
 

Anexa       

 

Norme aferente tipului, frecvenței și formatului informațiilor referitoare la evenimentele 

de neconformare  

 

 

Art. 1  Operatorul unei instalații medii de ardere, astfel cum este definit în Legea nr. 188/2018 

privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere, 

are obligația conformării cu valorile-limită de emisie ale anumitor poluanți stabilite, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 188/2018, în autorizația de mediu sau în documentul de 

confirmare a înregistrării. 

 

Art. 2 

(1) În cazul apariției unui eveniment de neconformare cu valorile limită-de emisie stabilite în 

autorizația de mediu sau în documentul de confirmare a înregistrării, inclusiv cazul funcționării 

necorespunzătoare sau al defectării echipamentelor secundare de reducere a emisiilor, operatorul 

notifică în scris, în termen de 48 de ore de la momentul apariției evenimentului de neconformare, 

autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază de competență se află 

operatorul în cauză. 

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină cel puțin informațiile incluse în formatul 

din tabelul nr.1. 

 

Art. 3 În scopul verificării restabilirii conformității, autoritatea publică teritorială pentru protecția 

mediului informează autoritatea publică teritorială de inspecție și control în a cărei rază de 

competență se află operatorul în cauză și îi transmite notificarea cu privire la evenimentul de 

neconformare, în cel mult 24 de ore, de la primirea acesteia.. 

 

Tabel nr. 1 - Model notificare informații referitoare la evenimentele de neconformare  

 

Notificare                            Nr. înregistrare......     

eveniment de neconformare  

 

Data: 

Ora: 

 

Numele și funcția persoanei care raportează: 

 

 

Operator instalație medie de ardere 

- Date de identificare (adresă sediu, Codul de identificare fiscală - CUI, Oficiul Registrului 

Comerțului - ORC): 

- Numărul și data autorizației de mediu sau a documentului de confirmare a înregistrării: 

 

Amplasament instalație medie de ardere 

- Descriere amplasament, inclusiv distanța față de așezările umane și distanța față de arii 

naturale protejate Natura 2000 (SCI , SPA): 

- Condiții meteorologice la momentul producerii evenimentului de neconformare: 

- Alte informații despre amplasament: 

 

Tipul evenimentului de neconformare: 

- Descriere eveniment de neconformare: 

- Poluantul/poluanții pentru care au fost depășite valorile-limită de emisie (se bifează după 

caz):  



 

o SO2  

o NOx 

o Pulberi 

- Valoarea-limită de emisie a poluantului/poluanților conform autorizației de mediu sau a 

documentului de confirmare a înregistrării (mg/Nm3): 

- Valorile de emisie ale poluantului/poluanților înregistrate (mg/Nm3): 

- Receptor (populație/factori de mediu): 

- Consecințe: 

- Identificarea cauzei care a produs evenimentul de neconformare:  

 

Stabilirea gradului de risc/gravitate al impactului 

evenimentului de neconformare 

 

Probabilitatea de Expunere (nivelul de 

expunere a populației/factorilor de mediu)  

( redusă/medie/ridicată) 

 

Gravitatea consecințelor 

( redusă/medie/ridicată) 

 

 Frecvența de  producere a evenimentului 

de neconformare 

(redusă/mediu/ridicată) 

Măsuri adoptate pentru conformare:                      

 

Restabilirea conformității după aplicarea măsurilor de conformare: DA/NU 

 

 

 


