
 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 

 

 
 

 

O R D I N 

 

nr…………../………….2021 

pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru 

activităţile de aviație, pentru perioada 2021 - 2023 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 201673/25.02.2021 al Direcției Schimbări Climatice și 

Dezvoltare Durabilă,  

Ținând cont de prevederile art. 143 alin. (1) 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, 

În temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor,   

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul 

 

O R D I N :  

 

Art. 1 – Se aprobă numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocat pentru 

perioada 2021 –2023 fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviaţie 

prevăzută în anexa nr. 1 a Hotărârii 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 la prezentul ordin. 



 

 

Art. 2 – Indicatorul utilizat pentru determinarea numărului de certificate de emisii de gaze cu 

efect de seră alocate fiecărui operator de aeronave pentru perioada 2021 –2023 este de 

0,000642186914222035 certificate per tonă-kilometru, determinat in conformitate cu prevederile 

Deciziei Comisiei 2011/638/UE privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de 

emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3e din 

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, consolidată.  

Art. 3 – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 4 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Serviciul Schimbări Climatice 
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Direcția Schimbări Climatice, ANPM 
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Elaborat: Nicoleta DATCU, consilier superior, SSC, DSCDD 



 

 

ANEXA 

 la ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. ......../........................... 

 

Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aviaţie 

pentru perioada 2021 –2023 

 

 

Nr. crt. Numele operatorului 

Identificatorul unic al 

operatorului (prevăzut în 

lista de operatori de 

aeronave a Comisiei 

Europene) 

Anul 

Număr de 

certificate de 

emisii de gaze cu 

efect de seră 

1. TAROM 2658 

2021 124.672 

2022 121.868 

2023 119.063 

Total alocare TAROM  1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023 365.603 

2. BLUE AIR 30600 

2021 134.435 

2022 131.410 

2023 128.386 

Total alocare BLUE AIR 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023 394.231 

 


