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REFERAT DE APROBARE 

al ordinului privind normele aferente tipului, frecvenței și formatului informațiilor 
referitoare la evenimentele de neconformare pentru instalațiile medii de ardere 

 
 

 

Prin Legea nr.188/2018 pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți 

de la instalații medii de ardere a fost transpusă integral în legislația națională 

Directiva(UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25.11.2015  

privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații 

medii de ardere. 

 

Legea nr. 188/2018 reglementează emisiile de poluanți proveniți de la arderea 

combustibililor în instalații de ardere cu o putere termică nominală egală sau mai mare 

de 1 MW și mai mică decât 50 MW și cuprinde prevederi corespunzătoare directivei sus 

menționate în care sunt stabilite: domeniul de aplicare și derogările prevăzute, 

obligațiile de notificare/înregistrare/autorizare ale operatorilor instalațiilor medii de 

ardere respectiv ale autorităților competente, dispozițiile privind valorile-limită ale 

emisiilor aplicabile pentru instalațiile existente și pentru cele noi, cerințe de 

monitorizare, dispoziții/obligații ale operatorului  care să asigure un mod eficace de 

punere în aplicare și executare a prevederilor legii, asigurarea dreptului de acces la 

informațiile privind instalațiile medii de ardere conform Directivei 2003/4/CE precum și 

sancţiuni pentru încălcarea prevederilor acestei legi şi dispoziţii tranzitorii şi finale. 

 

Art. 13 alin (1) și (2) al Legii nr.188/2018 care transpune art. 7 alin. (7) al Directivei UE) 

2015/2193 prevede ca în cazul nerespectării valorilor-limită de emisie menționate în 

anexa nr. 2 operatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru restabilirea 

conformității în cel mai scurt timp posibil și de a transmite informațiile referitoare la 

evenimentul de conformare către autoritățile publice teritoriale pentru protecția 

mediului în a cărei rază de competență se află. 

Conform art.13 alin. (2) și art. 38 ale legii susmenționate autoritatea publică centrală 

de inspecție și control stabilește normele aferente tipului, frecvenței și formatului 

informațiilor referitoare la evenimentele de neconformare iar autoritatea publică 

centrală pentru protecția mediului emite ordinul de aprobare al acestora. 
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În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 38 al Legii nr.188/2018 a fost elaborat 

proiectul de ordin pentru aprobarea normelor aferente tipului, frecvenței și formatului 

informațiilor referitoare la evenimentele de neconformare conform prevederilor art.13 

alin.(2) din Legea nr.188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți 

proveniți de la instalații medii de ardere, pe care îl supunem analizării în vederea 

avizării. 
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Avizat: 

 

Florin Constantin PINTESCU, Director General Adjunct 

 

 

Felicia IOANA, Șef Serviciu, Serviciul Controlul Poluării și Protecția Atmosferei 

 

 

 

Întocmit: Lucia TRIF, consilier superior  

              Iliuță Paraschiv, consilier superior      
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