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REFERAT DE APROBARE 

 

Dinamica legislativă la nivelul Uniunii Europene a adus modificări substanțiale în domeniul 
prevenirii și controlului integrat al poluării și implicit în ceea ce privește instalaţiile de 
ardere cu putere termică nominală totală egală cu, sau mai mare de 50 MWt care pot avea  
un impact semnificativ asupra sănătăţii umane şi a mediului, în principal din cauza 
substanţelor poluante emise în aer. 

Ca o consecință a evaluărilor realizate la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește 
eficiența aplicării prevederilor legislației existente în domeniul mediului și în scopul pregătirii 
atingerii noilor obiective din domeniul calității aerului, respectiv reducerea emisiilor de 
poluanţi atmosferici până în 2020 şi după acest an, a fost adoptată o nouă directivă pentru 
domeniul prevenirii și controlului integrat al poluării industriale, respectiv Directiva 
2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale, în care sunt prevăzute condiţii mai restrictive şi ţinte mai ambiţioase în ceea ce 
priveşte emisiile de poluaţi în mediu şi în cazul particular al instalaţiilor de ardere cu putere 
termică nominală totală egală cu, sau mai mare de 50 MWt pentru cei trei poluanţi 
reprezentativi: dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi. 

Pentru a permite operatorilor instalaţiilor de ardere existente să adapteze aceste instalaţii 
din punct de vedere tehnic noilor cerinţe prevăzute de capitolul III din Directiva 
2010/75/UE1, respectiv pentru implementarea măsurilor necesare respectării valorilor limită 
de emisie stabilite în anexa V a directivei, articolul 32 prevede că, în perioada 1 ianuarie 
2016 – 30 iunie 2020, instalațiile de ardere care îndeplinesc anumite cerințe, pot fi exceptate 
de la respectarea valorilor limită de emisie, cu condiția implementării măsurilor tehnice 
necesare conformării cu aceste valori, în cadrul unui Plan Naţional de Tranziţie. 

 

Planul Naţional de Tranziţie pentru instalații de ardere aflate sub incidenţa prevederilor 
capitolului III din Legea nr. 278/2013 (capitolul III al Directivei 2010/75/UE) a fost elaborat 
de către Ministerul Mediului - Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării 
împreună cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în baza solicitărilor și 
documentelor justificative completate de operatorii instalațiilor, conform regulilor prevăzute 
în Decizia 2012/115/UE de punere în aplicare a Comisiei din 10 februarie 2012 de stabilire a 
normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale. 

Scopul planului este de a permite ca, în perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2020, instalaţiile 
de ardere cu o putere termică nominală totală egală cu, sau mai mare de 50 MWt, cărora li s-

                                            

1  Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale este transpusă în legislația 

națională prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. 
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a acordat prima autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror operatori au prezentat 
o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia ca instalaţia să fi 
intrat în exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003, să fie adaptate din punct de vedere 
tehnic cerinţelor referitoare la  valorile limită de emisie prevăzute de Legea nr. 278/2013 
privind emisiile industriale, prin implementarea unor măsuri de reducere a emisiilor de dioxid 
de sulf, oxizi de azot şi pulberi.  

Obiectivele generale ale Planului Naţional de Tranziţie sunt: 

• asigurarea conformării instalaţiilor incluse în plan cu valorile limită de emisie stabilite în 
anexa 5 a Legii nr. 278/2013, începând cu 1 iulie 2020, prin implementarea măsurilor 
necesare în perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2020; 

• asigurarea unei descreşteri lineare în perioada 2016 – 2020, a plafoanelor naţionale ale 
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile de ardere incluse 
în plan; 

• asigurarea mecanismului de monitorizare şi raportare a stadiului îndeplinirii obiectivelor şi 
măsurilor propuse. 

 

Planul Naţional de Tranziţie precum și modificările aduse ulterior acestuia au fost acceptate 
de către Comisia Europeană prin Deciziile C(2015)1758/20.03.2015, respectiv C(2016) 
1249/03.03.2016. 

Deciziile sunt publicate de către Comisia Europeană la adresa de internet: 
https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee. 

În perioada septembrie 2014 – aprilie 2015 Planul Naţional de Tranziţie a constituit subiectul 
derulării procedurii evaluării de mediu (SEA) în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
1076/2004, cu modificările ulterioare, procedură care a fost finalizată prin emiterea Avizului 
de mediu nr. 30/18.05.2015. 

 

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale, planul se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice 
centrale din domeniul economiei, al autorităţii publice centrale pentru administraţie 
publică şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este 
autoritatea publică centrală care gestionează Programul “Termoficare 2006 – 2020 căldură și 
confort” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și care trebuie să asigure corelarea măsurilor investiționale cu 
măsurile de conformare din punctul de vedere al protecției mediului și respectarea 
termenelor de realizare a acestor măsuri prevăzute în plan, pentru unitățile de producere a 
energiei termice din componența sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică 
care au instalații de ardere incluse în acest plan. 

Prin preluarea de la autoritatea publică centrală din domeniul economiei a activităţilor şi a 
structurilor cu atribuţii în domeniul energetic, Ministerul Energiei îndeplineşte funcţiile şi 
exercită atribuţiile în domeniul energetic şi resurselor energetice, în aplicarea prevederilor 
art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de 
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reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Având în vedere considerentele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobaţi proiectul de 
Ordin al ministrului mediului, ministrului energiei și ministrului dezvoltării regionale, 
administrației publice și fondurilor europene privind aprobarea Planului Naţional de 
Tranziţie pentru instalații de ardere aflate sub incidenţa prevederilor capitolului III din 
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.  

 

 

Director General 

Dorina MOCANU 

         

 

 

 

 

 
 
                                                        
 
                                
 
 
 

 
 


