
Declaraţia politicii referitoare la activitatea de verificare 

DECLARAŢIA CONDUCERII CEPROCIM SA 

Conducerea CEPROCIM SA, cu sediul în Bucureşti, b-dul Preciziei, nr. 6, sector 6, reprezentată 
prin dr. ing. Puşcaşu Doru Vladimir- Director General, consideră calitatea activităţii de verificare 
desfăşurată în cadrul Organismului de Verificare OVEGES, privind verificarea 
raportului/rapoartelor operatorului, conform cu cerinţele Regulamentului de punere în aplicare 
(UE) 2018/2066 (MRR rev.), Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2085 al Comisiei, 
de modificare şi rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2066 şi 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei, de stabilire a normelor de 
aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte 
noi modalităţi de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării 
nivelului de activitate, un element de primă importanţă în activitatea sa. 

Pentru desfăşurarea activităţii de verificare a raportului/rapoartelor operatorului, conducerea 
CEPROCIM SA a creat ORGANISMUL DE VERIFICARE de terţă parte OVEGES. 

Conducerea CEPROCIM SA asigură respectarea cerinţelor referenţialelor privind funcţionarea 
organismului de verificare OVEGES şi anume: 

► Independenţa şi imparţialitatea OVEGES şi a personalului său în luarea deciziilor bazate
pe dovezi obiective şi exprimarea rezultatelor activităţii de verificare a OVEGES.

► Prevenirea unor aspecte interne sau externe ale activităţii şi relaţiilor personalului, ce ar
putea influenţa imparţialitatea şi integritatea acestuia.

► Respectarea condiţiilor de confidenţialitate, obiectivitate şi securitate a informaţiilor, faţă
de interesele comerciale sau de altă natură.

► Declaraţia oricărei asocieri în ultimii 2 ani a personalului organismului de verificare pentru
activităţi de consultanţă sau asistenţă tehnică privind elaborarea planului de monitorizare a
emisiilor de gaze cu efect de seră.

► Neexercitarea de presiuni interne sau externe de natură comercială, financiară sau de
altă natură care ar putea influenţa negativ raţionamentul tehnic al personalului şi activitatea
sa.

Directorul General al CEPROCIM SA reprezintă juridic organismul de verificare şi CEPROCIM 
SA, pune la dispoziţia Organismului de verificare OVEGES condiţiile de spaţiu, resursele umane 
şi mijloacele materiale necesare desfăşurării activităţii sale, pe durată de timp nelimitată şi 
necondiţionat. 

CEPROCIM SA asigură permanent stabilitatea financiară a organismului de verificare OVEGES 

şi îl susţine financiar necondiţionat. 




