Anexa 1 – Plan de măsuri prioritare pentru anul 2010 – Capitolul 22 – Mediu
172 masuri
Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă

Termen
(luna/an)

Stadiu la
31 ianuarie 2010

LegislaŃie orizontală – 7 măsuri
 Raportarea stadiului implementării prevederilor Directivei 91/692/CEE privind standardizarea si raŃionalizarea rapoartelor pentru
implementarea anumitor Directive din domeniul mediului, respectiv:
– Raport către COM privind implementarea Directivei
MMP
septembrie
2006/12/CEE privind deşeurile
ANPM
2010
– Raport către COM privind implementarea Directivei
MMP
septembrie
75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale,
ANPM
2010
modificată de Directiva 87/101/CEE
– Raport către COM privind implementarea Directivei
MMP
septembrie
96/59/CE privind eliminarea bifenililor şi trifenililor
ANPM
2010
policloruraŃi (PCB/PCT)
– Raport către COM privind implementarea Directivei
MMP
septembrie
91/689/CEE privind deşeurile periculoase, corectata de
ANPM
2010
Directiva 91/689/CE, modificată de Directiva 94/31/CE
– Raport către COM privind implementarea Directivei
MMP
septembrie
94/62/CEE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje,
ANPM
2010
modificată de Directiva 2004/12/CE
– Raport către COM privind implementarea Directivei
MMP
septembrie
86/278/CEE privind protectia mediului, în special a
ANPM
2010
solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în
agricultură, modificată de Directiva 91/692/CEE
– Raport către COM privind implementarea Directivei
MS
decembrie
2006/7/CE privind managementul apei de îmbăiere,
2010
modificată de Regulamentul 2008/1137/CE (rezultatele
monitorizarii si evaluarii pentru fiecare apa de imbaiere)
Controlul poluării industriale – 67 masuri
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 2008/1/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluării (IPPC)
− Urmarirea conformarii instalatiilor IPPC, în special a
celor 30 care trebuie să se conformeze până la sfârşitul
1

Prioritatea/măsura
anului 2010:
1. S.C. ROMPLUMB S.A. Maramureş (activitate
principală 2.5)
2. S.C. ROMRADIATOARE
(activitate principală 2.5 b)
3. S.C. ELECTROMONTAJ
(activitate principală 2.6)

S.A.

S.A.

–

Braşov

Bucureşti

4. HOLCIM (Romania) – Ciment Câmpulung Argeş
(activitate principală 3.1)
5. S.C. ETERMED S.A. Medgidia – ConstanŃa
(activitate principală 3.2)
6. S.C. CONGIPS S.A. (Azbest) Bihor (activitate
principală 3.2)
7. S.C. HELIOS S.A. Aştileu – Bihor (activitate
principală 3.5)
8. S.C. SOFERT S.A. Bacău (activitate principală
4.3, 4.2 b)
9. S.C. CHIMOPAR S.A. Bucureşti (activitate
principală 4.1)
10. S.C. ANTIBIOTICE
principală 4.5)

S.A.

Iaşi

(activitate

Instituția
responsabilă

Termen
(luna/an)

Stadiu la
31 ianuarie 2010

GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM

decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în lunile iunie,
septembrie, octombrie şi decembrie 2010

decembrie
2010

Nu este cazul
Instalatia a iesit de sub prevederile Directivei IPPC

decembrie
2010

Realizat
S.C. ELECTROMONTAJ S.A. este conformă

decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în lunile iunie şi
decembrie 2010.

decembrie
2010

Nu este cazul
InstalaŃia a iesit de sub prevederile Directivei IPPC.

decembrie
2010

Realizat
Instalatia detine Avizul nr. 48/04.12.2007 pentru
stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii
InstalaŃia are măsuri scadente în lunile octombrie şi
decembrie 2010.

decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în luna decembrie 2010.

decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în luna decembrie 2010.

2

Prioritatea/măsura
11. S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L.
ConstanŃa (activitate principală 4.1)
12. S.C. LETEA S.A. Bacău (activitate principală 6.1
a)
13. S.C. ZAHĂR Corabia S.A. Olt (activitate
principală 6.4 b)
14. S.C. TARGO S.R.L. Timiş (activitate principală
6.4)
15. S.C. SUINPROD Roman – NeamŃ (activitate
principală 6.6 b)
16. S.C. LUCA SUINPROD S.A. Codlea – Braşov
(activitate principală 6.6 b)
17. S.C. AVICOLA Costeşti Argeş – Argeş (activitate
principală 6.6 b)
18. S.C. AVICOLA S.A. Platou Avicol Brad – Bacău
(activitate principală 6.6 a)
19. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L. Olt
(activitate principală 6.6 a)
20. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Gherăieşti – Bacău
(activitate principală 6.6 a)
21. S.C. CARNIPROD S.R.L. Tulcea – Tulcea
(activitate principală 6.6 b)

Instituția
responsabilă
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM

Termen
(luna/an)
decembrie
2010

Stadiu la
31 ianuarie 2010
InstalaŃia are măsuri scadente în lunile mai şi
decembrie 2010.

decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în lunile mai şi
septembrie 2010.

decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în septembrie şi
decembrie 2010.

decembrie
2010

Realizat
Instalatia este conformă. Titularul de activitate este SC
SMITFIELD PROD SA
InstalaŃia are măsuri scadente în luna decembrie 2010.

decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010

Realizat
InstalaŃia este conformă.
S-a modificat activitatea (din 6.6b în 6.6a)
InstalaŃia are măsuri scadente în luna decembrie 2010.

decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în luna decembrie 2010.

decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în luna decembrie 2010.

decembrie
2010

Realizat
S.C. AVICOLA S.A. Ferma Gherăieşti este conformă

decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în luna septembrie 2010.
3

Prioritatea/măsura
22. S.C. PIGCOM S.A. Satu Nou – Tulcea (activitate
principală 6.6 b)
23. S.C. AGROPROD IANCU S.R.L. Urziceni –
IalomiŃa (activitate principală 6.6 b)
24. S.C. CRUCIANI IMPEX S.R.L. Deduleşti –
Brăila (activitate principală 6.6)
25. S.C. AGROFLIP BonŃida – Cluj (activitate
principală 6.6 b, c)
26. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Amara –
IalomiŃa (activitate principală 6.6 a)
27. S.C. ISOVOLTA GROUP
(activitate principală 6.7)

S.A.

Bucureşti

28. S.C. SAMOBIL S.A. Satu Mare (activitate
principală 6.7)
29. S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina – Olt
(activitate principală 6.8)
30. S.C. TRANSGOLD S.A. Baia
Maramureș (activitate principală 2.5)

Mare

–

− Raport către COM privind datele reprezentative
disponibile cu privire la limitele valorilor de emisie
pentru fiecare categorie de activităŃi prevăzute în anexa
nr. 1, precum şi dupa caz, cele mai bune tehnici

Instituția
responsabilă
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
GNM
ANPM
ARPM
MMP
ANPM

Termen
(luna/an)

Stadiu la
31 ianuarie 2010

decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în lunile iulie, octombrie
şi decembrie 2010.

decembrie
2010
decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în luna decembrie 2010.

decembrie
2010

Realizat
Unitatea a încetat activitatea în 2008 si a obŃinut avizul
de mediu nr. 2/17.11.2008 pentru încetarea activităŃii.
InstalaŃia are măsuri scadente în luna decembrie 2010.

decembrie
2010
decembrie
2010

InstalaŃia are măsuri scadente în lunile mai şi
decembrie 2010.

decembrie
2010

Realizat
InstalaŃia a ieşit de sub prevederile directivei datorita
reducerii capacitatii.
InstalaŃia are măsuri scadente în luna decembrie 2010.

decembrie
2010
decembrie
2010

Titular nou SC ROMALTYN MINNING SRL,
Instalatia a sistat activitatea la data cumpararii.

29 aprilie
2010

4

Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă

Termen
(luna/an)

MMP
ANPM

30 martie
2010

Stadiu la
31 ianuarie 2010

disponibile care au condus la stabilirea valorilor limită
de emisie
− Transmiterea la COM a Registrului National al
PoluanŃilor Emişi şi TransferaŃi (E-PRTR) cu setul
pentru
anul
2008
conform
Regulamentului
166/2006/CE
− Colectarea datelor privind Registrul National al
PoluanŃilor Emişi şi TransferaŃi (E-PRTR) pentru anul
2009 in vederea pregatirii raportarii catre COM in anul
2011


−

−

−
−

ANPM

decembrie
2010
ARPM
noiembrie
2010
APM
august
2010
Continuarea implementării prevederilor Directivei 96/82/CE privind riscul major de accidente ce implică anumite substante periculoase
modificată de Directiva 2003/105/CE
IGSU
decembrie
Raport către COM privind lista cu amplasamentele
MMP
2010
Seveso pentru care s-au acordat derogari
Continuarea implementării prevederilor Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanŃi în aer proveniŃi din instalaŃii mari
de ardere (LCP)
MMP
martie
Raport către COM privind evidenta orelor de functionare
ANPM
2010
utilizate si neutilizate din timpul acordat pentru
ramanerea in exploatare a instalatiilor mari de ardere
declarate sub articolul 4(4)
MMP
decembrie
Raport către COM privind inventarele emisiilor de dioxid
2010
de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaŃiile
mari de ardere pentru perioada 2007-2009
Urmarirea conformarii instalatiilor LCP, în special a celor
care trebuie să se conformeze până la sfârşitul anului
2010:
• 6 instalaŃii din punct de vedere al emisiilor de dioxid
de sulf:
GNM
decembrie
1. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA
5

Prioritatea/măsura

•

S.E. CRAIOVA II nr. 1, 2 cazane x 396,5 MWt
2. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI
S.A. nr. 2, 2 cazane energetice x 789 MWt
3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI
S.A. nr. 3, 2 cazane energetice x 789 MWt
4. S.C. TERMOELECTRICA S.E. PAROŞENI nr.
2, 1 cazan de abur Benson x 467 MWt + 1 cazan
de apă fierbinte x 120 MWt
5. R.A.A.N., SUCURSALA ROMAG TERMO nr.
2, 3 cazane x 330 MWt
6. S.C. COLTERM S.A. nr. 7, 1 cazan de apă
fierbinte x 116 MWt
15 instalaŃii din punct de vedere al emisiilor de oxid
de azot:
1. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A nr. 1,
2 grupuri de cazane de abur x 127 MWt + 269
MWt
2. S.C. C.E.T. S.A. nr. 2 Brăila, 2 cazane x 110 MWt
3. C.E.T. ENERGOTERM S.A. REŞIłA nr. 1, 2
cazane x 45,94 MWt
4. S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA nr. 2,
1 cazan x 73 MWt
5. S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA nr. 3,
1 cazan x 73 MWt
6. S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA nr. 4,
1 cazan x 73 MWt
7. S.C. TERMOELECTRICA S.E. DOICEŞTI nr. 1,
1 cazan de abur Benson x 470 MWt
8. S.C. ELECTROCENTRALE GALAłI nr. 3, 3
cazane energetice x 293 MWt

Instituția
responsabilă
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM

Termen
(luna/an)
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010

GNM
ANPM
GNM
ANPM

decembrie
2010
decembrie
2010

GNM
ANPM

decembrie
2010

GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM

decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010

Stadiu la
31 ianuarie 2010
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Prioritatea/măsura
9. S.C. TERMOELECTRICA S.E. PAROŞENI nr.
2, 1 cazan de abur x 467 MWt + 1 cazan de apă
fierbinte x 120 MWt
10. S.C. C.E.T. IAŞI I nr. 1, 3 cazane de abur x 94
MWt
11. S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA nr. 1, 2 cazane
x 296 MWt
12. S.C. TURNU S.A. TURNU MĂGURELE nr. 1, 1
cazan de apă fierbinte x 58 MWt
13. S.C. TURNU S.A. TURNU MĂGURELE nr. 2, 1
cazan de apă fierbinte x 58 MWt
14. S.C. ENET S.A. nr. 1, 3 cazane x 18,5 MWt

•

15. S.C. ENET S.A. nr. 2, 1 cazan de apă fierbinte x
58 MWt
6 instalaŃii din punct de vedere al emisiilor de pulberi:
1. C.E.T. ARAD nr. 1, 1 cazan de abur x 403 MWt

2. S.C. C.E.T. BRAŞOV S.A. nr. 1, 2 cazane x 337
MWt
3. S.C. TERMOELECTRICA DOICEŞTI nr. 1, 1
cazan de abur Benson x 470 MWt
4. S.C. COMPLEX ENERGETIC TURCENI S.A.
nr. 2, 2 cazane energetice x 789 MWt
5. S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA nr. 1, 2 cazane
x 296 MWt
6. S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 3, 1 cazan x 285
MWt
− Raport către MMPP privind stadiul implementării
Programului NaŃional de reducere a emisiilor, inclusiv
monitorizarea emisiilor

Instituția
responsabilă
GNM
ANPM

Termen
(luna/an)
decembrie
2010

GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM

decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010

GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
GNM
ANPM
ANPM
ARPM

decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
decembrie
2010
mai 2010

Stadiu la
31 ianuarie 2010

noiembrie
2010
7

Termen
Stadiu la
(luna/an)
31 ianuarie 2010
septembrie
− Elaborarea inventarului emisiilor de SO2, NOx si pulberi
2010
provenite din instalaŃiile mari de ardere pentru anul 2009
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 2001/81/CE privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici
MMP
decembrie
− Raport către COM si Agentia Europeana de Mediu
ANPM
2010
conform Art 8 (1) din Directivă, privind:
• inventarul naŃional final de emisii de SO2, NOX,
COV, şi NH3 cu doi ani in urma anului curent (2008);
• inventarul naŃional preliminar de emisii de SO2, NOX,
COV şi NH3, pentru anul anterior anului curent
(2009);
• prognozele de emisii de SO2, NOX, COV şi NH3,
pentru anul 2010
• programul national de reducere a emisiilor de de SO2,
NOX, COV şi NH3
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 2007/2/CE privind stabilirea unei infrastructuri pentru informaŃii spaŃiale în Comunitatea
Europeană (INSPIRE)
MMP
15 mai
− Raport către COM privind implementarea Directivei
2010
2007/2/CE:
o modul în care se asigură coordonarea între
furnizorii şi utilizatorii de seturi şi servicii de
date spaŃiale şi organismele intermediare,
legătura cu terŃii, precum şi organizarea
asigurării calităŃii;
o contribuŃia adusă de autorităŃile publice şi de
terŃi
la
funcŃionarea
şi
coordonarea
infrastructurii pentru informaŃii spaŃiale;
o informaŃiile privind utilizarea infrastructurii
pentru informaŃii spaŃiale;
o acordurile dintre autorităŃile publice privind
partajarea datelor;
o costurile şi beneficiile punerii în aplicare a
prezentei directive.
Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă
ANPM

8

Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă

Termen
(luna/an)

Stadiu la
31 ianuarie 2010

Gestiunea deşeurilor – 29 masuri
 Transpunerea prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive
MMP
12
− Act normativ pentru transpunerea Directivei 2008/98/CE
decembrie
privind deşeurile
2010
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 2006/12/CEE privind deşeurile
ANPM
septembrie
− Raport către COM implementarea Directivei
MMP
2010
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor
GNM
16 iulie
− Urmarirea sistării activitaŃii de depozitare pe 26 depozite
ANPM
2010
neconforme clasa “b” din zona urbană:
APM
o Curtea de Arges, Costesti, Topoloveni, Secuieni,
ARPM
Stei, Marghita, Razvani, Fundulea, Cetan Dej,
Pata-Rat, Harsova, Calafat, Simeria, Seini,
Strehaia, Tasnad, Satu Mare, Talmaciu, Agnita,
Cisnadie, Avrig, Somard Medias, AntilestiFalticeni, Buzias, Sannicolaul Mare, Lugoj
GNM
decembrie
− Monitorizarea masurilor aplicate in vederea reducerii
ANPM
2010
cantitatii de deseuri depozitate în cele 101 depozite
APM
neconforme, cu respectarea cantitatii maxime de
ARPM
2.900.000 t în anul 2010
GNM
decembrie
− Urmarirea sistării activitatii de depozitare a deseurilor
ANPM
2010
lichide (corozive si oxidante) pana la sfarsitul anului 2010
APM
pe 2 depozite, care apartin:
ARPM
o SC Electrocentrale Deva SA- Bejan, jud
Hunedoara
o SC Alum Tulcea – Tulcea, jud Tulcea
GNM
decembrie
− Monitorizarea masurilor aplicate in vederea reducerii
ANPM
2010
cantităŃii de deşeuri lichide depozitate în cele 23 de
APM
instalaŃii neconforme, cu respectarea cantităŃi maxime de
ARPM
4.803.000 t în anul 2010
9

Prioritatea/măsura
− Urmărirea sistării activităŃii de depozitare a deşeurilor
lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) pe 2
depozite:
o Transgold Baia Mare, Aurul-Recea, jud.
Maramures;
o MinBucovina Vatra Dornei, Ostra-Valea Straja,
jud. Suceava
− Monitorizarea masurilor aplicate in vederea reducerii
cantitatii de deseuri depozitate în cele 5 iazuri de
decantare neconforme cu respectarea cantităși maxime
de 4.640.000 t (din care 2.100.000 t deşeuri periculoase şi
2.540.000 t deşeuri nepericuloase) în anul 2010
− Elaborarea Raportului privind implementarea Directivei
în anii 2008 și 2009, conform prevederilor Tratatului de
Aderare, respectiv:
o reducerea cantitatii de deseuri depozitate in cele
101 depozite neconforme clasa „b”:
 2.920.000 t in anul 2008;
 2.920.000 t in anul 2009;
o respectarea cantităŃii maxime anuale de reducere a
cantitatii de deseuri lichide depozitate in cele 23
de instalatii neconforme
 11.120.000 t in anul 2008;
 7.753.000 t in anul 2009
o reducerea cantitatii de deseuri depozitate in cele 5
iazuri de decantare neconforme, cu respectarea
cantităŃii maxime anuale de:
 4.720.000 t (2.100.000 t deseuri
periculoase si 2.620.000 t deseuri
nepericuloase) in anul 2008
 4.720.000 t (2.100.000 t deseuri
periculoase si 2.620.000 t deseuri

Instituția
responsabilă
GNM
ANPM
APM
ARPM

Termen
(luna/an)
decembrie
2010

GNM
ANPM
APM
ARPM

decembrie
2010

ANPM

10 iunie
2010

Stadiu la
31 ianuarie 2010
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Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă

Termen
(luna/an)

MMP
ANPM

30 iunie
2010

Stadiu la
31 ianuarie 2010

nepericuloase) in anul 2009
− Raport către COM privind implementarea Directivei în
anii 2008 și 2009, conform prevederilor Tratatului de
Aderare
− Raport către COM privind implementarea Directivei

−

−
−
−

ANPM
septembrie
MMP
2010
Continuarea implementării prevederilor Directivei 91/689/CEE privind deşeurile periculoase, modificată de Directiva 94/31/CE
ANPM
septembrie
Raport către COM privind implementarea Directivei
MMP
2010
Continuarea implementării prevederilor Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată de Directiva 2004/12/CE
ANPM
iunie 2010
Raport către COM privind categoriile şi cantităŃile de
MMP
ambalaje şi deşeuri de ambalaje (Decizia 2005/270/CE)
ANPM
septembrie
Raport către COM privind implementarea Directivei
MMP
2010
ANPM
septembrie
Raport către MMP privind atingerea obiectivelor de
ARPM
2010
valorificare si reciclare, prevazute in Tratatul de Aderare
APM
pentru anul 2009:
o obiectivul general de valorificare - 45%
o obiectivul global de reciclare - 38%
o obiectivul privind reciclarea plasticului - 12%
o obiectivul privind reciclarea sticlei - 38%
o obiectivul privind reciclarea lemnului - 9%
si atingerea obiectivelor de reciclare din greutatea
fiecărui tip de material conŃinut în deşeurile de ambalaje
pentru anul 2009, conform Art. 14 alin.(d) din HG
621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare:
o obiectivul privind reciclarea hârtiei/cartonului –
minim 60 %
o obiectivul privind reciclarea metalului – minim 50
%
11

Instituția
Termen
Stadiu la
responsabilă
(luna/an)
31 ianuarie 2010
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificată de
Directiva 2003/108/CE
ANPM
iunie 2010
− Raport către COM privind categoriile şi cantităŃile de
MMP
deşeuri de echipamente electrice şi electronice (Decizia
2005/369/CE)
ANPM
septembrie
− Raport către COM privind privind implementarea
MMP
2010
directivei (Decizia 2004/249/CE)
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificată de Directivele 87/101/CEE,
91/692/CEE si 2000/76/CE
ANPM
septembrie
− Raport către COM privind cunoştinŃele tehnice,
MMP
2010
experinŃele şi rezultatele obŃinute prin aplicarea măsurilor
luate în conformitate cu directiva
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 96/59/CE privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraŃi (PCB/PCT)
ANPM
septembrie
− Raport către COM privind implementarea Directivei
MMP
2010
ANPM
decembrie
− Raport către COM privind inventarul national referitor la
MMP
2010
echipamentele şi materialele care conŃin compuşi
desemnaŃi
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 86/278/CEE privind protectia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri
de epurare în agricultură, modificată de Directiva 91/692/CEE
ANPM
septembrie
− Raport către COM privind implementarea Directivei
MMP
2010
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 2002/95/CE privind restricŃiile de folosire a anumitor substanŃe periculoase in echipamentele
electrice si electronice
GNM
decembrie
− Verificarea modului de respectare a legislaŃiei privind
2010
restricŃiile de folosire a anumitor substanŃe periculoase in
echipamentele electrice si electronice
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz
ANPM
iunie 2010
− Raport către COM privind reutilizarea, reciclarea,
MMP
recuperarea vehiculelor scoase din uz (conform Deciziei
2005/293/CE)
Prioritatea/măsura

12

Instituția
Termen
Stadiu la
responsabilă
(luna/an)
31 ianuarie 2010
Continuarea implementării Regulamentului 1013/2006/CE privind transferurile de deşeuri şi a Regulamentului 1418/2007/CE privind
transferurile de deşeuri în Ńări care nu aplică Decizia OCDE
GNM
decembrie
Monitorizarea si raportarea lunară a transferurilor către
ANPM
2010
România de deşeuri destinate valorificării/recuperării
APM
o numar notificari emise
ARPM
o numar obiecŃii formulate
o cantităŃile şi tipurile de deşeuri importate sau
tranzitate
o modul de valorificare a deseurilor importate
o numar de controale efectuate pentru transferurile
de deşeuri sau a recuperării sau eliminării aferente
o numar de transferuri ilegale presupuse, constatate
în timpul controalelor efectuate
MMP
decembrie
Raport către COM întocmit pe baza chestionarului
ANPM
2010
suplimentar prevazut la anexa IX a Regulamentului
pentru anul 2009
MMP
decembrie
Raport către COM privind:
ANPM
2010
o (1) autorităŃile competente şi punctele focale,
transportul în afara frontierelor al deşeurilor
periculoase,
măsurile
adoptate
pentru
implementarea ConvenŃiei de la Basel, informaŃii
statistice privind efectul asupra mediului şi
sănătaŃii pe care îl au generarea, transportul şi
eliminarea deşeurilor periculoase, acorduri
bilaterale multilaterale şi regionale, accidentele
survenite în transportul deşeurilor, alte probleme
pe care conferinŃa părŃilor le consideră relevante.
o (2) măsurile adoptate pentru interzicerea totală
sau parŃială a transferurilor de deşeuri între statele
membre, punerea în aplicare a principiului
proximităŃii, priorităŃii de recuperare şi
autosuficienŃei la nivel comunitar şi naŃional în
Prioritatea/măsura


−

−
−
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Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă

Termen
(luna/an)

Stadiu la
31 ianuarie 2010

conformitate cu Directiva 2006/12CE, interzicerea
importului de deşeuri.
MMP
decembrie
− Transmiterea catre COM a unei copii a raportului pe anul
ANPM
2010
2009, prezentat Secretariatului Conventiei de la Basel, in
conformitate cu art.13 alin. (3) al Conventiei
 Continuarea implementării prevederilor Regulamentului 2150/2002/CE privind statistica deseurilor
INS
iunie 2010
− Raport către EUROSTAT privind datelor naŃionale
ANPM
referitoare la deşeuri, pentru anul 2008
ANPM
decembrie
− Colectarea, validarea şi procesarea la nivel naŃional a
ARPM
2010
datelor privind deşeurile pentru anul 2009
APM
Calitatea apei – 20 masuri
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei
MMP
22 martie
Realizat
− Raport către COM privind Planul National de
ANAR
2010
MM a raportat COM sinteza planurilor de
Management – sinteza planurilor de management ale
management ale bazinelor hidrografice in data de
bazinelor hidrografice
22.12.2009.
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane
ANAR
decembrie
− Elaborarea si transmiterea catre public a unui raport
MMP
2010
privind situatia in Romania a apelor uzate urbane si a
namolului din statii de epurare
ANAR
iunie 2010
− Urmărirea dotării cu sisteme de colectare a apelor uzate
MMP
urbane din aglomerările cu peste 2.000 l.e. (61% din
decembrie
incarcarea biodegradabila totala, exprimata in locuitori
2010
echivalenti, la 31 decembrie 2010)
ANAR
iunie 2010
− Urmărirea dotării cu staŃii de epurare a apelor uzate
MMP
decembrie
urbane din aglomerările cu peste 2.000 l.e. (51% din
2010
incarcarea biodegradabila totala, exprimata in locuitori
echivalenti, la 31 decembrie 2010)
iunie 2010
ANAR
− Urmărirea asigurării, prin acte de reglementare specifice,
MMP
decembrie
a unui nivel de epurare corespunzător pentru
2010
aglomerările cu peste 2.000 l.e.
14

Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă
MMP
ANAR

Termen
(luna/an)
decembrie
2010

Stadiu la
31 ianuarie 2010

− Revizuirea periodica si actualizarea actelor de
reglementare specifice pentru colectarea si epurarea
apelor uzate din aglomerarile cu epste 2000 l.e
MMP
decembrie
− Monitorizarea și evaluarea datelor privind calitatea
ANAR
2010
apelor uzate urbane în conformitate cu cerinŃele de
raportare ale Directivei
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanŃe periculoase deversate în mediul
acvatic al ComunităŃii
ANAR
iunie 2010
− Urmărirea implementarii Planului de implementare al
decembrie
Directivei 2006/11/CEE şi al „directivelor fiice” la
2010
nivelul celor 11 bazine hidrografice
ANAR
iunie 2010
− Urmărirea implementării și realizarii programelor de
decembrie
reducere a poluării la nivelul unitatilor industriale
2010
ANAR
decembrie
− Analiza rezultatelor monitorizării apelor transfrontaliere
2010
(cu substanŃe periculoase din Lista I şi Lista II)
 Transpunerea prevederilor Directivei 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a
Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE
MMP
13 iulie
− HG privind standardele de calitate a mediului în domeniul
2010
apei
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 91/676/CEE privind protectia apelor împotriva poluării cauzate de nitraŃii proveniŃi din surse
agricole
MADR
ianuarie
Comisia Europeana. va fi notificata privind aprobarea
− Aprobarea Programelor de Actiune pentru zonele
MMP
2010
Programelor de actiune pentru protectia apelor
vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole de
impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse
catre Comisia Interministeriala pentru aplicarea Planului
agricole
de actiune impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii
MMP
26 mai
− Raport către COM privind autoritășile competente şi
2010
districtele hidrografice
 Transpunerea și implementarea prevederilor Directivei 2008/56/CE de instituire a unui cadru de actiune comunitară în domeniul politicii
privind mediul marin
15

Termen
Stadiu la
(luna/an)
31 ianuarie 2010
15 iulie
HG de instituire a unui cadru de actiune comunitară în
2010
domeniul politicii privind mediul marin
Continuarea implementării prevederilor Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, modificata de Regulamentul
1882/2003/CE
MS
decembrie
Raport către consumatori privind calitatea apei destinate
2010
consumului uman
MS
decembrie
Urmărirea respectării valorilor parametrilor privind
2010
calitatea apei potabile în 1.774 aglomerări urbane cu mai
puŃin de 10.000 de locuitori:
o 100% oxidabilitate;
o 99,5% amoniu;
o 97,7% nitraŃi;
o 99,7% turbiditate;
o 99,7% aluminiu;
o 99,3% fier;
o 99,9% cadmiu, plumb;
o 99,9% pesticide;
o 100% mangan.
MS
decembrie
Urmărirea respectării valorilor parametrilor privind
2010
calitatea apei potabile în 111 aglomerări urbane
cuprinzând între 10.000 şi 100.000 de locuitori:
o 100% oxidabilitate;
o 80,2% amoniu;
o 97,3% nitraŃ;
o 100% turbiditate;
o 94,6% aluminiu;
o 90% fier;
o 98,2% cadmiu, plumb;
o 96,4% pesticide;
o 96,4% mangan.
MS
decembrie
Urmărirea respectării valorilor parametrilor privind
2010
calitatea apei potabile în 23 aglomerări urbane cu peste
Prioritatea/măsura

−

−
−

−

−

Instituția
responsabilă
MMP
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Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă

Termen
(luna/an)

Stadiu la
31 ianuarie 2010

100.000 de locuitori:
o 100% oxidabilitate;
o 100% amoniu;
o 100% nitraŃi;
o 100% turbiditate;
o 100% aluminiu;
o 100% fier;
o 100% cadmiu, plumb;
o 100% pesticide;
o 100% mangan.
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 2006/7/CE privind managementul apei de îmbăiere
MS
15 mai
− Raport către COM privind identificarea apelor de
2010
imbaiere
– Raport către COM privind implementarea Directivei
MS
31
(rezultatele monitorizarii si evaluarii pentru fiecare apa
decembrie
de imbaiere)
2010
Calitatea aerului – 21 masuri
 Transpunerea și implementarea prevederilor Directivei 2008/50/CE a privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa
MMP
11 iunie
− Act normativ pentru transpunerea Directivei 2008/50/CE
2010
a privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat
pentru Europa
MMP
septembrie
− Raport către COM cu privire la modificările aduse listei
ANPM
2010
si delimitării zonelor si aglomerărilor stabilite în
conformitate cu art. 4
MMP
septembrie
− Raport către COM privind lista zonelor si aglomerărilor
ANPM
2010
în care nivelurile unuia sau ale mai multor poluanti
depăsesc valorile-limită plus marjele de tolerantă, acolo
unde este cazul, sau care depăsesc valorile tintă sau
nivelurile critice si pentru aceste zone si aglomerări:
o (i) nivelurile evaluate si, dacă sunt relevante,
datele si perioadele când aceste niveluri au fost
observate;
17

Prioritatea/măsura


−

−
−


−

−

Instituția
responsabilă

Termen
(luna/an)

Stadiu la
31 ianuarie 2010

o (ii) dacă este cazul, o evaluare privind
contributiile surselor naturale sau celor datorate
resuspensiei particulelor datorate tratării
carosabilului cu nisip sau sare în timp de iarnă
asupra nivelurilor evaluate, comunicate COM
conform art. 20 si 21
Continuarea implementării prevederilor Directivei 96/62/CE privind evaluarea si managementul calităŃii aerului
MMP
septembrie
Raport către COM referitor la informatiile cu privire la
ANPM
2010
autorităŃile, laboratoarele şi organismele competente
menŃionate la art. 3 şi în zonele menŃionate la art. 8 alin.
(1) din Directiva 96/62/CE:
o (i) informare privind apariŃia nivelurilor care
depăşesc valoarea limită plus marja de toleranŃă,
despre datele sau perioadele când aceste niveluri
au fost observate şi despre valorile înregistrate
o (ii) informare privind cauzele fiecărui caz
înregistrat
MMP
septembrie
Raport către COM privind lista cu zonele şi aglomerările
ANPM
2010
menŃionate la art. 8 alin. (1) şi (2) şi în art. 9 din Directiva
96/62/CE
MMP
decembrie
Transmiterea către COM a planurilor şi programelor
ANPM
2010
menŃionate la art. 8 alin. (3) din directivă (Planuri sau
programe in scopul atingerii valorii limita in cadrul
limitei de timp) – conform Deciziei 224/2004/CE
Continuarea implementării prevederilor Directivei 1999/30/CE privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, oxidul de azot şi oxizii de azot,
particule în suspensie şi plumb în aerul înconjurător
MMP
septembrie
Raport către COM privind listele cu zonele sau
ANPM
2010
aglomerarile in care valorile limita pentru SO2 sunt
depasite, impreuna cu informatiile despre concentratiile si
sursele de SO2 din acestea
MMP
septembrie
Raport către COM privind media aritmetica, mediana,
ANPM
2010
valoarea percentilei 98 si concentratia maxima calculata
18

Prioritatea/măsura

−


−
−

−



Instituția
responsabilă

Termen
(luna/an)

Stadiu la
31 ianuarie 2010

din masuratorile de PM2,5 pentru orice perioada de 24 h
din anul respectiv
MMP
septembrie
Raport către COM privind depăşirile valorilor limită
ANPM
2010
stabilite de Directivele 80/779/CE, 82/884/CE şi
85/203/CE, împreună cu valorile înregistrate, motivele
pentru fiecare caz înregistrat şi măsurile luate pentru
prevenirea repetării, în conformitate cu procedura
stabilită la art. 11 din Directiva 96/62/CE, până la
încetarea aplicării valorilor limită stabilite de aceste
directive
Continuarea implementării prevederilor Directivei 2002/3/CE privind ozonul în aerul înconjurător
MMP
septembrie
Raport către COM privind listele zonelor si aglomerărilor
ANPM
2010
prevăzute la art. 3(2), 4(2) si 5
MMP
mai 2010
Transmiterea la COM a urmatoarelor informatii cu privire
ANPM
iunie 2010
la nivelul concentratiilor de ozon:
o pentru fiecare luna, din aprilie si pâna în
iulie 2010
septembrie, inclusiv cel mai târziu la sfârsitul lunii
august
urmatoare, pentru fiecare zi de depasire a pragului
2010
de informare si/sau alerta: data, numarul total de
septembrie
ore de depasire, valorile maxime de ozon pe 1 h;
2010
o cel mai târziu la data de 31 octombrie a fiecarui
octombrie
an, orice alte informatii specificate în anexa nr. 1
2010
sectiunea B, anexa nr. 1 sectiunea C pct. C.3 si
sectiunea D, anexa nr. 4 sectiunea C pct. C.2,
anexa nr. 2 sectiunile B si C (OM 592/2002)
MMP
septembrie
Raport către COM privind informatiile validate
ANPM
2010
specificate în anexa III si concentratiile medii anuale
pentru anul în cauză ale substantelor precursoare ale
ozonului specificate în anexa VI
Continuarea implementarii prevederilor Directivei 2004/107/CE privind As, Cd, Hg, şi hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) în aerul
înconjurător
19

Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă

− Raport către COM privind informatiile referitoare la:
o zonele si aglomeratiile în care oricare din valorile
șintă stabilite la anexa I este depăsită
o toate datele evaluate în conformitate cu articolul
4, în cazul în care nu au fost deja comunicate în
temeiul Deciziei 97/101/CE de stabilire a unui
schimb reciproc de informatii si date provenind de
la retele si statii individuale de măsurare a poluării
aerului înconjurător în statele membre
− Raport către COM privind măsurile luate în conformitate
cu articolul 3 (valori tinta)
− Raport către COM privind:
o (a) modificările aduse în cursul acelui an listei si
delimitării zonelor si aglomerărilor stabilite în
conformitate cu art. 4;
o (b) lista zonelor si aglomerărilor în care nivelurile
unuia
sau ale mai multor poluanti depăsesc
valorile-limită plus marjele de tolerantă, acolo
unde este cazul, sau care depăsesc valorile șintă
sau nivelurile critice;si pentru aceste zone si
aglomerări:
 (i) nivelurile evaluate si, dacă sunt
relevante, datele si perioadele când aceste
niveluri au fost observate;
 (ii) dacă este cazul, o evaluare privind
contributiile surselor naturale sau celor
datorate resuspensiei particulelor datorate
tratării carosabilului cu nisip sau sare în
timp de iarnă asupra nivelurilor evaluate,
comunicate Comisiei în conformitate cu
art. 20 si 21.
 Continuarea implementarii prevederilor Deciziei 97/101/CE

MMP
ANPM

MMP
ANPM
MMP
ANPM

Termen
(luna/an)

Stadiu la
31 ianuarie 2010

septembrie
2010

septembrie
2010
septembrie
2010

privind stabilirea unui schimb reciproc de informaŃii şi date de la retele si statii
20

Instituția
responsabilă
individuale de masurare a poluarii aerului inconjurator in Statele Membre
MMP
− Raport către COM privind caracteristicile statiilor de
ANPM
masurare, echipamentul de masura si procedurile
operationale utilizate in statii, precum si structura si
organizarea retelelor de care apartin aceste statii
MMP
− Raport către COM privind corectarea, modificarea si/sau
ANPM
completarea informatiilor din baza de date ”retele-statii”
a COM
MMP
− Raport către COM privind datele obtinute de catre statii
ANPM
Prioritatea/măsura

Termen
(luna/an)

Stadiu la
31 ianuarie 2010

1
octombrie
2010

1
octombrie
2010
1
octombrie
2010
 Continuarea implementarii prevederilor Directivei Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei si motorinei si modificarea Directivei
93/12/CEE, modificata de Directiva 2003/17/CE
MECMA
iunie 2010
− Raport către COM privind calitatea combustibililor
 Continuarea implementarii prevederilor Directivei 99/32/CE privind reducerea continutului de sulf in combustibilii lichizi
MECMA
iunie 2010
− Raport către COM privind conŃinutul de sulf din
combustibilii lichizi care se încadrează în domeniul de
aplicare al directivei şi care sunt utilizaŃi pe teritoriul lor
pe parcursul anului calendaristic anterior (art7(1))
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din
depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile de distributie a benzinei
MMP
septembrie
− Raport către COM privind implementarea Directivei
ANPM
2010
(inclusiv informare privind terminalele pentru care se
face derogare conform art. 4(4), para 2 și masurile in
vigoare sau masurile speciale mentionate la art. 6 (1),
para 5 din Directiva pe care SM preconizeaza sa le
adopte, precum si motivele care le justifica)
Radioactivitatea mediului – 2 masuri
 Continuarea implementarii prevederilor Tratatului Euratom privind radioactivitatea mediului
ANPM
permanent
− Raport către COM privind monitorizarea zilnică a
radioactivităŃii factorilor de mediu
21

Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă
ANPM

Termen
(luna/an)
decembrie
2010

Stadiu la
31 ianuarie 2010

− Raport către COM privind monitorizarea anuală a
radioactivităŃii factorilor de mediu
Schimbari climatice – 8 masuri
 Continuarea implementării prevederilor Deciziei 280/2004/CE privind mecanismul de monitorizare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de
sera si implementarea Protocolului de la Kyoto şi a Deciziei 2005/166/CE stabilirea normelor de aplicare a Deciziei 280/2004/CE
ANPM
15 ianuarie
− Raport către COM si AgenŃia Europeanǎ de Mediu
MMP
2010
privind inventarul anual (provizoriu) al emisiilor de gaze
cu efect de seră pentru perioada cuprinsa intre anul de
baza si anul X-2
ANPM
15 martie
− Raport către COM si AgenŃia Europeanǎ de Mediu
MMP
2010
privind inventarul anual complet al emisiilor de gaze cu
efect de seră pentru perioada cuprinsa intre anul de baza
si anul X-2
ANPM
15 aprilie
− Raport către Secretariatul UNFCCC a inventarului anual
MMP
2010
complet al emisiilor de gaze cu efect de seră pentru
perioada cuprinsa intre anul de baza si anul X-2
 Continuarea implementarii prevederilor Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect
de seră în cadrul Comunitătii si de modificare a Directivei 96/61/CE
ANPM
Aprilie
− Raport către MMP a situaŃiei cu privire la depunerea
MMP
2010
rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect
de seră pentru anul 2009 de către operatorii din Planul
NaŃional de Alocare, verificate de verificatori acreditaŃi
de MECMA
Mai 2010
− Raport către MMP a situaŃiei privind conformarea
operatorilor din schema de comercializare a emisiilor de
gaze cu efect de seră în Registrul NaŃional al emisiilor de
gaze cu efect de seră (perioada 2007-2009)
30 iunie
− Raport către COM privind implementarea Directivei în
2010
anul 2009 (conform Deciziei 2006/803/CE)
 Transpunerea și implementarea prevederilor Directivei 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăŃirii şi extinderii
sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră
22

Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă
MMP

Termen
(luna/an)
decembrie
2010

Stadiu la
31 ianuarie 2010

− Act normativ pentru transpunerea anumitor prevederi din
Directiva 2009/20/CE sau proiect de HG de modificare a
HG 780/2006
 Transpunerea prevederilor Directivei 2008/101/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităŃile de aviaŃie în schema de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
MMP
2 februarie
− Proiect de HG pentru transpunerea prevederilor
ANPM
2010
Directivei 2008/101/CE
Substante chimice periculoase – 10 masuri
 Transpunerea prevederilor Directivei 2008/112/CE de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE,
2002/96/CE și 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanșelor și a
amestecurilor
MMP
1 aprilie
− HG de modificare a HG 699/2003 privind stabilirea unor
2010
măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici
volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite
activităși și instalașii, modificat și completat de HG
1902/2004, HG 1339/2006
MMP
1 aprilie
− HG de modificare a HG 735/2006 privind limitarea
2010
emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizarii
solvenŃilor organici în anumite vopsele, lacuri si in
produsele de refinisare a suprafeŃelor vehiculelor
MMP
1 aprilie
− HG de modificare a HG 2406/2004 privind gestionarea
2010
vehiculelor scoase din uz, modificat si completat prin HG
1313/2006, HG 1633/29.31.2009
MMP
1 aprilie
− HG de modificare a HG 448/2005 privind deşeurile de
2010
echipamente electrice şi electronice, modificat si
completat prin HG 1518/02.12.2009
 Continuarea implementarii prevederilor Regulamentului 850/2004/CE privind poluanŃii organici persistenŃi
MMP
20 mai
− Raport către COM privind:
ANPM
2010
o informaŃiile
referitoare
la
aplicarea
regulamentului,
inclusiv informaŃii privind
încălcarea dispoziŃiilor şi sancŃiuni (Art. 12(1))
o datele statistice privind productia totală efectivă
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Prioritatea/măsura

Instituția
responsabilă

Termen
(luna/an)

Stadiu la
31 ianuarie 2010

sau estimată si introducerea pe piata a oricăror
substante cuprinse în anexa I sau II (Art. 12(2))
o informașiile sintetizate compilate din notificări
privind stocurile, inventarele de emisii și
prezenșa dioxinelor, furanilor şi PCB-urilor (Art.
12(3))
 Continuarea implementarii prevederilor Directivei 98/8/CE privind introducerea pe piata a produselor biocide
MS
noiembrie
− Raport către COM si celelalte SM privind lista anuală a
2010
produselor biodestructive autorizate sau înregistrate pe
teritoriul României
 Continuarea implementarii prevederilor Regulamentului 1272/2008/CE privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor şi a
amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CE şi 99/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului 1907/2006/CE
MMP
20 iunie
− HG pentru stabilirea de sancșiuni pentru nerespectarea
2010
ANPM
Regulamentului 1272/2008/CE
GNM
MMP
20 iunie
− Notificarea COM referitor la dispoziŃiile pentru aplicarea
2010
de sancŃiuni
 Continuarea implementarii prevederilor Regulamentului 1907/2006/CE privind Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea
substantelor chimice (REACH)
MMP
1 iunie
− Informarea COM privind aplicarea, rezultatele
ANPM
2010
inspecŃiilor oficiale, monitorizarea derulată, sancŃiunile
aplicate şi alte măsuri adoptate în temeiul art. 125 şi
art.126 conform articolului 117(1)
 Implementarea Regulamentului 1005/2009 privind substanŃele care depreciază stratul de ozon
MMP
30 iunie
− Raport către COM privind aplicarea regulamentului,
ANPM
2010
rezultatele inspecŃiilor oficiale efectuate în conformitate
ANV
cu articolul 28, monitorizarea derulată, progresul realizat
GNM
în evaluarea şi utilizarea de înlocuitori pentru bromură de
metil în conformitate cu articolul 12, şi pentru haloni în
temeiul articolului 13
Organismele modificate genetic – 5 masuri
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Instituția
Termen
Stadiu la
responsabilă
(luna/an)
31 ianuarie 2010
 Continuarea implementarii prevederilor Directivei 2001/18/CE privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de
abrogare a Directivei 90/220/CEE
ANPM
31 martie
− Informarea COM cu privire la hotărârile finale adoptate
2010
în conformitate cu art. 6(5), inclusiv, după caz, motivele
respingerii notificării, şi cu privire la rezultatele
introducerilor, primite în conformitate cu art. 10
ANPM
31 martie
− Informarea COM cu privire la lista OMG-urilor care au
2010
fost introduse deliberat în mediu, pentru care s-au aplicat
procedurile simplificate, în conformitate cu art. 7 şi lista
cu notificările care au fost respinse
ANPM
In cursul
− Raport catre COM privind implementarea Directivei
anului
2010 la o
data care
va fi
comunicată
de COM
 Continuarea implementarii prevederilor Directivei 2009/41/CE privind utilizarea în condiŃii de izolare a microorganismelor modificate genetic
(reformare)
ANPM
In cursul
− Raport catre COM privind implementarea Directivei
anului
2010 la o
data care
va fi
comunicată
de COM
ANPM
ianuarie
− Raport catre COM privind utilizările în condișii de
2010
izolare a microorganismelor modificate genetic din
clasele 3 și 4 notificate pe parcursul anului 2009 în
temeiul art. 9, inclusiv descrierea, scopul și riscurile
utilizărilor în condișii de izolare
Protectia naturii – 2 masuri
Prioritatea/măsura
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Instituția
Termen
Stadiu la
responsabilă
(luna/an)
31 ianuarie 2010
 Continuarea implementării prevederilor Directivei 79/409/CE privind conservarea păsărilor sălbatice
MMP
decembrie
− Raportare catre COM privind derogările aplicate speciilor
2010
de păsări sălbatice prevăzute în anexa nr. 4 A
 Continuarea implementării prevederilor Regulamentului 338/97/CE privind protecŃia speciilor din flora şi fauna sălbatică la comercializare
MMP
15 iunie
− Raport catre COM privind aplicarea Regulamentului
2010
Strategia Revizuita de Dezvoltare Durabila – 1 masura
MMP
decembrie
− Revizuirea Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabila
2010
Prioritatea/măsura
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