
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Ordin nr. 1224 din 11/08/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 26/08/2010 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării 
durabile nr. 297/2008 pentru aprobarea Procedurii naţionale privind utilizarea 

mecanismului "Implementare în comun (JI)" pe baza Modului I, în conformitate 
cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto 

 
 

    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 645/2005 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice 2005-2007, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 1.877/2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind 
schimbările climatice (PNASC),  
    în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
 
    ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.  
 
 
   Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 297/2008 pentru 
aprobarea Procedurii naţionale privind utilizarea mecanismului "Implementare în 
comun (JI)" pe baza Modului I, în conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de 
la Kyoto, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 în 21 aprilie 2008, 
se modifică şi se completează după cum urmează:  
   1. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
(MMDD)" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP)".  
   2. În anexă, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
    "12. entitate independentă acreditată (AIE) - orice persoană juridică, indiferent de 
naţionalitate, acreditată de către JISC. AIE este responsabilă pentru determinarea 
(validarea) proiectelor JI şi/sau determinarea (verificarea) ERU-urilor obţinute în 
cadrul proiectelor JI. Lista persoanelor juridice acreditate în calitate de AIE de către 
JISC poate fi consultată la adresa de internet http://ji.unfccc.int/AIEs/List.html  
    Până la momentul când JISC va acredita un număr suficient de AIE, entităţile 
operaţionale desemnate (DOE), acreditate de către organismul executiv al CDM şi 
care au aplicat pentru acreditare ca AIE, pot fi utilizate provizoriu pentru determinări. 
Totuşi, determinările realizate de către DOE vor fi considerate finale doar la 
momentul acreditării acestora de către JISC. Lista persoanelor juridice care au 
aplicat în vederea obţinerii acreditării poate fi consultată la adresa 
http://ji.unfccc.int/AIEs/CallForInputs  
    Entităţile independente (IE) care au aplicat pentru acreditare ca AIE şi care au 
obţinut «Indicative Letter» din partea JISC sunt acceptate ca AIE pentru proiectele JI 
«timpurii» Modul I. Lista persoanelor juridice care au aplicat pentru acreditare şi au 
obţinut «Indicative Letter» poate fi consultată la adresa 
http://ji.unfccc.int/AIEs/listIL.html;".  



   3. În anexă, la capitolul III "Susţinerea, determinarea şi aprobarea proiectelor", titlul 
"Determinarea PDD-ului şi aprobarea proiectelor JI «timpurii»" se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
    "Determinarea PDD-ului şi aprobarea proiectelor JI «timpurii»  
    Prezenta procedură urmăreşte să asigure acelaşi nivel de încredere în ceea ce 
priveşte determinarea PDD-ului în cazul proiectelor JI «timpurii», prin parcurgerea 
următoarelor etape:  
    1. solicitarea din partea participanţilor la proiect privind înregistrarea respectivului 
proiect JI «timpuriu» ca proiect JI Modul I;  
    2. prezentarea completă a PDD-ului şi a raportului final de determinare (doar în 
limba engleză) la MMP;  
    3. înregistrarea proiectului pe baza procedurii naţionale JI Modul I.  
    În consecinţă, în cadrul procedurii naţionale JI Modul I, proiectele JI «timpurii» vor 
fi înregistrate fără a fi necesară modificarea PDD-ului pe baza modelului aprobat de 
către JISC, fără reconsiderarea determinării PDD-ului de către AIE sau IE care a 
obţinut «Indicative Letter» din partea JISC, fără redefinirea situaţiei de referinţă şi 
fără republicarea PDD-ului pentru consultarea publicului, având în vedere că 
proiectele JI «timpurii» au parcurs aceste etape şi au fost analizate şi aprobate 
înaintea adoptării de către JISC a regulilor şi a documentaţiei pentru aplicarea 
procedurii JI Modul II.  
    În cazul proiectelor JI «timpurii», determinarea PDD-ului va fi acceptată în cadrul 
procedurii naţionale JI Modul I numai în situaţia în care aceasta a fost realizată de 
către o AIE sau de către o IE care a obţinut «Indicative Letter» din partea JISC.  
    Proiectele JI «timpurii» vor fi înregistrate ca proiecte JI Modul I la solicitarea 
participanţilor la proiect adresată MMP, numai după momentul în care entitatea 
independentă care a realizat determinarea PDD-ului a fost acreditată ca AIE de către 
JISC sau a obţinut «Indicative Letter» din partea JISC.  
    PDD-ul complet va fi transmis MMP atât în limba engleză, cât şi în limba română, 
iar raportul final de determinare doar în limba engleză, în momentul solicitării 
înregistrării ca proiect JI Modul I.  
    În cazul proiectelor JI «timpurii», participanţii la proiect sunt obligaţi să transmită 
MMP şi toate rapoartele de monitorizare şi rapoartele finale de verificare pentru 
perioada de dinainte de 2008, în vederea aprobării transferului de unităţi ale cantităţii 
atribuite (AAU-uri) pe baza emisiilor de gaze cu efect de seră efectiv reduse în 
perioada de dinainte de 2008.  
    Transferul de reduceri de emisii de gaze cu efect de seră rezultate înainte de 
2008, sub formă de unităţi ale cantităţii atribuite (AAU-uri), va fi efectuat ca urmare a 
solicitării participanţilor la proiect, numai în cazul în care determinarea PDD-ului şi 
verificarea reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră rezultate din proiect au fost 
realizate de către o AIE sau de către o IE care a obţinut «Indicative Letter» din partea 
JISC."  
   4. În anexă, la capitolul IV "Monitorizarea, verificarea şi emiterea ERU-urilor", după 
paragraful 11 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:  
    "Pentru proiectele JI «timpurii» emiterea şi transferul ERU-urilor se vor face numai 
în cazul în care determinarea PDD-ului a fost efectuată de către o AIE sau IE care a 
obţinut «Indicative Letter» din partea JISC şi verificarea reducerilor de emisii de gaze 
cu efect de seră rezultate din proiect după 2008 (ERU-uri) a fost realizată de către o 
AIE."  
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  



 
 

    Ministrul mediului şi pădurilor, 
Laszlo Borbely  

 
 
    Bucureşti, 11 august 2010.  
    Nr. 1.224.  
 


