
DESCRIEREA PROCESULUI DE VERIFICARE în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2018/2067 al Comisiei, varianta consolidată şi Regulamentul (UE) 

2018/2066 al Comisiei, varianta consolidată, precum si Regulamentul (UE) 
2018/331 privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii 
în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a parlamentului European şi 
a Consiliului şi Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei 

din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste noi 
modalitati de ajustare a alocarii cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza 

modificarii nivelului de activitate 
 

1. Procedura de verificare a unui operator se iniţiază ca urmare a solicitării scrise a 
operatorului prin reprezentantul său autorizat, solicitare adresată OVEGES, printr-o 
cerere de ofertă. 
 2. Cererea de ofertă este analizată de Directorul OVEGES şi trebuie să cuprindă cel 
puţin următoarele informaţii: a) denumire operator, b) domeniu de activitate; c) tipul 
instalaţiei/nr. surse; d) termenul solicitat pentru predarea raportului de verificare; e) 
alte precizări. 
 3. Directorul OVEGES, împreună cu Responsabilul Managementului Tehnic 
întocmesc şi transmit clientului oferta tehnică şi de preţ. După acceptarea ofertei, se 
întocmeşte contractul de verificare şi se transmite operatorului. 
 4. Operatorul semnează contractul şi anexează în copie documentele cerute de art. 
10 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2018/2067. 
 5. În urma analizei documentaţiilor primite de la operator echipa de verificare 
realizează analiza strategică şi analiza riscurilor. 
 6. Echipa OVEGES redactează Planul de verificare în funcţie de informaţiile obţinute 
şi de riscurile identificate pe parcursul analizei strategice şi analizei riscurilor. Auditorul 
EU ETS principal transmite programul de verificare. 
 7. Echipa de verificare efectuează vizita pe amplasament/vizita virtuală unde verifică 
datele din Raportul operatorului prin testarea detaliată a datelor, inclusiv urmărind 
datele până la sursele primare de date, verificând datele în comparaţie cu sursele de 
date externe, efectuând interviuri cu persoanele responsabile in domeniul EU ETS şi 
intocmind Documentația internă de verificare. 
8. OVEGES emite Raportul de verificare şi îl predă operatorului. 


