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Schimbări climatice 

 

Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32004R2216
1
 

Regulamentul (CE) nr. 2216/2004 
al Comisiei din 21 decembrie 2004 

privind un sistem de registre 

standardizat şi securizat în 

conformitate cu Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului şi cu 

Decizia nr. 280/2004/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului (Text cu relevanţă 

pentru SEE) (JO L 386, 

29.12.2004, pp. 1–77)  

ANPM OM nr. 1474/2007 (MO nr. 

680/05.10.2007) pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea si 

operarea Registrului Naţional 

al emisiilor de gaze cu efect 

de sera, modificat de OM nr. 

890/2009 (MO nr. 

505/22.07.2009) 

   

2.  32006R0842 

Regulamentul (CE) Nr. 842/2006 
al Parlamentului European si al 

Consiliului din 17 mai 2006 privind 

anumite gaze fluorurate cu efect de 

seră (Text cu relevanţă pentru SEE) 

(JO L 161, 14.06.2006, p. 1–11)  

MMP 

ANPM 

GNM 

ANV 

HG  nr. 939/2010 (MO nr. 

657/23.09.2010) privind 

unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 mai 2006 

privind anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră 

OM MMP/MFP nr 

2210/2010/62/2011 (MO nr. 

89/03.02.2011) privind 

Procedura de realizare a 

Proiect de OM pentru 

desemnarea Inspectoratului 

General pentru Situaţii de 

Urgenţă, prin Centrul Naţional 

pentru Securitate la Incendiu şi 

Protecţie Civilă, ca organism de 

evaluare şi certificare a 

personalului care desfăşoară 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 304/2008 şi de certificare a 

operatorilor economici care 

desfăşoară una sau mai multe 

Trim. IV 2012 In 

elaborare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Valabil până la 31.12.20111 când va fi înlocuit de 32010R0920 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

controlului produselor și 

echipamentelor care conțin 

anumite gaze fluorurate cu 

efect de seră și modalitățile 

de colaborare dintre 

autoritățile desemnate potrivit 

prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 939/2010 

privind unele măsuri pentru 

aplicarea prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

17 mai 2006 privind anumite 

gaze fluorurat 

OM nr. 756/2011 (MO nr. 

107/10.02.2011) pentru 

desemnarea provizorie a 

Asociației Generale a 

Frigotehniștilor din România, 

ca organism de evaluare şi 

certificare provizorie a 

personalului care desfășoară 

activitățile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008 și 

personalului care desfășoară 

activitatea prevăzută de art. 1 

din Regulamentul (CE) nr. 

307/2008 şi de certificare 

dintre activităţile prevăzute de 

art. 2 alin. (2) din Regulamentul 

(CE) nr. 304/2008, conform HG  

nr. 939/2010 

Proiect de OM privind 

stabilirea Sistemul naţional de 

notificare prevăzut la art. 3 lit. b) 

din HG  nr. 939/2010 pentru 

sectoarele relevante prevăzute de 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 

 

 

 

 

In curs de 

elaborare 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

provizorie a operatorilor 

economici care desfăşoară 

una sau mai multe dintre 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (2) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008, conform 

HG  nr. 939/2010 

OM nr. 2682/2011 (MO nr. 

836/25.11.2011) privind 

stabilirea cerinţelor pentru 

desemnarea centrelor de 

instruire şi evaluare a 

personalului care desfăşoară 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008 al 

Comisiei din 2 aprilie 2008 

de stabilire, în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime şi a 

condiţiilor de recunoaştere 

reciprocă în vederea 

certificării societăţilor 

comerciale şi a personalului 

în ceea ce priveşte 

echipamentele staţionare de 

refrigerare, de climatizare şi 

pentru pompe de căldură care 



4 

Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

conţin anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră şi a 

personalului care desfăşoară 

activitatea prevăzută de art. 1 

din Regulamentul (CE) nr. 

307/2008 al Comisiei din 2 

aprilie 2008 de stabilire, în 

conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime pentru 

programele de formare şi a 

condiţiilor pentru 

recunoaşterea reciprocă a 

certificatelor de formare 

pentru personal, în ceea ce 

priveşte sistemele de 

climatizare ale unor 

autovehicule care conţin 

anumite gaze fluorurate cu 

efect de seră, şi pentru 

desemnarea Asociaţiei 

Generale a Frigotehniştilor 

din România ca organism de 

certificare a personalului care 

desfăşoară activităţile mai sus 

menţionate şi de certificare a 

operatorilor economici care 

desfăşoară una sau mai multe 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

dintre activităţile prevăzute 

de art. 2 alin. (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 

303/2008 

OM nr. 1129/2012 (MO nr. 

254/17.04.2012) privind 

desemnarea Societăţii 

Comerciale „Rosoos 

Frigotehnic“ - S.R.L. ca 

centru de instruire şi evaluare 

a personalului care desfăşoară 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008 al 

Comisiei din 2 aprilie 2008 

de stabilire, în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime şi a 

condiţiilor de recunoaştere 

reciprocă în vederea 

certificării societăţilor 

comerciale şi a personalului 

în ceea ce priveşte 

echipamentele staţionare de 

refrigerare, de climatizare şi 

pentru pompe de căldură care 

conţin anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră şi 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

ca centru de instruire şi 

evaluare a personalului care 

desfăşoară activitatea 

prevăzută de art. 1 din 

Regulamentul (CE) nr. 

307/2008 al Comisiei din 2 

aprilie 2008 de stabilire, în 

conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime pentru 

programele de formare şi a 

condiţiilor pentru 

recunoaşterea reciprocă a 

certificatelor de formare 

pentru personal, în ceea ce 

priveşte sistemele de 

climatizare ale unor 

autovehicule care conţin 

anumite gaze fluorurate cu 

efect de seră 

3.  32007R0916
2
 

Regulamentul (CE) nr. 916/2007 

al Comisiei din 31 iulie 2007 de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 2216/2004 privind un sistem de 

registre standardizat şi securizat în 

ANPM OM nr. 1474/2007 (MO nr. 

680/05.10.2007) pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea si 

operarea Registrului Naţional 

al emisiilor de gaze cu efect 

   

                                                 
2
 Valabil până la 31.12.2011 când va fi înlocuit de 32010R0920 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

conformitate cu Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului şi cu 

Decizia nr. 280/2004/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului (Text cu relevanţă 

pentru SEE) 

de sera, modificat de OM nr. 

890/2009 (MO nr. 

505/22.07.2009) 

4.  32007R1493 

Regulament (CE) nr. 1493/2007 
al Comisiei din 17 decembrie 2007 

de stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului, a formatului raportului 

care trebuie transmis de 

producătorii, importatorii şi 

exportatorii de anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră (JO L 

332, 18.12.2007, pp. 7–24) 

MMP HG  nr. 939/2010 (MO nr. 

657/23.09.2010) privind 

unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 mai 2006 

privind anumite gaze 

fluourate cu efect de seră 

   

 

5.  32007R1494 

Regulamentul (CE) nr. 1494/2007 
al Comisiei din 17 decembrie 2007 

de stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului, a formei etichetelor şi a 

cerinţelor de etichetare 

suplimentare privind produsele şi 

echipamentele care conţin anumite 

gaze fluorurate cu efect de seră 

MMP HG  nr. 939/2010 (MO nr. 

657/23.09.2010) privind 

unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 mai 2006 

privind anumite gaze 

fluourate cu efect de seră  

OM MMP/MFP nr 

2210/2010/62/2011 (MO nr. 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

(Text cu relevanţă pentru SEE) (JO 

L 332, 18.12.2007, pp. 25–26) 

89/03.02.2011) privind 

Procedura de realizare a 

controlului produselor și 

echipamentelor care conțin 

anumite gaze fluorurate cu 

efect de seră și modalitățile 

de colaborare dintre 

autoritățile desemnate potrivit 

prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 939/2010 

privind unele măsuri pentru 

aplicarea prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

17 mai 2006 privind anumite 

gaze fluorurat 

OM nr. 756/2011 (MO nr. 

107/10.02.2011) pentru 

desemnarea provizorie a 

Asociației Generale a 

Frigotehniștilor din România, 

ca organism de evaluare şi 

certificare provizorie a 

personalului care desfășoară 

activitățile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008 și 

personalului care desfășoară 

activitatea prevăzută de art. 1 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

din Regulamentul (CE) nr. 

307/2008 şi de certificare 

provizorie a operatorilor 

economici care desfăşoară 

una sau mai multe dintre 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (2) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008, conform 

HG  nr. 939/2010 

6.  32007R1497 

Regulamentul (CE) nr. 1497/2007 
al Comisiei din 18 decembrie 2007 

de stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului, a cerinţelor de 

verificare standard în vederea 

detectării scurgerilor pentru 

sistemele staţionare de protecţie 

împotriva incendiilor, care conţin 

anumite gaze fluorurate cu efect de 

seră (Text cu relevanţă pentru SEE) 

(JO L 333, 19.12.2007, pp. 4 - 5) 

MMP HG  nr. 939/2010 (MO nr. 

657/23.09.2010) privind 

unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 mai 2006 

privind anumite gaze 

fluourate cu efect de seră 

   

7.  32007R1516 

Regulamentul (CE) nr. 1516/2007 
al Comisiei din 19 decembrie 2007 

de stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului, a cerinţelor de 

MMP HG  nr. 939/2010 (MO nr. 

657/23.09.2010) privind 

unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 mai 2006 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

verificare standard în vederea 

detectării scurgerilor pentru 

echipamentele staţionare de 

refrigerare, de climatizare şi pentru 

pompele de căldură care conţin 

anumite gaze fluorurate cu efect de 

seră (Text cu relevanţă pentru SEE) 

(JO L 335, 20.12.2007, pp.10 - 12) 

privind anumite gaze 

fluourate cu efect de seră 

8.  32008R0303 

Regulamentul (CE) nr. 303/2008 
al Comisiei din 2 aprilie 2008 de 

stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului, a cerinţelor minime şi a 

condiţiilor de recunoaştere 

reciprocă în vederea certificării 

societăţilor comerciale şi a 

personalului în ceea ce priveşte 

echipamentele staţionare de 

refrigerare, de climatizare şi pentru 

pompe de căldură care conţin 

anumite gaze fluorurate cu efect de 

seră (Text cu relevanţă pentru SEE) 

(JO L 92, 3.04.2008, pp.3 - 11) 

 

 

MMP HG  nr. 939/2010 (MO nr. 

657/23.09.2010) privind 

unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 mai 2006 

privind anumite gaze 

fluourate cu efect de seră  

OM nr. 756/2011 (MO nr. 

107/10.02.2011) pentru 

desemnarea provizorie a 

Asociației Generale a 

Frigotehniștilor din România, 

ca organism de evaluare şi 

certificare provizorie a 

personalului care desfășoară 

activitățile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008 și 

personalului care desfășoară 

activitatea prevăzută de art. 1 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

din Regulamentul (CE) nr. 

307/2008 şi de certificare 

provizorie a operatorilor 

economici care desfăşoară 

una sau mai multe dintre 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (2) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008, conform 

HG  nr. 939/2010 

OM nr. 2682/2011 (MO nr. 

836/25.11.2011) privind 

stabilirea cerinţelor pentru 

desemnarea centrelor de 

instruire şi evaluare a 

personalului care desfăşoară 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008 al 

Comisiei din 2 aprilie 2008 

de stabilire, în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime şi a 

condiţiilor de recunoaştere 

reciprocă în vederea 

certificării societăţilor 

comerciale şi a personalului 

în ceea ce priveşte 

echipamentele staţionare de 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

refrigerare, de climatizare şi 

pentru pompe de căldură care 

conţin anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră şi a 

personalului care desfăşoară 

activitatea prevăzută de art. 1 

din Regulamentul (CE) nr. 

307/2008 al Comisiei din 2 

aprilie 2008 de stabilire, în 

conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime pentru 

programele de formare şi a 

condiţiilor pentru 

recunoaşterea reciprocă a 

certificatelor de formare 

pentru personal, în ceea ce 

priveşte sistemele de 

climatizare ale unor 

autovehicule care conţin 

anumite gaze fluorurate cu 

efect de seră, şi pentru 

desemnarea Asociaţiei 

Generale a Frigotehniştilor 

din România ca organism de 

certificare a personalului care 

desfăşoară activităţile mai sus 

menţionate şi de certificare a 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

operatorilor economici care 

desfăşoară una sau mai multe 

dintre activităţile prevăzute 

de art. 2 alin. (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 

303/2008 

OM nr. 1129/2012 (MO nr. 

254/17.04.2012) privind 

desemnarea Societăţii 

Comerciale „Rosoos 

Frigotehnic“ - S.R.L. ca 

centru de instruire şi evaluare 

a personalului care desfăşoară 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008 al 

Comisiei din 2 aprilie 2008 

de stabilire, în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime şi a 

condiţiilor de recunoaştere 

reciprocă în vederea 

certificării societăţilor 

comerciale şi a personalului 

în ceea ce priveşte 

echipamentele staţionare de 

refrigerare, de climatizare şi 

pentru pompe de căldură care 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

conţin anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră şi 

ca centru de instruire şi 

evaluare a personalului care 

desfăşoară activitatea 

prevăzută de art. 1 din 

Regulamentul (CE) nr. 

307/2008 al Comisiei din 2 

aprilie 2008 de stabilire, în 

conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime pentru 

programele de formare şi a 

condiţiilor pentru 

recunoaşterea reciprocă a 

certificatelor de formare 

pentru personal, în ceea ce 

priveşte sistemele de 

climatizare ale unor 

autovehicule care conţin 

anumite gaze fluorurate cu 

efect de seră 

9.  32008R0304 

Regulamentul (CE) nr. 304/2008 
al Comisiei din 2 aprilie 2008 de 

stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

MMP HG  nr. 939/2010 (MO nr. 

657/23.09.2010) privind 

unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Proiect de OM pentru 

desemnarea a Inspectoratului 

General pentru Situaţii de 

Urgenţă, prin Centrul Naţional 

pentru Securitate la Incendiu şi 

Protecţie Civilă, ca organism de 

Trim. IV 2012 In 

elaborare 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

Consiliului, a cerinţelor minime şi a 

condiţiilor de recunoaştere 

reciprocă pentru certificarea 

societăţilor şi a personalului în ceea 

ce priveşte sistemele staţionare de 

protecţie împotriva incendiilor şi 

extinctoarele care conţin anumite 

gaze fluorurate cu efect de seră 

(Text cu relevanţă pentru SEE) (JO 

L 92, 3.04.2008, pp.12 - 16) 

Consiliului din 17 mai 2006 

privind anumite gaze 

fluourate cu efect de seră 

evaluare şi certificare a 

personalului care desfăşoară 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 304/2008 şi de certificare a 

operatorilor economici care 

desfăşoară una sau mai multe 

dintre activităţile prevăzute de 

art. 2 alin. (2) din Regulamentul 

(CE) nr. 304/2008, conform HG  

nr. 939/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  32008R0305 

Regulamentul (CE) nr. 305/2008 
al Comisiei din 2 aprilie 2008 de 

stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului, a cerinţelor minime şi a 

condiţiilor pentru recunoaşterea 

reciprocă a certificării personalului 

însărcinat cu recuperarea anumitor 

gaze fluorurate cu efect de seră 

provenite de la instalaţiile de 

distribuţie de înaltă tensiune (Text 

cu relevanţă pentru SEE) (JO L 92, 

3.04.2008, pp.17 - 20) 

MMP HG  nr. 939/2010 (MO nr. 

657/23.09.2010) privind 

unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 mai 2006 

privind anumite gaze 

fluourate cu efect de seră 

OM nr. 761/2012 (MO nr. 

129/22.02.2012) privind 

stabilirea cerinţelor pentru 

desemnarea organismului de 

evaluare şi certificare a 

personalului care desfăşoară 

activitatea prevăzută de art. 1 

din Regulamentul (CE) nr. 

305/2008 al Comisiei din 2 

aprilie 2008 de stabilire, în 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime şi a 

condiţiilor pentru 

recunoaşterea reciprocă a 

certificării personalului 

însărcinat cu recuperarea 

anumitor gaze fluorurate cu 

efect de seră provenite de la 

instalaţiile de distribuţie de 

înaltă tensiune, potrivit 

prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 939/2010 

privind unele măsuri pentru 

aplicarea prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

17 mai 2006 privind anumite 

gaze fluorurate cu efect de 

seră  

11.  32008R0306 

Regulamentul (CE) nr. 306/2008 
al Comisiei din 2 aprilie 2008 de 

stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului, a cerinţelor minime şi a 

MMP HG  nr. 939/2010 (MO nr. 

657/23.09.2010) privind 

unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 mai 2006 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

condiţiilor de recunoaştere 

reciprocă privind certificarea 

personalului care recuperează 

anumiţi solvenţi pe bază de gaze 

fluorurate cu efect de seră din 

Echipamente (Text cu relevanţă 

pentru SEE) (JO L 92, 3.04.2008, 

pp. 21 - 24) cu rectificarea din JO  

280/23.10.2008 

privind anumite gaze 

fluourate cu efect de seră 

12.  32008R0307 

Regulamentul (CE) nr. 307/2008 
al Comisiei din 2 aprilie 2008 de 

stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului, a cerinţelor minime 

pentru programele de formare şi a 

condiţiilor pentru recunoaşterea 

reciprocă a certificatelor de formare 

pentru personal, în ceea ce priveşte 

sistemele de climatizare ale unor 

autovehicule care conţin anumite 

gaze fluorurate cu efect de seră 

(Text cu relevanţă pentru SEE) (JO 

L 92, 3.04.2008, pp. 25 - 27) 

MMP HG  nr. 939/2010 (MO nr. 

657/23.09.2010) privind 

unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 mai 2006 

privind anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră 

OM nr. 756/2011 (MO nr. 

107/10.02.2011) pentru 

desemnarea provizorie a 

Asociației Generale a 

Frigotehniștilor din România, 

ca organism de evaluare şi 

certificare provizorie a 

personalului care desfășoară 

activitățile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008 și 

personalului care desfășoară 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

activitatea prevăzută de art. 1 

din Regulamentul (CE) nr. 

307/2008 şi de certificare 

provizorie a operatorilor 

economici care desfăşoară 

una sau mai multe dintre 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (2) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008, conform 

HG  nr. 939/2010 

OM nr. 2682/2011 (MO nr. 

836/25.11.2011) privind 

stabilirea cerinţelor pentru 

desemnarea centrelor de 

instruire şi evaluare a 

personalului care desfăşoară 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008 al 

Comisiei din 2 aprilie 2008 

de stabilire, în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime şi a 

condiţiilor de recunoaştere 

reciprocă în vederea 

certificării societăţilor 

comerciale şi a personalului 

în ceea ce priveşte 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

echipamentele staţionare de 

refrigerare, de climatizare şi 

pentru pompe de căldură care 

conţin anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră şi a 

personalului care desfăşoară 

activitatea prevăzută de art. 1 

din Regulamentul (CE) nr. 

307/2008 al Comisiei din 2 

aprilie 2008 de stabilire, în 

conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime pentru 

programele de formare şi a 

condiţiilor pentru 

recunoaşterea reciprocă a 

certificatelor de formare 

pentru personal, în ceea ce 

priveşte sistemele de 

climatizare ale unor 

autovehicule care conţin 

anumite gaze fluorurate cu 

efect de seră, şi pentru 

desemnarea Asociaţiei 

Generale a Frigotehniştilor 

din România ca organism de 

certificare a personalului care 

desfăşoară activităţile mai sus 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

menţionate şi de certificare a 

operatorilor economici care 

desfăşoară una sau mai multe 

dintre activităţile prevăzute 

de art. 2 alin. (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 

303/2008 

OM nr. 1129/2012 (MO nr. 

254/17.04.2012) privind 

desemnarea Societăţii 

Comerciale „Rosoos 

Frigotehnic“ - S.R.L. ca 

centru de instruire şi evaluare 

a personalului care desfăşoară 

activităţile prevăzute de art. 2 

alin. (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 303/2008 al 

Comisiei din 2 aprilie 2008 

de stabilire, în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime şi a 

condiţiilor de recunoaştere 

reciprocă în vederea 

certificării societăţilor 

comerciale şi a personalului 

în ceea ce priveşte 

echipamentele staţionare de 

refrigerare, de climatizare şi 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

pentru pompe de căldură care 

conţin anumite gaze 

fluorurate cu efect de seră şi 

ca centru de instruire şi 

evaluare a personalului care 

desfăşoară activitatea 

prevăzută de art. 1 din 

Regulamentul (CE) nr. 

307/2008 al Comisiei din 2 

aprilie 2008 de stabilire, în 

conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 

842/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, a 

cerinţelor minime pentru 

programele de formare şi a 

condiţiilor pentru 

recunoaşterea reciprocă a 

certificatelor de formare 

pentru personal, în ceea ce 

priveşte sistemele de 

climatizare ale unor 

autovehicule care conţin 

anumite gaze fluorurate cu 

efect de seră 

13.  32008R0308 

Regulamentul (CE) nr. 308/2008 
al Comisiei din 2 aprilie 2008 de 

stabilire, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 

MMP HG  nr. 939/2010 (MO nr. 

657/23.09.2010) privind 

unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 842/2006 al 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

Parlamentului European şi al 

Consiliului, a formularului de 

notificare a programelor de formare 

şi certificare ale statelor membre 

(Text cu relevanţă pentru SEE) (JO 

L 92, 3.04.2008, pp. 28 - 34) 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 mai 2006 

privind anumite gaze 

fluourate cu efect de seră 

 

14.  32008R0994 

Regulamentul (CE) nr. 994/2008 
al Comisiei din 8 octombrie 2008 

privind un sistem standardizat şi 

securizat de registre în conformitate 

cu Directiva 2003/87/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului şi cu Decizia nr. 

280/2004/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului (Text cu 

relevanţă pentru SEE) (JO L 271, 

11.10.2008, pp. 3-40) 

MMP 

ANPM 

OM nr. 1474/2007 (MO nr. 

680/05.10.2007) pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea si 

operarea Registrului National 

al emisiilor de gaze cu efect 

de sera, modificat de OM nr. 

890/2009 (MO nr. 

505/22.07.2009) 

   

15.  32009R0443 

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 
al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 23 aprilie 2009 de 

stabilire a standardelor de 

performanţă privind emisiile pentru 

autoturismele noi, ca parte a 

abordării integrate a Comunităţii de 

a reduce emisiile de CO2 generate 

de vehiculele uşoare (JO L 140, 

5.06.2009, pp. 1-15) 

MTI  

MMP 

 

HG nr. 90/2011 (MO nr. 

104/09.02.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării 

Regulamentului (CE) nr. 

443/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

23 aprilie 2009 de stabilire a 

standardelor de performanţă 

privind emisiile pentru 

autoturismele noi, ca parte a 

abordării integrate a 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

Comunităţii de a reduce 

emisiile de CO2 generate de 

vehiculele uşoare 

16.  32009R0748 

Regulamentul (CE) nr. 748/2009 
al Comisiei din 5 august 2009 

privind lista operatorilor de 

aeronave care au efectuat o 

activitate de aviaţie menţionată în 

anexa I la Directiva 2003/87/CE la 

1 ianuarie 2006 sau ulterior, 

specificând statul membru de 

administrare pentru fiecare operator 

de aeronave (JO L 219, 22.8.2009, 

pp. 1-94) 

MMP 

ANPM 

Nu este cazul Nu este cazul   

17.  32010R0082 

Regulamentul (UE) nr. 82/2010 al 

Comisiei din 28 ianuarie 2010 de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 748/2009 privind lista 

operatorilor de aeronave care au 

efectuat o activitate de aviaţie 

menţionată în anexa I la Directiva 

2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau 

ulterior, specificând statul membru 

de administrare pentru fiecare 

operator de aeronave (JO L 25, 

29.01.2010,  pp. 12-120) 

 

 

MMP 

ANPM 

Nu este cazul Nu este cazul   
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

18.  32010R0606 

Regulamentul (UE) nr. 606/2010 
al Comisiei  din 9 iulie 2010 

privind aprobarea unui instrument 

simplificat elaborat de organismul 

european pentru siguranța 

navigației aeriene (Eurocontrol) în 

vederea estimării consumului de 

combustibil al anumitor operatori 

aerieni mici emițători (JO L 175, 

10.7.2010, pp. 25-26) 

 Nu este cazul Nu este cazul  Se 

adresează 

operatorilo

r de 

aeronave 

şi micilor 

emiţători 

19.  32010R1031 

Regulamentului (UE) nr. 

1031/2010  privind calendarul, 

administrarea și alte aspecte ale 

licitării certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră în temeiul 

Directivei 2003/87/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului de stabilire a unui 

sistem de comercializare a cotelor 

de emisie de gaze cu efect de seră 

în cadrul Comunității (JO L 302, 

18.11.2010, p. 1-41) 

MFP OUG nr. 115/2011 (MO nr. 

926/28.12.2011) privind 

stabilirea cadrului 

instituţional şi autorizarea 

Guvernului, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, de a 

scoate la licitaţie certificatele 

de emisii de gaze cu efect de 

seră atribuite României la 

nivelul Uniunii Europene 

   

20.  32011R0063 

Regulamentul (UE) nr. 63/2011 al 

Comisiei din 26 ianuarie 2011 de 

stabilire a dispozițiilor detaliate 

pentru aplicarea unei derogări de la 

obiectivele privind emisiile 

MTI 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

specifice de CO2, în temeiul 

articolului 11 din Regulamentul 

(CE) nr. 443/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului (1) (JO L 

23, 27.01.2011) 

21.  32011R0115 

Regulamentul (CE) nr. 115/2011 
al Comisiei din 2 februarie 2011 de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 748/2009 privind lista 

operatorilor de aeronave care au 

efectuat o activitate de aviaţie 

menţionată în anexa I la Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului la 1 

ianuarie 2006 sau ulterior, 

specificând statul membru de 

administrare pentru fiecare operator 

de aeronave (JO L 39, 12.02.2011, 

pp. 1-120) 

MMP 

ANPM 

Nu este cazul Nu este cazul   

22.  32011R0394 

Regulamentul (UE) nr. 394/2011 
al Comisiei din 20 aprilie 2011 de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 748/2009 privind lista 

operatorilor de aeronave care au 

desfășurat o activitate de aviație 

menționată în anexa I la Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului la 

MMP 

ANPM 

Nu este cazul Nu este cazul   
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1 ianuarie 2006 sau ulterior, 

specificând statul membru de 

administrare pentru fiecare operator 

de aeronave, referitor la extinderea 

schemei UE de comercializare a 

certificatelor de emisie la țările 

SEE-AELS (JO L 107, 27.04.2011, 

pp.1-125) 

23.  32011R0510 

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 11 mai 2011 de 

stabilire a unor standarde de 

performanţă pentru vehiculele 

utilitare uşoare noi, ca parte a 

abordării integrate a Uniunii de 

reducere a emisiilor de CO2 

generate de vehiculele uşoare (JO L 

145, 31.5.2011, p. 1-18) 

MTI  

MMP 

 

HG nr. 238/2012 (MO nr. 

223/03.04.2012) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului 

(UE) nr. 510/2011 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 11 mai 2011 

de stabilire a unor standarde 

de performanţă pentru 

vehiculele utilitare uşoare 

noi, ca parte a abordării 

integrate a Uniunii de 

reducere a emisiilor de CO2 

generate de vehiculele uşoare 

   

24.  32011R0550 

Regulamentul (UE) nr. 550/2011 
al Comisiei din 7 iunie 2011 

privind stabilirea, în temeiul 

Directivei 2003/87/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului, a anumitor restricţii 

aplicabile utilizării de credite 

MMP Nu este cazul Nu este cazul - - 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

internaţionale rezultate din proiecte 

ce implică utilizarea de gaze 

industriale (JO L 149, 8.06.2011, p. 

1-3) 

25.  32011R0725 

Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 725/2011 al 

Comisiei din 25 iulie 2011 de 

stabilire a unei proceduri de 

aprobare si de certificare a 

tehnologiilor inovatoare care 

contribuie la reducerea emisiilor de 

CO2 generate de automobile, în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 

443/2009 al Parlamentului 

European si al Consiliului Text cu 

relevantă pentru SEE (JO L 194, 

26.7.2011, p. 19-24) 

MTI  

(RAR) 
    

26.  32011R1193 

Regulamentul (UE) nr. 1193/2011 
al Comisiei din 18 noiembrie 2011 

de creare a registrului Uniunii 

pentru perioada de comercializare 

care începe la 1 ianuarie 2013 şi 

perioadele de comercializare 

ulterioare ale schemei UE de 

comercializare a certificatelor de 

emisii în conformitate cu Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului şi cu 

ANPM OM nr. 1474/2007 (MO nr. 

680/05.10.2007) pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea şi 

operarea registrului naţional 

al emisiilor de gaze cu efect 

de seră, modificat de OM nr. 

890/2009 (MO nr. 

505/22.07.2009) 

 

OM pentru modificarea şi 

completarea  OM nr. 1474/2007 

 In curs de 

elaborare 

la nivelul 

ANPM 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

Decizia nr. 280/2004/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului şi de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 2216/2004 

şi (UE) nr. 920/2010 ale Comisiei 

(JO L 315, 29.11.2011, p. 1-54  

27.  32011R1210 

Regulamentul (UE) nr. 1210/2011 
al Comisiei din 23 noiembrie 2011 

de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 1031/2010 în special 

pentru a determina volumul 

certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră care urmează să fie 

scoase la licitaţie înainte de 2013 

(JO L 308, 24.11.2011, p. 2-14) 

 

 

MFP OUG nr. 115/2011 (MO nr. 

926/28.12.2011) privind 

stabilirea cadrului 

instituţional şi autorizarea 

Guvernului, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, de a 

scoate la licitaţie certificatele 

de emisii de gaze cu efect de 

seră atribuite României la 

nivelul Uniunii Europene 

   

28.  32012R0100 

Regulamentul (UE) nr. 100/2012 
al Comisiei din 3 februarie 2012 de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 748/2009 privind lista 

operatorilor de aeronave care au 

desfăşurat o activitate de aviaţie 

menţionată în anexa I la Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului la 

1 ianuarie 2006 sau ulterior, 

specificând statul membru de 

ANPM HG nr. 780/2006 (MO nr. 

554/27.06.2006) privind 

stabilirea schemei de 

comercializare a certificatelor 

de emisii de gaze cu efect de 

seră, modificata si completata 

de  HG nr. 133/2010 (MO nr. 

155/10.03.2010), HG nr. 

399/2010 (MO nr. 

286/30.04.2010) si HG nr. 

1300/2010 (MO nr. 

874/28.12.2010) 

Nu este cazul - - 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

administrare pentru fiecare operator 

de aeronave, ţinând seama şi de 

extinderea schemei UE de 

comercializare a certificatelor de 

emisie la ţările SEE-AELS (JO L 

39, 11.02.2012, p. 1-132) 

29.  32012R0600 

Regulamentul (UE) nr. 600/2012 
al Comisiei din 21 iunie 2012 

privind verificarea rapoartelor de 

emisii de gaze cu efect de seră şi a 

rapoartelor privind datele tonă-

kilometru şi acreditarea 

verificatorilor în conformitate cu 

Directiva 2003/87/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului (JO L 181, 12.07.2012, 

p. 1-29) 

     

30.  32012R0601 

Regulamentul (UE) nr. 601/2012 
al Comisiei din 21 iunie 2012 

privind monitorizarea şi raportarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în 

conformitate cu Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului (JO L 

181, 12.07.2012, p. 30-104) 

     

 


