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1.4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 
2019 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. 
1.5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2084 al Comisiei, de modificare si 
rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2067 privind verificarea 
datelor si acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 

' 

European şi a Consiliului. 

2. SCOP

Asigurarea cadrului necesar pentru comunicarea OVEGES cu operatorul si alte pă�i 
relevante. 

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

3.1 Definiţii 

3.1.1 Acreditare - înseamnă atestarea de către un organism naţional de acreditare a 
faptului că un verificator îndeplineşte atât cerinţele stabilite de standardele armonizate, 
în sensul articolului 2 punctul 9 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, cât şi cerinţele 
stabilite de prezentul regulament pentru a efectua verificarea raportului unui operator 
sau al unui operator de aeronave în temeiul prezentului regulament;( Reg. (UE) 
2018/2067, art 3, pct 2) 
3.1.2 Apel: cerere adresată de un client sau partea responsabilă către organismul de 
verificare pentru reconsierarea unei decizii luate deja, referitoare la verificare (SR EN 
ISO 14065:2013 cap.3 pct.3.4.3) 
3.1.3 Auditor EU ETS: o persoană dintr-o echipă de verificare responsabilă cu 
efectuarea verificării raportului unui operator sau a unui operator de aeronave, alta 
decât audtorul EU ETS principal(Reg. (UE) 2018/2067, art.3 pct. 23.). 
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3.1.5 Domeniul de acreditare- înseamnă activităţile menţionate în anexa I pentru care 
se solicită sau s-a acordat acreditarea; (Reg. (UE) 2018/2067, art.3, pct. 8) 
3.1.6 Evaluator - înseamnă o persoană numită de un organism naţional de acreditare să 
efectueze, individual sau în cadrul unei echipe de evaluare, evaluarea unui verificator în 
temeiul prezentului regulament;( Reg. (UE) 2018/2067, art.3, pct. 26) 
3.1.7 Expert tehnic: persoană care furnizează echipei de audit cunoştinţe specifice sau 
experienţă profesională (SR EN ISO 14065:2013, cap.3.2, pct.3.2.6) 
3.1.8 Reclamaţie: exprimare a insatisfacţiei, diferită de apel, prezentată de o persoană 
sau o organizaţie către un organism de verifificare ori un organism de acreditare, 
referitor la activităţile acestui organsism şi la care se aşteaptă un răspuns (SR EN ISO 
14065:2013 cap.3 pct.3.4.4) 
3.1.9 Verificare - activităţile desfăşurate de un verificator pentru a emite un raport de 
verificare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 
2018 (conform articolului 3, alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 2018/2067 al 
Comisiei din 19 decembrie 2018). 

3.2 Abrevieri 

3.2.1 OVEGES - Organismul care efectueaza verificarea afirmatiilor referitoare la 
emisiile de gaze cu efect de sera - OVEGES din cadrul CEPROCIM SA 
3.2.2 GES - gaze cu efect de seră 
3.2.3 RMT- Responsabilul Managementului Tehnic 

4. POLITICA

4.1 Preambul 

în calitate de organism de verificare a gazelor cu efect de seră, acreditat RENAR, din 
cadrul CEPROCIM SA, OVEGES trebuie să coopereze permanent cu operatorul si alte 
părţi relevante pentru verificarea datelor pe care se bazeaza alocarea gratuita a 
certificatelor, garantând respectarea termenelor prevazute de Directiva 2003/87/CE, în 
scopul validării / verificarii raportului operatorului. 
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CEPROCIM SA este o societate comercială cu autonomie financiară care are ca 
activitate principală Cercetarea-Dezvoltarea in alte ştiinte naturale şi inginerie, iar ca 
şi activitati conexe: inginerie şi consultanţă tehnică, testări şi analize tehnice, activităţi 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de arhitectură, consultanţă pentru afaceri şi 
management, studiere a pieţei şi sondare a opiniei publice, alte servicii şi operaţii de 
comerţ. 

OVEGES se asigură că, în urma verificărilor, datele prezentate de operatorul ce detine 
instalatia care genereaza GES, in rapoartele de monitorizare emisii, sunt corect 
monitorizate şi sunt in conformitate cu permisul EU ETS (schema de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera) si cu planul de monitorizare pentru 
instalatiile care intră sub incidenta prevederilor H.G. 780/2006, privind stabilirea schemei 
de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

În acest sens, OVEGES are o politica de comunicare guvernată de următoarele principii: 
-Transparenta - informaţiile complete vor fi transmise către operator si alte părţi
relevante;
-lmpartialitatea - deciziile se bazează pe dovezi obiective obţinute prin procesul de
validare sau de verificare şi nu sunt influenţate de alte interese sau alte părţi.
-Coerenţa - acţiunile de comunicare vor fi organizate şi coordonate încât să se asigure
transmiterea datelor în mod unitar în procesul de verificare a emisiilor de gaze cu efect
de seră;
-Confidenţialitate - organismul de verificare garantează protejarea corespunzătoare a
datelor obţinute sau create pe parcursul activităţilor de validare.

Prin urmare, OVEGES stabileşte o strânsă colaborare şi cooperare cu clienţii şi 
autorităţile în domeniu pentru a asigura armonizarea comercializarii certificatelor de 
emisii a gazelor cu efect de seră cu tendinţele de dezvoltare ale economiei româneşti şi 
obţinerea recunoaşterii calităţii serviciilor prestate. 

4.2 Modalităti de actiune 
. ' 

în realizarea unei comunicări eficiente, bazate pe principiile enumerate, OVEGES, prin 
reprezentanţii săi (director, auditori EU ETS principali, evaluatorul independent, echipa 
de verificare) se asigura de indeplinirea urmatoarelor obiective ( Anexa 1 ): 
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- să cunoască în mod corespunzător operatorul;
- sa stabileasca relatii de cooperare cu operatorul atat in vederea validarii raportului de
verificare, cat si pentru tratarea eventualelor reclamatii / apeluri;
- sa garanteze confidenţialitatea datelor vehiculate in vederea intocmirii raportului de
verificare a emisiilor de gaze cu efect de sera;
- sa asigure transparenta procesului de verificare, in raport cu operatorul; in acest sens,
OVEGES pune la dispozitia potentialilor clienti si a autoritatilor, date despre derularea
procesului de verificare pe site-ul institutiei (http://www.ceprocim.ro/activitati/checkinq-of
gases/verificarea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-activitati/):
- sa asigure un acord valabil din punct de vedere juridic cu fiecare client pentru
furnizarea de servicii de validare sau verificare;
- sa stabileasca, impreuna cu reprezentantul operatorului cele mai eficiente mijloace si
modalitati de comunicare (vizite la fata locului, vizite virtuale la faţa locului, discutii
directe cu personalul operatorului verificat, telefon, posta electronica, fax, etc).

Echipa OVEGES urmareste consolidarea relatiilor de comunicare cu alte parti relevante 
prin participarea la diverse intalniri de informare, diseminare, promovare, ateliere de 
lucru, dezbateri cu institutii, autoritati nationale de acreditare si mediu, alte organism de 
verificare in scopul 
- aplicarii corecte a legislaţiei naţionale şi/sau europene pentru asigurarea activitatii de
verificare a emisiilor GES în domeniile de competenta;
- solicitarii în timp util a acreditarii, supraveghere şi/sau reînnoirea acreditării OVEGES;
- colaborarii permanente cu mediul tehnico-stiintific, in vederea achizitiei de expertiza
tehnica adecvata domeniilor de verificare pentru care este acreditat OVEGES, daca este
cazul.
- coordonarii modului in care OVEGES primeste feed-back-ul de la operatorul cu care
are încheiat un acord juridic, cu scopul imbunatatirii serviciilor de validare/verificare si
cresterea increderii partilor interesate.

5. MODIFICĂRI FAŢĂ DE EDIŢIA ANTERIOARĂ

Prezenta politică este un document revizuit. 
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