelor de E/R/ urmare a activităţilor LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv sub KP; 

n) arhivează datele şi informaţiile parte a/considerate în administrarea subdomeniului LULUCF (toate 

datele/informaţiile, inclusiv documentele de fundamentare a acestora, foi de calcul şi a alte documente 

relevante utilizate/considerate/generate în activităţile specifice pregătirii subdomeniului LULUCF, 

sub UNFCCC şi, respectiv sub KP; aceste documente vor cuprinde inclusiv matricile schimbării 



folosinţei terenurilor relevante, sub UNFCCC şi, respectiv sub KP la nivelul INCDS şi le transmite  

ANPM și INCDPM, spre arhivare la nivelul autorităţii competente; 

o) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Subdomeniului INEGES 

LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv sub KP şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente 

actualizate la solicitarea Echipei Experţilor Revizori (ERT) coordonată de către Secretariatul 

UNFCCC, împreună cu reprezentanţi ai ANPM, INCDPM şi INCAS; 

p) colaborează cu reprezentanţii ANPM, INCDPM şi INCAS în toate etapele de elaborare a 

subdomeniului LULUCF din INEGES, în vederea abordării unitare a INEGES şi a creşterii nivelului 

de expertiză cu privire la acest sector din partea ambelor părţi; 

r) reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional 

care se referă la/includ şi aspecte asociate administrării subdomeniului LULUCF; 

q) implementează termenele și cerințele de raportare potrivit deciziilor UNFCCC, legislației europene 

și ghidurilor metodologice de raportare (IPCC). 

 

Art. 6 

 

INCAS implementează urmăţoarele activităţi: 

 

(1)  realizează monitorizarea folosinței terenului și a schimbării folosinței terenurilor în sistem spațial 

explicit utilizând tehnologii de aero-fotogrametrie şi supraveghere aeriană la nivel naţional; 

(2) colectează şi procesează datele primare obţinute în urma misiunilor de zbor în conformitate cu 

cerintele impuse de INEGES; 

 (3) realizează evaluări calitative şi cantitative pentru activitățile corespondente de despăduriri, 

împăduriri/reîmpăduriri, gospodărirea pădurilor și revegetare din analiza LIDAR şi aero-

fotogrametrie; 

(4) procesează datele şi informațiile achiziționate în misiunile de zbor (date de activitate/factori de 

emisie/alţi parametrii) relevante estimării E/R generate/reţinute, urmare a activităţilor specifice 

LULUCF în acord cu obligaţiile sub UNFCCC şi KP; 

(5) identifică şi documentează necesarul de activităţi de procesare ulterioară a unor 

date/informaţii/planuri/alte elemente primare relevante astfel încât să fie obţinute serii de date şi 

informaţii utilizabile în pregătirea INEGES; 

(6) generează rezultate şi rapoarte specifice, cu informarea ANPM, INCDPM, INCDS şi ICPA; 

(7) colaborează cu reprezentanţii ANPM, INCDPM, INCDS şi ICPA în toate etapele de elaborare a 

INEGES, în vederea abordării unitare şi a creşterii nivelului de expertiză cu privire la acest sector. 

 

Art. 7 

 

(1)  ICPA monitorizează și prezintă estimări privind emisiile de GES si absorbția de CO2 din solurile 

minerale și organice, și emisiile de GES nespecifice folosinței (cu excepția folosinței forestiere și 

conversiilor la și de la pădure).  

(2)  ICPA prezintă mecanismul de monitorizare și estimările în scopul contabilizării pentru activitățile 

corespondente de gospodărirea terenurilor cultivate (Cropland Management) și pajiștilor 

(Grazingland Management). 

 

Art. 8 

 

ANPM implementează următoarele activități: 

a) activităţi privind Controlul Calităţii subdomeniului LULUCF al INEGES: verificarea datelor 

primare colectate, verificarea CRF-ului şi a NIR-ului furnizate de către INCDPM, în mod coroborat 

cu activităţile QA/QC desfăşurate la nivelul INCDPM, INCAS și INCDS, şi le documentează; 

b) furnizează cadrul de cooperare instituțională pentru acoperirea estimării și raportării surselor  

c) agregă Secţiunile NIR-ului asociate subdomeniului LULUCF în NIR-ul general;  



d) pregăteşte Analiza Categoriilor Cheie luând în considerare subdomeniul LULUCF, atât sub 

UNFCCC cât şi sub KP; 

e) Analiza Incertitudinilor considerând inclusiv subdomeniul LULUCF; 

f) arhivează datele şi informaţiile parte a/considerate în administrarea Subdomeniului LULUCF; 

g) asigurarea reprezentării României în cadrul activităţii de revizuire a Subdomeniului INEGES 

LULUCF sub UNFCCC, respectiv KP şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate 

la solicitarea Echipei Experţilor Revizori (ERT) coordonată de către Secretariatul UNFCCC, 

împreună cu reprezentanţi ai INCDPM, INCAS și INCDS; 

h) colaborează cu reprezentanţii INCDPM, INCAS și INCDS în toate etapele de elaborare a 

Subdomeniului LULUCF din INEGES, în vederea abordării unitare a INEGES şi a creşterii nivelului 

de expertiză cu privire la acest sector din partea ambelor părţi; 

i) reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional 

care sunt asociate administrării Subdomeniului LULUCF; 

j) analizează și avizează versiunea consolidată a Subdomeniului LULUCF; 

k) transmite către structurile abilitate versiunea aprobată de MM. 

 

Art. 9 

 

Ministerul Mediului (MM) implementează următoarele activități: 

a) aprobă varianta avizată de către ANPM a INEGES; 

b) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Subdomeniului INEGES 

LULUCF sub UNFCCC, respectiv KP, împreună cu reprezentanţi ai INCDPM, INCDS, ANPM, şi ai 

furnizorilor de date, în funcţie de necesităţi. 

 

Art. 10 

 

Instituţiile furnizoare de date implementează următoarele activități: 

a) furnizează către INCDPM, INCAS și INCDS datele şi informaţiile solicitate şi necesare 

administrării Subdomeniului LULUCF cât şi datele şi informaţiile privind incertitudinile asociate 

datelor de activitate (AD) şi factorilor de emisie (EF); 

b) APIA asigură procesarea ulterioară a unor date/informaţii/planuri/alte elemente primare relevante 

astfel încât să fie obţinute serii de date şi informaţii utilizabile în pregătirea INEGES şi transmit 

rezultatele INCDPM, în funcție de caz; 

c) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Subdomeniului INEGES 

LULUCF sub UNFCCC, respectiv KP şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate 

la solicitarea Echipei Experţilor Revizori (ERT) coordonată de către Secretariatul UNFCCC, în 

funcţie de necesităţi. 

 

CAPITOLUL III 

 

Administrarea Subdomeniului LULUCF parte a Raportului privind politicile şi măsurile de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră  

 

Art.11 

 

INCDPM implementează următoarele activități: 

a) identifică şi documentează necesarul de date; 

b) colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii Raportului, cu informarea MM; 

c) elaborează Secţiunile din Raport asociate subdomeniilor LULUCF menționate la art. 4; 

d) implementează activităţi QC la nivelul Secţiunilor elaborate, le documentează şi comunică MM 

documentele în cauză; 



e) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Raportului la nivel european şi 

furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM; 

f) reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel european şi naţional care sunt 

asociate administrării Raportului. 

 

Art.12 

 

INCDS implementează următoarele activități: 

a) identifică şi documentează necesarul de date; 

b) colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii Raportului, cu informarea MM 

și INCDPM; 

c) elaborează Secţiunile din Raport asociate subsectoarelor LULUCF menționate la art. 5 şi le 

transmit MM și INCDPM; 

d) implementează activităţi QC la nivelul Secţiunilor elaborate, le documentează şi comunică MM și 

INCDPM documentele în cauză; 

e) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Raportului la nivel european şi 

furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM și 

INCDPM; 

f) reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel european şi naţional care sunt 

asociate administrării Raportului. 

 

Art.13 

 

MM implementează următoarele activități: 

a) implementează activităţi QC asupra Secţiunilor elaborate de INCDPM și INCDS; 

b) asigură arhivarea documentelor asociate administrării Raportului; 

c) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Raportului la nivel european şi 

furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai INCDPM 

și INCDS; 

d) reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel european şi naţional care sunt 

asociate administrării Raportului. 

 

Art.14 

 

Instituţiile furnizoare de date furnizează către INCDPM, INCAS și INCDS datele şi informaţiile 

solicitate. 

 

CAPITOLUL IV 

 

Administrarea subdomeniului LULUCF parte a Raportului privind prognozele emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

 

Art.15 

 

INCDPM implementează următoarele activități: 

a) identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; 

b) colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii Raportului, cu informarea MM; 

c) elaborează prognozele emisiilor/reţinerilor de GES aferente subdomeniilor LULUCF menționate 

la art. 4, parte a Raportului, cu utilizarea formatelor puse la dispoziţie de MM; 

d) implementează termenele și cerințele de raportare potrivit deciziilor UNFCCC, legislației europene 

și ghidurilor metodologice de raportare (IPCC); 

e) implementează activităţi QA/QC, le documentează şi comunică MM documentele în cauză; 



f) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Raportului la nivel european şi 

furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM și 

INCDS; 

g) reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional 

care sunt asociate administrării Raportului. 

 

Art.16 

 

INCDS implementează următoarele activități: 

a) identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; 

b) implementează termenele și cerințele de raportare potrivit deciziilor UNFCCC, legislației europene 

și ghidurilor metodologice de raportare (IPCC); 

c) colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii Raportului, cu informarea MM 

și INCDPM; 

d) elaborează prognozele emisiilor/reţinerilor de GES aferente subsectoarelor LULUCF menționate 

la art.5, parte a Raportului, cu utilizarea formatelor puse la dispoziţie de MM; 

e) activităţi de QA/QC, le documentează şi comunică MM documentele în cauză; 

f) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Raportului la nivel european şi 

furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM și 

INCDPM; 

g) reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional 

care sunt asociate administrării Raportului. 

 

Art.17 

 

ICPA implementează termenele și cerințele de raportare potrivit deciziilor UNFCCC, legislației 

europene și ghidurilor metodologice de raportare (IPCC). 

 

Art.18 

 

ANPM furnizează către MM, INCDPM, INCAS și INCDS datele şi informaţiile privind 

emisiile/reţinerile de gaze cu efect de seră parte a INEGES. 

 

Art.19 

 

MM implementează următoarele activități: 

a) pune la dispoziţia INCDPM și INCDS formatele pentru Raport puse la dispoziţie de către Comisia 

Europeană; 

b) implementează activităţi QC asupra datelor şi informaţiilor colectate şi asupra Secţiunilor 

LULUCF elaborate şi puse la dispoziţie de INCDPM și INCDS; 

c) asigură arhivarea documentelor asociate administrării Raportului; 

d) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Raportului la nivel european şi 

furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai INCDPM, 

INCDS și ANPM; 

e) reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional 

care sunt asociate administrării Raportului. 

 

Art.20 

 

Instituţiile furnizoare de date furnizează către INCDPM, INCAS și INCDS datele şi informaţiile 

solicitate. 

 



CAPITOLUL V 

 

Administrarea subdomeniului LULUCF parte a Comunicării Naţionale privind Schimbările 

Climatice şi Rapoartelor Bienale 

 

Art.21 

 

INCDPM implementează următoarele activități: 

a) identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; 

b) colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii Rapoartelor, cu informarea 

MM; 

c) activităţi de QA/QC, le documentează şi comunică MM documentele în cauză; 

d) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Raportului la nivel internaţional 

şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM. 

 

Art.22 

 

INCDS implementează următoarele activități: 

a) identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; 

b) colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii Rapoartelor, cu informarea MM 

și INCDPM; 

c) elaborează Secţiunile LULUCF parte a Rapoartelor; 

d) activităţi de QA/QC, le documentează şi comunică MM și INCDPM documentele în cauză; 

e) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Raportului la nivel internaţional 

şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM. 

 

Art.23 

 

ANPM furnizează către MM, INCDPM, INCAS și INCDS datele şi informaţiile privind 

emisiile/reţinerile de gaze cu efect de seră parte a INEGES. 

 

Art.24 

 

MM implementează următoarele activități: 

a) activităţi de QC asupra datelor şi informaţiilor colectate şi asupra Secţiunilor LULUCF elaborate 

şi puse la dispoziţie de INCDPM și INCDS şi le documentează; 

b) asigură arhivarea documentelor asociate administrării Rapoartelor; 

c) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Rapoartelor la nivel internaţional 

şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai 

INCDPM, INCDS și ANPM. 

 

Art.25 

 

Instituţiile furnizoare de date furnizează către INCDPM, INCAS și INCDS datele şi informaţiile 

solicitate. 

 

CAPITOLUL VI 

 

Administrarea subdomeniului LULUCF parte a Regulamentului (UE) 2018/841 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, 

schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia 



pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE 

– Activităţi privind Nivelul de Referinţă al Pădurilor 

 

Art.26 

 

INCDS implementează următoarele activități: 

a) identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; 

b)colectează datele şi informaţiile necesare elaborării/stabilirii sau actualizării Nivelului de Referință, 

cu informarea MM şi Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP); 

c) elaborează sau actualizează Nivelul de Referință al Pădurilor şi transmite MM documentele 

asociate; 

d) activităţi de QC, le documentează şi transmite MM documentele în cauză. 

 

Art.27 

 

ANPM furnizează către MM și INCDS datele şi informaţiile privind emisiile/reţinerile de gaze cu 

efect de seră parte a INEGES. 

 

Art.28 

 

MM implementează următoarele activități: 

a) activităţi de QC asupra datelor şi informaţiilor colectate şi asupra documentelor asociate Nivelului 

de Referinţă elaborate şi puse la dispoziţie de INCDS; 

b) asigură arhivarea documentelor asociate Nivelului de Referinţă; 

c) analizează împreună cu MAP documentele asociate Nivelului de Referinţă/Nivelului actualizat de 

Referinţă şi agreează formal documentul asociat Nivelului de Referinţă al Pădurilor al României. 

 

Art.29 

 

MAP analizează împreună cu MM documentele asociate Nivelului de Referinţă/Nivelului actualizat 

de Referinţă şi agreează formal documentul asociat Nivelului de Referinţă al Pădurilor al României. 

 

Art.30 

 

Instituţiile furnizoare de date furnizează către MM și INCDS datele şi informaţiile solicitate. 

 

CAPITOLUL VII 

 

Administrarea Rapoartelor sub Decizia nr. 529/2013/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 21 mai 2013 privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare 

la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de folosința 

terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură 

 

Art.31 

 

INCDPM implementează următoarele activități: 

a) identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; 

b) colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea, Raportelor privind 

politicile şi măsurile, cu informarea MM; 

c) colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea, Raportelor asociate 

emisiilor istorice şi sistemelor naţionale, cu informarea ANPM; 



d)activităţi de QC la nivelul Secţiunilor elaborate, le documentează şi comunică ANPM și MM 

documentele în cauză; 

e) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Rapoartelor la nivel european şi 

furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai ANPM și 

MM; 

f) reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel european şi naţional care sunt 

asociate administrării Raportelor. 

 

Art.32 

 

INCDS implementează următoarele activități: 

a) identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; 

b) colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea, Raportelor privind 

politicile şi măsurile, cu informarea MM și INCDPM; 

c) colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea, Raportelor asociate 

emisiilor istorice şi sistemelor naţionale, cu informarea ANPM și INCDPM; 

d) elaborează Rapoartele asociate domeniului LULUCF şi le transmit ANPM, INCDPM și MM; 

e) activităţi de QC la nivelul Secţiunilor elaborate, le documentează şi comunică ANPM, INCDPM 

și MM documentele în cauză; 

f) asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Rapoartelor la nivel european şi 

furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai INCDPM, 

ANPM și MM; 

g) reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel european şi naţional care sunt 

asociate administrării Raportelor. 

 

Art.33 

 

ANPM implementează următoarele activități: 

a) activităţi de QC asupra datelor şi informaţiilor colectate şi Rapoartelor elaborate de INCDPM și 

INCDS şi le documentează; 

b) asigură arhivarea documentelor asociate administrării Raportului; 

- asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Rapoartelor la nivel european şi 

furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai INCDPM 

și INCDS; 

- reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel european şi naţional care sunt asociate 

administrării Raportelor. 

 

Art.34 

 

MM implementează următoarele activități: 

- asigură arhivarea documentelor asociate administrării Raportului; 

- asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a Raportelor la nivel european şi 

furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai ANPM, 

INCDPM și INCDS; 

- reprezintă România în Grupuri de Lucru/alte reuniuni la nivel european şi naţional care sunt asociate 

administrării Raportelor. 

 

Art.35 

 

Instituţii furnizoare de date furnizează către INCDPM și INCDS datele şi informaţiile solicitate. 

 

 



CAPITOLUL VIII 

 

Asigurarea de suport tehnic în negocierile la nivel internaţional şi/sau european 

 

Art.36 

 

INCDPM și INCDS asigură suport tehnic în negocierile la nivel internaţional şi/sau european, în 

funcţie de solicitările MM. 

 

Art.37 

 

ANPM furnizează către MM datele şi informaţiile privind emisiile/reţinerile de gaze cu efect de seră 

parte a INEGES. 

 

Art.38 

 

MM implementează următoarele activități: 

- solicită suport tehnic în negocierile la nivel internaţional şi/sau european, în funcţie de necesităţi; 

- solicită date/informaţii necesare în administrarea punctelor de vedere ale României în negocierile la 

nivel internaţional şi/sau european. 

 

Art.39 

 

Instituţiile furnizoare de date furnizează către MM datele şi informaţiile solicitate. 

 

CAPITOLUL IX 

 

Asigurarea de suport tehnic şi reprezentarea României în Evaluarea şi Revizuirea la nivel 

Internaţional (IAR) şi/sau alte procese 

 

Art.40 

 

INCDPM și INCDS asigură suport tehnic şi/sau reprezentarea României în IAR şi/sau alte procese, 

în funcţie de solicitările MM. 

 

Art.41 

 

ANPM asigură suport tehnic şi/sau reprezentarea României în IAR şi/sau alte procese, în funcţie de 

solicitările MM. 

 

Art.42 

 

MM implementează următoarele activități: 

- solicită suport tehnic şi/sau reprezentarea României în IAR şi/sau în alte procese, în funcţie de 

necesităţi; 

- solicită date/informaţii necesare în administrarea reprezentării României în IAR şi/sau în alte 

procese. 

 

Art.43 

 

Instituţiile furnizoare de date furnizează către MM datele şi informaţiile solicitate. 

 



CAPITOLUL X 

 

Administrarea subdomeniului LULUCF şi a altor instrumente/rapoarte/elemente specifice 

 

Art.44 

 

INCDPM, INCDS și ANPM asigură suport tehnic/reprezentarea României în administrarea altor 

instrumente/rapoarte/elemente, în funcţie de solicitările MM. 

 

Art.45 

 

MM implementează următoarele activități: 

- solicită date/informaţii necesare în administrarea altor instrumente/rapoarte/elemente, în funcţie de 

necesităţi; 

- solicită suport tehnic în administrarea altor instrumente/rapoarte/elemente, în funcţie de necesităţi; 

- reprezintă România în administrarea altor instrumente/rapoarte/elemente, în funcţie de necesităţi. 

 

Art.46 

 

Instituţiile furnizoare de date furnizează către MM datele şi informaţiile solicitate. 

 

CAPITOLUL XI 

 

Art.47 

 

Finanţarea activităţilor necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în cuprinsul prezentului act 

normativ se asigură anual din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu în baza unei note 

justificative depusă în primul trimestru al fiecărui an. 
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