
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

 

 
 

O R D I N 

 

nr…………../………….2012 

pentru aprobarea modelului și conținutului formatelor pentru planurile de monitorizare a 

emisiilor și a datelor tonă-kilometru, precum și pentru rapoartele privind emisiile și datele 

tonă-kilometru, aferente activităților de aviație care intră sub schema de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

 

În temeiul art. 2 din 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 și a Consiliului și al art. 16 alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,  

 

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul  

 

O R D I N :  

 

Art. 1 Prin prezentul ordin se aprobă formatul și conținutul planurilor de monitorizare a emisiilor 

și a datelor tonă-km, precum și al rapoartelor privind emisiile și datele tonă-km, aferente 

activităților de aviație care intră sub schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze 

cu efect de seră, anexate la prezentul ordin.  

Art. 2 Raportul datelor tonă-kilometru se întocmeşte în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (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 și a Consiliului. 



 Art. 3 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului păstrează confidenţialitatea datelor şi a 

informaţiilor de care ia cunoştiinţă ca urmare a aplicării prevederilor prezentului ordin. 

Art. 4 În aplicarea prevederilor prezentului ordin, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului: 

a) Poate solicita operatorului, după caz, completarea sau modificarea documentaţiei 

întocmite necorespunzător; 

b) Poate solicita operatorului informaţii suplimentare referitoare la datele privind emisiile de 

gaze cu efect de seră sau cu privire la activitatea de aviaţie desfăşurată, completate în 

documentaţia depusă. 

Art. 5 (1) Operatorul de aeronave are obligaţia să depună la Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului planurile de monitorizare a emisiilor și a datelor tonă-km, precum și rapoartele privind 

emisiile și datele tonă-km  astfel: 

a) în format electronic redactate atât în limba română, cât și în limba engleză; 

b) în format de hârtie, în două exemplare, redactate în limba română, ştampilate şi semnate 

de reprezentantul legal al societăţii. 

(2) Operatorul de aeronave are obligaţia să asigure corectitudinea şi caracterul complet al 

informaţiilor furnizate în documentele prevăzute la alin. (1). 

Art. 6 (1) La completarea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1), operatorul de aeronave 

utilizează formatul furnizat de Comisia Europeană. 

Art. 7 – Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 8 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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