
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

HOTǍRÂRE  

 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1856/2005 privind plafoanele naționale de emisie 

pentru anumiți poluanți atmosferici 
 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

Articol unic. -  Hotărârea Guvernului nr. 1856/2005 privind plafoanele naționale de emisie pentru 

anumiți poluanți atmosferici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 11 

ianuarie 2006, se modifică după cum urmează: 

 

1. Art. 16 va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 16  

(1) Elaborarea și actualizarea anuală a inventarelor naționale de emisii de poluanți atmosferici și a 

seriilor istorice de date, precum și a raportului informativ de inventariere se realizează de către Centrul 

de Evaluare a Calității Aerului din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. 

(2) Centrul de Evaluare a Calității Aerului, transmite spre avizare autorității publice centrale pentru 

protecția mediului până la data de 1 februarie a fiecărui an, inventarul național de emisii de poluanți 

atmosferici, elaborat pentru anul cu 2 ani în urma anului de raportare și a raportului aferent acestuia, 

precum și seriile istorice de date,  pentru dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3), 

compuși organici volatili nemetanici (COVnm), monoxid de carbon (CO), particule cu un diametru 

aerodinamic mai mic sau egal cu 2.5 micrometri (PM2.5), particule cu un diametru aerodinamic mai 

mic sau egal cu 10 micrometri (PM10), particule totale în suspensie (TSP), cadmiu (Cd), plumb (Pb), 

mercur (Hg), arsen (As), crom (Cr), cupru (Cu), nichel (Ni), seleniu (Se), zinc (Zn), dioxine şi furani 

(PCDD și PCDF), hidrocarburi aromatice policiclice totale (PAH), benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, hexaclorbenzen (HCB), bifenili policlorurați (PCBs) și 

dacă este posibil pentru negru de fum (BC). 

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului coordonează elaborarea și actualizarea, 

inclusiv prin asigurarea elaborării de studii, astfel:  

a) din doi în doi ani, a prognozelor naționale de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, 

compuși organici volatili nemetanici, particule cu un diametru aerodinamic mai mic sau egal cu 

2.5 micrometri, având ca ani țintă ani 2020, 2025, 2030 și dacă este posibil 2040 și 2050, în baza 



datelor și informațiilor existente la nivel național privind premisele socioeconomice în sectorul  

energetic, industrial, de transport, agricol și rezidențial; 

b) din patru în patru ani, a inventarelor naționale de emisii dezagregate spațial pe categorii de surse și 

a inventarelor privind sursele punctuale de mari dimensiuni, pentru anul cu 2 ani în urma anului de 

raportare, pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, compuşi organici volatili nemetanici, 

monoxid de carbon, particule cu un diametru aerodinamic mai mic sau egal cu 2.5 micrometri și 

10 micrometri, cadmiu, plumb, mercur, dioxine şi furani, hidrocarburi aromatice policiclice totale, 

hexaclorbenzen, bifenili policlorurați și dacă este posibil pentru negru de fum. 

(4) Pentru elaborarea și actualizarea inventarelor naționale de emisii de poluanți atmosferici, 

prognozelor de emisii, inventarelor naționale de emisii dezagregate spațial, inventarelor privind sursele 

punctuale de mari dimensiuni și a raportului informativ de inventariere se utilizează metodologiile 

adoptate de Organismul Executiv al Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe 

lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, ratificată prin Legea nr. 8/1991, denumită în 

continuare Convenția LRTAP și ghidul metodologic EMEP/AEM privind inventarul emisiilor de 

poluanți atmosferici recomandat de Agenția Europeană de Mediu şi Convenția LRTAP.”  

 

2. Art. 17 și art. 19 se abrogă. 

 

3. Art. 20 va avea următorul cuprins: 

 

,,Art. 20  

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului realizează raportarea la Comisia Europeană, 

Agenția Europeană de Mediu și la Secretariatul Convenției LRTAP, astfel: 

a) anual, până la data de 15 februarie, a fiecărui an, inventarul național de emisii pentru poluanții 

atmosferici prevăzuți la art. 16 alin. (2), elaborat pentru anul cu 2 ani în urma anului de raportare 

și seriile istorice de date; 

b) din doi in doi ani, până la data de 15 martie, prognozele naționale de emisii pentru poluanții 

atmosferici și anii țintă prevăzuți la art. 16 alin. (3), lit. a); 

c) din patru în patru ani, până la data de 1 mai, inventarele naționale de emisii dezagregate spațial pe 

categorii de surse și inventarele privind sursele punctuale de mari dimensiuni pentru poluanții 

atmosferici prevăzuți la art. 16 alin. (3), lit. b);  

d) anual, până la data de 15 martie, a fiecărui an, raportul informativ de inventariere, care include 

informații privind inventarele și prognozele prevăzute la lit. a) – c). 

(2) Retransmiterea de date în urma unor erori se efectuează în termen de patru săptămâni de la data 

raportării. ’’ 

 

Prezenta hotărâre transpune prevederile paragrafului al doilea al alin. (1) al art. 20 și ale art. 10 alin. 

(2) și art. 8 alin. (1) – (3) din Directiva (UE) nr. 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de 

modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 344 din 17 decembrie 2016. 

 

PRIM-MINISTRU 

 

 

Sorin Mihai GRINDEANU 


