
  
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR 

              

 

 

 

ORDIN 

 

 

Nr.    din     2012 

 

pentru aprobarea Metodologiei privind  alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, instalațiilor cu modificări semnificative de 

capacitate și pentru  instalațiile care își încetează total sau parțial funcționarea (închideri) 

pentru perioada 2013 - 2020 

 

 

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Mediului şi Pădurilor,  

ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin: 

   

 

 

 Art. 1 - Se aprobă Metodologia privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din 

Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, instalațiilor cu modificări semnificative de capacitate și pentru 

instalațiile care își încetează total sau parțial funcționarea (închideri) pentru perioada 2013 - 2020, 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

     

Art. 2 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

 

 

Ministrul Mediului 

 

Rovana PLUMB 

 

 
 

 



ANEXA  

la Ordinul ministrului mediului și pădurilor 

nr. ………………/………………2012 

 

 

METODOLOGIA 

privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-

intrate, instalațiilor cu modificări semnificative de capacitate si pentru  instalațiile care își 

încetează total sau parțial funcționarea (închideri) pentru perioada 2013 - 2020 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 - Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, instalațiilor cu modificări semnificative de capacitate si 

pentru  instalațiile care își încetează total sau parțial funcționarea (închideri) pentru perioada 2013 - 

2020, denumită în continuare rezervă. 

 

Art. 2 - (1) Semnificaţiile termenilor şi expresiilor folosite în prezenta metodologie sunt cele prevăzute în 

Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră cu modificările și completările ulterioare.   

(2) În înţelesul prezentei metodologii, instalaţie nou-intrată înseamnă: orice instalaţie în care se desfăşoară una 

sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, care a obţinut 

autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră sau revizuirea acesteia, după data de 30 iunie 2011 sau 

orice instalație care a beneficiat de o extindere semnificativă după 30 iunie 2011, numai în privinţa acestei 

extinderi. 

 (3) Metodologia de alocare a certificatelor de emisii e gaze cu efect de seră din  Rezerva pentru instalațiile 

nou intrate, se aplică pentru: 

I. Instalaţii noi (de tip „greenfield”): 

a) Instalaţii nou-intrate: instalaţii autorizate care îşi încep funcţionarea normală după data de 30  iunie 2011:  

- orice instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa I la Hotărârea 

Guvernului nr. 780/2006, care a obţinut autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră sau revizuirea 

acesteia, după data de 30 iunie, care a obţinut autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră sau 

revizuirea acesteia ca urmare a unei schimbări privind natura, funcţionarea ori extinderea instalaţie după 

această dată; 

- orice instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa I, care a obţinut 

autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră după 30 iunie 2011 ori care a beneficiat de extinderea 

semnificativă a instalaţiei după 30 iunie 2011.  

b) Subinstalaţii noi dintr-o instalaţie existentă.  

II. Instalaţii nou-intrate cu extinderi semnificative de capacitate: 

- Extinderi semnificative de capacitate cu începerea funcţionării modificate după data de 30 iunie 2011; 

- Extinderi semnificative de capacitate cu începerea funcţionării modificate înainte de data de 30 iunie 

2011, pentru care însă nu s-a putut identifica o capacitate semnificativă – conform metodologiei descrise în 

secţiunea 6.4 a documentului de orientare nr. 2 – înainte de data de 30 septembrie 2011; 

- Instalaţii existente care au obţinut toate autorizaţiile relevante înainte de data de 30 iunie 2011, însă îşi 

vor începe funcţionarea normală numai după 30 iunie 2011, şi pentru care nu a fost identificată capacitatea 

iniţială instalată – conform metodologiei descrise în secţiunile 5 şi 6.3 din Documentul de Orientare nr. 2 – 

înainte de data de 30 septembrie 2011. Acestor instalaţii li se va aloca un număr de certificate similar cu cel 

pentru extinderi semnificative de capacitate după 30 iunie 2011; 

III. Instalaţii cu reduceri semnificative de capacitate: 

- Reduceri semnificative de capacitate cu începerea funcţionării modificate după data de 30 iunie 2011; 



- Reduceri semnificative de capacitate cu începerea funcţionării modificate înainte de data de 30 iunie 

2011, pentru care însă nu s-a putut identifica o reducere semnificativă de capacitate - conform metodologiei 

descrise în secţiunea 6.4 a Documentului de Orientare nr. 2 – înainte de data de 30 septembrie 2011; 

IV. Instalaţii care îşi încetează funcţionarea și își reiau activitatea într-un termen determinat. 

Potrivit Art. 22(1) din Decizia Comisiei 2011/278/UE se consideră că o instalaţie şi-a încetat funcţionarea 

dacă este îndeplinită oricare dintre condițiile următoare: 

(a) autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră în vigoare în conformitate cu Directiva 2008/1/CE sau 

orice altă autorizație de mediu relevantă a expirat; 

(b)/autorizațiile menționate la litera (a) au fost retrase; 

(c) operarea instalației este imposibilă din punct de vedere tehnic; 

(d) instalația nu funcționează, dar anterior a funcționat, iar reluarea funcționării este imposibilă din punct de 

vedere tehnic; 

(e) instalația nu funcționează, dar anterior a funcționat, iar operatorul nu poate confirma că instalația 

respectivă își va relua funcționarea într-un termen de cel mult 6 luni de la încetarea funcționării. Statele 

membre pot prelungi acest termen până la maximum 18 luni dacă operatorul poate confirma că această situaţie 

este din cauza unor circumstanţe excepţionale şi imprevizibile, care n-ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi 

exercitat diligența cuvenită și care se situează în afara controlului operatorului instalației respective, precum, 

în special, dezastre naturale, război, amenințări de război, acte teroriste, revoluții, revolte, sabotaj sau acte de 

vandalism. 

Conform Art. 22 (2) din Decizia Comisiei 2011/278/UE, litera (e) nu se aplică instalațiilor menținute în 
rezervă sau în standby și celor care funcționează după un program sezonier. Prin urmare, astfel de instalaţii nu 

sunt considerate a fi închise dacă:  

(a). operatorul deține o autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră și toate celelalte autorizații 
relevante (acord de mediu, autorizație de mediu/autorizație integrată); 

(b). din punct de vedere tehnic este posibilă pornirea instalației fără ca acesteia să îi fie aduse modificări 

fizice; 

(c). întreținerea se efectuează cu regularitate. 

V. Instalaţii care îşi încetează parţial funcţionarea. 

Conform art. 23 alin. 1 din Decizia 278/2011, se consideră că o instalație și-a încetat parțial funcționarea dacă: 

una din subinstalațiile sale și-a redus nivelul anual al activității într-un anumit an calendaristic cu cel puțin 

50% comparativ cu nivelul activității [inițial] ȘI dacă această subinstalație contribuie cu cel puțin 30% la 

numărul final anual al certificatelor de emisie alocate gratuit sau cu mai mult de 50.000 certificate [pe an]. 

 

Art. 3 – Agenția Națională pentru Protecția Mediului este autoritatea competentă pentru punerea în aplicare a 

prezentei metodologii. 

 

Art. 4 - (1) La primirea cererii din partea unei instalații nou-intrate, autoritatea publică centrală pentru 

protecția mediului  determină, pe baza prevederilor Deciziei 2011/278/UE, cantitatea cotelor care urmează să 

fie alocate cu titlu gratuit odată ce instalația respectivă începe să funcționeze normal și a fost determinată 

capacitatea sa instalată inițială. 

(2) Autoritatea competentă acceptă numai cereri care au fost transmise în termen de un an de la începutul 

funcționării normale a instalației sau subinstalației respective și întocmește o listă cu solicitările depuse unde 

se specifică numărul de înregistrare și data. 

(3) Data privind începutul funcționării normale este definită ca prima zi dintr-o perioadă continuă de 90 de 

zile în care nivelul de activitate (AL) al primei  sub-instalații aferente instalației atinge cel puțin 40% din 

capacitatea prevăzută.     

 

Art. 5 - (1) Accesul la RNI se face conform regulii „primul venit, primul servit”, în funcţie de data notificării, 

care reprezintă data la care autorităţile competente transmit Comisiei un set de date complet şi verificat, în 

vederea calculării alocării. Comisia va accepta numai cereri fundamentate pe date complete, verificate, 

urmând ca orice cerere incompletă sau incorectă să fie respinsă. 

(2) Înscrierea solicitărilor în lista prevăzută la art. 4 alin. (2) nu garantează operatorului reţinerea certificatelor 

din rezervă. 



 

CAPITOLUL II 

Atribuţii şi obligaţii 

SECŢIUNEA 1 

Atribuţiile autorităţii competente 
 

Art. 6 - În aplicarea prevederilor prezentei metodologii, autoritatea competentă are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte şi gestionează lista prevăzută la art. 4 alin. (2); 

b) evaluează documentaţia prevăzută la art. 12; 

c) notifică operatorul cu privire la decizia de reţinere şi la decizia de alocare a certificatelor din rezervă, 

precum şi cu privire la decizia de respingere a solicitării pentru alocarea certificatelor; 

d) transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului documentele prevăzute la art. 12, pe măsura 

recepționării.  

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Obligaţiile operatorului instalaţiei nou-intrate 

 

Art. 7 - (1) Operatorul instalaţiei nou-intrate are următoarele obligaţii: 

a) de a solicita şi de a obţine autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră sau revizuirea acesteia, în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

b) de a întocmi şi de a depune la autoritatea competentă documentaţia prevăzută la art. 12, cu maximum 90 de 

zile înainte de data punerii în funcţiune a instalaţiei nou-intrate; 

c) de a notifica autoritatea competentă cu privire la orice modificare a datei de punere în funcţiune a instalaţiei 

nou-intrate. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) pentru instalaţia nou-intrată pusă în funcţiune înainte de data 

intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorul are obligaţia de a depune documentaţia prevăzută la art. 

12 în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii. 

(3) Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească instalaţia referitoare la emisiile din etapa  anterioară 

începutului funcţionării normale: 

- instalaţia trebuie să fie funcţională; 

- trebuie să deţină toate autorizaţiile relevante (acord de mediu, autorizație de mediu/autorizație integrată); 

- este necesară existenţa unui plan de monitorizare aprobat de autoritatea competentă; 

- emisiile instalaţiei vor fi monitorizate, verificate în mod independent şi transmise către autoritatea 

competentă, conform planului de monitorizare.   

 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Tarife 

 

Art. 8 - (1) Cuantumul tarifelor pentru evaluarea documentaţiei depuse de operatorul instalaţiei nou-intrate 

este prevăzut în anexa nr. 4. 

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită în avans, integral, în contul deschis la Trezoreria Statului - Direcţia 

de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Sectorului 6 Bucureşti, care se afişează pe pagina de internet, precum 

şi la sediul autorităţii competente. 

 

CAPITOLUL III 

Criterii de eligibilitate 

 

Art. 9 - (1) O instalaţie nou-intrată este eligibilă pentru alocarea certificatelor din rezervă dacă se află în una 

dintre următoarele situaţii: 

a) instalaţia a obţinut autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, ca urmare a punerii în funcţiune a 

acesteia după data de 30 iunie 2011; 

b) instalaţia a intrat sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 după data de 30 iunie 2011, 

ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006; 



c) instalaţia inclusă în lista măsurilor naționale de implementare a schemei de comercializare a certificatelor 

de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, conform OM1183/2194/152/2011 (NIMs)  şi 

care a înregistrat o creştere/o scădere semnificativă a capacităţii de producţie ca urmare a unei 

extinderi/reduceri realizate la nivelul instalaţiei după data de 30 iunie 2011. 

d) instalaţia inclusă în lista NIMs şi care şi-a încetat parţial funcţionarea dacă:  

- una dintre subinstalaţiile sale şi-a redus nivelul anual al activităţii într-un anumit an calendaristic  cu cel 

puţin 50% comparativ cu nivelul activităţii [iniţial]..."  

ŞI   

dacă această subinstalaţie contribuie: 

"..cu cel puţin 30%  la numărul final anual  al certificatelor de emisie  alocate gratuit 

SAU 

cu mai mult de 50 000 certificate [pe an]... " 

(2) Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească instalaţia referitoare la emisiile din etapa  anterioară 

începutului funcţionării normale: 

- instalaţia trebuie să fie funcţională; 

- trebuie să deţină toate autorizaţiile relevante; 

- este necesară existenţa unui plan de monitorizare aprobat de autoritatea competentă; 

- emisiile instalaţiei vor fi monitorizate, verificate în mod independent şi transmise către autoritatea 

competentă, conform planului de monitorizare.   

 

Art. 10 – (1) În sensul prezentei metodologii, extinderea semnificativă de capacitate prevăzută la art. 9 lit. d) 

reprezintă:  

a) Una sau mai multe modificări fizice au dus la creşterea capacităţii cu cel puţin 10%  

SAU 

b) Una sau mai multe modificări fizice care au condus la o creştere a alocării subinstalaţiei mai mare decât 

50 000 de certificate pe an, şi diferenţa reprezintă mai mult decât 5% din cantitatea de certificate, calculată 

indiferent de modificarea fizică.  

(2). În sensul prezentei metodologii, reducerea semnificativă  de capacitate prevăzută la   art. 9 lit. d) 

reprezintă:  

a) Una sau mai multe modificări  fizice au dus la o reducere a capacităţii cu cel puţin 10%  

SAU 

b) Una sau mai multe modificări fizice au dus la o reducere a alocării subinstalaţiei cu mai mult de 50 000 

certificate, şi diferenţa reprezintă mai mult de 5% din numărul de certificate calculate, indiferent de 

modificarea fizică.  

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) și (2) modificarea fizică referitoare la configuraţia tehnică şi funcţionare 

care permit modificări ale capacităţii de producţie a unei instalaţii sau părţi de instalaţie constă în: 

a) introducerea unei piese noi de echipament a cărei funcţionare generează emisii de dioxid de carbon;  

b) extinderea realizată la o piesă de echipament existentă deja în instalaţia nou-intrată. 

 

Art. 11 - O instalaţie nu este eligibilă pentru alocarea certificatelor din rezervă dacă se află în una dintre 

următoarele situaţii: 

a) instalaţia înregistrează creşteri ale emisiilor de dioxid de carbon determinate de obligaţia respectării unor 

prevederi legislative în domeniul protecţiei mediului; 

b) instalaţia înregistrează creşteri ale emisiilor de dioxid de carbon determinate de schimbarea regimului de 

funcţionare, fără realizarea unei extinderi la nivelul instalaţiei; 

c) instalaţia realizează creşteri ale emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a creşterii producţiei, fără 

realizarea unei extinderi la nivelul instalaţiei; 

d) operatorul a obţinut o revizuire a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.  

 

 

 



 

 

 CAPITOLUL IV 

Alocarea şi emiterea certificatelor din rezervă 

 

Art. 12 - (1) Operatorul are obligaţia de a depune la autoritatea competentă o copie a procesului-verbal de 

recepţie finală la terminarea lucrărilor sau alt document care atestă data efectivă a punerii în funcţiune a 

instalaţiei nou-intrate, formularul de cerere de modificare a cantităților alocate cu titlu gratuit, raportul 

metodologic și raportul de validare, verificate de un verificator acreditat. 

(2) În situaţia în care operatorul nu transmite documentul prevăzut la alin. (1) în termen de maximum 120 de 

zile de la data punerii în funcţiune a instalaţiei nou-intrate declarată iniţial în solicitare, autoritatea competentă 

revocă decizia de reţinere a certificatelor şi numărul de ordine al solicitării din lista pentru accesarea rezervei. 

(3) În termen de 15 zile de la data înregistrării documentului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrală 

pentru protecția mediului emite decizia privind alocarea certificatelor din rezervă. 

     

Art. 13 - (1) Decizia privind alocarea certificatelor din rezervă se comunică operatorului în termen de 10 zile 

de la emitere şi se face publică prin afişare pe pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecția 

mediului www.mmediu.ro. 

(2) Deciziile autorităţii competente sunt acte administrative şi se supun Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

     

Art. 14 - Emiterea certificatelor în contul operatorului deschis în registrul naţional se realizează conform 

prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale 

 

Art. 15 - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ANEXA 1 la metodologie 

 

SOLICITARE alocare certificate din rezerva pentru instalațiile nou intrate pentru perioada 2013-2020 

 

A.1. DATE DE IDENTIFICARE  

A.1. 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI (TITULARULUI) 

Numele operatorului   

Forma de organizare a societăţii  

Nr. de înregistrare în Registrul 

Comerţului 

 

Cod Unic Înregistrare  

Cont bancar  

Banca  

Adresa 

sediului 

social 

Strada, număr  

Localitate  

Judeţ  

Cod poştal  

 

 

A.1.2. DATE DE IDENTIFICARE A INSTALAŢIEI/INSTALAŢIILOR ŞI A AMPLASAMENTULUI 

Numele instalaţiei/instalaţiilor  

Numărul de referință al instalaţiei din 

Registrul Unic Consolidat al Uniunii 

Europene
1
  

 

Numele amplasamentului (punct de lucru)  

Adresa 

amplasamentului 

Stradă, număr  

 Localitate  

 Județ  

 

                                                           
1 Nu se va completa de către operatorii care deţin instalaţii nou intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră, care sunt de tipul „green field” caz în care se completează de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului. 



 

A.1.3. DATE PRIVIND ACTELE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (ACORD DE 

MEDIU, AUTORIZAȚIE DE MEDIU/AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ, DUPĂ CAZ)  

 

Tipul actului Numărul Data emiterii Emitentul 

    

    

    

 

A.1.3.1 Situația autorizării privind emisiile de gaze cu efect de seră 

Situația 

autorizării 

privind emisiile 

de gaze cu efect 

de seră 

Tipul  actului Numărul Data emiterii Emitent 
Revizuire 

(nr. și data) 

Autorizația inițială      

Autorizația revizuită 

(după caz) 

    

 

A.2. CONTACTE AUTORIZATE  

A.2.1. REPREZENTANTUL LEGAL AL SOCIETĂŢII     

Numele şi prenumele   

Funcţia în cadrul societăţii  

Adresa 

sediului 

social 

Strada, număr  

Localitate  

Judeţ  

Cod poştal  

Contact Telefon  

FAX  

E-mail  

 

A.2.2. PERSOANA DE CONTACT RESPONSABILĂ PENTRU SOLICITAREA PRIVIND ALOCAREA 

CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ DIN REZERVA DE NOU-INTRAȚI 

Numele şi prenumele   

Funcţia în cadrul societăţii  

Adresa 

locului de 

Strada, număr  

Localitate  



muncă Judeţ  

Cod poştal  

Contact Telefon  

FAX  

E-mail  

 

A.3 INFORMAȚII NECESARE PENTRU ALOCAREA CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE 

CU EFECT DE SERĂ DIN REZERVA PENTRU INSTALAȚIILE NOU-INTRATE  

A.3.1. Categoria de activitate *) 

 

Activitate în domeniul 

energetic 

Producția și 

prelucrarea metalelor 

neferoase 

Industria mineralelor Alte activități 

    

*) Se marchează cu ”X” categoria care corespunde instalației prezentate. 

A.3.2. Rezumat netehnic 

Operatorul furnizează un rezumat netehnic al 

informațiilor privind instalația, activitățile 

desfășurate pe amplasament, incluzând 

tehnologiile, materiile prime și materialele 

auxiliare utilizate, modificările de capacitate 

 

 

A.3.3. Date tehnice despre fiecare activitate aflată sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind 

stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

Denumirea 

activității 

Data punerii în 

funcțiune a 

instalației nou-

intrate 

Capacitatea de 

producție inițială 

Capacitatea de 

producție în urma 

extinderii/reducerii 

de capacitate *) 

U.M. 

     

     

*) Cu denumirile instalațiilor nou-intrate care realizează extinderi /reduceri se vor completa toate coloanele 

tabelului; în toate celelalte cazuri, se va completa numai coloana ”Capacitate de producție inițială”. 

 

 



A.3.4. Date tehnice despre fiecare activitate directă asociată cu activitățile aflate sub incidența Hotărârii 

Guvernului nr. 780/2006 

Denumirea 

activității 

Descrierea Tehnologia Capacitatea U.M. 

     

     

 

A.3.5. Tip de combustibil/materie primă a cărui/cărei utilizare generează emisii de dioxid de carbon  

Tip de combustibil/materie primă Procesul care generează emisii de CO2 

  

  

 

A.3.6. Consumuri pe tip de combustibil/materie primă pentru intervalul de funcționare din perioada 2008-

2012*) 

Consum de combustibil/materie primă Consum  de combustibil /materie primă după 

realizarea extinderii/reducerii **) 

  

  

*) Cu denumirile instalațiilor  nou-intrate după 30 iunie 2011, aflate în situațiile prevăzute la art. 2 alin (3) I 

din metodologie, se vor completa ambele coloane ale tabelului; 

**) Cu denumirile instalațiilor nou-intrate care au realizat extinderi/reduceri înainte/ după 30 iunie 2011, 

aflate în situațiile prevăzute la art. 2 alin (3) II, III, IVși V din metodologie  

 

A.3.7. Date privind producția instalației nou-intrate aflate în situațiile prevăzute la art. 2 alin (3) II, III, IV, si 

V la metodologie 

Producția inițială 

(A) 

Producția rezultată în 

urma realizării 

extinderii/reducerii 

(B) 

Diferența de producție 

(C) 

U.M 

    

    

 

 



A.4. FORMULAREA SOLICITĂRII ŞI RĂSPUNDEREA PENTRU CORECTITUDINEA INFORMAȚIIOR FURNIZATE  

 

Societatea                                                                          solicită prin prezenta alocarea certificatelor de emisii 

de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Operatorul instalaţiei aparţinând Societăţii                        îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi 

completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în 

vederea obţinerii numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile 

nou-intrate. 

De asemenea, Societatea                                     se angajează să informeze în scris Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului cu privire la schimbarea datei de punere în funcţiune a instalaţiei nou-intrate din Rezerva 

pentru instalaţiile nou-intrate, precum şi la orice alte modificări care pot avea efecte asupra deciziei de alocare 

a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezervă. 

 

Numele şi prenumele 

reprezentantului legal:        

Funcţia:                                                   

Semnătura şi ştampila:    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXA 2 la metodologie 

 

Mod de calcul al numărului de certificate 

 

    a) Calculul numărului de certificate corespunzător emisiilor de dioxid de carbon ale instalaţiei nou-

intrate (de tip ”greenfields”), conform următoarei formule: 

 

  

 

    unde: 

  Alocarea preliminară a instalaţiei pentru perioada anterioară începerii funcţionării 

normale în anul k 

  Alocarea preliminară a instalaţiei pentru perioada ulterioară începerii funcţionării 

normale în anul k   

  Alocarea preliminară a instalaţiei în anul k 

 

    Producţia prognozată a instalaţiei nou-intrate reprezintă: 

    (i) producţia realizată de instalaţie, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 lit. a) - c) din metodologie; 

    sau 

    (ii) diferenţa de producţie ca urmare a realizării extinderii capacităţii de producţie, pentru situaţia prevăzută 

la art. 9 lit. d) din metodologie. 

    Pentru instalaţiile de cogenerare nou-intrate, producţia prognozată reprezintă producţia echivalentă care se 

calculează ca sumă între producţia de energie electrică şi producţia de energie termică. 

 

b) Calculul numărului de certificate corespunzător emisiilor de carbon ale instalației nou- intrate cu 

extindere semnificativă de capacitate, se realizează urmărind mai mulți pași: 

 

A. determinarea alocării finale pentru capacitatea adăugată: 

   

 
 

unde,  

 

  anul 

  
numărul final de certificate alocate pentru capacitatea adăugată a 

subinstalației în anul k 

  
numărul preliminar de certificate alocate pentru capacitatea adăugată 

a subinstalației în anul k 

 Factorul de reducere lineară, conform tabelului 1 din secțiunea 2.3 

 

 

B. Stabilirea noului număr total de certificate finale alocate instalației: 

 

 
 

unde, 



 

  numărul total final de certificate alocate către instalaţie în anul k 

  numărul final de certificate alocate instalaţiei fără extinderea capacităţii în 

anul k. În cazul în care instalaţia nu este un generator de electricitate, 

conform art. 3(u) din Directiva ETS revizuită, numărul iniţial final de 

certificate este stabilit prin înmulţirea numărului preliminar iniţial alocat 

subinstalaţiei cu factorul de corecţie transectorial, dacă este cazul. În cazul 

în care instalaţia este un producător de energie electrică, conform art. 3(u) 

din Directiva ETS revizuită, numărul iniţial final de certificate este stabilit 

prin multiplicarea numărului preliminar iniţial alocat subinstalaţiei cu 

factorul linear de reducere, după cum se menţionează în secţiunea 2.3. 

  numărul final de certificate suplimentare alocate pentru capacitatea 

adăugată din anul k, conform etapei 4. 

 

C. Modificarea integrală a numărului de certificate alocate va avea loc în anul ulterior anului calendaristic 

în care a avut loc funcționarea modificată: 

 

 
 

unde, 

 

  numărul de zile după începerea funcţionării modificate din 

anul calendaristic în care s-a produs funcţionarea modificată. 

În cazul în care funcţionarea modificată are loc înainte de 1 ianuarie 2013, corecţia va fi efectuată în 2013. În 

cazul în care funcţionarea modificată are loc înainte de 1 ianuarie 2013, certificatele vor fi alocate în 2013. 

 

Este de reţinut faptul că pentru extinderea capacităţii, nu vor fi alocate certificate pentru perioada anterioară 

începerii funcţionării modificate. 

 

 

c) Calculul numărului de certificate corespunzător emisiilor de carbon ale instalației nou- intrate cu 

reducere semnificativă de capacitate. 

 

 

 
 
unde: 
 

  noul număr total final de certificate alocate instalaţiei în anul k 

  noul număr total preliminar de certificate alocate instalaţiei în anul k 

  factorul de corecţie transsectorial în anul k (dacă este cazul) 

 

 



d) Calculul numărului de certificate corespunzător emisiilor de carbon ale instalației care îşi încetează 

funcţionarea și își reiau activitatea într-un termen determinat. 
 

Atunci când o instalaţie îşi încetează funcţionarea, autoritatea competentă nu va atribui certificate de emisie 

acestei instalaţii în anul ulterior încetării funcţionării (a se vedea Art. 23 alin. (3) din Decizia Comisiei 

2011/278/UE) de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu 

titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului. 

Statele Membre pot suspenda eliberarea certificatelor de emisie atâta timp cât nu se stabileşte faptul că 

instalaţia îşi va reduce funcţionarea (a se vedea Art. 23 alin. (4) din Decizia Comisiei 2011/278/UE) de 

stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor 

de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 

e) Calculul numărului de certificate corespunzător emisiilor de carbon ale instalației care îşi încetează 

parțial funcţionarea, se face după următoarea formulă: 

 

 

unde, 

 

 

 

alocarea finală totală modificată a instalaţiei în anul k 

alocarea finală modificată a subinstalaţiei i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ANEXA 3 la metodologie 

 

 

Tarife pentru evaluarea documentaţiei 

 

 

Autoritatea competentă Evaluarea documentației 

Emisii anuale totale <50/<500/>500 ktone  

Agenția Națională pentru Protecția Mediului 600/1200/1800 lei 

 

 

 

 

 

     

 

Anexa 4 la metodologie 

 

Formular de cerere de modificare a cantităţilor alocate cu titlu gratuit 

 

 

 
 

 


