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Ordin pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile 
de poluanţi în atmosferă 

 

 
În baza art. 7 lit. e) şi f) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,  
în temeiul art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,  
 
 
ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  
 
 
Art. 1. - Se aprobă metodologia de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de 
poluanţi în atmosferă, în mod unitar, pe întreg teritoriul ţării, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei europene şi ale convenţiilor internaţionale în domeniu la care România este parte.  
Art. 2. - (1) Inventarul privind emisiile de poluanţi în atmosferă la nivel naţional, denumit în 
continuare inventar naţional, stă la baza întocmirii rapoartelor către organismele europene şi 
internaţionale şi stabilirii conformării cu obligaţiile României privind emisiile de poluanţi în 
atmosferă.  
(2) Inventarul prevăzut la alin. (1) se elaborează şi se transmite anual pentru anul încheiat cu 
2 ani înaintea celui curent.  
Art. 3. - (1) Inventarele privind emisiile de poluanţi în atmosferă la nivel local cuprind datele 
colectate la nivel local în scopul evaluării calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor 
în aer, denumite în continuare inventare locale.  
(2) Inventarele locale se elaborează anual pentru anul anterior anului curent.  
(3) Inventarele locale realizate în conformitate cu prezentul ordin stau la baza elaborării de 
studii privind dispersia poluanţilor în atmosferă, inclusiv cele care fac parte din documentaţiile 
necesare obţinerii actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului.  
Art. 4. - Procedura pentru realizarea inventarelor locale de emisii şi a inventarului naţional în 
conformitate cu cerinţele Ghidului EMEP/EEA este prevăzută în anexa nr. 1*), care face parte 
integrantă din prezentul ordin.  
Art. 5. - Procedura de asigurare şi control al calităţii inventarelor de emisii este prevăzută în 
anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  
Art. 6. - Chestionarele utilizate pentru colectarea datelor specifice fiecărei categorii de 
activităţi şi, după caz, specifice fiecărei surse de date identificate sunt prevăzute în anexa nr. 
3*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  
Art. 7. - Elaborarea inventarelor locale se realizează în conformitate cu următoarele termene:  
a) autorităţile locale pentru protecţia mediului transmit operatorilor economici anual, până la 
data de 15 ianuarie, chestionarele prevăzute în anexa nr. 3 specifice fiecărei categorii de 
activităţi desfăşurate de aceştia şi, după caz, fiecărei surse de date identificate;  
b) operatorii economici transmit autorităţilor locale pentru protecţia mediului chestionarele 
completate cu datele solicitate pentru anul anterior, până la data de 15 martie;  
c) autorităţile locale pentru protecţia mediului elaborează inventarele locale de emisii şi le 
transmit Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului, structură în cadrul instituţiei publice cu 
competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, până la 



data de 31 mai, utilizând formatele stabilite în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din 
prezentul ordin.  
___________  
*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 bis, care se poate achiziţiona 
de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  

 
 
Art. 8. - Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului elaborează anual inventarul naţional şi îl 
transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, respectând formatele de 
raportare puse la dispoziţie de organismele internaţionale în domeniu, în conformitate cu 
următoarele termene:  
a) până la data de 1 decembrie a fiecărui an inventarul naţional final de emisii de dioxid de 
sulf SO2, oxizi de azot NOx, compuşi organici volatili COV şi amoniac NH3 al anului încheiat 
cu 2 ani înaintea anului curent, respectiv inventarul naţional preliminar de emisii de SO2, NOx, 
COV şi NH3 pentru anul anterior anului curent;  
b) până la data de 1 februarie a fiecărui an inventarul naţional de emisii de dioxid de sulf SO2, 
oxizi de azot NOx, amoniac NH3, compuşi organici volatili nemetanici COVnm, metan CH4, 
monoxid de carbon CO, pulberi (PM2.5, PM10, TSP), metale grele (cadmiu Cd, plumb Pb, 
mercur Hg, arsen As, crom Cr, cupru Cu, nichel Ni, seleniu Se, zinc Zn), poluanţi organici 
persistenţi [dioxine şi furani, hidrocarburi policiclice aromatice PAH - benzo(a)pyrene, 
benzo(b)fluoranthene, benzo(k) fluoranthene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, hexaclorbenzen HCB, 
hexaclorciclohexan HCH, bifenil policlorinat PCBs], pentru anul încheiat cu 2 ani înaintea 
anului curent.  
Art. 9. - (1) Inventarele locale şi inventarele naţionale care sunt raportate la Comisia 
Europeană, Agenţia Europeană de Mediu, Convenţia privind poluarea atmosferică 
transfrontieră pe distanţe lungi, Convenţia privind poluanţii organici persistenţi adoptată la 
Stockholm, Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice se corelează între 
ele, luând în considerare metodologia aprobată prin prezentul ordin.  
(2) Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului şi celelalte structuri din cadrul autorităţii publice 
centrale cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei 
mediului şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului au obligaţia de a aplica 
metodologia de realizare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă la elaborarea 
raportărilor către organismele europene şi internaţionale prevăzute la alin. (1) pe care le au în 
responsabilitate.  
Art. 10. - Anexele se actualizează, se modifică şi se completează, după caz, în scopul 
adaptării la modificările survenite în reglementările europene şi internaţionale în domeniu, prin 
ordin al ministrului mediului şi pădurilor.  
Art. 11. - Ministerul Mediului şi Pădurilor, autoritatea publică centrală cu competenţe în 
implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi autorităţile publice 
teritoriale pentru protecţia mediului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
 

Ministrul mediului şi pădurilor,  
Rovana Plumb 
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