
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Ordin nr. 1294 din 19/08/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 26/08/2010 

privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru verificarea şi aprobarea planului 
de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a planului de 

monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie 

 
 

    În temeiul art. 21 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea 
schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al 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 următorul ordin:  
 
 
   Art. 1. - Se aprobă cuantumul tarifelor percepute de Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului pentru verificarea şi aprobarea planului de monitorizare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră şi a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru 
activităţi de aviaţie, întocmite de operatorii de aeronave care desfăşoară activitatea 
prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea 
schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezentul ordin şi care se actualizează periodic prin ordin al conducătorului 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  
   Art. 2. - (1) Cuantumul tarifelor pentru verificarea şi aprobarea planului de 
monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a planului de monitorizare a 
datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie se stabileşte în euro şi se achită în 
avans şi integral de către operatorii de aeronave care intră sub incidenţa Hotărârii 
Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în contul deschis 
la Trezoreria Statului - Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Sectorului 6 
Bucureşti, care se afişează pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului.  
   (2) Cuantumul tarifelor pentru verificarea şi aprobarea planului de monitorizare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi a planului de monitorizare a datelor tonă-
kilometru pentru activităţi de aviaţie se achită în echivalentul în lei la cursul de schimb 
leu-euro al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plaţii.  
   (3) Destinaţia sumelor încasate din tarifele prevăzute la art. 1 este cea prevăzută la 
art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
 

    Ministrul mediului şi pădurilor, 
Laszlo Borbely  

 
 



    Bucureşti, 19 august 2010.  
    Nr. 1.294.  
 
 



   ANEXĂ 
   

    CUANTUMUL 
tarifelor pentru verificarea şi aprobarea planului de monitorizare a 

emisiilor de gaze cu efect de seră şi a planului de monitorizare 
a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie  

     
┌────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐ 
│                        │  Evaluarea şi aprobarea  │    Evaluarea şi aprobarea     │  Evaluarea şi aprobarea  │  Evaluarea şi aprobarea  │ 
│                        │planului de monitorizare a│  planului de monitorizare a   │planului de monitorizare a│planului de monitorizare a│ 
│                        │    emisiilor revizuit    │datelor tonă-kilometru revizuit│        emisiilor         │  datelor tonă-kilometru  │ 
│ Autoritatea competentă │                          │                               │                          │                          │ 
│                        │   Emisii anuale totale   │     Emisii anuale totale      │   Emisii anuale totale   │   Emisii anuale totale   │ 
│                        │     < 50/> 50 ktone      │        < 50/> 50 ktone        │     < 50/> 50 ktone      │     < 50/> 50 ktone      │ 
│                        │          [euro]          │            [euro]             │          [euro]          │          [euro]          │ 
├────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤ 
│Agenţia Naţională pentru│           500            │              500              │       1.500/2.000        │       2.000/2.500        │ 
│   Protecţia Mediului   │                          │                               │                          │                          │ 
└────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘ 
  
 
 
 

 


